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■ SLOVO PŘEDSEDY
Duben byl z atletického hlediska především měsícem běhů mimo dráhu a z pohledu Českého atletického
svazu vyvrcholil Mistrovstvím České republiky v půlmaratonu v Pardubicích. Je potěšující, že (nejen) boom
silničních běhů stále pokračuje a pořadatelé hlásí rekordní počty účastníků.
Duben byl ale také měsícem intenzivních jednání o ﬁnancování sportu v roce 2014. Sportovní prostředí stále
čeká na ﬁnance ze státního rozpočtu. Rada pro sport 11. dubna doporučila panu ministrovi schválit předložený návrh k Programu I. – V. Přestože stále probíhá snaha o doﬁnancování Programu V. MŠMT o potřebných
300 mil. Kč, provádí se již v těchto dnech rozhodnutí a předpokládá se, že bychom v horizontu čtrnácti dnů
mohli ﬁnanční prostředky obdržet a nadále je distribuovat sdruženým subjektům.
Dalším diskutovaným tématem byl nový zdrojový titul sportovního prostředí, a to od provozovatelů loterií
a sázek, kteří mohou díky novele loterijního zákona část výtěžku poskytnout formou daru ČOV. ČOV schválil
principy dělení těchto prostředků, a to přes národní svazy a předpokládá, že již v letošním roce dojde k dělení
těchto ﬁnančních prostředků, které jsou odhadovány ve výši 350 mil. Kč. Pro Český atletický svaz je to přirozeně dobrá zpráva. ČAS nyní zpracovává potřebnou legislativu, aby se mohl stát žadatelem těchto peněz,
a pevně věřím, že tento zdrojový titul bude pro ČAS znamenat posílení ﬁnancování mládežnické atletiky do
kategorie juniorského věku v souladu s principy schválenými ČOV.
Přeji vám příjemné májové dny a těším se na 20. výročí Pražského mezinárodního maratonu, které nás
v úvodu května čeká, a taktéž na zahájení letní atletické sezony na dráze.
Libor Varhaník, předseda ČAS

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám čtvrté číslo Atletických listů roku 2014. V hlavním tématu pokračujeme s představováním největších oddílů z jednotlivých krajů, tentokrát ze Středočeského TJ Slavoj Stará Boleslav.
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
Jednání 24.4.
âESK¯ ČAS
ATLETICK¯
SVP AZ
P ČAS řídil předseda
Libor Varhaník. ■
ČAS projednalo závěry ze schůze Výboru ČAS konané dne
CZECH
ATION
22. března 2014
v PrazeATHLETIC
a k doporučenímFEDER
Výboru ČAS
přijalo návrh usnesení. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentantů na EP v zimních vrzích 2014 jako uspokojivé. ■ P ČAS zhodnotilo pozitivně individuální
výsledky Anežky Drahotové, Elišky Drahotové, Filipa Veselouše, Tomáše Gduly a výsledek žen v týmové
soutěži na MU v chůzi. Celkově zhodnotilo vystoupení reprezentace jako průměrné. ■ P ČAS vzalo na vědomí
předloženou informaci o hospodaření krajských atletických svazů a Pražského atletického svazu v roce 2013.
■ P ČAS vzalo na vědomí předloženou informaci o analýze hospodářských údajů atletických oddílů a klubů
v roce 2012. ■ P ČAS schválilo informaci o připravovaném projektu „Běhy mimo dráhu“. ■ P ČAS schválilo
Směrnici ČAS č. 2/2014, kterou se mění Směrnice ČAS č. 4/2011, o trenérech. ■ P ČAS schválilo personální
změnu a výši ﬁnančních odměn asistentů vedoucího trenéra SCM v Jihočeském kraji pro rok 2014. ■ P ČAS
schválilo předložené rekordy ČR za období prosinec 2013 – březen 2014. ■ P ČAS přijal za své členy atletické
oddíly – TJ Sokol Unhošť a SK Městec Králové. P ČAS schválil za členku metodické komise PaedDr. Liběnu
Kováčovou, PhD.■
Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2014, II. DÍL
25. března 2014, 09:24
Brožura Atletické soutěže 2014, II. díl ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/atleticke-souteze-2014-ii-dil/
Martin Mastný

■ HALOVÁ ROČENKA 2014
7. dubna 2014, 12:32
Ročenku sestavil Milan Urban ve spolupráci s dalšími statistiky SAS.
Ročenka ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/halova-rocenka-2014/

■ ATLETIKA PRO DĚTI – JARNÍ NOVINKY
8. dubna 2014, 16:09
- Jarní korespondenční soutěž přípravek ŠTAFETOVÉ HRÁTKY
podrobnosti ZDE
- Plakát ATLETIKA PRO ŽACTVO
podrobnosti ZDE
- Brožurka ATLETIKA PRO DĚTI v novém „kabátě“
podrobnosti ZDE
- Brožurka Preventivní zdravotní péče o malé atlety - PÉČE O PLOSKU NOHY A SVALY BÉRCE, ke
podrobnosti ZDE
Informace z činnosti oddílů a klubů, pozvánky na závody a další akce (např. otevírání stadionu v Berouně
4. května za přítomnosti Pavla Masláka a Zuzany Hejnové) najdete na webu Atletiky pro děti
www.atletikaprodeti.cz
Iveta Rudová, koordinátorka projektu Atletika pro děti
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■ ANTIDOPINGOVÝ VÝBOR ČR - ZMĚNA SÍDLA
9. dubna 2014, 10:48
âESK¯
ATLETICK¯
SV AZ
Nová adresa:
Antidopingový
výbor ČR
CZECH
ATHLETIC
Za Císařským
mlýnem 1063FEDER
170 00 Praha 7
Tel. (sekretariát): +420 233 381 602

ATION

Email: info@antidoping.cz
Martin Mastný

■ PŘESTUPY - JARO 2014
17. dubna 2014, 11:39
Organizační komise Českého atletického svazu rozhodla o přestupech podaných v termínu 1. - 31. 3. 2014.
Přehled je přílohou těchto AL.
RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ ÚHRADA POPLATKU V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČAS 2014
22. dubna 2014, 10:06
Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické oddíly podle počtu přihlášených družstev (viz tabulka zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/uhrada-soutezniho-poplatku-v-soutezich-d2/
Platbu lze provést hotově, složenkou nebo bankovním převodem na účet ČAS č.ú. 153150982/0300, nejpozději do 30. dubna 2014.
Nutno uvést variabilní symbol = číslo oddílu (viz 1. sloupec v tabulce) a speciﬁcký symbol = 09.
Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ ODBORNÉ SEMINÁŘE TRENÉRŮ 2014 - ÚPRAVA
22. dubna 2014, 15:22
Metodická komise ČAS (MK ČAS) upravila na svém jednání dne 17. dubna 2014 termíny a náplň odborných seminářů pro rok 2014.
Přehled změn naleznete zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-treneru-2014-uprava/
za MK ČAS: Iveta Rudová

■ ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ I. LIGY EVROPSKÉHO POHÁRU VE VÍCEBOJÍCH
25. dubna 2014, 08:41
Přes ujištění EA od ukrajinské vlády (prostřednictvím Ministerstva mládeže a sportu ze 3.4.2014), že akce
může být uspořádána a závazku provedení nezbytných bezpečnostních opatření, aby byl zajištěn hladký průběh soutěží a splněna veškerá preventivní opatření k zajištění bezpečnosti účastníků a diváků, tak s ohledem
na nový vývoj politické situace v zemi a tudíž zhoršené bezpečnostní podmínky na Ukrajině, kdy je zřejmé,
že dostát výše uvedených závazků ze strany pořadatelské země nebude možné, rozhodla EA o změně místa
konání I.(+II.) ligy EP ve vícebojích, kdy i přes krátkou dobu na přípravu díky spolupráci a vstřícnému kroku
Portugalské atletické federaci bude možno zajistit organizaci těchto dvou lig, a to v místě konání minulého
ročníku II. ligy EP, v Ribeira Brava na ostrově Madeira.
Tomáš Dvořák, šéftrenér ČAS
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■ MS JUNIORŮ - BIOMETRICKÝ PAS
25. dubna 2014, 10:18
âESK¯
ATLETICK¯
SV
AZ 2014!
Vážení trenéři,
vážení sportovci
– adepti MSJ
v Eugene
FEDER
ATION věcech směrem k MSJ, a to v následujících
DovolujemeCZECH
si vás tímtoATHLETIC
požádat o součinnost
v organizačních
bodech:
- zajistěte si v předstihu tzv. biometrické pasy nutné pro vstup do USA prostřednictvím e-systému ESTA
- v případě, že nebudete mít k dispozici biometrický pas, je nutné o vízum žádat zcela individuálně (časově
náročné, možné delší imigrační / odbavovací procedury a další)
- je nutná též platnost pasu po příjezdu z USA (90 dnů)
- možné další INFO na http://prague.usembassy.gov/index.html
- odlet 13.7., přílet 29.7.
Tomáš Purman

