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■ SLOVO PŘEDSEDY

Nadchází čas anket 
V minulém čísle Atletických listů jsem psal o „vydařené sezóně“. Ano, rok 2013 se do historie naší atletiky za-
píše jako jeden z těch, kdy se atletice mimořádně dařilo. Osm medailí z vrcholných seniorských akcí roku, še-
stnáct národních rekordů, vítězství národního družstva v 1. lize mistrovství Evropy družstev, medailové zisky
z mistrovství Evropy „22letých“, mistrovství Evropy juniorů, mistrovství světa 17letých, EYOFu či titul mistrů
světa juniorského družstva v běhu do vrchu jsou skvělou vizitkou našeho sportu.
Atlety nyní čeká přípravné období, ale i série anket. Želízka v ohni máme v anketě o nejlepšího atleta Evropy,
blíží se také český Atlet roku s tradičním galavečerem a přímým přenosem České televize, do desítky atletek
světa byla IAAF nominována Zuzana Hejnová a jistě nás bude zajímat také anketa Sportovec roku České re-
publiky.
Obzvláš�mě těší, že v anketě o nejlepšího atleta Evropy jsou v nominaci dva čeští atleti - Zuzka Hejnová a Ví�a
Veselý a pevně věřím, že se naše atletika po třinácti letech díky Zuzce dočká nejprestižnějšího evropského oce-
nění. Anketa bude vyhlášena v estonském Tallinu v sobotu 12. října u příležitosti konání Konventu Evropské
atletiky. Tak držme palce!

Libor Varhaník, předseda ČAS

■ ČAS INFORMUJE

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám na desáté číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představo-
váním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme Vysočinou a Atletikou Jihlava.
Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na mpro-
chazka@atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů
atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace.
Příjemné čtení přeje Michal Procházka, redaktor AL



■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání z 30.9.
P ČAS řídili předseda ČAS Libor Varhaník a ředitel ČAS František Fojt. ■ P ČAS rozhodlo o pořadatelích MČR 2014
(2015). Více v samostatné zprávě (http://www.atletika.cz/aktuality/rozhodnuto-o-poradatelich-sampionatu-pro-
pristi-ro/). ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení českých reprezentantů na MS v běhu do vrchu jako velmi úspěšné. ■
P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu podzimní schůze výboru ČAS v roce 2013. ■ P ČAS
rozhodlo podle čl. XX odst. 7 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 2/2010 o změně schváleného rozpočtu. ■ P
ČAS pověřilo komisi mládeže zpracovat detailněji novou soutěž pro 1. stupeň základních škol. ■ P ČAS schvá-
lilo rekordy a nejlepší české výkony překonané v hlavní sezoně 2013, s výjimkou výkonu J. Svobodové ve skoku
o tyči z Plzně, pro nějž nebyl dostatek podkladů a bude projednán na příštím zasedání P ČAS. ■ P ČAS schvá-
lilo účast J. Vinduškové a V. Peruna na trenérském festivalu (International Festival of Athletics Coaching) v Glas-
gowě (25.-27. října). ■ P ČAS schválilo účast L. Varhaníka a T. Dvořáka na Konventu EA (10.-12. října). ■ P ČAS
schválilo účast T. Dvořáka a M. Feikové na prohlídce dějiště ME 2014 v Curychu (30. října – 1. listopadu). ■

Michal Procházka

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ OPONENTURY SG 2013

17. září 2013, 14:37
Pod následujícím odkazy naleznete jednotlivé dokumenty k oponenturám sportovních gymnázií: http://www.at-
letika.cz/cas-informuje/oponentury-sg-2013/

Jiří Šorm

■ LIMITY PRO MČR 2014 V PŮLMARATONU A MARATONU
20. září 2013, 10:30 

Soutěžní komise ČAS vydává limity pro účast na MČR 2014 v půlmaratonu a maratonu:

Půlmaraton:
Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2013 do dne uzávěrky přihlášky splnili
účastnický limit stanovený pro kategorii mužů v půlmaratonu na 1:25:00, resp. v běhu na 10 km na 37:00,
a pro kategorii žen v půlmaratonu na 1:45:00, resp. v běhu na 10 km na 47:00.

Maraton:
Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2013 do dne uzávěrky přihlášky splnili
účastnický limit stanovený pro kategorii mužů v maratonu na 3:00:00, resp. v půlmaratonu na 1:25:00, a pro
kategorii žen v maratonu na 3:50:00, resp. v půlmaratonu na 1:45:00.

Dušan Molitoris, předseda SK ČAS

■ KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV
25. září 2013, 09:15

Tabulky ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-soutezi-druzstev2/
Václav Fišer, Oddělení soutěží ČAS
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■ DOPLNĚNÍ A OPRAVY ANKETNÍHO LÍSTKU ATLETA ROKU
2. října 2013, 10:17

Nedopatřením byl v anketě Atlet roku 2013 rozeslán hlasovací lístek s chybami na straně profilů. Opravy
jsou zvýrazněny tučně:
- Pavel Maslák překonal 2x NR* a 1x iNR
- Ladislav Prášil byl 3. na HME
- Jiřina Svobodová byla 4. na HME
Za chyby se omlouváme.
Doplňujeme ještě přehled letos atletů, kteří již byli v minulosti Objevem roku a NELZE je tedy znovu
v této kategorii vyhlásit:
2003 Zuzana Hejnová
2004 Denisa Ščerbová (Rosolová)
2010 Josef Prorok
2011 Pavel Maslák
2012 Vítězslav Veselý

Michal Procházka

■ ČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR: PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ
7. října 2013, 12:23 

18. ročník Českého běžeckého poháru
odkaz Emila Zátopka
a lidové běhání pod patronací J. Kratochvílové

Průběžné pořadí 18. ročníku 2013 po Dubinském vinařském krosu: 
ŽENY – 1. P. KAMÍNKOVÁ 34, 2. P. Pastorová 28, 3. M. Preibischová 23, 4. I. Sekyrová + R. Churaňová 21,

6. K. Ma.ki 20... bodovalo zatím 29 závodnic
MUŽI – 1. J. HOMOLÁČ 71, 2. J. Čivrný 65, 3. M. Kocourek 44, 4. V. Pavlišta 42, 5. L. Kourek 29, 6. P. Pe-

chek 28 ... bodovalo zatím 49 běžců
JUNIORKY – 1. B. BLAHUTOVÁ 20, 2. A. Drahotová + L. Davidová + T. Zinovjevová + J. Hinterholzinge-

rová 15 ... bodovalo zatím 11 závodnic
JUNIOŘI – 1. D. SÁDLO 25, 2. J. HAVLÍČEK 17, 2. P. Olič + Lichý T. + Zemaník J. 15, ... bodovalo zatím 10

běžců
Muži 40 – 1. K. Šourek 23, J. Král 16, 3. R. Petráš 13, 4. B. Jančík 10, ... bodovalo zatím 19 běžců
Muži 50 – 1. J. PODUŠKA 40, 2. V. Vacarda 12, 3. P. Eliáš + P. Kratochvíl 8, ... bodovalo zatím 17 běžců
Muži 60 – 1. J. Čivrný st. 40, 2. F. Mach 16, 3. O. Ropek + J. Kvita 8 ... bodovalo zatím 14 běžců
Muži 70 – 1. S. Doležal 34, 2. J. Holý + J. Engliš + J. Libra 13, ... bodovalo zatím 11 běžců
Nyní nás čeká již jen závěrečný závod (Slovácký běh - 56. ročník, v neděli 13.10.) a slavnostní vyhodnocení
soutěže.

