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■ SLOVO PŘEDSEDY

Říjen se pro Český atletický svaz nesl především v duchu dokončení dlouhodobých příprav k získání vrchol-
né atletické akce na území ČR – Kontinentálního poháru 2018. Po několik let jsme usilovali o rekonstrukci 
stadionu v Ostravě Vítkovicích. Nebylo to období snadné. Finanční krize, změny daní pro statutární města, 
souboj mezi rekonstrukcí stadionu ve Vítkovicích či postavením nového fotbalového stadionu Baníku na 
Bazalech je výčtem jen několika překážek, které jsme museli překonat. Vážím si toho, že v Ostravě - Vítkovi-
cích vyroste již příští rok stadion světových parametrů. Právě garance od statutárního města Ostravy na více 
než 800 milionů korun pro dokončení rekonstrukce vítkovického stadionu byla impulsem kandidatury ČAS k 
uspořádání Kontinentálního poháru IAAF v roce 2018. Následovalo složité vyjednávání o získání fi nančních 
záruk i pro uspořádání samotné akce: s vládou ČR, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostra-
va. Jednání byla nakonec úspěšná a všechny tři subjekty garance schválily. 
Předpoklady byly splněny a organizační výbor začal pracovat na zpracování rozsáhlé kandidatury předepsa-
né IAAF a zároveň vytvářet prezentaci, která by členy rady IAAF na zasedání v Monaku přesvědčila. Těší mě, 
že součástí týmu jsme nebyli jen my, kteří pro atletiku v ČR pracujeme, ale i pan ministr MŠMT Marcel Chlá-
dek a jeho náměstek pro sport Petr Hulinský či 1. náměstek statutárního města Ostravy Lumír Palyza. Jako 
výborný tah se ukázalo i začlenění dvojnásobného olympijského vítěze na 400 metrů překážek Felixe Sán-
cheze do našeho prezentačního týmu, který vyjadřoval názor zahraničních atletů. Naše dlouhodobé úsilí bylo 
18. listopadu v Monaku završeno a my se můžeme těšit, že v roce 2018 přivítáme světovou atletickou rodinu. 
Bude to pro nás velká výzva. Děkuji všem, kteří se na získání Kontinentálního poháru 2018 pro ČR podíleli.

 Libor Varhaník, předseda ČAS
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři,
dostává se k vám jedenácté číslo Atletických listů roku 2014. 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

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO

Jednání 4.11.
P ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu na ME 
v přespolním běhu 2014. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o činnosti OV HME 2015. ■ P ČAS schválilo 
návrh termínové listiny 2015 do 30. dubna 2015 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby průběžně 
doplňoval termíny dalších závodů a zveřejnil do 28. listopadu 2014 v brožurce Atletické soutěže 2015, I. díl. 
P ČAS uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby návrh termínové listiny od 1. května 2015 předložil na 
příštím zasedání P ČAS. ■ P ČAS schválilo návrh rozpočtového záměru ČAS na rok 2015. ■ P ČAS schválilo 
návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků mezi krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz a hlavní 
podmínky pro jejich přiznání a použití pro rok 2015. P ČAS schválilo návrh kritérií pro rozdělení finančních 
příspěvků na podporu talentované mládeže mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání 
a použití pro rok 2015, dále návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti mezi atle-
tické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2015. P ČAS schválilo návrh kritérií 
pro rozdělení finančních příspěvků na podporu provozu a údržby sportovních zařízení mezi tělovýchovné 
jednoty a sportovní kuby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2015, návrh kritérií pro rozdělení 
finančního příspěvku na účast v soutěžích družstev mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich při-
znání a použití pro rok 2015. P ČAS schválilo návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků z darů přijatých 
od Českého olympijského výboru mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití 
pro rok 2015. P ČAS schválilo návrh na výši členského příspěvku pro rok 2015 v členění na pevnou částku 
200 Kč a na pohyblivou částku 30 Kč/evidovaného člena. P ČAS uložilo předsedovi ekonomické komise 
předložit takto formulované návrhy jménem Předsednictva ke schválení Výboru ČAS. ■ P ČAS schválilo 
s úpravami obsahovou a organizační přípravu zasedání valné hromady ČAS v roce 2015. ■ P ČAS vzalo na 
vědomí informaci o zajištění schůzce Výboru ČAS, které se uskuteční 29. 11. 2014 v Praze. ■ P ČAS vzalo na 
vědomí informaci o přípravě publikace ke 120. výročí založení atletiky v českých zemích. ■ P ČAS schvaluje 
kandidaturu Libora Varhaníka do Rady Evropské atletiky. ■ P ČAS schválilo plán školení a seminářů trenérů 
pro rok 2015. ■ P ČAS schválilo po úpravách plán školení a seminářů rozhodčích pro rok 2015. ■ P ČAS 
schválilo předložený návrh Směrnice ČAS, kterou se mění Směrnice ČAS č. 2/2010, o vedení účetnictví a 
hospodaření, ve znění pozdějších změn. ■ P ČAS podle čl. 21a Směrnice ČAS č.2/2010 rozhodlo o zřízení 
Fondu použití prostředků ČOV. ■ P ČAS schválilo návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků z darů 
přijatých od ČOV mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2014. P ČAS 
podlle čl. XX odst. 7 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č.2/2010 rozhodlo o změně schváleného rozpočtu.  
■ P ČAS schválilo předložený projekt materiálního vybavení pro AO a AK – nákup tréninkových překážek – 
včetně kritérií pro jejich distribuci. ■ P ČAS schválilo dohodu o společném postupu mezi ČOV a ČAS. ■ P 
ČAS přijalo za svého člena nový oddíl ParaDuo spolek. ■ P ČAS schválilo s úpravami Výklad ČAS k vyhlášce 
Ministerstva zdravotnictví č. 139/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. ■ 

Karolína Farská 

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ TAP A TŽ
    21. října 2014, 10:52 
Školení trenérů pro trenérské kvalifi kace Trenér žactva (TŽ), Trenér atletické přípravky (TAP)
Pořadatel: Liberecký krajský atletický svaz
Termín: TŽ – 28.-29.11.2014 , TAP – sobota 29.11.2014
Místo: Jablonec nad Nisou, hala Na Střelnici
Přihlášky: do 26.11. e-mailem na adresu vedoucího školení Petra Jeřábka: p.jer@seznam.cz, přihláška 
obsahuje jméno, datum narození, druh školení (TAP nebo TŽ), vysílající oddíl,mobil, případné dotazy na 
uvedený e-meil, příp. na tel. 608280509. Více: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru/