■ OLYMPIC HOPES 2014
25. dubna 2014, 11:11
Vážení trenéři, vážení závodníci,
dovolujeme si Vás vyzvat k účasti na mezinárodních atletických závodech mládeže Slovenska, Maďarska,
Polska a České republiky.
OLYMPIC HOPES 2014
Mezinárodní konkurence, možnost dosažení kvalitních výkonů
Termín: 10. května 2014
Místo: Svitavy
Ročníky: 1997, 1998
Propozice: http://www.atletika.cz/propozice1/propozice-olympic-hopes-2014/
Uzávěrka přihlášek: 3. května 2014 do 18 hodin
Těšíme se na Vaši účast.

Tomáš Purman, Jiří Šorm

■ POZOR NA NĚKTERÉ VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY!
25. dubna 2014, 14:43
Český antidopingový výbor varuje před některými suplementy. Jejich výčet naleznete zde.
http://www.atletika.cz/cas-informuje/pozor-na-nektere-vyzivove-doplnky/
Adam Pražák

DOZORČÍ RADA, JEDNÁNÍ 17.4.

Předseda DR přivítal členy DR na řádném zasedání. ■ Na výboru ČAS byl doplněn člen DR - M. Mařádek. ■
Audit systému SCM: zmapovat, popsat strukturu řízení SCM; identiﬁkace kompetencí řízení a vedení SCM (KAS
vs. ČAS); zmapovat náplň práce trenéra SCM – pracovní smlouvy, písemný popis práce, kompetencí a odpovědností (job proﬁle); zmapovat, identiﬁkovat proces vedení, řízení a kontroly denní práce trenéra SCM; hodnocení práce trenéra SCM. Audit bude proveden DR v součinnosti se sekretariátem ČAS a s komisí mládeže ČAS.
Audit má za úkol zmapovat a popsat stávající systém, identiﬁkovat úzká místa systému a předložit případné
návrhy k opravě a optimalizaci systému řízení a vedení SCM. Zahájení auditu: 05/2014, konec auditu 10/2014.
Výstup z auditu bude předložen, písemně Výkonnému výboru ČAS na podzimním zasedání, předsedou DR. ■
Přehled dozorovaných subjektů rozdělených mezi členy dozorčí rady: M. Nešvera – Liberecký KAS, Pardubický
KAS předsednictvo ČAS, Komise mládeže ČAS; M. Jirglová – Plzeňský KAS, Pražský KAS, Trenérská komise
ČAS; M. Prášil – KAS Vysočina, Ekonomická komise ČAS; M. Mařádek – Moravskoslezský KAS, Jihomoravský
KAS, Arbitrážní komise ČAS; J. Šrámek – Středočeský KAS, Karlovarský KAS, Metodická komise ČAS; J. Hromada – Hradecký KAS, Komise rozhodčích ČAS; J. Kubálek – Jihočeský KAS, Ústecký KAS, Soutěžní komise
ČAS; I. Polášek – Zlínský KAS, Olomoucký KAS, Organizační komise ČAS. ■ Diskutována možnost doporučení
pro vytvoření databáze všech aktivních trenérů v rámci ČAS. ■ Dozorčí rada žádá předsedy KASů a předsedy
jednotlivých komisí, aby zvali členy dozorčí rady na svá jednání.
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■ Z KRAJŮ
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
Obsah:
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
Z činnosti v krajích s. 5 ■ Jednání KAS s. 9

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ Představujeme TJ Slavoj Stará Boleslav
Předseda: Jiří Kreuter
Info: www.houstka.com
Počet registrovaných atletů: 200
(údaje k 28.4.2014 – online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v oddílu odpovídal Jiří Kreuter.
Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 200 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Atletický oddíl TJ Slavoj Stará Boleslav byl založen v roce 1941 a letošní sezona je jeho 73. V současné době
má celkem 409 členů. Z toho v kategorii mládeže do 19 let celkem 345, z toho vcelku rovnoměrně chlapců
(178) a dívek (167), přičemž nejsilnější jsou přípravky s ročníkem narození v letech 2003 – 2008 (celkem 231
členů).
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
V posledních třech letech se počet členů stabilizoval okolo čtyřech stovek. Na začátku školního roku se snažíme otevírat další skupinu přípravky, a to žáky 1. třídy. Ostatní starší děti potom zařazujeme do stávajících
skupin podle věku. Zájem rodičů o zařazení svých ratolestí do všestranné sportovní přípravy ve skupinách
nejmladší mládeže je poměrně značný, a to nejen z našeho dvojměstí, ale i blízkého okolí. Rozvoj členské základny ovšem naráží na kapacitní možnosti oddílu, a to trenérské i prostorové – především v zimním období.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Okolo 150 registrovaných členů závodí a má zájem se systematicky připravovat, a to jak individuálně – starší
věkové kategorie – tak i v rámci skupin pod vedením trenérů oddílu. Do soutěží letos přihlásil náš oddíl celkem 11 jedenáct družstev – týmy mužů a žen, které jsou v I. lize, a mládežnické družstva – od přípravek po
juniory (s výjimkou juniorek) – budou závodit v rámci krajského přeboru.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Dalo by se konstatovat, že vybavení pro dětskou atletiku, kterou naši trenéři v rámci přípravy používají, dovede sportující děti zaujmout. Především hod pískající raketkou a přebíhání molitanových překážek. Dvě sady,
které máme v současné době k dispozici, pozvolně vlivem opotřebování „odchází“, a tak v rámci oddílového
rozpočtu počítáme se zakoupením nové další sady.
Na svém webu máte strukturu vedení oddílu: www.houstka.com/vybor/ Odpovídá současnému stavu?
Výbor oddílu v současném volebním období 2012 – 2015 má následující složení: Jiří Kreuter – předseda.
Ladislav Bartůněk st. – místopředseda a vedoucí oddílových rozhodčích, Květa Hájková – sekretář oddílu,
Dagmar Krejzová – hospodář oddílu, Tomáš Linhart – vedoucí trenérské rady. Ladislav Jedlička – vedoucí
trenér SpS, Vojtěch Holoubek – webové stránky oddílu, Vladimír Szegény – má na starosti oblast přípravky.
Přibližte ještě trochu činnost výboru, četnost schůzek apod. Kolik celkem lidí se podílí na práci
v oddíle?
Vedle již zmíněných činovníků výbor oddílu úzce spolupracuje s vedoucími družstev Ladislavem Pytlounem
(muži), Jindřiškou Pluhařovou (ženy), Terezou Veselou (starší žactvo), a také Petrem Žemličkou, který pravi-
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delně podává informace do místního tisku o činnosti oddílu. Výbor oddílu se schází pravidelně 1x měsíčně
a v případě nutnosti řeší organizačně ekonomické záležitosti chodu oddílu předseda s pověřenými členy výâESK¯
ATLETICK¯
SVorganizačním
AZ
boru oddílu na
separátních
jednáních. K těmto
činovníkům nutno připočíst i trenéry, kteří vedou
sportovní přípravu
především
kategorie mládeže
a přípravek.
CZECH
ATHLETIC
FEDER
ATION
Jste členy TJ. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci TJ?
Atletický oddíl je členem Tělovýchovné jednoty, která sdružuje ještě odbor ČASPV (sport pro všechny – pozn.
red.) a oddíl lyžování. Tyto oddíly vyvíjejí svoji činnost ve svých tělovýchovných zařízeních a atletický oddíl
úzce spolupracuje především s odborem ČASPV, který spravuje tělocvičnu „U Karla IV.“, kterou využíváme
pro své členy především v zimním přípravném období. Funkci předsedy TJ v aktuálním volebním období
vykonávám já. K 1.1.2010 vystoupil z TJ oddíl kopané a tím se některé sporné záležitosti především ve využívání stadionu V Houštce zjednodušily.
Tradičně se u vás konají vícebojařská MČR. Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání nějakého jiného, příp. znovu vícebojů?
Oddíl pořádá v Atletickém středisku Emila Zátopka, stadionu V Houštce, ročně kolem 36 závodů náborového
i přebornického charakteru. Pravidelně pořádáme přebory jednotlivců v atletice žáků ZŠ města, Atletickou
všestrannost pro žáky I. stupně ZŠ, okresní a krajské kolo v Atletickém čtyřboji, Okresní kolo Poháru rozhlasu
a v předcházejících létech od roku 2002 krajská i republiková kol. Kola středočeského přeboru soutěží družstev staršího i mladšího žactva, dorostu a juniorů. Střídavě přebory jednotlivců kategorie staršího a mladšího žactva či kategorie dorostu, juniorů či dospělých. V podzimní části sezony potom pořádáme pravidelné
Atletické středy. V létech 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 pořádal oddíl Mistrovství České republiky ve
vícebojích všech věkových kategorií.
Jaké máte pro pořádání akcí podmínky?
Stadion, který byl v roce 2001 rekonstruován tím, že na dráhu a sektory pro technické disciplíny byla položena umělá hmoty Polytan a sektory byly zdvojeny i ztrojeny. Tím se vytvořil předpoklad pro pořádání
prostorově náročného mistrovství, jakými jsou víceboje. Výbor oddílu má upřímnou snahu stadion postupně
dobudovat. V posledních dvou letech usilujeme o výstavbu krytého atletického tunelu o rozměrech 65 x 15
m. Očekáváme kladný přístup k naší žádosti ze strany MŠMT ČR. V současné době máme stavební povolení,
kladné stanovisko MÚ a chybí nám jen maličkost v podobě ﬁnanční dotace ze státního rozpočtu. Ve výboru
oddílu zvažujeme podání přihlášky do výběrového řízení na pořadatelství MČR a to buď opět vícebojů či staršího žactva. Vše bude záležet, jak se bude vyvíjet situace okolo možnosti výstavby atletického tunelu. Toto
je v současné době náš prioritní zájem.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
O pořadatelství závodů jsem se zmínil výše. Nejde tak jako o pořadatelství, ale o pořadatelský tým organizátorů a rozhodčích, kteří musí nutně být z domácího oddílu. Tým se může doplnit některými zájemci z řad
členů nejbližších oddílů, ale základ musí být z domácích. Tým nadšenců se v současné době složitým způsobem dává dohromady. Vytváří se pravidelným pořádáním i organizačně i ekonomicky nenáročných závodů.
Jakmile se jednou v tomto směru zaváhá, roky následující jsou složitější. Pořadatelstvím šampionátu musí
oddíl nutně kalkulovat s tím, že dá sportoviště do dokonalého stavu a dovybaví atletickým náčiním. K tomu
je třeba ekonomické souhry MÚ, KÚ i ČAS.
Michal Procházka
■ HALOVÁ ROČENKA MORAVY A SLEZSKA 2014
9. dubna 2014, 16:09
Ročenka ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/halova-rocenka-moravy-a-slezska-2014/
Bohumil Vrána
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■ NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY MLADŠÍCH ŽÁKŮ DO 12 LET
Opravy a dodatky na adresu autora: Jiří Hetﬂeiš, Jilemnického 298, 562 01 Ústí nad Orlicí,
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
email: eva.hublova@seznam.cz