Tak a� Vám to všem v závěrečném závodě ČBP dobře běží!
Mgr. Honza Rýdlo, JR RUNNING SPORT-intersport

■ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - PODZIM 2013
7. října 2013, 12:26

Školení trenérů 2. třídy
Podmínky přijetí: věk 20 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská kvalifikace 3. třídy, 2 roky
praxe a členství a v atletickém oddílu/klubu. Školení obsahuje obecnou a speciální část, praxe je realizována mezi
konzultacemi v mateřském oddílu. Školení je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou písemné závěrečné práce.
Trenér atletiky 2. třídy je užším specialistou pro skupinu disciplín a působí ve výkonnostní a vrcholové atletice. 

název: Školení trenérů 2. třídy – specializace SKOKY
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 15. – 17. 11. 2013 (1. konzultace)
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duben 2014 (2. konzultace)
závěrečná zkouška – podzim 2014
specializace: SKOKY
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000,- Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajiš�uje a neproplácí stravné a ubytování.

název: Školení trenérů 2. třídy – specializace VÍCEBOJE
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 15. – 17. 11. 2013 (1. konzultace)
duben 2014 (2. konzultace)
závěrečná zkouška – podzim 2014
specializace: VÍCEBOJE
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000,- Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajiš�uje a neproplácí stravné a ubytování.

název: Školení trenérů 2. třídy – specializace ŽACTVO
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 15. – 17. 11. 2013 (1. konzultace)
duben 2014 (2. konzultace)
závěrečná zkouška – podzim 2014
specializace: ŽACTVO
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000,- Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajiš�uje a neproplácí stravné a ubytování.

Školení trenérů 3. třídy
Již probíhá. 3. - 6. 10. 2013 (1. konzultace), 10. – 13. 10. 2013 (2. konzultace)

Školení nižších kvalifikačních stupňů 
(Trenér žactva /TŽ/ a Trenér atletických přípravek - /TAP/) pořádají zejména atletické oddíly nebo krajské
atletické svazy (KAS/PAS).
Informace o školeních budou průběžně zveřejňovány dle informací dodaných od oddílů a KAS/PAS.

Nejbližší školení:
Školení trenérů atletických přípravek (TAP) 9. listopadu 2013 v Praze, podrobnosti ZDE

PODMÍNKY přijetí na školení 
• Na všechna školení se přihlašuje pouze emailem na adresu irudova@atletika.cz
• Přihlášky se zasílají průběžně, nejpozději 14 dní před vlastním školením. Zájemcům bude obratem potvrzeno

přihlášení zpětným emailem. 
• Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému školení nejpozději týden před

vlastní akcí na osobní emailovou adresu.
• Školení trenérů probíhají podle platného Prováděcího pokynu ke školení trenérů v rámci ČAS
• Přihlášky zájemců o školení, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny in-

dividuálně.
• Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu: 
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212
Přihláška a Prováděcí pokyn ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-podzim-20131/ 

za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS
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■ KONEČNÉ TABULKY MČR DRUŽSTEV MLÁDEŽE
8. října 2013, 11:58 

Konečné tabulky Mistrovství ČR družstev mládeže ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-
postupujicich-na-mcr-druzstev-mladeze/

Martin Olšan

■ ODBORNÉ SEMINÁŘE TRENÉRŮ - PODZIM 2013
9. října 2013, 16:13 

Seznam trenérů, kterým končí v letošním roce kvalifikace:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-treneru-podzim-20131/ 

K prodloužení kvalifikace je možné využít odborných seminářů:

název: Odborný seminář
místo: Brno
datum: 9. 11. 2013
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: PaedDr. Josef Michálek, CSc. 
cena: 300,- Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: SKOKY, ŽACTVO
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těch, kterým v letošním roce končí platnost tre-
nérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Po absolvování semináře bude trenérům prodloužena trenérská kva-
lifikace na další 5tileté období. Seminář je určen i dalším zájemcům o odbornou tématiku. 
Organizace: dopolední část je společná pro všechny účastníky (zdravověda, obecné aktuální informace ke spor-
tovnímu tréninku), odpolední část je rozdělena dle specializací.
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.

název: Odborný seminář
místo: Praha
datum: 9. 11. 2013 
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 300,- Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: VRHY a HODY, VÍCEBOJE, ŽACTVO
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těch, kterým v letošním roce končí platnost tre-
nérské kvalifikace (nebo již platnost skončila), po absolvování semináře jim bude prodloužena trenérská kvalifi-
kace na další 5tileté období. Seminář je určen i dalším zájemcům o odbornou tématiku. 
Organizace: dopolední část je společná pro všechny účastníky (zdravověda, obecné aktuální informace ke spor-
tovnímu tréninku), odpolední část je rozdělena dle specializací.
Poznámka: ČAS neproplácí cestovné a stravné.

název: Odborný seminář pro vybrané disciplíny 
místo: Nymburk
datum: 18. 10. – 19. 10. 2013
Seminář je už plně obsazen.

název: Odborný seminář pro trenéry atletických přípravek
místo: Nymburk
datum: 7. 12. – 8. 12. 2013 
Seminář je už plně obsazen.

PODMÍNKY přijetí na semináře
http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-treneru-podzim-20131/

za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS
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Obsah: Z činnosti v krajích s. 6 / Jednání KAS s. 7

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ PŘEDSTAVUJEME ATLETIKU JIHLAVA
Předseda oddílu: Ladislav Urban
Info o klubu: www.atletikajihlava.cz
Počet registrovaných atletů v klubu: 280
(údaje k 9.10.2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v klubu odpovídal jeho předseda Ladislav Urban.

Váš klub má podle aktuální databáze na webu ČAS 280 členů. Kolik máte celkově, včetně těch ne-
registrovaných u ČAS?
V současnosti má náš oddíl celkem asi 310 členů z toho polovinu tvoří závodníci přípravky a mladšího žactva
a asi 30 neregistrovaných členů (rozhodčí, trenéři,…)

Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Po velkém nárůstu počtu členů v minulých letech způsobených nejmenšími dětmi je to nyní spíše stagnace.

Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Pravidelně trénují a závodí skoro všichni registrovaní závodníci. Pokud někdo nezávodí či netrénuje déle než
jeden rok, je mu registrace a členství ukončeno. V letošní sezoně jsme měli svá družstva ve všech věkových
kategoriích plus dva týmy mužů (1. liga a krajský přebor) a dvě družstva žen (2. liga a KP). Družstva mládeže
závodí v krajských soutěžích a až na juniorky všechna skončila do třetího místa.

Jaký je ve vašem klubu zájem o Atletiku pro děti?
Velký a z kapacitních důvodů nejsme schopni uspokojit všechny zájemce.

Nastiňte prosím rozdělení funkcí ve vedení oddílu – podle webu předseda Ladislav Urban, jedna-
tel a pokladník Jiří Göth – a další členové výboru?
David Kristinus je vedoucí Sportovního střediska, Ivan Tůma zastupuje rozhodčí, Marie Pytlíková a Karel Mo-
kříš jsou trenéři. O vše, co se týká nejmenších závodníků (přípravka a mladší žactvo), se stará Jiří Švec ve spo-
lupráci s Clubem sportů Jihlava.

Kolik činovníků/trenérů se podílí na práci v oddíle?
Nyní máme osm trenérů a asi dvě desítky rozhodčích, kteří pravidelně pomáhají s pořádáním závodů.

Pokud se nepletu, zatím jste nepořádali větší akci typu mistrovství ČR. Uvažujete o ní v příštích letech?
Větší akce jsme zatím nepořádali hlavně z důvodů stále nedokončeného stadionu. To by se však v průběhu
příštího roku mělo konečně změnit. Ještě v letošním roce dojde k předání stadionu stavebním firmám, které
v průběhu příštího roku vybudují chybějící tribunu se šatnami, posilovnou, sklady a dalším potřebným záze-
mím, plus chybějící vrhačskou louku. Vše za přispění EU a města.

Které závody jste jako klubu etos pořádali (resp. ještě pořádáte), popřípadě se na nich jinak podílí
členové AC?
V letošním roce jsme pořádali kolo druhé ligy mužů a žen, krajský přebor jednotlivců mužů, žen, juniorů
a dorostu, kolo KP družstev dospělých, juniorů, dorostu a staršího žactva, kolo KP družstev mladšího žactva
a jedno kolo krajské soutěže přípravek. Dále jsme připravili tradiční mítink Velká cena Jihlavy a podíleli se na
pořádání Poháru rozhlasu, okresního i krajského kola CORNY středoškolského poháru a tradiční Průmyslo-
vácké la ky. Počátkem listopadu nás ještě čeká KP v přespolním běhu.

MIchal Procházka
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■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII ŽEN 20-22 LET – HALA
50 m 6,50 Helena Syrůčková, 65 VŠ Praha 84
50 m 6,32 Ta�ána Kocembová, 62 Vítkovice 82
ručně 6,0 Ta�ána Kocembová, 62 dtto 84
60 m 7,33 Ta�ána Kocembová, 62 dtto 83
100 y 11,7 M. Stryková, 56 Děčín 76
100 m 11,51 Monika Špičková, 67 Bohemians Praha 89
150 m 18,14 Jitka Bartoničková, 85 Slavia Praha 06

18,14 Zuzana Hejnová, 86 USK Praha 08
200 m 22,96 Ta�ána Kocembová, 62 Vítkovice 84
300 m 38,23 Jitka Bartoničková, 85 Slavia Praha 06
ručně 36,1 Ta�ána Kocembová, 62 Vítkovice 83
400 m 49,76 Ta�ána Kocembová, 62 dtto 84
400 m 1:14,32 Jitka Burianová, 77 Olymp Praha 98
600 m 1:31,38 Tereza Čapková, 87 USK Praha 08
800 m 2:01,47 Milena Matějkovičová, 61 VŠ Praha 82
1 km 2:50,5 Božena Sudická, 53 Přerov 74
1500 m 4:13,72 Ivana Kleinová, 62 VŠ Praha 84
1 míle 4:44,43 Eva Krchová, 89 Olymp Brno 11
2 km 6:07,22 Lenka Ptáčková, 85 Sokol Plzeň 06
3 km 9:04,06 Michaela Mannová, 82 Dvůr Králové n. L. 04
5 km 16:43,97 Martina Bařinová, 90 Přerov 11
50 m př. 7,06 Jitka Tesárková, 65 LIAZ Jablonec n. N. 85
60 m př. 8,07 Lucie Martincová, 82 USK Praha 04
80 m př. 11,2 Nikola Piáčková, 49 Gottwaldov 69
100 m př. 14,20 Michaela Hejnová, 80 Liberec 00
200 m př. 27,5 Kristina Volfová, 88 Slavia Praha 09
výška 195 Šárka Kašpárková, 71 AAC Brno 93
tyč 443 Pavla Hamáčková, 78 Dukla Praha 00
dálka 664 Denisa Ščerbová, 86 Vítkovice 07
trojskok 1381 Šárka Kašpárková, 71 AAC Brno 93
koule 1799 Renata Bruková, 70 Vítkovice 90
spr. trojboj 2422 b. Dana Puškárová, 69 LIAZ Jablonec n. N. 91

7,98 / 12,78 / 26,43
pětiboj 4632 b. Denisa Ščerbová, 86 Vítkovice 08

8,20 / 178 / 1212 / 659 / 2:15,19
3 km chůze 12:30,24 Kamila Holpuchová, 73 USK Praha 94
5 km chůze 22:51,9 Zuzana Schindlerová, 87 dtto 08

Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji. Jiří Hetfleiš

■ JEDNÁNÍ KAS
PAS, 26.8.
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z 5. jednání výboru PAS
z 7. července. 2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS termínovaných k datu 26. 8. ■ Výbor vzal na vědomí: 1.
Informace o zabezpečení grantů hlavního města Prahy. 2. Stanovisko pracovníků Magistrátu hl.m.Prahy, že mzda
trenérů hrazena z grantů hl.m.Prahy může být u trenérů, kteří vlastní živnostenský list hrazena na základě fak-
turace, pokud pokud budou splněny všechny podmínky uzavřené smlouvy mezi atletickým klubem, TJ a Pražským
atletickým svazem. ■ Předseda soutěžní komise Jan Ruda, který konstatoval, že všechny podzimní soutěže jsou
organizačně i termínově zabezpečeny. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o uspořádání mezikrajového halového
utkání družstev staršího žactva. ■ Výbor vzal na vědomí onformaci předsedy PAS, že oddíly vedené ČUS nejsou
řádnými atletickými oddíly, a pouze evidují jednotlivce (celkem 5 členů u všech evidovaných oddílů), kteří se o at-
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letiku zajímají. ■ Výbor schválil: 1. Vedoucím družstva Prahy na mezikrajové, utkání mladšího žactva předsedu
komise mládeže Radka Bártu. 2. Nominovat družstvo Prahy na základě výsledků přeboru Prahy mladšího žactva,
které se uskuteční ve dnech 12. a 13. září. ■ Výbor schválil výše příspěvku z grantu hl.m.Prahy na pořádání ve-
řejných závodů na dráze za předpokladu splnění podmínek pro tyto granty. ■ Výbor schválil Zvýšení příspěvku
na uspořádání přeboru Prahy mladšího žactva ve výši 5.000 Kč. ■ Výbor uložil projednat s dodavatelem nekva-
litní tisk na tričkách pro MU juniorů a juniorek a o výsledku informovat výbor PAS. ■ Příští jednání výboru se us-
kuteční ve čtvrtek 26. září. 