Petr Jeřábek – vedoucí školeni
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■ NÁHRADY ODDÍLŮM ZA ÚČAST V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV MLÁDEŽE
    29. října 2014, 10:56 
Dne 29. 10. 2014 byly atletickým oddílům poukázány náhrady za účast v Mistrovství Čech (resp. Mistrovství 
Moravy a Slezska) a Mistrovství ČR soutěží družstev mládeže.
Přehled naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/nahrady-oddilum-za-ucast-v-soutezich-dru1/

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ ORGANIZAČNÍ KOMISE ČAS K PŘESTUPŮM
    5. listopadu 2014, 14:18 
Organizační komise ČAS vydává pro atletické kluby a oddíly - členy ČAS, úřední zprávu. Přestupy registro-
vaných sportovců mezi atletickými kluby a oddíly - členy ČAS, se řídí ustanoveními uvedenými v čl. 7 až 13 
a procesními ustanoveními uvedenými v čl. 21 až 25 směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportov-
cích, ve znění pozdějších předpisů. Aktuálním přestupním obdobím je 1. až 30. listopad 2014.
Kompletní zpráva je zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/uredni-zprava-organizacni-komise-cas-k-p4/ 

RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ OBNOVA REGISTRACE ATLETŮ/ATLETEK
    5. listopadu 2014, 14:34 
Organizační komise ČAS vydává pro atletické kluby a oddíly - členy ČAS (dále jen „kluby a oddíly“), úřední 
zprávu. Obnovu registrace atletů/atletek mohou kluby a oddíly provádět od 1. listopadu do 31. prosince 2014.
Způsob najdete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/obnova-registrace-atletuatletek/

RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ RUŠENÍ REGISTRACE ATLETŮ
    10. listopadu 2014, 11:46 
Organizační komise ČAS vydává pro atletické kluby a oddíly - členy ČAS (dále jen „kluby a oddíly“), úřední 
zprávu. Na základě rozhodnutí mateřského klubu/oddílu lze v období od dnešního dne do 31. prosince 
2014 zrušit registraci atleta/atletky.
Způsob najdete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/ruseni-registrace-atletu/

RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS

■ SEMINÁŘ ČAS K POŘÁDÁNÍ VÝZNAMNÝCH ATLETICKÝCH SOUTĚŽÍ
    13. listopadu 2014, 10:55 
Český atletický svaz pořádá ve dnech 29. - 30.11. seminář k pořádání významných atletických soutěží.

Termín: 29. listopadu 2014 od 16.00 hod
 30. listopadu 2014 do 12.00 hod
Místo: Sporthotel Relax, Veletov 106, okr. Kolín, http://www.sporthotelrelax.cz 
Program semináře: - Moderní pojetí uspořádání atletické akce Pavel Průša 
 - Úloha a činnosti hlasatele Jacek Přibáň
 - Seminář EA 2014 „Event Presentation“ Tomáš Beran
 - Struktura organizace HME v Praze David Bor
 - Pořádání MČR a významných atletických mítinků Václav Fišer
 - Zdroje a způsoby fi nancování MČR David Bor

Účast:
Předpokládáme účast organizátorů všech dráhových MČR 2015, organizačního týmu HME v Praze a ředite-
lů významných mítinků – ti obdrží osobní pozvání. 
Ostatní zájemci si uhradí cestovné a ubytování se stravou ve výši 500,- Kč os/den, seminář je zdarma. 
Přihlášky posílejte na adresu vfi ser@atletika.cz.

Václav Fišer, oddělení soutěží ČAS
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■ SC NYMBURK - NABÍDKA POBYTU
14. listopadu 2014, 11:11 
Přehled posledních volných termínů ve Sportovním centrum Nymburk za snížené pobytové ceny. Veškeré 
služby, které jsou obsahem nabízeného cenového balíčku, jsou uvedeny v souboru ke stažení, k dispozici 
zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/sc-nymburk-nabidka-pobytu/ 

Jindra Langová, sportovní a fi remní pobyty
Sportovní centrum Nymburk

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 4 ■ Jednání KAS s. 8

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ AK Kroměříž
Info: www.akkromeriz.cz 
Předseda klubu: Petra Říhová
Počet registrovaných atletů: 154
(údaje k 21.11. – online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky odpovídal člen výboru klubu Miroslav Vypušťák.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 154 členů. Kolik máte celkově, včetně těch nere-
gistrovaných u ČAS?
Celkový počet našich členů je 316, to znamená že je 162 neregistrovaných u ČASu
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Její počet se pohybuje již několik let okolo plus minus 300 členů.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Zhruba okolo 50 procent. Přihlašujeme družstvo mužů a žen a dále dvě žákovská družstva.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Zájem je velký, momentálně evidujeme okolo 130 dětí.
Přibližte prosím strukturu vedení oddílu, včetně odpovědnosti jednotlivých členů, činnost výboru, čet-
nost schůzek apod.
Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada a činnost řídí pětičlenný výkonný výbor. Statutárním zástupcem 
je prezidentka klubu Petra Říhová.
Pokud se nepletu, jste samostatným klubem. Dovedete posoudit výhody a nevýhody proti sdružení 
s ostatními sporty?
Vyhovuje nám být samostatným klubem a o sdružení s jinými kluby (SSK) nebo oddíly (TJ) zatím neuvažu-
jeme.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání mistrovství ČR?
Nechystáme, protože nedisponujeme odpovídajícím zázemím.
Které závody jste jako oddíl letos pořádali, popřípadě se na nich jinak podíleli členové oddílu?
Každoročně pořádáme Chřibský maratón, letos již 43. ročník, a tradiční školní závody jako Pohár rozhlasu, 
Corny středoškolský pohár, Čtyřboj a OVOV.