CZECH ATHLETIC FEDER ATION
40 m

5,4 Ivo Bártek, 59

Jirkov

71

50 m

7,02 Václav Bohutínský, 92

Dukovany

04

ručně

6,5 Miloslav Vaněk, 62

Liberec

74

60 m

7,58 Matěj Krsek, 00

Kladno

12

100 m

13,21 Lukáš Kopejtko, 89

Kladno

01

ručně

12,4 Radek Plíhal, 69

Čelákovice

81

150 m

18,68 Matěj Krsek, 00

Kladno

12

200 m

26,54 Michal Fulín, 87

Slavia Praha

99

300 m

40,07 Matěj Krsek, 00

Kladno

12

ručně

39,0 Miloslav Vaněk, 62

Liberec

74

400 m

64,04 Tomáš Bělehrádek, 91

Mor. Slavia Brno

03

ručně

58,6 Jan Leuchter, 85

???

97

500 m

1:20,4 Karel Holub, 87

Nové Město na Mor.

99

600 m

1:36,1 Emil Starý, 71

Prachatice

83

800 m

2:13,15 Robin Idris Beshir,01

Olymp Brno

13

1 km

2:59,8 Jakub Kodejš, 93

LIAZ Jablonec n. Nis.

05

1500 m

4:41,0 Tomáš Hellmich, 75

Litvínov

87

1 míle

5:55,0 Marian Mundok, 91

Dukla Praha

02

2 km

7:08,0 Luděk Šír, 76

Zbrojovka Brno

88

3 km

10:03,20 Jakub Kodejš, 93

LIAZ Jablonec n. Nis.

05

5 km

18:44,3 Luděk Šír, 76

Zbrojovka Brno

88

10 km

41:47,0 Lukáš Zeman, 91

Frýdek-Místek

03

hodinovka

13.280 Tomáš Martinák, 85

Frýdek-Místek

97

50 m př.

7,9 Jiří Kozibtatka, 64

ZČE Plzeň

76

60 m př./76

9,66 Tomáš Pulíček, 97

LIAZ Jablonec n. Nis.

09

80 m př./76

12,6 Robin Červěňák, 79

Opava

91

100 m př./84

19,15 Jaroslav Drda, 91

Bechyně

03

ručně

18,7 Miloslav Kopečný, 90

Solnice

92

200 m př./76

34,35 Martin Juránek, 91

Mor. Slavia Brno

03

1500 m př.

5:36,5 Radoslav Groh, 89

Dvůr Králové n. L.

01

výška

167 Jan Poděbradský, 74

ZŠ Jeseniova Praha

86

tyč

330 Filip Ščerba, 01

AC Ústí n. Lab.

13

dálka

552 Matěj Krsek, 99

Kladno

12

trojskok

977 Vít Kubelka, 92

Čtyři Dvory Č. Budějovice

04

koule 3 kg

1388 Jaroslav Křivánek, 76

Třebíč

88

koule 4 kg

1178 Jaroslav Křivánek, 76

Třebíč

88

7

Nejlepší české výkony mladších žáků do 12 let
míček
spr. trojboj
40-50-60m

âESK¯
ATLETICK¯
SV AZFrýdek – Místek
8105 Jan
Tomek, 92
CZECH
ATHLETIC
FEDER Bobnice
ATION
19,9 Jan
Čejka, 64

