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■ SLOVO PŘEDSEDY
Halová atletická sezóna je v plném proudu. Velice mne těší, že zrekonstruovaná hala Otakara Jandery
v pražské Stromovce a především kompletně inovovaná dráha nabízí našim atletům lepší podmínky než
dříve. Jednoznačně to potvrdily skvělé výkony při domácím šampionátu mužů a žen ozdobené senzačním
českým rekordem na 200 metrů Pavla Masláka.
Všichni se už ale těšíme na mezinárodní halový mítink Praha Indoor, který hostí 25. února O2 aréna. Zájem
o mítink je ze strany závodníků mimořádný, a tak nás čeká skvělá podívaná s plejádou atletických špiček,
jako jsou například Ladislav Prášil, Pavel Maslák, Denisa Rosolová, Blanka Vlašičová, Tomasz Majewski, Kim
Collins, Dayron Robles a další. Program byl na poslední chvíli rozšířen i o výšku mužů, ve které se představí
Ivan Uchov s letošním maximem 241 cm.
Věřím, že naši atleti v konkurenci se světovou špičkou uspějí a že mítink bude dobrou prověrkou před blížícím se mistrovstvím světa v polských Sopotech, kde se bude reprezentace snažit navázat na mimořádně
úspěšný rok 2013.
Před časem náš svaz po dohodě s představiteli běžeckého hnutí spustil webovou stránku www.ceskybeh.
cz, která si klade za cíl prezentovat širokou škálu závodů mimo dráhu konaných na našem území. Měla by
být platformou termínové listiny, propozice, výsledků i reportáží z jednotlivých závodů. Jsme na začátku, ale
jsem přesvědčen, že o novou aktivitu našeho svazu bude zájem a že ji budeme dále vylepšovat.
Ostatně, i letošní mírná zima běžcům nahrává, a tak vám přeji nejen krásné atletické zážitky z blížících se
akcí, ale třeba i příjemné proběhnutí v téměř jarním počasí.
Libor Varhaník, předseda ČAS

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám druhé číslo Atletických listů roku 2014. V hlavním tématu pokračujeme s představováním největších oddílů z jednotlivých krajů, tentokrát z Královéhradeckého TJ Lokomotiva Trutnov.
Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na
mprochazka@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
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■ PŘEDSEDNICTVO

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
Jednání 18.2.
CZECH
ATHLETIC
ATION na mezistátním utkání v halových vícebojích
Předsednictvo
ČAS zhodnotilo
vystoupeníFEDER
české reprezentace
jako podprůměrné a vyslovilo pochvalu závodníkům, kteří si vytvořili osobní rekordy. ■ P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace závodníků a doprovodu pro HMS 2014 v polských Sopotech a pro EP v zimních vrzích
v portugalské Leirii. ■ P ČAS schválilo delegaci hlavních rozhodčích na mistrovské soutěže v druhé části sezony 2014. * P ČAS schválilo jmenný seznam asistentů vedoucích trenérů SCM pro rok 2014. ■ P ČAS vzalo
na vědomí informaci z odborného semináře „Health & Well Being“, který proběhl v Marseille 24.-26.1.2014. ■
P ČAS schválilo výsledky inventarizace majetku sekretariátu ČAS.
Michal Procházka

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ INFORMACE PRO POŘADATELE - ZÁVODY PRO PLNĚNÍ LIMITŮ NA ME 2014 V CURYCHU
27. ledna 2014, 14:47
ČAS informuje pořadatele závodů o podmínkách, za kterých bude možno plnit výkonnostní kritéria pro ME
2014 v Curychu.
Dle nominačních kritérií, vypsaných ČAS, pro nominaci na mistrovství Evropy 2014 v Curychu, lze výkony
předvedené při závodech pořádaných na území ČR uznat jen při splnění následujících podmínek:
- závod musí být pořádán dle regulí a pravidel IAAF
- závod musí být uveden v termínové listině ČAS – v oﬁciální soutěžní brožuře ČAS, nebo minimálně na webu
ČAS (v sekci kalendář událostí), a to nejpozději do 11.4.2014
- k tomuto datu s kompletními propozicemi – pořadatel, datum a místo konání
řídící pracovníci závodu
rozpis disciplín
časový pořad
-měření elektronickou časomírou, užití větroměru a zajištění kontroly náčiní certiﬁkovanou sadou pro měření
a vážení
Tomáš Dvořák, šéftrenér ČAS

■ ODBORNÉ SEMINÁŘE TRENÉRŮ 2014
5. února 2014, 11:19
Metodická komise ČAS (MK ČAS) schválila na svém jednání dne 30. 1. 2014 termíny odborných seminářů trenérů atletiky pro rok 2014.
Odborné semináře jsou určeny zájemcům o prodloužení trenérské kvaliﬁkace, popřípadě dalším zájemcům
o odbornou tématiku (viz informace u jednotlivých seminářů níže).
Účastníkům všech odborných seminářů bude automaticky prodloužena trenérská kvaliﬁkace na dalších 5 let!
Podrobnosti zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-treneru-2014/
za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS
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■ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 2014
5. února 2014, 11:56
ATLETICK¯
SV na
AZsvém jednání dne 30. 1. 2014 termíny školení trenérů
Metodická âESK¯
komise ČAS
(MK ČAS) schválila
atletiky proCZECH
rok 2014. ATHLETIC FEDER ATION
Školení jsou určena pro zájemce o trenérskou kvaliﬁkaci, popřípadě o její zvýšení (viz informace
u jednotlivých školení níže).
Podrobnosti zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-2014/
za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

■ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČAS 21.1.2014
18. února 2014, 13:30
Zápis ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/zapis-z-jednani-predsednictva-cas-2112014/
Mgr. Iva Pechová