Michal Procházka

■ Z KRAJŮ
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■ NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKYŇ DO 15 LET 
Veškeré opravy a dodatky na adresu autora – Jiří Hetfl eiš, Jilemnického 298, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
e-mail: eva.hublova@seznam.cz

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKYŇ DO 15 LET

50m 6,90 Mariana Neduchalová, 92 Hodonín 07

60 m 7,60 Kateřina Čechová, 88 Junior Brno 03

80 m 10,2 Jindra Krchová, 50 Brandýs n. Lab. 65

100 m 11,86 Kateřina Čechová, 88 Junior Brno 03

150 m 17,86 Kateřina Čechová, 88 Junior Brno 03

200 m 24,55 Kateřina Vávrová, 98 Uherské Hradiště 13

300 m 39,66 Zdeňka Seidlová, 97 Vysoké Mýto 12

400 m 55,31 Jana Mrovcová, 67 Poruba 82

500 m 1:16,2 Šárka Vojtášková, 62 LIAZ Jablonec n. N. 77

600 m 1:35,15 Jana Cvikýřová, 86 N. Město n. Met. 01

900 m 2:09,45 Lenka Kalábová, 79 Frýdek-Místek 94

1 km 2:54,6 Iveta Komárková, 68 Sokolov 83

1500 m 4:33,52 Pavlína Vondrková, 81 KIN Č. Budějovice 96

1 míle 5:03,7 Lenka Kalábová, 79 Frýdek-Místek 94

2 km 6:40,14 Tereza Korvasová, 96 Hodonín 11

3 km 10:09,10 Lenka Všetečková, 84 Sokol Č. Budějovice 99

5 km 19:41,5 Eva Marešová, 80 N. Město na Mor. 95

10 km 46:48,5 Markéta Andělová, 79 Liberec 94

hodinovka 12.949 m Kristina Pallová, 79 Rosice 04

půlmaraton 1:41,30 Dagmar Bílková, 84 Žďár n. Sáz. 99

60 m př./76 8,9 Eva Pömerlová, 50 RH Pardubice 65

60 m př./84 9,79 Ivana Zitová, 64 Transporta Chrudim 79

80 m př./76 11,56 Miroslava Hrabalová, 79 Olomouc 94

11,56 Kristýna Palátová, 81 Valašské Meziříčí 96

ručně 11,0 Miroslava Hrabalová, 79 Olomouc 94

100 m př./76 13,78 Lucie Koudelová, 94 Uherské Hradiště 09

100 m př./84 13,82 Jana Petříková, 67 Milevsko 82

200 m př./76 28,06 Tereza Semecká, 98 Dukla Praha 13

300 m př./76 43,65 Alena Rücklová, 81 Třeboň 96

400 m př./76 62,09 Julie Bernardová, 71 LIAZ Jablonec n. Nis. 86

1500 m př. 5:00,14 Lucie Křížová, 87 Bruntál 02

2 km př. 7:56,3 Věra Žižlavská, 79 Slavkov 94

3 km př. 13:55,38 Adéla Vávrová, 92 Stará Boleslav 07

výška 183 Michaela Hrubá, 98 JAC Brno 13
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NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKYŇ DO 15 LET

tyč 361 Petra Kozelková, 91 Sokol Opava 06

dálka 611 Denisa Dubnová, 74 Gottwaldov 89

trojskok 1209 Lucie Uhlířová, 91 Nový Jičín 06

koule 3 kg 1512 Eva Čerňanová, 71 Vítkovice 86

koule 4 kg 1431 Monika Čeleďová, 78 Zlín 93

disk 1 kg 4572 Vladimíra Srbová, 59 Šumperk 64

oštěp 500 g 5555 Nikola Tabačková, 98 Poruba 13

oštěp 600 g 4683 Nikola Tabačková, 98 Poruba 13

míček 6838 Eva Turková, 46 Vlašim 61

kladivo 3 kg 5329 Vendula Kolářová, 93 Uherské Hradiště 08

kladivo 4 kg 4454 Dana Lžíčařová, 89 Stará Boleslav 04

břemeno 5,5 935 Barbora Červenková, 90 Zlín 05

břemeno 7,25 1438 Erika Lorencová, 91 Zlín 06

břemeno 10 970 Kateřina Klausová, 89 Turnov 04

spr. trojboj

50-60-100 m

2132 b. Sylva Škabrahová, 91

7,25 | 8,58 | 12,69

Hodonín 06

ručně 2492 b. Dominika Macová, 90
6,7 | 7,8 | 13,5

Atletika Brno 05

spr. trojboj
60-100-200 m

2410 b. Lenka Ficková, 82
8,08 | 12,78 | 26,22

ŠAK Chrudim 97

ručně 2584 b. Milena Tebichová, 72
dílčí výkony chybí

RH Č. Budějovice 77

klas. pětiboj 1743 b. Jitka Dostálová, 78
456 | 1838 | 30,6 | 2750 | 6:19,0

Olomouc 93

sedmiboj
žákyň

5197 b. Kateřina Cachová, 90
14,88 | 158 | 1060 | 18,41 | 581 | 2621 | 2:27,68

Vítkovice 05

sedmiboj
žen

4255 b. Kristýna Palátová, 81
16,50 | 169 | 778 | 26,98 | 492 | 2646 | 2:28,41

Valašské Meziříčí 96

vrh. trojboj
žákyň

1609b. Hana Táborská, 79
1115 | 2925 | 3418

Šumperk 04

vrh. trojboj
žen

1376 b. Šárka Klvaňová, 84
833 | 2198 | 3582

Přerov 99

vrh. čtyřboj
žákyň

2051 b. Hana Táborská, 79
1115 | 2925 | 3418 | 3569 kl.

Šumperk 05

vrh. pětiboj
žákyň

2095 b. Alena Müllerová, 90
923 | 2060 | 2210 | 2673 kl. | 1339 bř.

Přerov 05

2 km chůze 10:16,4 Adéla Frydrychová, 95 Česká Lípa 10

3 km chůze 14:19,06 Barbora Dibelková, 83 Sport PIT Praha 98

5 km chůze 24:54,0 Anežka Drahotová, 95 USK Praha 10

10 km chůze
silnice

51:57 Barbora Dibelková, 83 Sport PIT Praha 98

4x60 m 29,73 Hodonín | Krtičková Šímová Koryčánková Schmidová 05

ručně 29,3 Havířov | Ringošová Gabzdylová Habrová Gottwaldová 04
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Jiří Hetfl eiš

■ NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKYŇ DO 14 LET - DOPLNĚNÍ
Nedopatřením jsme nezveřejnili kompletní výkony žákyň do 14 let. Omlouváme se a přinášíme doplnění.