Karlovarský KAS, 4.9.
Kontrola zápisu – splněno. ■ M-ČR (gigant) junioři – 1. místo Tomáš Skála (CHODO) koule a disk, 2. místo David
Špindler (ACMLA) 1500m 4:04.26. Anna Zekuciová (OSTRO) 100m př. 15.15 sek. 3. místo – Miroslav Sabadin
(UNICH) 200m 21.90; dorost – Filip Litavský – (SCKV) – 1.místo v kouli (16.45) 3.místo disk (46.86). M-ČR do-
spělých – 2. místo – Ivana Sekyrová (AKSOK) 3000m př. 11:15.54 – 3. místo – Monika Preibischová (ACMLA)
5000m 17:19.93. M-ČR do 22let – 1. místo – Jiří Stehno (CHODO) 400m př. 52.44. ■ Hodnocení závodů:
Všechny závody za uplynulé období (od 21.5. – 4.9.2013) proběhly bez organizačních problémů. KKAS dostal
poděkování za pomoc při organizaci 1/2maratonu v Karlových Varech. Výbor děkuje p. Ivaně Sekyrové za orga-
nizaci výpravy a reprezentaci našim atletům na LOH mládeže v Uherském Hradišti. ■ Příprava závodů: 8.9. (ne)
Gigant v Plzni; 11.9. (st) II. kolo ml.žactva v Chodově; 14.9. Mistrovství Čech družstev v mládežnických katego-
riích; 28.9. (so) Kolín – mezikrajové utkání mladšího žactva – výbor KKAS se rozhodl nezúčastnit se. Důvodem je
finále ml.žactva druhý den v Chodově; 29.9. (ne) Chodov –finále OMD ml.žactva, které pořádá KKAS. ■ Ved.
trenér L. Dočkal upozorňuje na nutnost čerpání přidělených prostředků SCM do 25.10.2013. ■ Lrajské kolo po-
háru CORNY (26.9). ■ Výbor KKAS se zabýval přípravou sezóny 2014 a nabízí PKAS k řešení a zároveň i případ-
nou osobní schůzku několik modelů. ■ Další schůze 8.10. 

Zlínský KAS, 4.9. 
Schůzi řídil předseda svazu Květoslav Tichavský. ■ Schválen zápis z minulého jednání. ■ Projednány závěry z us-
nesení VH Z-KAS. ■ Seznámení s hospodařením Z-KAS v prvním pololetí letošního roku.■ Vyhodnocení usku-
tečněných atletických mistrovských i nemistrovských soutěží v kraji, včetně VI. LODM, kdy atletická soutěž byla
pořádána v Uherském Hradišti. ■ Detailně probrána termínová listina na druhou část letošní sezony, včetně za-
jištění. ■ Seznámení s návrhy Motivačních kempů mládeže, pořadatelstvím finále mezikrajových utkání StŽ v Praze
a připravit Oponentury SCM a SG pro rok 2013, které jsou letos v gesci krajů. 

Královéhradecký KAS, 18.9.
Zápis ze dne 30. 4. 2013 byl odsouhlasen a byla provedena kontrola úkolů. ■ Zprávu o průběhu čerpání a o ak-
tuálním stavu financí předložil J. Brych. Zaurguje pořadatele KP o vyúčtování těchto akcí. ■ Informaci o stavu
soutěží v kraji podal O. Veverka. K dnešnímu dni je ukončená soutěž mužů, juniorů, dorostenců a st. žactva. Ml.
žactvo a přípravky ještě v soutěži pokračují. ■ Návrh na zařazení atletů do VSCM na RTC 2013-14: A. Ž�árský
předložil návrh na tyto kandidátky: Kateřina Troppová, Alena Ulrichová, Lucie Taclíková,, Denisa Dvořáková.
Výbor s tímto návrhem souhlasí. ■ A. Ž�árský a P. Metelka předložili seznam dosavadních držitelů medailí
z MČR, ME a MS. Tento materiál bude použit jako podklad pro vyhlášení nejlepších atletů za rok 2013. ■ O prů-
běhu valné hromady KH KO ČUS informoval L. Šnajdr: dosavadní předseda J. Pekař post předsedy neobhájil,
nahradila ho H. Kopecká, do krajské rady byl zvolen za náš svaz předseda L. Šnajdr a do dozorčí rady byl zvo-
len Ing. F. Karlík. ■ Informace o činnosti SpS DP u TJ Dvůr Králové n. Lab. Výbor informoval O. Voňka, který pře-
četl hodnotící zprávu o činnosti SpS DP za období 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013. ■ A. Ž�árský seznámil výbor
s předběžnou termínovou listinou na rok 2014. ■ A. Ž�árský podal informace o mezikrajových utkáních ml. a st.
žactva. Mezikrajové utkání ml. žactva se uskuteční 29. 9. 2013 v Jablonci n. Nisou. Mezikrajové utkání st. ža-
ctva bude uskutečněno 21. 12. 2013 v Praze, nominace bude provedena na základě výsledků v roce 2013,
které do konce října zpracuje P. Metelka. L. Šnajdr projedná s K. Ettlerem pověření vedení tohoto utkání. ■ Mo-
tivační kempy pro - ml. žactvo: 6. – 8. 12. Jablonec nad Nisou (nominace bude provedena na základě výsledků
mezikraj.utkání; - st. žactvo: 11.-15.12. Jablonec nad Nisou (nominuje ČAS dle tabulek 2013). ■ Libor Šnajdr
seznámil výbor se zprávou K. Ettlera o průběhu Olympiády mládeže. ■ Hodnotící zprávu o realizaci grantového
projektu EKAG vypracoval a seznámil s ní výbor KH KAS O. Veverka, který předá podrobnou zprávu na KU
KHK. ■ Oponentury SCM a SG proběhnou 18. 11. 2013 v Novém Městě nad Metují. ■ Výbor KH KAS žádá
oddíly, aby do 30. 9. 2013 zaslaly návrhy svých kandidátů do SCM na příští období. ■ Výbor KH KAS vyzývá
oddíly, které by měly zájem o pořádání akce „Vyhlášení nejlepších atletů za rok 2013“, která by měla proběh-
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nout v lednu 2014. ■ Výbor vyzývá oddíly k nahlášení případných zájemců na řídícího krajských soutěží. ■ Příští
výbor KH KAS se uskuteční 6.11.