■ ČAS INFORMUJE
Obsah:
Z činnosti v krajích s. 3 ■ Jednání KAS s. 4

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ Představujeme TJ Lokomotiva Trutnov
Předseda: Petr Musil
Info: www.atletikatrutnov.cz
Počet registrovaných atletů: 173
(údaje k 19.2.2014 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v oddílu odpovídala Michaela Musilová.
Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 173 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Náš oddíl má zhruba 350 členů. Věkové rozmezí naší členské základny je opravdu velké. Nejmladší člence
jsou dva roky, nejstarším členům je více než 70 let.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Po nedávné rekonstrukci stadionu došlo k prudkému nárůstu členské základny, jejíž velikost stále stoupá.
Nejvíce zájemců o atletiku je z řad dětí kategorií přípravky a mladších žáků. Pokud bude zájem i nadále tak
velký, jako je doposud, budeme se potýkat s nedostatkem trenérů. V letošním roce bylo v Trutnově zřízeno
sportovní středisko – doplňkové pracoviště.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Trénují a závodí téměř všichni registrovaní. Účastní se nejen běhů na dráze, ale také silničních běhů, běhů
do vrchu a také je v našem oddíle mnoho aktivních veteránů, kteří objíždějí své závody. Na krajské úrovni
soutěží družstva přípravek, starších žáků a juniorů. V kategorii dospělých závodí družstvo mužů v krajském
přeboru a velmi dobře si vede naše družstvo žen, které se pohybuje na předních příčkách II. ligy.
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Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Zájem o Atletiku pro děti je u nás velký. Sady atletického nářadí a náčiní máme zakoupené již několik let
âESK¯ Trenéři
ATLETICK¯
AZ míře využívají a mají zájem i o školení, která se Atletiky
a stále je doplňujeme.
toto vybaveníSV
ve velké
pro děti týkají.
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
Na svém webu máte strukturu vedení oddílu. Prosím o potvrzení, zda odpovídá současnému stavu,
případně o doplnění. Přibližte činnost výboru, četnost schůzek apod.
Struktura vedení oddílu, která je uvedená na našich webových stránkách, je aktuální. Schůzky výboru atletiky
se konají jednou za 14 dní. Výbor se zabývá organizací soutěží na našem stadionu, řeší účast sportovců
na soutěžích a soustředěních, zajišťuje přihlášky. Dále má na starosti ﬁnanční záležitosti, včetně několika
typů dotací. V neposlední řadě je třeba zmínit pořádání tradičního plesu atletů, jehož 12. ročník se uskuteční
22. února.
Jste členy TJ. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci TJ?
Tělovýchovná jednota sdružuje 34 oddílů. Spolupráce v rámci TJ je na dobré úrovni a velmi dobře funguje
také spolupráce s městem, které spravuje stadion.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání mistrovství ČR?
Náš stadion by byl krásným prostředím pro pořádání MČR. Bohužel jsme limitováni počtem drah na oválu,
kterých je pouze šest. I přesto jsme požádali o pořadatelství MČR veteránů v roce 2015.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Pořádáme dva závody krajského přeboru družstev mladších žáků, dva závody krajského kola přípravek,
semiﬁnále družstev starších žáků, Mistrovství Evropy Českých drah v atletice USICS a Charitativní běh pro
veřejnost s integrací postižených občanů mezi zdravé sportovce.
Michal Procházka