RED
 

Jiří Hetfl eiš

7

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKYŇ DO 14 LET
- DOPLNĚNÍ

40 m

40

5,4 Eva Škrabalová, 62 Uherské Hradiště 76

5,4 Veronika Heřmanová, 83 Jindřichův Hradec 97

50 m 6,82 Lucie Čechová, 93 Hodonín 07

60 m 7,65 Štěpánka Klapáčová, 78 Sokol Plzeň 92

ručně 7,4 Kateřina Čechová, 88 Mor. Slavia Brno 02

75 m 10,21 Michaela Zikmundová, 84 Bílina 98

80 m 10,73 Lucie Paterová, 88 Počerady 02

100 m 12,17 Kateřina Čechová, 88 Mor. Slavia Brno 02

ručně 11,9 Kateřina Čechová, 88 Mor. Slavia Brno 02

150 m 18,41 Štěpánka Klapáčová, 78 Sokol Plzeň 92

200 m 24,62 Kateřina Čechová, 88 Mor. Slavia Brno 02

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKYŇ DO 15 LET

4x100 m 48,62 Zbrojovka Brno | Křivánková Brabcová Pořízková Černá 88

4x200 m 1:50,50 Kovošrot Praha | Zapletalová Králíčková Cafourková Fremrová 03

3x300 m 2:03,0 SŠ Brno | Szlendaková Turanská Beránková 93

4x300 m 2:51,95 Kyjov | Výletová Rybaříková Sekerková Bušinová 13

4x400 m 4:10,5 SŠ Brno | Bajerová Bedáňová Jaklová Turanská 94

3x500 m 4:27,3 Ústí n. Orl. | Šlegrová Sodomková Roušarová 63

4x600 m 7:46,6 Kyjov | Hylšová Kučerová Valentová Svobodová 01

3x800 m 8:15,2 Náchod | Sedláčková Marešová Rosová 71

4x800 m 10:05,8 Kyjov | Knotková Cáhlíková Zálešáková Kubešová 90

3x1 km 10:42,6 USK Praha | Malá Kloudová Havlová 95

4x3x2x100 m 2:31,67 Frýdek- Místek | Radová Slováková Horňáčková Marková 07

8x4x2x100 m 4:33,4 Sp. Praha 4 | Volfová Masáková Tučanová Dušková 94
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■ JEDNÁNÍ KAS

■ MSKAS, 13.10.
Jediným bodem jednání byly oponentury ST, SpS, SCM, SG.■ Písemné vyhodnocení činnosti předložili všich-
ni vedoucí ST, SpS, SCM a SG. Všichni přítomni podle stanoveného programu jednotlivě informovali o čin-
nosti svých středisek.■ Kontrola zápisu: Všechny úkoly byly splněny, mírně se změnila situace při hodnocení 
výkonnosti žactva, nejsou brány v potaz výkonnostní třídy ve starém znění, přítomni tuto situaci kladně hod-
notí. Zúčastnění navrhují zopakovat akci s dopisy ředitelům škol, které oceňovaly práci trenérů, ale i ředitelů, 
doporučujeme v tomto pokračovat, je to silný motivující prvek. Plánované stavby (tunely, tělocvična) u ZŠ 
Porubská a ZŠ Kudeříková – zatím se nestaví, výhledově je lepší situace v Havířově. ■ Termín příštího jednání 
výboru MSKAS 24.11.

■ KAS Vysočina, 15.10.
Kontrola úkolů: mezikrajové utkání splněno.■ Výbor vzal na vědomí návrh na zařazení atletů do SCM na rok 
2015, navrženo 24 závodníků.■ Výbor projednal přípravu na vyhlášení ankety Atlet Vysočiny 2014, 21.11. Jih-
lava. ■ Výbor projednal přípravu na KP v hale, sobota 17. ledna Praha – Strahov.■ Příprava brožury Atletické 
soutěže 2015: připomínky a návrhy do brožury zašlete Kristinusovi.■ Výbor projednal činnost KCTM za rok 
2014: uskutečnily se všechny přípravné a nominační závody; uskutečnila se všechna plánovaná soustředění; 
chybí vyúčtování soustředění z Jemnice, Pacova, Nového Města, BATT Nové Město, Humpolec, Havlíčkův 
Brod, Velké Meziříčí; zařazení do KCTM podle stejných pravidel + reprezentace kraje. ■ Výbor schválil limity 
na Olympiádu dětí a mládeže 2015.■ Hodnocení činnosti SG, SpS Třebíč, SpS Jihlava, SCM Vysočina zaslat 
předsedovi.■ Hodnocení KCTM (členové, umístění na MČR, reprezentace kraje – Vlašim, Südstadt (starší), 
Olomouc (mladší) – Kliner.■ Rozeslat oddílům limity na Olympijské hry dětí a mládež 2015.■ Upozornit oddíly, 
kteří nečerpali příspěvek na KCTM – Švec. ■ Příští schůze 3.12. Další schůze: 14.1.

■ Ústecký KAS, 16.10.
Kontrola plnění úkolů.■ Ekonomicko-hospodářské záležitosti (předkládal M. Rybák a P. Holcrová): Došlé 
faktury k proplacení – výbor souhlasí s proplacením faktur za pořadatelství KP ÚKAS dle brožury Atletické 
soutěže 2014 a s úhradou příspěvku za cílovou kameru. Výbor souhlasí s proplacením faktury za webovou 
doménu ÚKAS (hosting) na dva následující roky ve výši 460,-Kč. Hospodářka ÚKAS zajistí vyfakturování část-
ky 6.000,-Kč za provedení statistiky poháru CORNY v Ústeckém kraji. ■ Informace ohledně požadavku na 
zajištění oponentur článků talentované mládeže (SpS a DSpS) do 10.11. Výbor rozhodl o uskutečnění požado-
vaných oponentur na schůzi dne 6.11.■ Předseda seznámil výbor se žádostí ASK Lovosice o finanční příspě-
vek 5.000,-Kč na pokrytí nákladů s pořádáním kvalifikačního utkání o postup do II. ligy mužů dne 20.9.2014. 
Výbor po projednání žádosti rozhodl o neposkytnutí finančního příspěvku. ■ Předseda informoval o pozvánce 
na výroční schůzi Slovanu Duchcov konané dne 26.11. Na akci byl za ÚKAS delegován Rudolf Trubač. ■ 
Činnost SCM a dalších složek systému TM: vedoucí trenér SCM seznámil výbor s návrhem členů SCM a jejich 
zařazení do jednotlivých kategorií pro rok 2015. Výbor vzal předložený návrh na vědomí. ■ Předseda komise 
rozhodčích Trubač, informoval výbor o průběhu a předpokládané budoucnosti závodu „Duchcovský viadukt“ 
v dalších letech. (asi již jen v zámeckém parku). Výbor vzal informaci na vědomí s konstatováním, že je to 
škoda s ohledem na dlouholetou tradici závodu. ■ Trubač informoval o změně telefonního čísla +420 725 421 
696 a o změně emailové adresy: rudolf.trubac@seznam.cz. ■ Předseda soutěžní komise Flanderka informoval 
výbor o konečných termínech KP v hale 2015. Konkrétně: 8.2. dospělí, 21.2. mládež. ■ Statistik ÚKAS Holcr 
vyslovil nedůvěru ve výsledky dosažené závodnicí K. Brabcovou, zveřejněné na stránkách ČAS. Po projednání 
problému vyzval výbor ÚKAS k opětovnému přednesení dotazu na ČAS – p. Mastnému. ■ Vedoucí trenér 
SCM Lesnik nabídl k bezplatnému převodu PC. ■ Příští schůze ve čtvrtek 6.11.