Moravskoslezský KAS, 23.9. 
Nefunkční stránky MSKAS, řeší se, od 1.1.2014 budou funkční. ■ Dne 20.11. se uskuteční schůzka předsedů se-
kretářů, hospodářů a STK v Olomouci. ■ Školení trenérů 3.třídy – první část 3.-6.10. a druhá 10.-13.10. ■ V bře-
znu 2014 MSKAS plánuje školení rozhodčích 3.třídy - zodpovídá Kubenka, březen 2014 školení trenérů 4.třídy
– zodpovídá Zvolánek a říjen, listopad 2014 – školení trenérů 3.třídy. ■ Halová sezóna 2014 – Černý připraví ter-
mínovou listinu ve spolupráci se členy STK (Šoba, Klvaňa, Laciga), s tím, že atl. tunel bude v Ostravě plně v pro-
vozu, předběžná termínovka bude hotová dne 20.11. v Olomouci, 13.12. Vánoční hala ml. žactva od 15,00 –
pořadatelství projednáme s Atl. Poruba, 14.12. Vánoční hala st. žactva – pořádá AK SSKV, MMaS všech katego-
rií Bratislava 1.2.2014. ■ Zvolánková seznámila s čerpáním rozpočtu v roce 2013, vše dle předpokladů, zatím bylo
minimálně čerpáno z prostředků SCM, vyúčtování se průběžně provádí na krajském pracovišti ČUS u Němcové,
výbor bere zprávu na vědomí. ■ 14.10. – oponentury MSKAS, pozvánku zašle Zvolánek. ■ Mezikrajové ut-
kání ml.žactva ve Vyškově 29.9. ■ Černý informoval o postupujících družstvech na MČR dne 28.9. do Prahy –
jři, jky, do Břeclavi dorci a dorky, 5.10. MČR žactva v Kladně, z kraje postoupilo celkem 7 družstev, což je velmi
kladně hodnoceno. ■ Pohár CORNY – zprávu podali Szmeková a Černý, velké díky patří Černému za organizaci
okresního finále v Ostravě, kde se zúčastnilo celkem 27 družstev, celkově v kraji úbytek družstev, menší zájem
o tuto soutěž, v okrese Bruntál se přihlásilo pouze 1 dívčí družstvo, krajské finále CORNY 24.9. v Opavě. ■ Před-
seda MSKAS se kriticky vyjádřil k výsledkům olympiády mládeže v UH – 8.místo – nejhorší umístění v historii
olympiád. ■ MČR žactva v Praze 21.–22.9. – organizačně skvěle uspořádáno, chyby rozhodčích, které ale nebyly
nijak zásadní. ■ Nejezchleba kriticky vystoupil s hodnocením soutěže družstev ml. žactva – v létě se jedno kolo
nekonalo (už bylo řešeno), te� na podzim bylo velmi škaredě v Opavě, dokonce 2 disciplíny byly přeneseny do
haly, narušilo to průběh závodů, zejména těm atletům, kteří šli více disciplín, v příští sezóně je třeba se těchto ne-
uvážených změn vyvarovat. ■ Stadion ve F-M prošel rekonstrukcí, byl opraven povrch, staví se nová klec na hody,
celkové náklady na opravu 5 mil.Kč. ■ 2. 11. zveme všechny na Hornickou desítku do F-M. ■ Termín příštího jed-
nání 14.10.

Liberecký KAS, 24.9. 
Kontrola úkolů - průběžně plněny. ■ Zhodnocení průběhu sezony: KPD M+Ž: - 5 kol se osvědčilo, ale nutno mít
pro všechna kola pořadatele. KPD J+D: - společné pořádání s Královehradeckým krajem bylo vyhovující; - návrh
pro příští rok – společné bodování, ale vyhlašování samostatné; - první 3 družstva obdržela skleněnou trofej. KPD
staršího žactva: - základní 3 kola ve všední dny jsou vhodným řešením; - pro rok 2014 je potřeba zamezit účasti
elévů v soutěžích staršího žactva (nadměrná účast). KPD mladšího žactva: - systém dvojbojů většině vyhovuje; -
pro rok 2014 je možné zvážit, že v jednom kole budou mít především vrhačské typy možnost zvolit jen technické
disciplíny. KPD nejmladšího žactva: - jeho systém 3 skupin a složení disciplín je vyhovující. ■ Plánované soutěže:
- byl předložen plán na KP v hale s termíny; - při KP ve vícebojích je třeba omezit start v mužských kategoriích,
aby nebylo velké množství tyčkařů jako v minulých letech; - je třeba projednat s Královehradeckým krajem jejich
účast při KP LKAS v halové sezoně. ■ Zprávy z předsednictva ČAS. * K.Šebelka dopracuje vyúčtování za KPD a KPJ
na dráze a pořadatelům zašle pořadatelské příspěvky: - finanční příspěvky z ČAS už všechny dorazily. ■ Mezi-
krajové utkání mladšího žactva. ■ SCM: - oponentura proběhne 11.11. v Liberci; - zpravodaje, které píše P.Jeřá-
bek, čte velmi málo lidí, přestože obsahuje důležité informace; - po MČR žactva proběhne přerozdělení příspěvků
na přípravu; - zbývající peníze půjdou na soustředění; společné podzimní soustředění v letošním roce nebude
(velmi malý zájem); po MČR bude nový návrh na zařazení do SCM. ■ Rozhodčí, 12.9. proběhla schůze komise:
- komise byla doplněna o K. Hoferka – Ml. Boleslav, bylo by dobře dosadit rozhodčího z oblasti České Lípy za
S.Rottu; - na podzim by mělo proběhnout školení 3.třídy v Jbc; - začíná se připravovat doškolení ústředních roz-
hodčích a rozhodčích I. třídy – bylo by vhodné uspořádat ho v Turnově s pravděpodobným termínem 30.11.2013;
- školení rozhodčích 3.třídy proběhne v Jablonci a pravděpodobně i v Ml. Boleslavi, komise LKAS doporučuje, aby
se školení konala i v dalších okresech kraje; - návrh na jmenování ÚR za LKAS je : P. Jeřábek, M. Sviták, P. Ko-
švancová. ■ Mezinárodní utkání 14.9. v Žitavě bylo organizačně velmi na úrovni; pro LKAS to byl velmi nevýhodný
termín a polské družstvo se kvůli špatnému termínu vůbec nezúčastnilo – v roce 2014 bude trojutkání u nás. ■
V listopadu (asi 23.11.) se bude konat rozšířená schůzka STK – je potřeba projednat místo konání (Turnov nebo
Jablonec). ■ Při posledním kole KPD M+Ž někdo odcizil přímo ze závodní kanceláře drahou bundu s peněžen-
kou a tričko. ■ Náměty na úpravu halové brožury – posílat k P. Šindelářovi do 17.10. - sindelarp@seznam.cz. ■