■ JEDNÁNÍ KAS
Ústecký KAS, 16.1.
Kontrola plnění úkolů. ■ Usnesení z VH ÚKAS 2013: ověření zápisu z VH bylo ověřovateli provedeno. Byly
předány přihlášky k činnosti od oddílů AK Lovosice a AK při ZŠ P.Holého v Lounech. ■ Byla podána informace o jednání ohledně obnovení členství oddílu F-C BK Kadaň. ■ Předseda informoval o předaném
kontaktu na obsluhu cílové kamery v ÚKAS pro potřeby evidence ČAS. ■ Předseda informoval o termínech
konání okresního (do 15.5.), krajského (20.5.) a celostátního (Plzeň 3.6.) kola Poháru rozhlasu 2014. Jako
garant byl opětovně potvrzen Alexej Lesnik. Místo konání krajského ﬁnále bude ještě upřesněno. Pokud ho
nebude možné uspořádat v Bílině (plánovaná rekonstrukce dráhy od 11.5.), bude krajské kolo uspořádané
v Mostě. ■ Předseda informoval o průběhu a vystupování reprezentace ÚKAS na MKU st. žactva v Praze.
Organizátoři akce i reprezentace ÚKAS, včetně vedoucích výprav, si zaslouží poděkování. Akce byla výborem zhodnocena jako úspěšná a zdařilá. ■ Požadavky na úhradu a odsouhlasení dokladů. ■ Halová brožura
ÚKAS 2014 nebude vydávána v tištěné podobě, jen elektronicky. ■ Ročenka ÚKAS 2013 bude vytištěna
ve 25 exemplářích. ■ Předseda ÚKAS předložil záměr na ustavení „Komise mládeže ÚKAS“ jako navazující
článek na Komisi mládeže ČAS. Hlavním úkolem komise mládeže ÚKAS by byl cílený rozvoj dětské atletiky
(elévové, ml. a st.žactvo) především formou náborových akcí. Komise by byla otevřena všem zájemcům
o dětskou atletiku s tím, že základ komise by tvořili dosavadní tvůrci krajských reprezentačních výběrů a
vedoucí krajských družstev na akcích ČAS. Komise mládeže ÚKAS by úzce spolupracovala se SCM a SpS
v ÚKAS a směr dalšího působení komise mládeže by následně vyplynul z potřeb ÚKAS. Výbor tento záměr
podpořil. ■ J. Mairich předložil analýzu závodníků zařazených do SCM pro rok 2014 s tím, že někteří závodníci se do výběru nedostali, ačkoliv jsou srovnatelní s těmi zařazenými. ■ V diskuzi k SCM byl vysloven
požadavek na aktuálnější informace na webových stránkách. Závěr diskuze: M. Holcr je ochoten vysvětlit
zájemcům, kteří budou chtít zveřejňovat své příspěvky, jak na to. ■ J. Mairich předložil záměr na ustavení
„Trenérské rady ÚKAS“. Po diskuzi byl vysloven souhlas se záměrem, ale s podmínkou rozpracování myšlenky a předložením písemného návrhu. ■ Z předložených a ověřených návrhů na osobu revizora ÚKAS bylo
volbou stanoveno následující pořadí, v jakém budou kandidáti osloveni: 1. Pavel Břicháč; 2. Zděnek Hrnčíř;
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3. Kateřina Žofková. ■ J. Mairich informoval o zabezpečení KP ÚKAS v hale pro rok 2014. P. Flanderka
informoval o předpokládaném zájmu a pravděpodobné nutnosti úpravy časového pořadu, o dosavadních
âESK¯
ATLETICK¯
SV
AZ
zkušenostech
z konání KP
v hale jiných krajů,
o nutnosti
zajištění zdravotníka. ■ Nutnost dál pracovat na zaktualizování CZECH
přehledu činných
rozhodčích FEDER
v ÚKAS (vyřadit
již nefunkční rozhodčí a zvážit ustanovení skupiATHLETIC
ATION
ny rozhodčích, kteří budou delegováni na akce pořádané ÚKAS). ■ Záměr uspořádat v roce 2014 školení
a doškolení rozhodčích 2. a 3. tříd. ■ Je nutné provést opravu ve složce výbor ÚKAS (místopředseda)
a upravit údaje u jednotlivých oddílů ÚKAS podle aktuálních přihlášek k činnosti. ■ Opětovně byl vysloven
požadavek na vytvoření termínovky běhů mimo dráhu v ÚKAS. ■ 16.3. AC Ústí n/L pořádá přespolní běh:
Provod Ústecký kros 2014. ■ M. Holcr uvedl záměr předělat anketu o nejlepšího atleta kraje pro 2014 a dále
vyslovil návrh na zjednodušení soutěží družstev ÚKAS. Po diskuzi bylo rozhodnuto, aby STK zvážila navržená
zjednodušení a případně je zapracovala do brožury. ■ - A. Lesnik upozornil na špatnou terminologii. Místo
termínu „pomocný trenér SCM“, je nutné používat termín „asistent trenéra SCM“. ■ Příští schůze 20.2.
PAS, 16.1.
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: zápis z minulého jednání; kontrolu plnění usnesení výboru. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení uspořádání mezikrajového halového utkání
staršího žactva přednesené členy výboru a schválil ucházet se o uspořádání mezikrajového utkání mladšího
žactva v termínu 21.6. na Strahově. ■ Výbor vzal na vědomí informaci předsedy SK o zabezpečení přebornických halových soutěží pro rok 2014 a schválil: 1. Termínovou listinu PAS pro hlavní sezónu s tím, že SK
PAS listinu případně doplní o veřejné závody na základě oznámení pražských oddílů a klubů. 2. Na základě
návrhu SK, po projednání, pořadatele přeborů jednotlivců pro rok 2014. 3. Na základě připomínek rozdělení
pražského přeboru ve vícebojích do dvou termínů a to tak, že 28.9. se uskuteční přebor mladšího žactva
a v termínu 11.-12.10. pak ostatní kategorie. 4. Uspořádání přeboru Prahy mužů, žen, juniorů a juniorek
v sobotu 14.6. na Julisce s tím, že PAS se bude přímo na zabezpečení podílet. 5. Zásady pro pražské soutěže
družstev v roce 2014. 6. Konečný termín pro přihlášení družstev do přeboru Prahy na rok 2014 je středa 12.
února. Výbor vzal na vědomí: 1. Vyúčtování státních dotací pro rok 2013 na činnost pražských SCM a dotace na činnost PAS, které byly vyúčtovány v souladu se smlouvami v plném rozsahu. 2. Vyúčtování grantů
poskytnutých hl. m. Prahou pro rok 2013, které budou předloženy v termínu 31.1. Granty jsou vyúčtovány
v souladu s účelem v plném rozsahu. ■ Výbor uložil zabezpečit zpracování statistického vyhodnocení sezóny
2013 v rozsahu potřeb Valné hromady PAS. ■ Výbor vzal na vědomí změnu ve funkci asistenta vedoucího
trenéra SCM. Místo Lukáše Drbohlava bude ve funkci asistentky pracovat Jana Korešová. ■ Výbor vzal
na vědomí informace předsedy PAS k vyúčtování grantu hl. m. Prahy s tím, že předseda PAS navrhne další
postup. ■ Příští jednání výboru 6.2. (viz níže).
Moravskoslezský KAS, 20.1.
Kontrola zápisu: Jednání v Olomouci – konstatován nárůst počtu družstev do soutěží ve všech kategoriích;
na jednání v Olomouci bylo vše projednáno pro letní sezónu 2014; na mezikrajovém utkání v Praze (st. žactvo)
– kázeňské problémy, MSKAS v plné míře schvaluje postup vedoucího výpravy Hany Legerské, hodnoceny
závody probíhající halové sezóny, zatím vše bez problémů. ■ MMaS v Bratislavě (1.2.). ■ Černý a Zvolánek
ve spolupráci s Šobou připravují letní brožuru, která by měla být vydána do 1. poloviny března 2014, budou
zkontrolovány adresáře a další údaje, brožura bude nejdříve rozeslána na kraje ke schválení. ■ Zvolánek se
zúčastnil výroční schůze ve F-M, vynikající účast – 250 členů klubu. ■ Projednáváno pořadatelství Poháru
českého rozhlasu ﬁnále – Opava pořádá toto ﬁnále již několik let, MSKAS navrhuje, aby ﬁnále pořádal F-M,
toto rozhodnutí je podle usnesení MSKAS z roku 2013, garantem pro PČR je Z. Duda, projedná s hlavní
pořadatelkou PČRo Gelnarovou z Opavy. ■ Zvolánková konstatovala, že ekonomika za rok 2013 se zpracovává na pracovišti ČUS, všechny podklady byly předány. ■ Buzek kritizoval situaci s dresy na mistrovských
závodech, nekázeň ve všech klubech, zejména ve Vítkovicích, došlo k několika rozporuplným rozhodnutím
(nepovolení startu apod.), příště do rozpisu uvést, že atleti musí startovat v klubových dresech bez výjimek. ■
Černý informoval o znovuzavedení celostátního Běžeckého poháru mládeže, probíhají jednání s tím, že ﬁnále
by se konalo ve Střelských Hošticích, pravděpodobně v zářijovém termínu. ■ Předseda MSKAS poblahopřál
Klepkovi k životnímu jubileu. ■ Termín příštího jednání 17.2.