■ PAS, 16.10.
Rozšířené jednání výboru PAS o předsedy oddílů schválilo předložený program jednání. ■ Rozšířené jednání 
výboru vzalo na vědomí informace předsedy PAS k zabezpečení realizace: grantového programu v oblasti vy-
bavení; a dále celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2015 v programu 
I. A – Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže v podmínkách Pražského atletického svazu; in-
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formaci sekretáře PAS k zajištění odstranění nedostatků ve vyúčtování grantového programu 2013/14. Výbor 
a předsedové schválili nezbytné termíny pro pražské atletické kluby a oddíly, které zabezpečují odstranění 
uvedených nedostatků i podání grantu PAS na rok 2015. ■ Rozšířené jednání výboru vzalo na vědomí: návrh 
pražské halové termínové listiny pro rok 2015 s tím, že SK upřesní ve spolupráci s pořádajícími oddíly/kluby 
složení disciplín na jednotlivých veřejných závodech; návrh na rozdělení tréninkových hodin v přetlakové hale 
na Strahově v období od 1. prosince 2014 do 27. února. 2015 v objednané době denně (pondělí až pátek). ■ 
Rozšířené jednání výboru uložilo projednat náměty k zabezpečení regulérnosti pražských soutěží v souvislosti 
s přihláškami a počtem startujících. ■ Výbor schválil: změnu termínu 22. jednání výboru PAS na čtvrtek 13. 
listopadu 2014; zápis z minulého jednání výboru; kontrolu plnění usnesení výboru. ■ Výbor schválil: Pracovní 
skupinu pro hodnocení činnosti pražských CTM a SG ve složení Bedřich Skála vedoucí pracovní skupiny, 
Milan Gála a Jan Ruda. Pracovní skupinu pro hodnocení činnosti pražských SpS ve složení Petr Šarapatka 
– vedoucí pracovní skupiny, Radek Bártl, Adriana Dvořáková a Jaroslava Weberová. Uskutečnit hodnocení 
pražských SCM za účasti vedoucích trenérů (V. Kučera a P. Šarpatka) a předsedů oddílu/klubu ASK Slavia 
Praha a Spartaku Praha 4 ve čtvrtek 13. 11. ■ Výbor schválil: Stejně jako v minulých ročnících ocenit nejlepší 
mládežnické atlety Prahy v kategorii mladších žákyň a žáků, starších žáků a žákyň, dorostenek a dorostenců, 
juniorek a juniorů. Zároveň budou odměněni jejich osobní trenéři. Stejně jako v minulém roce výbor PAS ocení 
mládežnická družstva pražských oddílů/klubů, která zvítězila na Mistrovství ČR družstev (družstva ASK Slavia 
Praha v kategorii dorostenců, žákyň a žáků). Pracovní skupinu ve složení Petr Šarapatka, Jan Ruda a Radek 
Bártl k předložení návrhů na vyhlášení nejlepších pražských atletů mládežnických kategorií v roce 2014. Na 
vyhlášení pozvat vedle oceněných jednotlivců a jejich osobních trenérů a tří zástupců z každého oceněného 
družstva, zástupce hl. m. Prahy, zástupce Českého atletického svazu, předsedy pražských atletických oddílů/
klubů, výbor PAS, případně zástupce pražských sportovních svazů (fotbal, hokej, florbal, apod.). Opatření 
k organizačně technickému zabezpečení, především. ■ Příští jednání výboru se uskuteční 13. listopadu.

■ Pardubický KAS, 22.10. 
Kontrola zápisu - úkoly splněny. ■ Krajské přebory v hale 2015: KP OPEN - pořadatel PKAS a LIAZ Jablonec 
nad Nisou, neděle 1.2. Termíny KP družstev ml. žactva a přípravek zajistí Skřivánek a Dejdar. ■ Letní olym-
piáda dětí a mládeže 2015, 14.-19.6. v Plzni, nominace bude provedena na základě tabulkových výkonů až 
do naplnění počtu závodníků v kategorii, na vedoucího výpravy navržen Martin Skřivánek. ■ SCM a SpS: 
čerpání finančních prostředků na SCM asi ze 70%; výbor byl seznámen s písemnými materiály hodnocení 
SCM Pard. kraje, SG Pardubice a SpS Hvězda Pardubice, SpS ŠAK Pardubice, SpS Atletika Chrudim. ■ Fi-
nance: dočerpat finanční prostředky z SCM; odeslány smlouvy na pořádání KP na oddíly, zpět se zatím vrátili 
pouze tři, dodat urgentně; dotace na činnost PKAS uhrazen rozdíl v nákladech na mezikrajová utkání žactva – 
14 000,-Kč. ■ Nejlepší atleti 2014 – Kárníková, Gdula L., Janů, Vondráček, Mäki, Kubec, Lauterkranc, Nety-
mach, Stránská, Vytlačilová, Gdula T., Kopecký O., Procházka, Korečková, Seidlová, Tichá, Tylichová - po-
kud jsme někoho opomněli, očekáváme připomínky. ■ Diskuse k úhradě startovného – výběr startovného je 
na pořadateli, zkontrolujte si prosím, zda máte uhrazeny závazky s pořadateli KP. ■ Termín schůzky PKAS 
a KHKAS k upřesnění soutěží 2015 je středa 12.11. ■ Termín schůzky předsedů AO je čtvrtek 11.12. ■ Termín 
podání přihlášek k ligovým soutěžím družstev 2015 je 11.11. ■ Valné hromady ČUS v úterý 18.11. se za PKAS 
zúčastní Doskočil. ■ Termín oponentur SCM a SG je středa 19.11.