04
76

5,5 6,6 7,8

spr. trojboj
50-60-100m

1406 b. Václav Bohutínský, 92
7,02 8,32 13,34

Dukovany

04

spr. trojboj

947 b. Jan Vlačiha, 79
8,6 14,0 28,5

Nová Paka

91

vrh, trojboj

783 b. Martin Kroužek, 76
688 2016 2342

Dynamo Pardubice

88

pětiboj

2264 b. Ondřej Pavlas, 00
10,18 6056 8,52 499 2:24,10

Chrudim

12

devítiboj

2406 b. Michal Štefek, 91
dílčí výkony chyb

Frýdek-Místek

03

1 km chůze

4:53,2 Pavel Slavík, 78

Mladá Boleslav

90

2 km chůze

10:25,8 František Hippmann, 75

Česká Lípa

87

3 km chůze

16:30,6 Pavel Slavík, 78

Mladá Boleslav

90

4x50 m

26,2 Poruba
Fiala Baron Pelán Kapel

79

4x60 m

36,85 ŠAK Pardubice
Budera Kozlík Laštovička Blažek

05

ručně

30,5 Valašské Meziříčí
Mezihorák Skýpala Volf Dobrovolný

75

4x100 m

60,4 Hodonín
Meřinský R. a D. Skutecký Kloupar

83

3x300 m

2:13,4 Poruba
Oslizlo Magiera Pavelka

78

4x400 m

5:00,2 Bruntál
Černý Bartoň Rosik Vlček

75

3x600 m

5:16,8 Frýdek-Místek
Galuszka Moškoř Joščák

76

4x800 m

11:06,2 Hradec Králové
Kružík Pišl Trejtnar Štefan

85

3x1 km

11:16,5 Hradec Králové
Dudek Husman Dejmek

00

4x3x2x100 m

2:55,6 Hradec Králové
Klepl Weber Černý Maťátko

79
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■ JEDNÁNÍ KAS

âESK¯
ATLETICK¯ SV AZ
■ Karlovarský
KAS, 18.3.
Kontrola zápisu.
■ Vyhodnocení
závodů: Oblastní
hala dospělí a dorost – standardní průběh, příští
CZECH
ATHLETIC
FEDERpřebor
ATION
rok uspořádáme samostatně; halové Mistrovství Karlovarského kraje žactva – organizačně zdařilé, děkujeme
všem organizátorům a rozhodčím, úprava časového pořadu na další rok. ■ Příprava závodů – letní sezóna
2014: Termínovka závodů – aktualizována na stránkách KKAS; pořádání soutěží družstev – VV stanovuje povinnost klubům zabezpečit 2 rozhodčí za každý zúčastněný klub na každé kolo OMD mladšího žactva, stejnou
povinnost mají všechny kluby na závod Oblastního mistrovství jednotlivců. ■ Informace z předsednictva ČAS
podal Jacek Přibáň – příprava publikace ke 120 let atletiky. ■ VV schválil nákup dárkového koše na rozloučenou s trenérskou činností p. Kitzbergera. ■ VV schválil příspěvek KKAS za technické uspořádání závodů. ■
Mezikrajové utkání žactva 14.6. a 21.6. - podrobnosti zjistí pan Přibáň. ■ Informace o vývoji kolem stadionu
v Karlových Varech. ■ VV schválil Zprávu o hospodaření KKAS v roce 2013, připravenou Sabadinem. ■
SCM – aktuální informace – Dočkal. ■ Konference Olympijského výboru – změny postavení spolkové činnosti
s platností Občanského zákoníku. ■ VV navrhuje zřízení garančního fondu, ze kterého budou hrazeny náklady
při neúčasti rozhodčích z některého klubu na OMD mladšího žactva a OMJ. Návrh bude projednán za účasti
pozvaných zástupců všech klubů na příštím jednání VV KKAS. ■ Další schůze – 24.4.
■ Pražský atletický svaz, 20.3.
Výbor PAS schválil předložený program jednání, zápis z minulého jednání a kontrolu plnění usnesení výboru.
■ Výbor vzal na vědomí hodnocení pražské halové sezóny v roce 2014 a doporučuje soutěžní komisi zvážit
náměty, které zazněly v diskusi při přípravě následující pražské halové sezóny. ■ Výbor vzal na vědomí vyhodnocení meziměstského halového utkání PRAHA-BRNO mladšího žactva a vyslovil poděkování atletickému
oddílu PSK Olymp Praha za přípravu a organizaci tohoto utkání. ■ Příští jednání 10. dubna.
■ VH Moravskoslezského KAS, 21.3. – usnesení
Valná hromada MS KAS schválila: program VH MKAS; jednací řád VH MKAS. ■ VH schválila pracovní předsednictvo, mandátovou komisi, návrhovou komisi a jmenovala zapisovatele. ■ VH vzal na vědomí zprávu
o činnosti za rok 2013 přednesenou předsedou Vlastimilem Hoferkem. ■ VH schválila zprávu o hospodaření
za rok 2013 a návrh rozpočtového záměru na rok 2014 přednesenou Bohuslavou Zvolánkovou. ■ VH vzala
na vědomí zprávu revizní komise přednesenou Hanou Valčuhovou; zprávu mandátové komise (pozvaných
delegátů 32, přítomných 21, tj. 65,625 %, přítomných hostů 1); diskusní příspěvky - informace. ■ VH schválila
závěrečné usnesení.
■ VH Libereckého KAS, 27.3. – usnesení
VH schválila: Zvolení návrhové a mandátové komise; Účetní závěrku LKAS za rok 2013 (schváleno jednohlasně); Rozpočtový záměr LKAS na rok 2014. Základní kritéria pro soutěže v roce 2014 dle návrhu STK. ■ VH
vzala na vědomí: Výroční zprávu předsedy LKAS, kterou přednesl Roman Málek; Zprávy revizora účtu Arnošta
Fišera, předsedy STK, kterou přednesl Petr Šindelář, zprávu vedoucího trenéra SCM Petra Jeřábka, předsedy
KR, kterou přednesl Zbyněk Budínský a zprávu hospodáře LKAS, kterou přednesl Karel Šebelka; Výsledky
ankety o nejlepšího atleta Libereckého kraje za rok 2013.
■ Ústecký KAS, 27.3.
Kontrola plnění úkolů. ■ Ekonomicko – hospodářské záležitosti: Došlé faktury k proplacení – výbor souhlasí
s proplacením faktur. Výbor souhlasí s podepsáním smlouvy na pořádání KF 46. ročníku PR 2014; přihlášky
oddílů k činnosti: aktualizovat kontaktní údaje a tyto adresy používat. ■ Informace z jednání Výboru ČAS
dne 22.3: schválena Výroční zpráva ČAS za rok 2013; odsouhlaseny propozice na Štafetový pohár – 22.5.
v Mostě; informace o spolupráci ČAS s ﬁrmou NIKE; problematika běhů mimo dráhu; podány informace
o proběhlých štafetách 6x200 m žactva při Prague Indoor (3. místo); informace ohledně motivačního kempu
pro st. Žactvo v Uherském Hradišti (Štolová, Krivák, Červínová) – nikdo z nich nejel, za ÚKAS byla jako trenér
Veronika Blašková; Atletika pro děti – v ÚKAS jsou již dvě sady (minipřípravka 8-9 let a přípravka 10-11 let) pro
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doplnění bude dodána do ÚKAS ještě sada pro atletickou školku (5-7 let). ■ Jednání KM: pro zpracovatele výsledků PR a CORNY 28. 3. seminář v Brně; dozařazení do SCM na základě výsledků z haly - ÚKAS => nikdo;
ATLETICK¯
SVtermíny
AZ o den (přihlášení, výběr, náhradníci, …); předána ke
problematikaâESK¯
přihlašování
na MČR – posunout
schválení Předsednictvu
ČAS směrnice Články
péče oATION
talentovanou mládež. ■ Výbor ÚKAS vzal na vědomí
CZECH ATHLETIC
FEDER
informaci z jednání výboru ČAS ze dne 22.3., informaci z jednání KM ze dne 6.3., informaci o výsledcích
a průběhu krajských štafet na Prague Indoor 25.2.2014 a o konání motivačního kempu st.žactva v Uherském
Hradišti. ■ Výbor rozhodl o přidělení sady pro atletickou školku do USK VŠEM Ústí nad Labem. ■ Výbor
doporučil oddílům zveřejňovat závody mimo dráhu na webových stránkách ceskybeh.cz. ■ Výbor ÚKAS vzal
na vědomí: přijetí nového člena ÚKAS (oddílu F-C BK Kadaň) – zajistit jeho kontakty na stránky ÚKAS; informace o jednání ohledně dotace pro AK při ZŠ Prokopa Holého Louny od obce Louny; informace o návrhu AK
Bílina: Výbor AK Bílina doporučuje výboru ÚKAS, aby byl pořadatelem všech krajských přeborů jednotlivců
i družstev ÚKAS s tím, že tělovýchovné jednotě či klubu, na jehož stadionu by se přebor konal, by ÚKAS
uhradil 3.000,- Kč za pronájem stadionu a 3.000,- Kč za pronájem časomíry. Výbor se bude problematikou
pořadatelství a zkvalitnění rozhodování na závodech zabývat. ■ Výbor vzal na vědomí informaci vedoucího
trenéra SCM o předběžné nominaci na Festival mládeže v Baku (orientační přehled možných kandidátů na
nominaci) – za ÚKAS zatím Knoblochová, Mlejnský, Houška a Bach. ■ Výbor vzal na vědomí zprávu o připravovaném školení a doškolení rozhodčích III. a II. třídy, termín 12. a 13. duben. ■ Výbor vzal na vědomí přehled
přihlášených družstev do KP ÚKAS 2014. ■ Výbor schválil termínovou listinu ÚKAS pro letní sezonu 2014. ■
Výbor vzal na vědomí požadavek ČAS a pověřuje Petra Flanderku odesláním požadované informace ohledně
konání soutěží družstev ÚKAS. ■ Výbor schválil soutěžní poplatek za přihlášené družstvo v r. 2014. ■ Výbor
schválil Tabulku příspěvků pro pořadatele. ■ Příští schůze bude ve čtvrtek 24.4.
■ Plzeňský KAS, 27.3.
Výboru PKAS se představil nový předseda AK Škoda Miloslav Plašil, který informoval VV o plánech na zkvalitnění sportovních podmínek na Městském atletickém stadionu, které by klub ve spolupráci s městskými orgány rád realizoval. Dále byly prodiskutovány jednotlivé akce, jichž je AK Škoda pořadatelem (Olympiáda dětí
a mládeže a další). ■ Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Výbor PKAS zhodnotil Mistrovství
Jihočeského a Plzeňského kraje všech kategorií v přespolním běhu: ve Střelských Hošticích u Horažďovic
15.3., bez problémů, dobrá i účast (217 závodníků z 38 klubů), VV ocenil práci M. Šeﬂera. ■ Výbor se zabýval přípravou VH (5.4.) a podrobným rozpracováním jednotlivých bodů programu. ■ Sladký podal informaci
o probíhajícím Běžeckém poháru mládeže. Druhého závodu (Tachov 23.3.) se zúčastnil velký počet běžců. ■
23.3. proběhlo zasedání výboru ČAS. Na tomto jednání zastupoval PKAS hospodář Bastl, který výbor PKAS
seznámil s podrobnostmi zasedání. ■ Předseda Konop podal informaci o novém kroužku atletiky v Blovicích,
pověřeni Hubáček a Prokopová navázáním spolupráce a zapojením nového subjektu do atletického hnutí. ■