5

Karlovarský KAS, 21.1.
Mezikrajové utkání žactva 21. prosince 2013 – 14 krajů – žáci 10. místo, žákyně 12. místo, obě družstva
âESK¯
ATLETICK¯
SVi Vysočinu
AZ
porazila Plzeňský
a Královehradecký
kraj, žáci
a Pardubický kraj. Richter 3. místo 60 m, Kocurová
1. místo koule.
Škoda neomluvené
neúčasti
několikaATION
nominovaných závodnic, výsledek mohl být i u děvčat
CZECH
ATHLETIC
FEDER
ještě lepší. ■ Halové Mistrovství Karlovarského kraje žactva - 15.2. ■ Halové Mistrovství JČK, PlzK, KK dospělých 25. ledna v Praze. ■ Letní sezóna 2014: Soutěž družstev mladšího žactva: 1. kolo M. Lázně 15. května – víceboje – zároveň jako OMJ ml.žactva ve vícebojích; 2. kolo Karlovy Vary – Triatlet – 11. června; 3. kolo
Chodov 10. září. ■ Informace z předsednictva ČAS podal Jacek Přibáň. ■ Dočkal – SCM – všichni závodníci
a trenéři dostali písemně informace, nutno zajistit lékařské prohlídky. ■ Pohár rozhlasu – 12.5. okresní kolo
Karlovy Vary; 13.5. okresní kolo Sokolov – ml. žactvo; 14.5. okresní kolo Sokolov – st. žactvo; 20.5. krajské
kolo – organizačně zajišťuje KKAS. * Soutěž předžactva – řídící pracovník Denisa Dočkalová: 1. kolo 6. května
Cheb; další kola pořádají TRIATLET, Sokolov, Chodov. ■ Další schůze – 18.3. v Chodově.
Plzeňský KAS, 23.1.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. Všechny úkoly byly splněny. ■ VV provedl hodnocení
mezikrajového utkání žactva, které shledal jako neúspěšné, a to jak v kategorii dívek, tak i chlapců. Řada
závodníků a závodnic ještě nedosahuje výkonnosti srovnatelné s nejlepšími a některé opory byly z formy. Pro
další ročníky je nutné posílit výpravu o další trenérské kádry. ■ Pan Šilhánek provedl vyhodnocení 0. ročníku
ankety o nejúspěšnější mítink oblasti. Vítězem se stala Velká cena Sušice. Pořadatelům vítězné soutěže
bude předán diplom na výroční schůzi PKAS. V následujícím období bude třeba vytvořit jednoznačná kritéria
ankety. ■ Výbor PKAS se zabýval přípravou Oblastních přeborů v hale dospělých (25. 1.) a žactva (16. 2.).
■ Předseda komise rozhodčích Koleš zaznamenal zájem oddílů o školení rozhodčích. VV jej proto pověřil
uspořádáním školení nových zájemců a zároveň doškolovacím seminářem stávajících. Předběžným místem
školení jsou Klatovy. Termín bude upřesněn. ■ Výbor schválil termín konání Výroční schůze PKAS, která
proběhne 5. 4. v Horšovském Týně. ■ Předseda Konop přednesl informaci o školení trenérů III. třídy. Místem
pořádání bude Plzeň – Městský stadion ve Skvrňanech. Termín prvé konzultace je 20. – 23. 3. 2014 a druhá
proběhne 10. – 13. 4. 2014. Přihlášky je třeba podat na ČAS – Mgr. I. Rudová. ■ Předseda STK Janeček
informoval výbor o stavu přípravy soutěžní „brožury“ pro rok 2014. VV zároveň schválil výši příspěvku oddílů
za přihlášení družstva do soutěže a následné dotace za pořádání kola oblastního přeboru družstev. Konkrétní částky budou zveřejněny v „brožuře“. ■ Příprava oblastního přeboru v přespolním běhu 2014 a zároveň
Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje. Sladký vytvořil propozice poháru, které jsou uvedeny na webu
PKAS. ■ Konop seznámil výbor s rozhodnutím Komise mládeže ČAS, týkající se zavedení nové soutěže (náhrada Kinderiády) pro 1. stupeň ZŠ – Školní štafetový pohár. V každém kraji proběhne 1 kolo a vítězná škola
postoupí do celostátního ﬁnále. Krajská kola proběhnou do 28., ﬁnále pak 11. 6. 2014. ■ Předseda komise
rozhodčích Koleš provede vyhodnocení tří nejaktivnějších rozhodčích oblasti. ■ Hospodář Bastl podal informaci o uzavření účetního roku 2013 a zároveň o zaslání vyúčtování SCM + činnosti PKAS na ČAS. ■ Příští
jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 27. 2.
Jihočeský KAS, 24.1.
Valná hromada JKAS: proběhne 14.3. v 16 hodin v JH. Schválen program a příprava VH. ■ Hospodářka KAS
přednesla zprávu o čerpání rozpočtu k 31.12., bude jako podklad pro jednání VH, díky vhodnému režimu
jsme asi v plusu. V roce 2014 bude s pořadatelem opět sepsaná dohoda o pořádaní KPJ, tak i KPD na částku
dle Rozpočtu na r. 2014 pro jednotlivé soutěže. Na společných soutěžích s PKAS a KVAS a budeme podílet
1/3. ■ Soutěžní komise: Na oddíly, zejména pořadatele, zaslaná další verze termínovky 2014, bude doplněna
o tabulky soutěže družstev dle přihlášek oddílů. ■ Rozhodčí: Komise rozhodčích zajistí nominaci na dráhu
2014. Dále dopracuje aktualizaci aktivních rozhodčích (dle připomínek oddílů). Formou tabulky vyhodnotí
zprávy z KP (počet V/R) pro vytvoření optimálního počtu rozhodčích pro sezónu 2014 a tím i ﬁnanční nárok.
■ Do dnešního dne chybí ČAS a JKAS přihlášky k činnosti od oddílů- žádáme o urychlené zaslání do 2. 2.
2014, jinak nebudou delegáti VH s HR. ■ Atlet JČ roku 2013 - 24. leden 2014 v ČB, tabulky 2013 zpracoval
Tipka, a předány po vyhlášení. ■ Nové webové stránky jckas.cz, spravuje Urs Gysel a jsou na stejné adrese.
■ Příští schůze se bude dohodnuta po VH.
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PAS, 6.2.
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z minulého jednání
âESK¯
AZvzal na vědomí hodnocení uspořádání halového přebovýboru; kontrolu
plnění ATLETICK¯
usnesení výboru. ■SV
Výbor
ru Prahy mužů,
žen, dorosteneckých
a juniorských
CZECH
ATHLETIC
FEDER kategorií
ATIONa vyslovil poděkování atletickému oddílu PSK
OLYMP PRAHA za technické uspořádání této náročné soutěže. ■ Výbor vzal na vědomí informaci, kterou
předložil předseda soutěžní komise J. Ruda, včetně termínu k zabezpečení vydání materiálu „Pražské atletické soutěže 2014 – II. část“. ■ Výbor schválil: 1. Uskutečnit společné jednání ve čtvrtek 27. února od 18.00 hodin v klubu Mirko Huptycha na stadionu ASK SLAVIA Praha. 2. Program tohoto společného jednání. ■Výbor
schválil: 1. Pověřit technickým uspořádáním tohoto utkání atletický oddíl PSK OLYMP Praha (oddíl zároveň
zabezpečí potřebný počet rozhodčích, elektronické měření, zdravotní službu a občerstvení). 2. Zabezpečit
úhradu nákladů spojených s technickým uspořádáním z rozpočtu PAS, prostřednictvím hospodáře PAS. ■
Výbor vzal na vědomí informaci předsedy komise mládeže R. Bártla k zabezpečení účasti družstva Prahy při
mezinárodním mítinku 25. 2. Výbor schválil zabezpečit pro toto utkání vzorové atletické dresy Prahy. ■ Výbor
vzal na vědomí informace o zabezpečení masových soutěží v letošním roce. ■ Výbor schválil: 1.Na základě
žádosti ČAS uspořádat školení žákovských trenérů v Praze v březnu nebo dubnu roku 2014. 2. Vedoucím
školení jmenuje Petra Šarapatku. ■ Příští jednání výboru PAS se uskuteční ve čtvrtek 27. února.