■ Plzeňský KAS, 23.10.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Výbor PKAS projednal jednotlivé články talentované 
mládeže. Konop seznámil výbor s návrhem na zařazení závodníků do SCM (35 závodníků a závodnic). Finální 
podoba výběru bude známa po proběhnutí oponentur. Detašovaná pracoviště odevzdala včas podklady pro 
hodnocení sezony 2014. Výbor se pozastavil nad současným modelem zařazení závodníků do VSCM (výběr 
provádí svazový trenér). Členové výboru jsou přesvědčeni, že výběr by měl proběhnout na základě doporu-
čení příslušného trenéra SCM po projednání v KAS. Hubáček přednesl zprávu o hodnocení SG Plzeň za rok 
2013/2014. ■ Výbor se zabýval problematikou soutěží družstev mládeže (giganty), zejména kategorií staršího 
žactva. Optimální forma soutěže je ještě v jednání. Poněvadž jde o společné pořadatelství, je nutné brát ohle-
dy i na stanoviska partnerů. ■ Termín KP v krosu pro rok 2015 byl stanoven na 28. 3. Místem pořádání závodu 
budou Střelské Hoštice u Horažďovic, společně s JČ. Pokud tento kraj nebude s termínem souhlasit, uskuteč-
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ní se OM v dubnu v Bělé n. R. ■ Výbor odsouhlasil prodloužení termínu pro zaslání fakturačních podkladů za 
pořádání krajských soutěží do 10.11. ■ Bastl a Hubáček provedou vyúčtování finančního příspěvku od ÚMO 
1 a Plzeňského kraje za rok 2014. ■ Výbor zaznamenal polemiku mnohých funkcionářů ohledně vhodnosti 
účasti přípravek při KP žactva. Předsedkyně komise mládeže Prokopová proto zjistí názory klubů na tuto 
problematiku a nastíní určité alternativy možného řešení problému. ■ Sladký seznámil výbor s přihláškou jed-
notlivých závodů (+ termínů) do Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje. Zároveň výbor odsouhlasil, že 
nově budou odměněna i nejlepší družstva. ■ Šilhánek a Konop připraví vyhlášení ankety o nejlepšího atleta Pl-
zeňského kraje za rok 2014. ■ V sobotu 1.11. pořádá Atletika Klatovy školení trenérů atletické přípravky (TAP). 
■ Hospodář Bastl seznámil výbor se stavem účtu PKAS. ■ Příští jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 27.11.

■ Královéhradecký KAS, 29.10.
Kontrola úkolů. ■ Stav financí a průběh čerpání za 1.-10. měsíc 2014: J. Brych seznámil výbor se zprávou 
o stavu financí a průběhu čerpání za uvedené období. ■ O. Veverka podal informaci o konečném pořadí 
KP družstev. ■ A. Žďárský podal informaci o předběžném návrhu na sestavu SCM pro rok 2014-15 s tím, 
že konečná podoba sestavy bude známa po oponentním řízení, které proběhne 19. 11. v Novém Městě nad 
Metují. ■ P. Metelka předložil materiál o přehledu získaných medailí a reprezentačních startů atletů KH KAS. 
■ L. Šnajdr podal informaci o průběhu XIV. Valné hromady KH KO ČUS. ■ Výbor KAS děkuje TJ Sokol Hra-
dec Králové za uspořádání Mistrovství Čech družstev staršího žactva sk. B (toto mistrovství mělo proběhnout 
v Trutnově). - Společná schůzka KAS Pace a KH KAS ohledně vytvoření termínové listiny pro rok 2015 je 
12.11., další schůzka proběhne 2.12. v Hradci Králové (této schůzky se za KH KAS zúčastní L. Šnajdr, O. Ve-
verka a J. Brych). ■ Halové přebory pro rok 2014 se uskuteční tak v minulém roce společně s Libereckým KAS 
v jablonecké hale: 17. 1.– dospělí včetně dorostu; 31. 1.– starší žactvo. ■ - 10.-12. 11. ekonomická kontrola 
ČAS, která bude zaměřena na čerpání státních dotací v roce 2012, 2013. ■ Výbor souhlasí s přesunem atle-
tického oddílu TJ Jilemnice z Libereckého KAS do KH KAS. ■ Výbor vyzývá oddíly, aby nahlásily vhodné kan-
didáty na řídící pracovníky soutěží. * Výbor souhlasí se změnou čl. 18 Soutěžního řádu. ■ Výbor KAS souhlasí 
s navýšením výdajů o částku 12 500,- Kč jako příspěvku na měření KP družstev a jednotlivců. ■ Výbor souhlasí 
s činností asistentů SCM V. Peruna a J. Pospíšila. Štafetový pohár v sezoně 2015 bude třístupňový, poprvé se 
budou konat okresní kola. KAS vyzývá oddíly, které by měly zájem o pořadatelství, aby se přihlásily.■ TK Loko 
Trutnov pořádá ve dnech 15.-16. 11. 2014 školení trenérů žactva. ■ Výbor pověřuje J. Brycha, aby projednal 
s K. Ettlerem vedení atletické části výpravy na LOD 2015 v Plzni. ■ Výzva pro oddíly, které by měly zájem 
o uspořádání vyhlášení nejlepšího atleta roku 2014. ■ Výbor vzal na vědomí zprávu SpS DP TJ Loko Trutnov, 
bez připomínek. ■ Příští jednání KH KAS bude uskutečněno 11. 12. 