Další schůzka výboru LKAS se bude konat 22.10.
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Plzeňský KAS, 24.9. 
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Výbor PKAS se zabýval přípravou družstev pro mezikrajové
utkání mladšího žactva (29.9.). ■ Výbor PKAS projednal návrh Prokopové ohledně struktury soutěže družstev
mladšího žactva. Součástí návrhu je i myšlenka smíšené soutěže družstev. Prokopová rozešle znění návrhu na od-
díly k připomínkování. ■ Předseda Konop seznámil výbor s návrhem Karlovarského kraje k zajištění společných
soutěží v sezoně 2014. VV problém zatím neuzavřel a bude se jím zabývat na příští schůzi. Výbor PKAS vstoupí
v tomto směru do jednání s K.V. krajem (Konop) a krajem Jihočeským (Janeček). ■ Prokopová informovala o „mo-
tivačních kempech“ žactva, které chystá ČAS. VV PKAS není zcela přesvědčen o vhodnosti této formy práce
s dětmi. Jako š�astnější by zřejmě byl kontakt (setkání) s významnými osobnostmi atletické současnosti, či mi-
nulosti např. při finále OMD. ■ Sladký provedl hodnocení zatím posledního závodu Běžeckého poháru mládeže,
kterým byl Kardioběh v Plzni. Závod měl hladký průběh s velmi slušnou účastí (více než 100 závodníků). Násle-
dující akcí v rámci poháru je Běh Babylonskými lesy – 5.10. 2013. VV odsouhlasil, že vždy první tři závodníci v cel-
kovém pořadí obdrží při vyhlášení (Klatovy) pohár. ■ 20.11. 2013 proběhnou oponentury SCM a SG, které
organizuje ČAS. Oponentury SPS budou organizovány PKAS a uskuteční se ve stejném termínu. O přesném ča-
sovém harmonogramu a potřebných podkladech budou zainteresované subjekty včas vyrozuměny. „Detašo-
vaná pracoviště“ - Klatovy a Stříbro budou informována o formě vyhodnocení uplynulé sezony. ■ PKAS plánuje
organizaci školení trenérů 3. třídy v termínu - jaro 2014. Žádáme proto kluby, aby zjistily zájem o školení a odes-
laly tuto informaci do konce října 2013 na adresu: pkas.atletika@seznam.cz ■ VV zhodnotil MČR staršího žactva
a účinkování závodníků z oblasti. Za pozitivní lze považovat větší počet účastníků oproti minulým letům. Spoko-
jenost naopak nemůže být se ziskem pouze jedné medaile, i když 8 finálových umístění je určitým příslibem. ■
Vedoucí STK Janeček informoval o ukončených soutěžích družstev staršího žactva, dorostu, juniorů a dospělých.
Soutěže proběhly bez komplikací. ■ Pan Sladký upozornil na konání HERVIS Plzeňský půlmaraton, memoriálu
Onči Krásného (5.10. ). ■ Janeček přinesl informaci, že smlouva na dotaci z Plzeňského kraje byla vrácena z dů-
vodu změny adresy PKAS. Nyní se čeká na novou smlouvu. ■ Hospodář Bastl sdělil, že byla již vyúčtována 1. část
z celkové částky za pořádání krajských mistrovství na ČAS. Zároveň informoval o stavu účtu u ČSOB. ■ Příští jed-
nání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 24.10.

PAS, 26.9.
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z 6. jednání výboru PAS
z 26. srpna. 2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS termínovaných k datu 26. 9. ■ Výbor vzal na vědomí infor-
mační zprávu o zabezpečení grantů hlavního města Prahy. ■ Výbor vzal na vědomí: 1. Informaci o zabezpečení
oponentury SCM, SG a SpS pro rok 2013. 2. Termín konání oponentury její časový program, který je stanoven
na úterý 26.11.2013. Výbor schválil vedle účasti vedoucích trenérů SCM, SG a SpS a dvou zástupců PAS pozvat
na jednání předsedy atletických oddílů/klubů, u kterých jsou SCM, SG a SpS zřízeny. ■ Výbor schválil předložit
Magistrátu hl. m. Prahy návrh Pražského atletického svazu na poskytnutí grantu. ■ Dopis k podpoře vyhlášení
výsledků Pohárů pražských běžeckých nadějí. Sekretář PAS seznámil výbor s dopisem. Výbor potvrdil finanční
podporu vyhlášení v rozsahu, který určuje schválený rozpočet s určením na nákup pohárů. ■ Výbor vzal na vě-
domí informaci o podepsané smlouvě k zabezpečení mezikrajového utkání staršího žactva v hale dne 21. pro-
since. Výbor schválil ředitelem závodů Petra Šarapatku a technickým ředitelem Jindřicha Linharta. ■ Milan Gála
informoval výbor o uspořádání finále A městského přeboru družstev mladšího žactva oddílem SK ZŠ Jeseniova
a jeho finanční náročnosti v souvislosti s pronájmem stadionu. ■ Na základě dotazů ASK Slavia Praha a SK ZŠ Je-
seniova upřesnil předseda PAS jak je potřeba zpracovat formulář k vyúčtování tohoto příspěvku, který pro oddíly
schválil V- PAS na minulém jednání. ■ Výbor vzal na vědomí rozhodnutí předsedy soutěžní komise PAS uskuteč-
nit přebor Prahy mladšího žactva v běhu na 300 m ve středu 9. října při Kotlářské míli na stadionu Kotlářka. ■
Příští jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 17. října.