■ ČAS INFORMUJE
Obsah:
Medailony s. 7 ■ Nekrology s. 10
MEDAILONY 1. 3.-31.3.2014
Babiak Tomáš, *11. 3. 1949 Nitra (Slovensko), †30. 9. 1983; oštěpař. Začínal ve Slávii SVŠT Bratislava (1966,
trenér Š. Molnár), poté Dukla B. Bystrica (1973), Slávii SVŠT Bratislava (1974), Dukla Praha (1975-81, trenér
M. Vlček), Stavbár Nitra (1982-83, trenér L. Petrovič). Účastník ME 1978 (kval.). Mistr ČR 1976-77 a 1979-80,
čs. mistr 1974-76, 1979 a 1981. Držitel 3 českých rekordů 82,12 (1975)-84,72 (1976). Reprezentoval v 22
mezist. utkáních (1972-82), z toho 5x v EP. Os. rekord: oštěp 84,72 (1976).
Bureš Pavel, *13. 3. 1974 Gottwaldov; překážkář. Začínal v Gottwaldově-AC Alfa Zlín (1989-92), poté Dukla
Praha (1993, trenér J. Pospíšil), AK Zlín (1994-2003, trenér L. Heneš). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních
(1993-99). Os. rekord: 110 m př. 14,01 (1999).
Choutková Božena, roz. Cvrková, doc., PhDr., CSc., *6. 3. 1919 Blatná; činovnice, trenérka, rozhodčí. Proděkanka FTVS UK. Členka oddílu Sokol Vinohrady, NSK, Slavia VŠ-USK Praha. Ved. rozhodčích ústředí ČOS
1948, ved. trenérka ústředí 1949-50, ved. mládeže 1953-59, ved. metodiky ČAS 1973-83. Čestná členka
ČAS (1983). Publikace: s J. Merhautovou „Lehká atletika žactva“ (1961), s kolektivem „Lehká atletika mládeže“ (1963), s M. Kučerou „Mládež a sport“ (1970), s J. Dovalilem „Abeceda tréninku chlapců a děvčat“
(1988), s M. Fejtkem „Malá škola atletiky“(1989) a „Atletika pro 5.-8. ročník ZŠ“ (1991). Členka RR čas. Atletika 1957-63.
Janeček Václav, *9. 3. 1929 Horní Suchá, †23. 1. 1991; sprinter. Začínal v Sokole Liberec (1946-48), poté
Sokol Turnov I (1948-49), OKD Ostrava (1950-51), ATK-ÚDA-Dukla Praha (1953-61). Účastník OH 1952 (200
m smf.), 1956 (200 m mzb., 4x400 m rozb.), ME 1954 (100 m smf., 200 m 6., 4x100 m 4.), 1958 (100 m rozb.,
4x100 m 4.). Mistr republiky 1953-56 a 1958 (100 m), 1953-55 (200 m), 1952, 1953, 1955, 1956 a 1959 (4x100
m), 1952, 1956 a 1958 (4x400 m). Jako první český atlet zaběhl 200 m pod 21 sekund (Erfurt 30. 5. 1955).
Držitel čs. rekordů: na 100 m 10,5 (1953-58, celkem 10x), 3 na 200 m 21,3 (1953)-20,9 (1955), 3 na 220 y
22,0 (1954)-21,0 (1955), 1 na 400 m 47,7 (1953), 5 ve štafetě 4x100 m 41,1 (1954)-40,2 (1959), 3 ve štafetě