Od 20.3. do 26.3. proběhla na Městském atletickém stadionu první konzultace školení trenérů III. Třídy. ■ Byla
vydána brožura Atletické soutěže Plzeňského kraje 2014. ■ Revizor F. Novák provedl kontrolu účetnictví. ■
Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 24.4.
■ VH Středočeského KAS, 30.3. – usnesení
VH schválila: Hospodaření S-KAS za rok 2013 a návrh rozpočtu S-KAS na rok 2014. ■ Vzala na vědomí:
zprávu o činnosti SCM; zprávu komise mládeže; zprávu komise rozhodčích; zprávu zdravotní komise; zprávu
revizora; zprávu o činnosti S-KAS a soutěžní komise. ■ VH pověřila předsedu S-KAS J.Klesnila o podání návrhu na změnu systému extraligy na VV ČAS. Příští VH S-KAS se koná v roce 2015 v Čáslavi.
■ Královéhradecký KAS, 1.4.
Kontrola úkolů. ■ Byly schváleny výkazy za rok 2013: Výsledovka, Rozvaha k 31. 12. 2013, Výkaz zisků
a ztrát, Přiznání k dani z příjmu právnických osob, Příloha roční uzávěrky a Porovnání vykázaného účetního
výsledku s výsledkem ﬁnančního hospodaření. ■ J. Brych seznámil výbor s návrhem rozpočtu na rok 2014,
který vypracoval spolu s předsedou a místopředsedou KAS. ■ J. Brych podal informaci o čerpání rozpočtu
za I. čtvrtletí 2014. Zhodnocení KP v hale: Společné halové přebory pořádané spolu s libereckým KAS byly
hodnoceny kladně, výbor doporučuje, aby se pro příští halové období zvážila možnost účasti mladšího žactva
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v omezeném množství (maximálně 3 nejlepší z oddílu). ■ Vyhlášení atletů proběhlo velmi dobře, stejně jako
v minulých obdobích. ■ Garantem pro mezikrajová utkání za KAS byl odsouhlasen P. Metelka, který osloví
âESK¯
SV AZpři realizaci MKU. ■ Výbor schválil Vyhlášku ČUS ze dne
K. Ettlera a J.
Tunu (ved.ATLETICK¯
SpS a DpS) o součinnost
16.12.2013 CZECH
ohledně poskytování
cestovních
náhrad ATION
při používání silničních motorových vozidel. ■ Výbor
ATHLETIC
FEDER
schválil technické delegáty na KP dle návrhu O. Veverky. ■ Sekretářka seznámila výbor se stavem přihlášek
oddílů k činnosti na rok 2014. ■ Vedoucí trenér SCM A. Žďárský seznámil výbor s aktuální sestavou SCM,
kvitoval zvýšení ﬁnancí na činnost SCM. Dále informoval o částkách pro zařazené sportovce. ■ V rámci
podpory atletiky pro děti náš kraj obdržel 2 sady pro dětskou atletiku. Výbor rozhodl, že sadu pro atletickou
školku předá TJ Dobruška a sadu pro základní školu předá Loko Trutnov. ■ Nová soutěž – Štafetový pohár
2014 – smíšené štafety dívek a chlapců. Krajské kolo bude uskutečněno 14.5. v Novém Městě nad Metují za
přítomnosti patronky soutěže Ludmily Formanové. ■ F. Karlík bude i nadále zpracovávat přehled atletických
rekordů našeho kraje. ■ J. Brych seznámil výbor se zprávou o provedení inventarizace KAS dle příkazu předsedy svazu ze dne 17.12. ■ Byl vypsán 26. ročník Velké Ceny východních Čech v bězích, který obsahuje 51
závodů. ■ O. Veverka absolvoval seminář ústředních instruktorů, výbor souhlasí s proplacením cestovného.
■ Byla schválena odměna za vyhotovení Rozpisů 2014. ■ V roce 2014 bude vydána nová verze atletických
pravidel. ■ 15.-17.11. proběhne v Pardubicích školení rozhodčích 1. třídy, 9.11. v Praze školení startérů. ■
Informace z ČAS – předseda seznámil výbor s obsahem schůze výboru ČAS, která proběhla 22. března. ■
Příští jednání KH KAS bude 13.5.
■ VH Plzeňského KAS, 5.4 – usnesení
Valná hromada PKAS schválila navržený program. ■ VH schválila složení mandátové a návrhové komise. ■
VH navrhla a pověřila VV, realizací vlastních, tedy krajových rekordů. ■ VH schvaluje pořádání uzavřených
halových mistrovství mládeže PKAS, přičemž v případě předpokládané malé účasti v disciplíně je možno
uspořádat „OPEN“. ■ VH pověřila VV posoudit možnost vytvoření motivačního systému pro rozhodčí tak, aby
došlo k zvýšení zájmu o školení a zejména účasti na závodech. ■ VH pověřila VV vydat výzvu atletickým oddílům, aby dodržovaly soutěžní řád mistrovských soutěží družstev, zejména v oblasti omezení startů mládeže.
■ VH vzala na vědomí zprávu o činnosti PKAS za rok 2013; zprávu o kontrole usnesení z minulé VH; zprávu
mandátové komise; zprávu předsedy soutěžní komise KAS; vzala na vědomí zprávu o hospodaření PKAS
za rok 2013 a návrh na rozpočet na rok 2014; zprávu krajského revizora; vyhodnocení soutěže a oceňuje
nejlepšího pořadatele v rámci PKAS; zprávu o průběhu poháru mládeže v přespolním běhu. ■ VH pověřila VV
průběžně se zabývat všemi podněty, které vyplynuly z diskuse.
■ KAS Vysočina, 9.4.
Kontrola úkolů. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení školení rozhodčích: proškoleno bylo 23 nových rozhodčích (19 Třebíč, 4 Jemnice); výbor schválil vyúčtování školení. ■ Výbor schválil rozpočet KCTM na rok 2014.
■ Výbor schválil nákup krajských dresů. ■ Výbor stanovil nominační kritérium na mezikrajová utkání: návrh
nominace předloží ke schválení trenérská rada; umístění v celostátních tabulkách s přihlédnutím k výkonnosti.
■ 25. a 26.4. pořádá KAS školení trenérův Třebíči. Bližší informace najdete na stránkách KAS Vysočina. ■
Do 30. května podat návrh na ocenění Kasu dlouholetých činovníků při příležitosti životního jubilea. ■ Výbor
schválil proplacení faktury za autobus na KP v hale. ■ Výbor schválil proplacení cestovních nákladů na seminář o atletickém programu.
■ Pražský atletický svaz, 10.4.
Výbor PAS schválil předložený program jednání, zápis z minulého jednání a kontrolu plnění usnesení výboru.
■ Výbor vzal na vědomí procentní rozdělení grantu na jednotlivé pražské atletické kluby/oddíly, které vychází z dříve schváleného rozdělení grantu v jednotlivých grantových oblastech (trenéři,vybavení, rozhodčí);
schválil uspořádání semináře k vyúčtování kapitoly VIII. GRANTU hl. m. Prahy za období 2013/14 v pondělí
26. května od 17.00 hodin v klubu Mirko Huptycha na stadionu ASK Slavia Praha s tím, že za každý oddíl/
klub se semináře mohou účastnit dva zástupci. ■ Výbor schválil přidělit sadu pro atletickou školku (děti 5-7
let) atletickému klubu ATLETIKA KNOFLÍK, sadu pro základní školu přidělit SK ZŠ Jeseniova. ■ Výbor vzal na
vědomí informaci předsedy PAS o jarním jednání výboru ČAS 23.3. ■ Výbor schválil termíny jednání výboru
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PAS pro období květen – srpen 2014 včetně hlavních bodů jednání. ■ Výbor schválil odměny za technické
zabezpečení halových přeborů a zabezpečení elektronického měření časů. ■ Bedřich Skála informoval PAS
âESK¯
AZa činnost SCM. ■ Předseda PAS informoval výbor o výši
o výši příspěvku
ČAS naATLETICK¯
činnost PAS pro rokSV
2014
úhrad za pronájmy
přetlakové
haly za období
prosinec
2013 až únor 2014. ■ Příští jednání se uskuteční v
CZECH
ATHLETIC
FEDER
ATION
pondělí 19. května.
■ Moravskoslezský KAS, 14.4.
Kontrola zápisu: pohár Českého rozhlasu ﬁnále – se koná v Třinci 20.5.2014, garantem pro tento ročník PČR
zůstává Zdeněk Duda, na podzimní zasedání výboru pozvat předsedkyni ASŠK Janu Gellnarovou, je nutno
projednat termíny a spolupráci. ■ Webové stránky MSKAS budou postupně aktualizovány a plněny materiály,
které bude zpracovávat J. Odstrčilík, kontakt na něj je j.odstrcilik@seznam.cz. Žádáme kluby, aby mu posílaly
materiály na zpracování a po té budou umisťovány na stránky MSKAS, upozorňujeme, že jde o materiály ke
krajským soutěžím, akcím, které přesahují rámec kraje apod., zároveň zasílejte foto nebo odkazy na fotogalerie, věříme, že stránky oživíme a budou mít velkou sledovanost. ■ Ve dnech 2.-3.5. se koná na Městském
stadionu v Ostravě školení rozhodčích 3.třídy, k 14.4. bylo přihlášeno 17 zájemců. ■ Hodnocení VH MSKAS
provedl V. Hoferek, VH proběhla v pracovním duchu, všechny kluby, které v kraji pořádají akce a jsou aktivní,
byly na VH přítomni, výbor MSKAS se bude zabývat diskusními příspěvky a děkuje všem oddílům za spolupráci, Zvolánek podal informace o výboru ČAS, jarní zasedání, kde byl schválen hospodářský výsledek ČAS
za rok 2013 a rozpočet na rok 2014. ■ Rozjíždí se soutěže na dráze, blíží se krajské přebory, pořadatelé jsou
povinní vydat zpravodaj a propozice k závodům. Nemistrovské závody. ■ Příprava náborových soutěží: PČR
viz výše, Corny pohár – garantem zůstává Szmeková, přípravy soutěží běží s tím, že v podzimním termínu
bude vše projednáno s předsedkyní ASŠK. ■ Kubenka informoval o zajištění rozhodčích na všechny závody
dle termínové listiny. ■ Szmeková upozornila na rozpor mezi brožurou Moravskoslezské atletické soutěže
a brožurou ČAS o počtu disciplín, v kterých mohou startovat žáci v soutěži dospělých. ■ Zvolánková informovala, že rozešle faktury na ostatní moravské kraje, kde budou rozpočítány náklady na uspořádání MMaS
v hale, a na medaile na celou sezónu, dále upozornila, že všechny kluby, které mají přihlášeny družstva do
soutěže juniorů a dorostenců, jsou povinni uhradit startovní poplatek. Vše je dle jednání zástupců moravských
krajů z listopadového jednání 2013 v Olomouci. ■ Termín příštího jednání 19.5.