KAS Olomouc, 1.10.
Vedoucí trenér SCM Opětovně žádá trenéry, aby urychlili čerpání finančních prostředků z SCM. Rovněž je nutné
obratem předat Rakowskému žádosti o zařazení do SCM na rok 2014. ■ Byl schválen finanční příspěvek na Bě-
žecký pohár ve výši 4000,- Kč. Řídící soutěže Sadil zašle fakturu na tuto částku na KASO. Vyhlášení celkových vý-
sledků proběhne 29.11. ve Šternberku. Aktuální informace jsou na: http://bezecky-pohar-olomouckeho-kraje.
webnode.cz. ■ Dne 12.11. se uskuteční oponentury SPS. Vedoucí trenéři zašlou na předsedu KASO podkladové
materiály do 6.11. Časový harmonogram: 9,00 hod. Olomouc, 9,30 hod Šternberk, 10,00 Prostějov, 10,30 hod
Šumperk. ■ Jednání představitelů KAS Moravy a Slezska se uskuteční 20.11. v Olomouci od 17,00 hod. ■ V mezi-
krajovém utkání mladšího žactva se umístilo družstvo Olomouckého kraje na 3. místě. ■ Proběhlo jednání ko-
mise rozhodčích. ■ Klvaňa zpracoval hodnocení soutěží družstev. ■ Propozice na KP ve vícebojích všech kategorií.
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■ Proběhla diskuse týkající se odměn trenérů SPS. Bylo konstatováno, že odměny trenérů jsou nedostačující a pro
mladé trenéry nemotivující. Schopní mladí trenéři se zájmem o atletiku si hledají uplatnění v jiných oblastech. ■
Nejlepšími sportovci Olomouckého kraje v kategorii žactva a dorostu jsou: Adam Röder, Natálie Ďurčáková, Bar-
bora Zatloukalová. Uvedení závodníci obdrží poháry. ■ Informaci o KP Corny SŠ poháru podal garant Rakowski.
Do celostátního finále postupují v ženách gymnázium Šumperk a v mužích CGNŘ Olomouc. ■ Dočkal – hospo-
dář KASO, podal průběžnou informaci o hospodaření. Návrh rozpočtu zašle, jako podkladový materiál pro lis-
topadové jednání. ■ V Olomouci proběhlo okresní finále soutěže v Atletickém čtyřboji. Vzhledem k počtu
zúčastněných družstev – celkem 59, a po projednání se zástupcem AŠSK, bude tato soutěž v příštím roce uspo-
řádána pravděpodobně pouze pro starší žactvo. V případě, že se zajistí finanční prostředky, bude následující den
uspořádána i pro mladší žactvo. ■ Uskutečnila se VC Prostějova za účasti reprezentantů ČR. Přítomni byli i před-
stavitelé města Prostějova. ■ Příští jednání se uskuteční v úterý 12. listopadu. 

Medailony s. 11 / Nekrolog s. 13

MEDAILONY 1. 11. - 30. 11.
3. 11. 1928 Tlučná Jan Liška, trenér. Působil od 1958 ve VŠT Košice a pak v Dukle Praha, kde byl od 1983
starším trenérem a od 1986 předsedou oddílu. Významní svěřenci: J. Odložil, J. Plachý, L. Tesáček a další.
Předseda běžecké komise ÚTR 1978-80. Spoluautor publikace „Běhy na střední a dlouhé tratě“ (1985-86)
a učebních textů pro trenéry II. třídy (1981).

5. 11. 1883 Praha Emerich Rath (†21. 12. 1962 Broumov), všestranný sportovec a závodník německé ná-
rodnosti, lyžař, který byl poslední, kdo mluvil s umírajícím Bohumilem Hančem při tragickém závodě v bře-
znu 1913 v Krkonoších. Mistr Německa v boxu, mistr Berlína v zápase. Významný chodec - vyhrál čtyřikrát
závod Praha - Brandýs, maraton zaběhl v Berlíně za 2:55 (1907), startoval v maratonu na OH 1908 a 1912
a v přespolním běhu na OH v dresu Rakouska. 1904 běžel Běchovice - Praha a od 1927 startoval jako vete-
rán. Později zřídil v Praze obchodní dům s atletickým náčiním a sport. nářadím na Ovocném trhu (dnes v tě-
chto místech Rathova pasáž).

7. 11. 1923 Antonín Bezdíček, trenér a organizátor atl. života v Hradci Králové. 1949 - 1952 předseda atl.
odboru KV Sokola Hradec Králové, 1973-78 předseda TR ČAS. Jako trenér působil přes 7 let v Súdánu, kde
objevil a trénoval H. el Kašiefa a O. Chalifu. Významní svěřenci: J. Jehličková, J. Tomáš a další. 1983-90 ve
vedení české atletiky.

7. 11. 1908 Libuše Dudová, provd. Silná (†1984), diskařka. Začínala v Sokole Pražském, poté SK Slavia
a Sokol Pražský (1929-44). Mistryně republiky 1939-44 (disk), 1930 (4x200 m), 1935 (4x100 a 4x200 m). Drži-
telka českého rekordu 37,93 (1943). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1931-34). Os. rekordy: koule
10,15 (1933), disk 37,93 (1943).

8. 11. 1953 Mladá Boleslav Martin Klíma, JUDr, činovník a trenér. Trenér od 1988, svěřenci Jan Verner
a další. Člen oddílu AŠ Mladá Boleslav, člen výboru 1980-92, mpř. oddílu 1992-94, předseda oddílu 1995-
97. V atl. ústř. předseda org. komise ČAS 1993-96 zároveň jako člen VV ČAS, v letech l993-96 člen, od 1996
mpř. AR ČAS.

10. 11. 1958 Trenčín Jaroslav Neuwirth (†18. 2. 2002), trenér od 1989. Začínal v Baníku Příbram, později
v Poldi, potom v AC Kablo Kladno, kde byl od roku 1994 předsedou oddílu.

11. 11. 1938 Otrokovice Josef Odložil (†10. 9. 1993 Olomouc), běžec. Držitel stříbrných medailí z OH 1964
a EHH 1967. Držitel světového rekordu na 2000 m 5:01,2 (přesně 5:01,1, Stará Boleslav 8. 9. 1965). Začínal
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ve Slovanu Olomouc (1956-57, trenér J. Slavíček), poté Slávia Košice (1958-60, trenér J. Liška), Dukla Praha
(1961-69, trenéři A. Zvolenský, od 1963 A. Poděbrad). Mistr republiky 1960, 1962 a 1963 (800 m), 1964-
67 (1500 m). Držitel 10 českých rekordů: na 1000 m 2:18,6 (1965), na 1500 m 3:37,6 (1966), 2 na 1 míli
3:56,4 (1964) - 3:55,6 (1965), 4 na 2000 m 5:08,6 (1965) - 5:01,2 (1965), ve štafetách 4x880 y 7:23,4
(1961, současně i 4x800 m) a 4x1 míle 17:03,8 (1961). Reprezentoval ve 26 mezist. utkáních (1960-68),
z toho 2x v EP. Účastník OH 1964 (2.) a 1968 (8.), ME 1962 (800 m smf., 4x400 m rozb.) a 1966 (1500 m
rozb.), EHH 1967 (2.). Os. rekordy: 400 m 49,0 (1960), 800 m 1:48,2 (1961), 1000 m 2:18,6 (1965), 1500 m
3:37,6 (1966), 1 míle 3:55,6 (1965), 2000 m 5:01,1 (1965). Po ukončení závodní činnosti trenér. Významní
svěřenci: J. Kubista, M. Drahoňovský, M. Krsek a další. Po rozchodu s V. Čáslavskou se v 80. letech angažo-
val v armádní tělovýchově a sportu; patřil ke kritikům používání dopinku. 

12. 11. 1953 Ústí nad Labem Ladislav Valter, PaedDr., trenér od 1979 v AC Spartaku Ústí nad Labem. Člen
TR a výboru odd. 1982-89, odborný asistent na katedře TV PF Ústí nad Labem. Člen metodické komise ČAS
od 2005.