7

4x400 m 3:13,4 (1955)-3:08,9 (1956), 2 ve štafetě 4x200 m 1:27,9 (1953)-1:27,2 (1959), 1 ve štafetě 4x110 y,
1 ve štafetě 4x220 y, 4 v odd. štafetě 4x100 m a 1 v odd. štafetě 4x400 m. Vytvořil neoﬁciální evropský rekord
âESK¯
SV AZ
na 220 y 21,0
(Erfurt 30.ATLETICK¯
5. 1955). Reprezentoval
ve 22 mezist. utkáních (1953-59). Os. rekordy: 100 m 10,5
(1953), 200 m
20,9 (1955),
400 m 47,7 (1953).
CZECH
ATHLETIC
FEDER ATION
Kašpárková Vlasta, roz. Kováříková, * 22. 3. 1934 Brno; činovnice, členka Zbrojovky Brno, od 1989 VSK
Technika Brno. Členka výboru odd. Zbrojovky 1952-77, rozhodčí od 1954. Ve výboru brněnského kraje a JM
oblasti 1953-96 a od 1998 jako hospodářka. Členka KRK ČAS (1973-83).
Kauer Jaroslav, *8. 3. 1919 Dluhomilov, †23. 12. 1944; běžec, člen SK Baťa Zlín, reprezentant a dor. rekordman na 800 m (2:04,4). Reprezentoval v jednom utkání proti dorostu Rakouska (1937), kde vyhrál 1000 m,
dorostenecký přeborník 1937 na 800 m. Padl za II. světové války jako letec britského letectva.
Kulhánek Josef, *14. 3. 1909, †22. 2. 1976; novinář, propagátor atletiky v novinách (značka Kk), před válkou
externí spolupracovník deníku Politika, po válce v Moravských novinách a nakonec v Lidové demokracii.
Od 1937 působil v různých funkcích v pražské Slavii, od 1947 jako organizátor mládeže na Spartě, pak mezi
mládeží na Mrázovce. Tajemník kroužku atl. novinářů, člen OV Běhu RP, rozhodčí. Otec Pavla Kulhánka-viz
heslo.
Kužela Zbyněk, *13. 3. 1949 Praha; výškař. Závodil za Spartu Praha (1963-70), poté RH Praha (1971-75).
Účastník HME 1970 (9.). Halový mistr republiky 1970. Os. rekord: výška 214 (1970).
Kysela Martin, *25. 3. 1974 Ostrava; tyčkař. Začínal va Vítkovicích (1986-92), poté Dukla Praha (1993-2000,
trenér od začátku B. Patera). Účastník MEJ 1993 (4.), HME 1998 (kval.) a 2002 (kval.), MS 1999 (kval.). Mistr
ČR 1994, 1996, 1997, v hale 1996, 1998 a 1999. Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1994-97), z toho 1x
v EP do 22 let (1994). Os. rekordy: tyč 565h (1998), 560 (1996) a 570ex (2000).
Lánský Josef, roz. Langhammer, *18. 3. 1919 Plzeň, †22. 8. 2008; člen Kampa Klubu, organizátor závodů
v Praze. První z atletů, který byl v únoru 1948 vyloučen z řad atletiky.
Matzner Karel, *16. 3. 1929 České Budějovice; činovník, aktivní atlet-veterán. V letech 1994–2012 8x mistrem světa v běžeckých disciplínách. Člen TJ Vodní stavby Praha, mpř. 1974-84, předseda 1984-94. Předseda Sdružení veteránů ČAS 1994–2010, poté čestným předsedou. Člen EVVA Executive Council (evropští
veteráni) od 1996, člen komise běhů mimo dráhu a legislativní komise WMA (svět. veteráni) od 1998 Člen
komise OZ ČÚV a ÚV ČSTV 1976-90. Publikace: spoluautor poslední koncepce bodovacích tabulek OZ
(1982). Hlavní inženýr výstavby přehrad Lipno, Nechranice, Želivka I. a Vrchlice, sekr. Českého tunelářského
komitétu ITA/AITES.
Nečesaný Jaroslav, *31. 3. 1924 Přerov, †16. 1. 1999 Přerov; pozounér v Comedy jazz, profesor latiny
a francouzštiny na gymnáziu, pronásledovaný pro své náboženské vyznání, výborný běžec ve štafetách.
Člen české rekordní štafety mladšího dorostu SK Přerov na 4x60 m v sestavě Procházka, Nečesaný, Rotter
a Kleiber v čase 28 s. v Lískovci.
Němec Miroslav, *29. 3. 1944 Žďár nad Sázavou; oštěpař. Závodil za Spartak ZJŠ-Zbrojovka Brno (1962-85,
trenérka V. Fraisová). Mistr ČR 1971-72. Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1971-73). Os. rekord: oštěp
74,38 (1971).
Nováková Libuše, provd. Menclová, *29. 3. 1924; diskařka. Začínala v TÚTVS Praha (1951), poté Slavoj
Rybáře (1952-53), Baník Karlovy Vary (1954-59). Účastnice OH 1952 (13.). Mistryně republiky 1952. Os.
rekord: oštěp 44,43 (1952).
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Osecký Aleš, *2. 3. 1924 Kolín, †červenec 2000 Chrást u Plzně; ústř. rozhodčí a přední startér. Ještě krátce
před svou smrtí startoval celé mistrovství republiky v atletice. Působil v Plzni, do r. 1966 v Mariánských
âESK¯
ATLETICK¯ SV AZ
Lázních, člen
Škody Plzeň.