■ KALENDÁRIUM
Obsah:
Medailony s. 12
MEDAILONY 1.5.-30.5.2014
Bártová Daniela, provd. Břečková, *6. 5. 1974 Ostrava; tyčkařka. Držitelka stříbrné medaile z HME 1998.
Začínala jako gymnastka (reprezentovala na OH 1992, na ME 1989 14.), s atletikou v AK SSK Vítkovice
(1992, trenér J. Lesák), poté Dukla Praha (od 1993, trenér B. Patera). Účastnice HME 1996 (6.), 1998 (2.)
a 2000 (ﬁnále bez plat. pokusu), HMS 1997 (5.), MS 1999 (6.), ME 1998 (kval.), OH 2000 (4.), univerziáda
1997 (8.). Držitelka 24 českých rekordů 340 (1993)-451 (1998), z toho 10 světových 410 (1995)-423 (1996)
a dalších 8 evropských 425 (1996)-451 (1998). Dalších 19 českých rekordů vytvořila v hale 320 (1994)-448
(1998) z toho 4 světové rekordy 420 (1996)-448 (1998) a dalších 6 evropských 409 (1995)-435 (1998). Mistryně ČR 1993-98 a 2000, v hale 1993-98. Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1997-2000), z toho 3x
v EP. Os. rekordy: 100 m 12,33 (1999), 200 m 25,46 (1999), tyč 451 (1998).
Biolková Jana, *18. 5. 1974 Frýdek-Místek; běžkyně. Závodila za AK SSK Vítkovice (1993-2003, trenéři G.
Šulc, od 1999 M. Peterek). Účastnice ME 1994 v krosu (67.), 1996 (69.), 1998 (58.), 2000 (44.), 2002 (59.)
a 2003 (41.), MS 1996 v silniční štafetě (14.). Mistryně ČR 1996 (1500 m hale), 2000 (kros) a 2003 (3000
m př.). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1995-97). Os. rekordy: 400 m 58,47 (1996), 800 m 2:05,91
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(1998), 1500 m 4:16,41 (1998), 3000 m 9:34,30 (2002), 5000 m 17:39,00 (2002), půlmaraton 1:16:55 (2002),
3000 m př. 9:49,40 (2003).