14. 11. 1958 Praha Jiří Cettl, oštěpař. V průběhu záv. činnosti v TJ Bohemians emigroval do Švýcarska, kde
se stal dvakrát mistrem v hodu oštěpem a později byl manažerem LC Zürich a podílel se na organizaci slav-
ného mítinku GP Weltklasse. Os. rekord: 80,26 (1984).

14. 11. 1913 Praha Josef Češpiva, (†1984), výškař. Startoval za VS Praha (1933-39). Reprezentoval ve 3
mezist. utkáních (1934-38). Účastník ME 1938 (9.). Os. rekord: 193 (1938, lepší českého rekordu, ale ne-
uznán, protože neměl na švihové noze střevíc, což odporovalo tehdejšímu závodnímu řádu). Reprezentant
a trenér nár. družstva odbíjené.

16. 11. 1933 Petr Kavan, (†12. 5. 1991 Praha,. závodník a trenér v Č. Budějovicích, později v AC Sparta
Praha, trenér reprezentantů-maratonců. Významní svěřenci: J. Jánský, N. Varcabová a další.

19. 11. 1978 Litoměřice Věra Cechlová, roz. Pospíšilová, vrhačka. Držitelka bronzových medailí v hodu dis-
kem z OH 2004, MS 2005 a ME do 22 let 1999. Začínala v SCHZ Lovosice (1990-92, trenér M. Pavlík), poté
Poldi a AC Kablo Kladno (1993-98, trenér J. Vávra), Olymp Praha (od 1999, trenéři J. Šilhavý, nyní P. Stehlík).
Halová mistryně ČR 1999, 2001-02 (koule), na dráze 2001-02 (koule), 2003--11 (disk). Reprezentovala ve 12
mezist. utkáních (1999-2011) a 2 do 22 let. Účastnice MEJ 1997 (disk 8.), ME do 22 let 1999 (disk 3.), ME
2002 (4.), 2006 (7.), 2010 (NM), 2012 (7.), MS 2001 (7.), 2003 (5.), 2005 (3.), 2007, 2009 a 2011 (kval.),
OH 2004 (3.), 2008 (5.), 2012 (kval.). Finále GP 2003 (1.), 2004 (1.), 2005 (4.), 2006 (8.), 2007 (2.), 2008
(4.). Os. rekordy: koule 16,92 (2001), disk 67,71 (2003), kladivo 47,11 (1999), oštěp 38,38 (1997).

19. 11. 1938 Praha Stanislav Skalický, činovník a trenér, člen TJ Slovan Varnsdorf, od 1984 rozhodčí, od
1985 trenér, od 1993 předseda oddílu, od 1986 člen výboru SvČ kraj. svazu, jeho předseda 1991-99, Od 1999
do 2009 předseda výboru Libereckého KAS, od 2001 dosud člen rady KS ČSTV Libereckého kraje. 2009
čestný člen ČAS.

22. 11. 1968 Strakonice Radomír Soukup, běžec. Začínal v ČZ Strakonice (1979, trenér Soukup), poté
Škoda České Budějovice (1987-92), VTJ Kutná Hora (1993), AC Poldi a Kablo Kladno (1994-99). Mistr ČR
1993 (kros), 1995 (5000 m a běh do vrchu), 1997 (běh do vrchu). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1994-
95). Účastník ME 1996 (kros 80.). Os. rekordy: 1500 m 3:55,14 (1995), 5000 m 14:15,95 (1994), 10 000 m
29:42,98 (1993), půlmaraton 1:05:23 (1994).

23. 11. 1903 Nová Bystřice Vilém Šindler (†10. 5. 1982 Brno), běžec. Začínal v AC Sparta Praha (1920-25),
poté SK Židenice (1926-29), SK Moravská Slavia Brno (1930-32). Mistr republiky 1923 (kros a silniční běh Bě-
chovice - Praha), 1924 (1500 m), 1926 a 1927 (800 m), 1926 (4x400 m), 1927 (3x1000 m). Držitel českých
rekordů na 800 m 1:57,6 a 1:56,1 (1926), na 1000 m 2:31,0 (1927), na 1500 m 4:01,4 (1927), 2000 m
5:41,7 (1926), na 10 000 m 34:25,0 (1923), na 4x800 m 8:21,2 (1926) a 8:05.8 (1929), 4x1500 m 17:04,2
(1926). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (1922-29). Účastník OH 1924 (800 a 1500 m rozb.), 1928 (800 m
mzb., 1500 m a 4x400 m rozb.). Os. rekordy: 400 m 51,7 (1926), 800 m 1:56,1 (1926), 1500 m 4:01,4
(1927), 5000 m 16:15,6 (1923), 10 000 m 34:25,0 (1923). 
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26. 11. 1978 Kroměříž Lada Brázdilová, (†17. 6. 2003), běžkyně. Závodila za AK Kroměříž (1992-2002).
Halová mistryně ČR 1996 (3000 m). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1994-95). Účastnice MSJ 1995
(kros 47.), ME 1995 (kros 74.), MS 1996 (kros 69.). Os. rekordy: 800 m 2:10,46 (1996), 1500 m 4:23,81
(1996), 3000 m 9:29,6 (1996), 5000 m 18.30,5 (2001), maraton 2:49:52 (2001). Při kanoistice utonula v řece
Moravě.

27. 11. 1953 Jeseník Karel Hradil, trojskokan. Začínal jako fotbalista a košíkář (1967), s atletikou v TŽ Tři-
nec (1973, trenér učitel Svačina), poté Dukla Praha (1974-80, trenéři Z. Melichárek, od 1978 V. Fišer). Mistr
ČR 1975 (4x100 m), v trojskoku 1976 a v hale 1977. Čs. mistr v hale 1977 a 1979, na dráze 1979. Repre-
zentoval v 7 mezist. utkáních (1977-79), z toho 2x v EP. Účastník ME 1978 (13.), HME 1979 (8.). Os. rekord:
16,36 (1978).
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NEKROLOG

V neděli 6. října zemřel v Brně ve věku 49 let Mgr. Jiří Vrabel. Narodil se v Brně (*7. září 1964), od de-
vadesátých let až do současnosti patřil k nejlepším koulařům Moravy a Slezska. Byl členem atletické ro-
diny. Otec Jan reprezentační diskař a později trenér Ludvíka Daňka, matka Sylvie (rozená Čechová) se
rovněž věnovala vrhačským disciplínám, reprezentovala v letech 1950-1954 v disku. Starší bratr Franti-
šek skákal tyčku za Techniku Brno, nejstarší Jan házel oštěpem za Zbrojovku Brno. Pohřeb se konal 11.
října v brněnském Krematoriu na Jihlavské ulici.

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
LISTOPAD
2.11. Grand Prix ACCC Horaž�ovice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Střelské Hoštice
9.11. Vyhlášení ankety Atlet roku 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praha
10.11. Velká kunratická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praha
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sledujte na www.atletika.cz, 
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