CZECH ATHLETIC FEDER ATION
Poděbradský Jan, *1. 3. 1974 Praha; vícebojař, sprinter, překážkář. Halový mistr Evropy 2000 (4x400 m),
držitel stříbrné medaile v desetiboji z MEJ 1993. Začínal jako fotbalista (1983), s atletikou v ZŠ Jeseniova
Praha (1985-88, trenér M. Gála), poté Bohemians Praha (1989-93, trenér J. Ziegler), Dukla Praha (19942004, trenéři Z. Váňa, od 1996 J. Pospíšil, J. Priščák, od 1999 Z. Váňa.). Účastník MEJ 1991 (desetiboj
13.) a 1993 (desetiboj 2.), MS 1995 (desetiboj 15.), 1997 (400 m a 4x400 m rozb.), HME 1998 (400 m smf.)
a 2000 (4x400 m 1.). Mistr ČR 1994 (4x400 m), 1995 (sedmiboj v hale, 4x400 m), 1996 (400 m a 4x400 m),
1997 (4x400 m), 1998 (400 m a 4x200 m v hale, 400 m na dráze), 2002 (sedmiboj v hale, desetiboj), 2004
(desetiboj). Držitel českých rekordů ve štafetě 4x400 m 3:03,05 (1997) a v odd. štafetě 4x400 m v hale
3:06,27 (1998). Reprezentoval v 19 mezist. utkáních (1991-2003), z toho 11x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,66
(1996), 200 m 21,43 (1998), 400 m 45,92 (1998), 800 m 1:51,20 (1997), 110 m př. 13,99 (1997), 400 m př.
49,66 (1998), tyč 485 (2000), dálka 735 (1996), koule 15,30 (2000), disk 43,90 (1995), desetiboj 8314 (2000).
Ráž Vladimír, *21. 3. 1949 Praha; trenér od 1975 ve Spartě Praha, od 1985 v RH-PSK Olymp Praha. Významní svěřenci: M. Mikuláš, J. Kuntoš a další.
Schenker Herbert, *9. 3. 1944 Kostomlaty; kladivář. Začínal v TJ Dvory (1962-63), poté Start Karlovy Vary
(1964-65, trenér J. Pechal), VŽKG Vítkovice (1966-70, trenér J. Hájek), TŽ Třinec (1971), VŽKG Vítkovice
(1972-78), ZVL Považská Bystrica (1979-89), Valašské Meziříčí (1993). Mistr republiky 1969. Reprezentoval
ve 3 mezist. utkáních (1969-73). Os. rekord: kladivo 66,18 (1974).
Schönauerová Monika, provd. Charvátová, *13. 3. 1954 Praha; překážkářka. Závodila za Slavii Praha
IPS (1965-81, trenéři A. Frabša, od 1967 M. Svoboda, od 1969 J. Vostatek). Účastnice HME 1972 (50 př.
rozb.) a 1976 (60 m př. rozb.), ME 1978 (100 m př. smf.). Mistryně ČR 1972, 1974 a 1977 (100 m př.), v hale
1975-76, 1978-80 (50 m př.). Čs. mistryně 1972-79 (100 m př.), v hale 1972, 1975-76, 1978-80 (50 a 60 m
př.). Držitelka 6 českých rekordů na 100 m př. 13,4 (1972)-13,55 (1978). 1972 vyrovnala nejlepší jun.světový
výkon časem 13,4 (Budapešť 1. 7. 1972). Reprezentovala v 19 mezist. utkáních (1972-79), z toho 4x v EP.
Dlouholetá redaktorka nakladatelství Olympia. Os. rekordy: 100 m 12,1 (1970), 200 m 25,7 (1970), 100 m př.
13,55 (1974), 400 m př. 64,6 (1977), dálka 564 (1978).
Sluka Pavel, *9. 3. 1964 Praha; tyčkař. Začínal ve VŠ Praha (1978-89, trenéři J. Hegyes, P. Beran, J. Stára),
poté Olymp Praha (1990), USK Praha (1991-93). Mistr ČR v hale 1988, na dráze 1991. Účastník MEJ 1983
(12.). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1984-90). Po ukončení závodní činnosti trenér, reprezentační
trenér TR ČAS pro skoky a víceboje 1993, vedoucí sekce atletiky MŠMT. Významní svěřenci: Z. Lubenský,
Š. Mládková, L. Komrsková a další. Os. rekord: tyč 540h (1988) a 535 (1985).
Švajda Vilém, *19. 3. 1944 Vídeň (Rakousko); chodec. Začínal ve Spartaku Praha Sokolovo (1958-63,
trenér Č. Fořt), poté Dukla Praha (1964-65, trenéři J. Doležal a L. Fišer), Sparta ČKD Praha (1966-69, trenér
od 1961 V. Vágner). Po celou dobu závodní činnosti neměl funkční jednu ledvinu, 1970 po operaci ukončil
závodní činnost. Mistr republiky 1965 (20 km). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1963-68). Os. rekordy:
20 km 1:30:48,4 (1966), 50 km 4:26:01,0 (1968).
Tománek Stanislav, *29. 3. 1954 Trenčín (Slovensko); běžec. Závodil za RH Praha (1973-85, trenér J. Štěpánek). Mistr ČR v maratonu 1977 a 1982. Čs. mistr v maratonu 1979 a 1984. Reprezentoval ve 3 mezist.
utkáních (1978-81), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 5000 m 14:02,1 (1979), 10 000 m 29:02,0 (1978), maraton
2:15:41 (1979).
Tomáš Josef, *12. 3. 1934 Studenec u Horek; běžec. Začínal jako lyžař, s atletikou ve VŠJ Žatec (1953,
trenér J. Šimon), poté Spartak Vrchlabí (1954), DA Plzeň (1956), Spartak Hradec Králové (1957-64, trenér
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A. Bezdíček), Juta Dvůr Králové (1965-71, trenér L. Fišer). Účastník ME 1962 (5000 m rozb., 10 000 m 9.)
a 1966 (10 000 m 19.), OH 1964 (5000 m rozb., 10 000 m 17.). Mistr republiky 1960 (silniční běh Praha-BěâESK¯
ATLETICK¯
SVm,AZ
chovice), 1962
(kros, Běchovice),
1963 (5000
kros, Běchovice), 1964 (5000 m), 1965 (10 000 m, kros,
Běchovice), CZECH
1966 (10 000ATHLETIC
m, kros). Držitel čs.
rekorduATION
na 5000 m 13:52,2 (1964). Reprezentoval v 21 mezist.
FEDER
utkáních (1960-66), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:50,9 (1963), 1500 m 3:46,9 (1963), 3000 m 8:02,6
(1963), 5000 m 13:52,2 (1964), 10 000 m 29:05,4 (1964), 3000 m př. 9:15,2 (1961).
Trkal Viktor, RNDr., CSc, *13. 3. 1929 Praha; sprinter, trenér, rozhodčí, organizátor, činovník. Od 1942
člen NSK Praha, po sjednocení Sokol Vinohrady až po Bohemians Praha. V mládí aktivní závodník, později
se věnoval trenérské a činovnické práci. 1955-1960 př. pražské atletiky, 1957-1959 př. reg. komise ústředí,
1969-73 první př. ČAS a mpř. ústředí, 1971-1973 př. ÚTR a ved. trenér na ME 1971 a OH 1972. Významní
svěřenci: M. Trkalová, J. Soldátová, B. Duchoslavová, P. Chaloupka a další. 1973-85 a 1990-91 př. mezin.
komise ústředí, měl zásluhu na získání důležitých mezin. závodů do Prahy, jako ME 1978, Zlatá desítka
IAAF 1981, GP pro MER 1985 a 1987. Člen OV ME 1978, organizátor a ředitel řady ročníků MER, spoluzakladatel Memoriálu Hanče a Výška (1964). Dlouholetý člen STK, 1973-90 mpř. ČAS, 1991-2009 př. dozorčí
rady ČAS. V 1981-99 člen tech. komise IAAF, tech. delegát a ITO na řadě mezin. soutěží (OH 1988, MS
1987, 1993 a 1997, MSJ 1985, ME 1986 a 1990, 3x Goodwill Games a řady soutěží EP.) Účastník kongresů
IAAF a EAA, mezin. školitel technických delegátů a ITO. Ústř. rozhodčí a ústř. instr. rozhodčích. Publikace:
autor bodovacích tabulek IAAF pro víceboje, řada článků v čas. Atletika a v denním tisku, spoluautor „Sto
let královny“ (1997), „Kdo byl kdo v české atletice“ (2000, 2004), autor statě o mezin. organizaci atletiky
ve skriptech FTV UK. Čestný člen ČAS (2009). Vyznamenání: Veterán IAAF (1995), Zlatá jehla EAA (2007).
Vědecký pracovník, ředitel ÚRE AV ČR (1990-94). 55x startoval na Velké kunratické. Manželka Miroslava
Trkalová-viz heslo. Os. rekordy: 100 m 11,1 (1951).
Vlk Jaromír, *4. 3. 1949 Teplice; koulař. Držitel stříbrné medaile z HME 1980 a bronzové medaile z HME
1973. Začínal ve Sklárnách Dubí (1964-66, trenér V. Rosa), poté Hvězda Trnovany (1967-68, trenér M. Mikula), Dukla Praha (1969), Dukla Banská Bystrica (1970), Dukla Praha (1971-80, trenéři J. Skobla, od 1978
J. Málek). Účastník OH 1972 (9.) a 1980 (7.), ME 1974 (10.) a 1978 (6.), HME 1973 (3.), 1974 (6.) a 1980 (2.).
Mistr ČR 1974 a 1980, v hale 1980. Čs. mistr 1974, 1977-78 a 1980, v hale 1979. Reprezentoval v 15 mezist.
utkáních (1972-79), z toho 1x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér v Dukle Praha. Významní svěřenci:
J. Bártl, J. Lacika, V. Lindovský, R. Navara a další. Os. rekordy: koule 20,53 (1980), disk 51,12 (1969).
Werner Jan, *30. 3. 1984 Praha; diskař. Začínal v ASK Slavia Praha (1999-2004, trenér R. Mastík, občas
M. Janoušek), poté Hvězda SKP Pardubice (2005-09), AC Start Karlovy Vary (2010-11). Účastník MEJ 2003
(disk kval.). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1999-2005). Os. rekordy: koule 15,60 (2003), disk 53,61
(2004), kladivo 51,78 (2005).
RED podle Kdo byl kdo