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ

Fiedler Karel,
*27. 5. 1949
Havlíčkův Brod;
tyčkař, trenér
od 1967, z povolání od 1974 v Transportě ChruCZECH
ATHLETIC
FEDER
ATION
dim, později ŠAK Chrudim. V odd. zastával různé funkce. Významní svěřenci: L. Ficková, J. Ryba a další.
Os. rekord: tyč 476 (1981).
Formánek Pavel, *30. 5. 1954; činovník, statistik, org. pracovník Pražské tělovýchovné unie, předseda org.
komise PAS, působil jako zapisovatel výboru atl. ústředí 1988-90. Autor a spoluautor řady statistických
publikací. Připravoval atl. ročenky ČAS „Atletické výkony“ 1992 a 1993. Člen ATFS od 1989.
Futas Jan, *15. 5. 1944, †4. 7. 1995 Praha; trenér od 1970 v Dynamu Pardubice. Významní svěřenci: L. Gaisl a další. Člen výboru odd. 1971-88, člen předsednictva ČAS a předseda TR 1971-83, ved. trenér mládeže
1983-88, ústř. trenér mládeže 1989-95.
Havelka Vilém, * 24. 5. 1914 Celje (Slovinsko), †14. 11. 1980 Praha; činovník a trenér. předseda východočeské župy ČAAU 1946-48, předseda ústř. TR v atl. ústředí 1953-57, mpř. DSO Pracovní zálohy 1952-56.
Před OH 1948 trenér Václava Čevony.
Hromada Jindřich, *11. 5. 1939 Karviná; rozhodčí, člen Slovanu Karviná. Předseda komise rozh. v oddíle
1965-78, člen komise rozh. StČ oblasti od 1988, v ústř. komisi rozh. ref. rekordů 1989-98. Ústř. rozhodčí.
Hübner Rudolf, *20. 5. 1944 Praha; výškař. Začínal ve Spartaku Sokolovo (1958-63, trenér J. Kulhánek),
poté RH Praha (1964-65), Sparta Praha (1966-68), RH Praha (1969-74, trenér od 1968 J. Kovář). Účastník
EHH 1966 (13.), 1967 (4.) a 1968 (4.), ME 1966 (kval.) a OH 1968 (kval.). Mistr republiky 1967. Držitel 3 čs.
rekordů 211 (1965)-214 (1967). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (1965-68), z toho 1x v EP. Po ukončení
závodní činnosti trenér. Manžel Mileny Rezkové-viz heslo. Os. rekordy: 218h (1968) a 214 (1967).
Hušková Radmila, roz. Zavadilová, *13. 5. 1944 Olomouc; výškařka. Závodila za Spartak Stalingrad-ČKD
-Bohemians ČKD Praha (1959-71). Účastnice ME 1966 (9.). Mistryně republiky 1965. Reprezentovala v 6
mezist. utkáních (1964-66), z toho 1x v EP. Os. rekord: výška 170 (1966).
Kadlec Milan, *17. 5. 1929, †8. 11. 1994; činovník a statistik od 1943. Člen AC Slovácká Slavia Uherské
Hradiště, od 1947 rozhodčí, od 1957 ústř. rozhodčí, člen sboru statistiků, člen krajské i ústř. STK, ved.
ligových soutěží, 1993-94 místostarosta ČOS pro věci ekonomické.
Kantůrek Jan, *3. 5. 1914, †17. 3. 1963; vrhač, činovník SK Baťa Zlín, předseda oddílu TJ Gottwaldov v 50.
letech. 1947-1948 člen výboru ČsAAU. Ve 40. letech jeden z nejlepších našich koulařů. Os. rekord: koule
14,23 (1936).
Kovář Jaroslav, *12. 5. 1934 Praha; výškař. Držitel bronzové medaile z ME 1954 (196), akademický mistr
světa 1954. Začínal s hokejem, gymnastikou a stolním tenisem (1946), s atletikou v LASS Spořilov (1950-51,
trenér J. Malý), poté Sparta Praha (1952-53, trenéři K. Špilar a O. Jandera), ÚDA a Dukla Praha (1954-57,
trenér V. Havlík), Sparta Praha (1958-63), Spartak Vlašim (1964), LIAZ Jablonec (1965-67). Účastník ME
1954 (3.). Mistr republiky 1955-57 (výška). Držitel 3 čs. rekordů 202 (1954), 204 a 205 (1955). Reprezentoval
v 15 mezistát. utkáních (1953-59). Po ukončení závodní činnosti trenér. Významní svěřenci: J. Alexa, R.
Baudis, Z. Boukalová, V. Bradáčová, Z. Hlavoňová, J. Hrabal, R. Hübner, M. Kodejš, J. Pecka, A. Prosková,
J. Valentová, J. Vondra, J. Zvara. Člen předsednictva atl. ústředí 1969-70 jako ved. reprezentantů. Os.
rekord: výška 206 (1957).
Kovář Stanislav, *6. 5. 1964 Litomyšl; diskař. Začínal v Jiskře Litomyšl (1976-83, trenér Kubíček), poté Vítkovice (1984-87, trenér J. Šmíd), Dukla Praha (1988, trenér M. Vlček), Vítkovice (1989-2010), v posledních
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letech závodil ve Švýcarsku. Mistr ČR 1986. Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1986-92). Os. rekordy:
koule 15,69h (1994) a 15,67 (1990), disk 61,12 (1988).

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ

Lhotský Zdeněk,
*29. 5.ATHLETIC
1949 Veverská Bitýška;
Začínal v TJ Gottwaldov (1963-70, trenér V. PeCZECH
FEDERtyčkař.
ATION
šák), poté RH Praha (1971-76, trenér R. Tomášek). Mistr ČR 1971 a 1973. Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1971-73). Os. rekord: tyč 500 (1973).
Malý Jaromír, *24. 5. 1929; sprinter. Závodil za VSK Praha (1946-47), poté Sokol Královo Pole (1948), Včela
Brno (1949-50). Držitel 3 čs. rekordů ve štafetě 4x400 m 3:18,1-3:17,8 (1949). Reprezentoval v 7 mezist.
utkáních (1948-49). Os. rekordy: 200 m 22,7 (1948), 400 m 50,3 (1949).
Molitoris Dušan, *16. 5. 1944 Lednické Rovné; sprinter, dálkař. S atletikou začal v RH Pardubice (1960-62),
poté LIAZ Jablonec n. N. (1963), Dukla Vyškov (1964-65), LIAZ Jablonec n. N. (1966-75). Od 1966 člen výboru v různých funkcích, vedoucí družstva, organizační pracovník, od 2011 předseda oddílu. Ústřední rozhodčí od 1987. Ředitel cca 300 závodů od 1970. 1981-90 vedoucí střediska vrcholového sportu v Jablonci
n. N., člen komise vrcholového sportu, technický vedoucí juniorské reprezentace, člen komise mládeže. Od
2000 řídící pracovník extraligy mužů, 2005-2009 předs. org. komise ČAS, od 2009 předs. soutěžní komise.
Mudra Václav, *2. 5. 1924 Kladno, †29. 10. 1999 Praha; vrhač, trenér a činovník. Začínal ve Slovanu Dubí
(1945), poté SNB-RH Praha (1946-56), SONP Kladno (1958-59), RH Praha (1960-62). Mistr republiky 1949
a 1951 (disk). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1948-49). Po ukončení závodní činnosti činovník. Mnoho
let předseda atl. oddílu RH Praha. Od prosince 1959 II. mpř. atl. sekce ÚV ČSTV, od března předseda atl.
ústředí 1962-69. Člen ČSOV, díky jeho iniciativě se v Praze uskutečnil dvakrát kalendářní kongres IAAF
(1962, 1967) a II. Evropské halové hry (1967). Os. rekordy: koule 14,97 (1953), disk 46,88 (1949).
Musil Vladimír, *19. 5. 1959 Praha; překážkář. Začínal v ZŠ Jeseniova Praha (1971, trenér J. Goga), poté
Bohemians Praha (1973-84, trenér J. Severa), RH Praha (1985), Bohemians Praha (1986-88). Mistr ČR 1979
(400 m) a 1981 (400 m v hale). Čs. mistr v hale 1981 (400 m). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1979-85),
z toho 2x v EP. Os. rekordy: 400 m 47,07 (1982), 400 m př. 50,71 (1982).
Nebojsa Stanislav, *18. 5. 1939 Nížkovice; běžec. S atletikou začínal ve Slavii Žabovřesky, poté TJ Gottwaldov (od 1962). Reprezentoval ČSSR v maratonu družstev. Dlouhá léta působil jako trenér (svěřenec P.
Trňáček) a rozhodčí. Os. rekordy: 3000 m 8:33,2 (1966), 5000 m 14:55,0 (1973), 10 000 m 31:11,4 (1972),
3000 m př. 9:32,6 (1963). maraton 2:25:46 (1973).
Nezbeda Jiří, *8. 5. 1929 Tábor, †26. 5. 2008 Praha; trenér. V 1950 začínal jako trenér běžců ve Spartě
Praha, pak delší dobu Spartak Stalingrad-ČKD-Bohemians Praha, také v Tunisu (1973), poté v SK Slavia
Praha, Slavia VŠ Praha a Saint-Dié-des Vosges (Francie). Významní svěřenci: M. Gamoudi, A. Zaddam, V.
Chudomel, P. Chaloupka, J. Víšek, Č. Hanka, P. Bláha, M. Janoušek, M. Zvoníček, M. Kodejš a mnoho
dalších. Publikoval spolu s dr. L. Fišerem: „Atletika do kapsy“, „Mílaři a vytrvalci“.
Novotná Andrea, roz. Boklažuková, *17. 5. 1974 Olomouc; překážkářka. Začínala jako gymnastka (1979),
s atletikou v Lokomotivě-AK Milo Olomouc (1988-98, trenér P. Čechák, od 1993 trenér J. Novotný). Účastnice MEJ 1991 (100 m př. rozb.), ME 1998 (100 m př. rozb.). Mistryně ČR 1992 a 1998 (50 a 60 m př. v hale),
1998 (100 m př.). Čs. mistryně 1992 (50 m př. v hale a 100 m př.). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních
(1991-98), z toho 1x v EP a 1x v EP do 22 let. Os. rekordy: 100 m 11,85 (1998), 200 m 24,38 (1997), 100 m
př. 13,30 (1998), dálka 605 (1995).
Piáčková Milena, provd. Čurdová, *9. 5. 1949 Gottwaldov; překážkářka. Začínala v TJ Gottwaldov (196473, trenéři L. Ajglová, od 1964 J. Ot), poté VŽKG Vítkovice (1974-78). Mistryně ČR 1973 (100 m př.). Čs.
mistryně v hale 1969-71 a 1973 (50 a 60 m př.), 1970 (100 m př.). Držitelka českého rekordu na 80 m př. 10,8
(1968), 3 na 100 m př. 13,8-13,7 (1969), 1 na 200 m př. 28,0 (1970). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních
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(1968-71). Os. rekordy: 100 m 12,1 (1969), 200 m 25,1 (1969), 80 m př. 10,8 (1968), 100 m př. 13,7 (1969)
a 14,60 (1976), dálka 563 (1972).

âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ

Pilný Karel,CZECH
Ing., *19. 5.ATHLETIC
1944 Pardubice; překážkář,
FEDER činovník,
ATIONrozhodčí a trenér II. třídy. Závodil za Spartak
Plzeň (1960-64), poté Dukla Praha (1965-66), Sparta ČKD Praha (1967-68), Škoda Plzeň (1969-72). Člen
Sokola Úvaly od 1973. Předseda VAS ČÚV ČSTV a mpř. VAS ÚV ČSTV (1983-88), III. mpř. ČAS (1990),
předseda ČSAS (1990-92), předseda ČAS (1993-2009), člen VV ČOV (1996-2012), člen soutěžní komise
EAA (1991-95), člen Rady EAA (1995-99), pokladník EAA (1999-2011), mpř. EAA (od 2011). Ocenění: Veterán
IAAF (2005) a držitel stříbrného řádu IAAF Za zásluhy (2007). Byl také mpř. ČÚV ČSTV (2004-08). Od 2009
čestný předseda ČAS. Os. rekordy: 100 m 11,3, 110 m př. 14,9 (1969), 200 m př. 25,1, 400 m př. 56,6 (1963).
Procházka Pavel, Ing., *17. 5. 1944 Humpolec; sprinter, trenér, činovník, statistik. Začínal v Jiskře Humpolec, závodil za Slavoj Č. Budějovice, VAAZ Brno, Techniku Brno, Spartak BS Vlašim. Od 1974 v LIAZ
Jablonec n. N., předseda oddílu 2005-08. Os. rekord: 100 m 10,9 (1965).
Přibáň Jaroslav, sport. pseudonym Jacek *16. 5. 1949 Cheb; činovník, trenér, hlasatel. Od roku 1992
majitel CK Briga, zajišťující zájezdy na velké atl. akce. Člen RH-SKP Union Cheb. Trenér od 1979, významní
svěřenci J. Janoušek, H. Zímová, T. Votava. Od 1978 předseda klubu SKP Union Cheb, od 1992 předseda
Unie sportu okresu Cheb, člen a od 1999 předseda ZČ oblasti, od 2001 předseda karlovarského KAS. Od
1990 člen předsednictva ČAS, od 2005 člen ekonomické komise ČAS, od 2009 místopředseda ČAS.
Řehan Jaroslav, *21. 5. 1939 Olomouc; kladivář. Začínal v SŠD Olomouc (1955), poté Slovan Olomouc (195658), Dukla Praha (1959-67). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1961-66). Os. rekord: kladivo 66,47 (1964).
Stržínek Alfréd, *21. 5. 1929 Čisovice, †21. 11. 2000; běžec. Držitel světového rekordu ve štafetě 4x800 m
(7:28,0 Stará Boleslav 29. 7. 1953). Začínal v Dynamu Praha (1950), poté ATK-ÚDA Praha (1951-56). Mistr
republiky 1951 (4x400 m), 1953 (800 m), 1955 (1500 m). Držitel čs. rekordů ve štafetách 4x400 m 3:14,6
(1954), 4x800 m 7:31,8 a 7:28,0 (1953), 4x880 y 7:40,0 (1953), v odd. štafetě 4x400 m 3:17,4 (1952) a 3:14,6
(1953). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1953-55). Os. rekordy: 400 m 49,3 (1952), 800 m 1:51,0 (1956),
1500 m 3:46,0 (1955).
Trkalová Miroslava, roz. Fendrichová, *24. 5. 1934 Pardubice; překážkářka. Začínala v Sokole I, Slavii
a Dynamu Pardubice (1952-54, trenéři O. Šťastný a J. Koubek), poté Dynamo Praha (1955-56, od 1956
trenér manžel Viktor Trkal-viz heslo), Spartak Stalingrad-ČKD-Bohemians Praha (1957-65). Účastnice ME
1954 (80 m př. rozb.) a 1958 (80 m př. smf.). Mistryně republiky 1954-58 (80 m př.). Držitelka 18 čs. rekordů
na 80 m př. 11,7 (1954)-11,0 (1958). Reprezentovala ve 24 mezist. utkáních (1954-60). Os. rekordy: 100 m
12,2 (1960), 200 m 25,3 (1957), 80 m př. 11,0 (1958).
Vašíček Dalibor, *6. 5. 1954 Ostrava; koulař. Začínal na ZŠ s košíkovou, odbíjenou a kulturistikou (1966),
s atletikou ve Vratimově (1967-68, trenéři otec a učitel Z. Pořízka), poté VŽKG Vítkovice (1969-74, trenér J.
Šmíd), RH Praha (1975-84, trenér Z. Čihák). Účastník MEJ 1973 (koule 8., disk 5.), HME 1981 (koule 8.), univerziáda 1981 (koule 3.). Halový mistr ČR 1981, čs. halový mistr 1981. Reprezentoval v 6 mezist. utkáních
(1980-81), z toho 2x v EP. Os. rekordy: koule 19,70 (1980), disk 55,84 (1981).
Vitouš Pavel, *18. 5. 1939 Praha; běžec, sport. redaktor. Začínal v Dynamu Praha (1955), poté RH Praha
(1956-66). Mistr republiky 1961 a 1962-63 (4x400 m). Držitel čs. rekordu v odd. štafetě 4x400 m 3:11,7
(1961). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1963). Později sport. redaktor deníku Mladá fronta. Publikace:
„Jan Železný“ (1994). Člen RR čas. Atletika 1966-74. Os. rekordy: 200 m 21,8 (1960), 400 m 48,2 (1963),
800 m 1:51,4 (1966), dálka 702 (1959).
Doplnění k březnovým medailonům: Veselý Jan, *29. 4. 1944 Praha, †1. 3. 2013; výškař.
RED podle Kdo byl kdo
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3.5.
Mistrovství ČR dospělých, juniorů v běhu
na 10000 m....................................................... Jičín
8.5
1. mítink pro 2. kolo extraligy: Velká cena a pohár F.
Dvořáka .....................................................Olomouc
11.5.
Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen
........................................................................ Praha
17.5.
1. kolo extraligy mužů a žen
...................................................................... Kladno
17.5.
1. kolo I. a II. ligy mužů a žen
......................................................Podle vylosování
24.5.
Mattoni půlmaraton Karlovy Vary
.............................................................Karlovy Vary
Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí
sledujte na www.atletika.cz,
rubriky Kalendář a Zaostřeno na.
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