■ Středočeský KAS, 2.11. 
Oponentury: Seznam zařazení do SCM. Hodnocení SpS a SCM. SpS a SCM v kraji fungují a nejsou k činnosti 
žádné připomínky. Hana Větrovcová předložila seznam navrhovaných členů do zařazení do SCM. Zúčastnění 
souhlasí s návrhem ke schválení na ČAS. Dále je potřeba vyúčtování nákladů za členy zasílat vedení SCM 
průběžně po celý rok. Je možnost proplatit náklady na trenéry, pokud se člen SCM zúčastní soustředění se 
svoji tréninkovou skupinou. ■ Hodnocení soutěží 2014: ml. žactvo bez potíží; st. žactvo bez potíží; dorost 
a junioři – 2 kola spojené s L-KAS + 3 kolo společně se st. žactvem v Berouně; muži – skupiny A + B.■ 
Termínovku SKAS vytvořil předseda soutěžní komise Michal Pufr. 6.12. by se měl tradičně uskutečnit Pohár 
družstev mládeže v hale. Zúčastnit se mohou ročníky 2001 a starší. KP jednotlivců v hale: 10.1. dorost, junioři 
a dospělí pořádá Beroun + Kladno, v rámci KP dospělých nesmí startovat závodníci kategorie žáků; 11.1. 
KP žáků pořádá Vlašim + Kolín, rozhodčí zajistí KR SKAS. KP v přespolním běhu 28.3. pořádá AC Čáslav. ■ 
Příští schůze se uskuteční v rámci KP družstev mládeže v hale. ■ Provedena nominace na štafetu 8x200m st. 
žactva, která bude závodit při ME v halové atletice pořádané konané v březnu 2015 v Praze. ■ Školení trenérů 
4.třídy / trenér žactva / uspořádá v roce 2015 AC Tepo Kladno na základě zájmu. ■ Výbor souhlasí s vyřaze-
ním starého počítače SKAS ze seznamu majetku – byla vytvořena likvidační komise ve složení V. Vondra a M. 
Pufr. ■ VH-SKAS se uskuteční v březnu 2015 v Čáslavi – termín bude upřesněn. 

■ Karlovarský KAS, 11.11.
Zápis nebyl kontrolován, protože Zítka nebyl schopen během měsíce žádný předložit. ■ Příprava závodů: 
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OMJ v přespolním běhu v Ostrově 15.11.2014 – byly konstatovány problémy s přihlášením závodníků (ne-
byla použita kancelář ČAS). Příslib pořadatele, že všechno bude v pořádku. VV KKAS probíral OMJ v hale 
(24.1.2015), který pořádáme ve Stromovce samostatně a pro všechny kategorie. O. Dvořák (STK) byl vyzván 
k větší aktivitě jednak u tohoto závodu, tak k přípravě sezóny 2015. ■ Vedoucí trenér SCM Karlovarského 
kraje L. Dočkal informoval o přípravě oponentur, které proběhnou v Chodově 24.11. ■ LOH (16.-19.6.2015 
v Plzni)– vedoucí výpravy L. Dočkal informoval o návrhu cca 26 atletů a 4 vedoucích výpravy (Dočkal, Tirala, 
Flaška, Zekuciová) L. Dočkal požádal o grant krajský úřad na krátkodobé soustředění a organizaci cca 4 no-
minačních závodů.■ Vyhlášení atletů Karlovarského kraje za rok 2014.- na každý klub bude zaslán dotazník 
na nominaci nejlepších atletů (ve čtyřech kategoriích) za sezónu 2014 v našem kraji. Každý klub má dva hlasy 
(16) + výbor KKAS (5). Byly odsouhlaseny odměny členům vedení KKAS. ■ Další schůze – 9.12. (út).

■ KAS Olomouc, 12.11.
Oponentury SCM - nahlášeno 41 závodníků a schváleno 31 závodníků. Oponentury SpS - odsouhlaseno hod-
nocení jednotlivých SpS prezentované jednotlivými vedoucími. Diskutováno o odměňování jednotlivých SpS, 
doporučeno diferencované odměňování na základě předložených kritérií. ■ Návrh termínů a propozic halových 
závodů, propozice budou na webu AK Olomouc. Termíny dalších „Olomouckých hal“ budou upřesněny po jed-
nání zástupců MMaS. ■ LODM - propozice. ■ Statistika – prosíme o zaslání statistiky závodníků jednotlivých 
oddílů Klvaňovi. ■ Na základě problematiky týkající se začlenění oddílu SKM Valašské Meziříčí - grantová po-
litika, LODM - doporučují zástupci oddílů Olomouckého kraje přihlášení oddílu SKM Valašské Meziříčí od roku 
2015 do Zlínského kraje. ■ Za účasti představitelů města Šternberka a reprezentantů (L. Prášila a J. Holuši) byl 
vyhodnocen M. Sadilem, řídícím soutěže, Běžecký pohár, kterého se v 8 závodech zúčastnilo 480 závodníků. 
V každé kategorii bylo vyhodnoceno 5 závodníků. ■ Seminář Atletika pro děti do škol proběhl v olomouckém kraji 
v Olomouci za účasti 17 účastníků pod vedením D. Uhlíře a ve Šternberku proběhne 20.11 pod vedením M. Mon-
dekové - přihlášeno je 31 zájemců. ■ Na sportovním areálu SK Přerov se na základě zpracované dokumentace 
bude dokončovat zázemí atletického stadionu. ■ Olomoucký kraj vyhlásil granty 2015 - http://www.kr-olomouc-
ky.cz/prispevky-granty-a-dotace-cl-15.html. Příští jednání se uskuteční v úterý 9.12.