NEKROLOG
Zemřel Jan Owczrazy. Narodil se 23. března 1934 v Karviné. Atletiku provozoval aktivně v Kovoně
Karviná, nejvíce se věnoval vrhačským disciplínám. Později působil jako funkcionář a rozhodčí 1. třídy
v atletickém oddíle TJ Jäkl Karviná. Byl členem výboru oddílu a hospodářem až do posledních chvil svého života. Karvinská atletika v něm ztratila dobrého, poctivého a veselého člověka. Rozloučení proběhlo
14.2. v Karviné.
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PRONÁJEM

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
ATLETICKÝ ODDÍL
ATLETIKA
KLATOVY
Hotel Sport,
Domažlická 609, 339 01
Klatovy 3

SPORTOVNÍHO AREÁLU POD HŮRKOU
V ROCE 2014

Vážení zástupci atletických oddílů,
Chceme vám touto cestou nabídnout
vhodné podmínky pro organizaci atletických soustředění
ve sportovním areálu na domažlickém předměstí v Klatovech.
Ubytovaní, strava, regenerace je přímo v Hotelu Sport,
který byl v roce 2012 zrekonstruován.
ATLETICKÝ STADION:
Bezprostředně u hotelu je atletický stadion s 400m tartanovou dráhou a kompletně vybavenými sektory, který provozuje Atletika Klatovy. K dispozici je vybavená posilovna,
možnost zapůjčení atletického nářadí dle dohody. Pronájem běžecké dráhy včetně všech
sektorů 200,-Kč/hod.

SPORT CAMPS s.r.o.
Provozovna Hotel Sport
Domažlická 609,
33901 Klatovy III.
Czech Republic
Tel.: +420376310910
Mob:+420 602 439 809
hotelsport@sumavanet.cz
handschuh.m@seznam.cz
www.hotelsportkt.cz

Atletika Klatovy z.s.
Domažlická 609,
33901 Klatovy III
RNDr. Jiří Hostýnek
- předseda
Mob: +420 604 296 334
hostynek.j@tiscali.cz
www.atletikaklatovy.cz

SPORTOVNÍ CENTRUM:
Sport Hotel se nachází jen 1 km od centra Klatov, v klidném „sportovním” prostředí,
v sousedství atletického stadionu, dvou fotbalových stadionů, zimního stadionu, lesoparku s běžeckými trasami, plaveckým areálem, sportovními halami. Pokoje jsou 1, 2, i více
lůžkové, nově zrekonstruované a jsou vybaveny TV se satelitním příjmem a bezplatným
Wi-Fi.Všechny pokoje mají vlastní koupelnu se sprchovým koutem.
Parkovaní u hotelu je zdarma.
Ceny jsou smluvní.

DALŠÍ SLUŽBY:
Sauna, vířivá vana v hotelu
Recepce s občerstvením 24 hodin
Zasedací místnost na semináře pro 25 osob.

Těšíme se na Vás!

INZERCE

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
ÚNOR
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
22.-23.2.
Mistrovství ČR juniorů a dorostu
.................................................... Praha-Stromovka
25.2.
Mítink EA-Praha Indoor
........................................................ Praha-O2 aréna
BŘEZEN
1.-2.3.
Mistrovství ČR žáků a žákyň
................................................ Jablonec nad Nisou
15.3.
Mistrovství ČR veteránů
.................................................... Praha-Stromovka
Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí
sledujte na www.atletika.cz,
rubriky Kalendář a Zaostřeno na.
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