Obsah: 
Medailony s. 11 / Nekrology s. 13

MEDAILONY PROSINEC 2014

AC Fučík Arnošt, *16. 12. 1924 Plzeň; sprinter, činovník a organizátor. Začínal v Sokole Plzeň-Petřín a DTJ 
Lobzy. 1947 jeden ze zakladatelů atletiky v Jablonci n. N. (postupně Sokol, 1950 Jednota, 1952 Preciosa, 
1953 Jiskra a od 1964 TJ LIAZ Jablonec). Členem výboru oddílu nepřetržitě 58 let, jednatelem oddílu (1972-
2003), vedoucím družstva mužů, předsedou mezinárodní a společenské komise, hlasatelem. Od 1991 jed-
natel Atletika LIAZ Jablonec.
Gottwald Jan, *13. 12. 1934 Brno; †22. 7. 2004 Brno; trenér a činovník, člen Sokol Brno I., pak TJ Žabo-
vřesky Brno. 1956-59 předseda atl. oddílu Žabovřesky, od 1975 sekr. krajského atl. svazu Brno, pak JM 
oblasti. Ústř. rozhodčí, trenér II. tř., trénoval žáky na ZŠ Brno-Ukrajinská.
Hec Vojtěch, *22. 12. 1929 Praha, †12. 7. 2012 ve Švédsku; běžec. Začínal v Sokole Břevnov (1949), poté 
Sokol Pražský (1950-51), ATK a ÚDA Praha (1952-53), Slávia Bratislava (1954-56), Dynamo Praha (1957-
64). V roce 1965 emigroval do Švédska (Göteborg) a závodil v triatlonu. Mistr republiky 1961 (10 000 m 
a kros). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1956-62). Držitel 2 čs. rekordů v odd. štafetě 4x1500 m 
16:20,2 a 16:16,8 (1952). Manžel Štěpánky Mertové. Os. rekordy: 1500 m 3:52,8 (1959), 5000 m 14:31,6 (30. 
4. 1960), 10 000 m 30:22,6 (1961), maraton 2:27:11,8 (1964), 3000 m př. 9:00,2 (1961).
Hellmich Petr, *25. 12. 1939 Vejprty, †14. 6. 2006; běžec. Začínal jako lyžař (1952), s atletikou začal v Jiskře 
Litvínov (1956-58, trenér V. Jošek), poté RH Praha (1959-61, trenér J. Šantrůček), CHZ Litvínov (1962-67, 
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trenér V. Jošek). Mistr republiky 1959 (1500 m), 1962 a 1963 (kros). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních 
(1958-66). Držitel jun. evropského rekordu na 1500 m 3:50,8 (1958). Častá zranění ho předčasně vyřadila ze 
závodní činnosti. Os. rekordy: 1500 m 3:45,7 (1959), 5000 m 13:55,4 (1963).
Janků Tomáš, *27. 12. 1974 Jablonec n. N.; výškař. Držitel stříbrné medaile z ME 2006, bronzové medaile 
z HME 1998 a z MEJ 1993. Začínal v LIAZ Jablonec n. N. (1986-96, trenér od 1989 J. Krupčík), poté Dukla 
Praha (1997-2009, trenér od 1986 otec, J. Kovář). Účastník MSJ 1992 (7.), MEJ 1993 (3.), OH 1996 (14.), 
2004 (kval.) a 2008 (7.), MS 1997 (kval.), 2003 (kval.) a 2007 (5.), HME 1998 (3.), 2002 (6.), 2005 (kval.) a 2007 
(4.), ME 1998 (12.), 2002 (5.) a 2006 (2.), HMS 1999 (6.), 2003 (6.), 2004 (kval.) a 2006 (kval.). Univerziáda 
1997 (4.) a 1999 (kval.), armádní MS 2002 (2.). Mistr ČR v hale (1994, 1998-2000 a 2004), na dráze (1992-94, 
1996, 1998-2000, 2002, 2006-08). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních (1992-2008), z toho 10x v EP. Po 
ukončení závodní činnosti člen ekonomické komise ČAS, výkonný ředitel HME 2015. Otec Jan Janků st., 
bratr Jan Janků ml., manželka Kateřina, roz. Baďurová. Os. rekordy: výška 234 (2006), trojskok 15,56 (1996).
Kupčák Jaroslav, *17. 12. 1934 Zelinkovice; trenér od 1956, předseda oddílu Slezan Frýdek-Místek, před-
seda TR severomoravského kraje, člen výboru KV ČAS, ústř. rozhodčí. Významní svěřenci: M. Ševčíková 
a další. Publikace „Sportovní trénink v hodinách TV na ZŠ“, „Metodika vedení atletických kroužků“.
Pěnkava Pavel, *26. 12. 1944 Pelhřimov; běžec. Držitel stříbrných medailí z EHH 1967 (3x1000 m) a 1969 
(3x1000 m), bronzových medaili z EHH 1967 (1+2+3+4 kola) a HME 1974 na 3000 m. Začínal v SCHZ 
Lovosice (1962-63, trenér F. Zeman), poté RH Praha (1964-77, trenér M. Písařík). Účastník ME 1966 (800 
m smf., 4x400 m 7.), 1969 (1500 m 7.), 1971 (1500 m rozb.) a 1974 (5000 m 12.), EHH 1967 (3x1000 m 2., 
1+2+3+4 kola 3.) a 1969 (3x1000 m 2., 3000 m 5.), HME 1970 (3000 m rozb.) a 1974 (3000 m 3.). Mistr ČR 
1976 (10 000 m). Čs. mistr v hale 1969 (3000 m), na dráze 1968, 1969, 1970 (1500 m), 1971 (1500 m, silniční 
běh Běchovice), 1972 (5000 m, kros), 1973 (1500 m), 1974 a 1975 (5000 m), 1964 (4x400 m). Držitel čs. re-
kordů na 3 míle 13:24,4 (1971), 4x800 m 7:19,6 (1966), v odd. štafetě 4x400 m 3:10,0 (1965). Reprezentoval 
ve 30 mezist. utkáních (1966-77). Po ukončení závodní činnosti náčelník těl. přípravy min. vnitra., 1988-90 
předseda VAS ÚV ČSTV. Os. rekordy: 800 m 1:48,2 (1965), 1500 m 3:38,6 (1973), 3000 m 7:55,4 (1974), 
5000 m 13:29,0 (1974), 10 000 m 28:38,6 (1975).
Pernica Luděk, *12. 12. 1949 Nový Jičín; vícebobojař. Začínal s házenou a košíkovou (1961), s atletikou 
v Novém Jičíně (1965-67, trenér S. Peška), poté Univerzita Olomouc (1968-73, trenér M. Gold), Dukla Praha 
(1974-80, trenéři M. Vlček a J. Čechák), Sparta Praha (1981-82). Účastník ME 1974 (13.) a 1978 (20.), OH 
1976 (13.). Mistr republiky 1972, 1974 a 1975. Držitel 8 českých rekordů 7593 (1971) – 7674 (1978). Jako 
první český vícebojař překonal hranici 8000 (8019 Praha 16.-17.6.1975, podle tehdejších tab.). Reprezen-
toval v 7 mezist. utkáních (1970-77), z toho 5x v EP. Os. rekordy: 110 m př. 14,2 (1975), tyč 500 (1975), 
desetiboj 7900 (1975).
Polášek Ivo, *11. 12. 1954 Ostrava; běžec, trenér, činovník. S atletikou začínal v Havířově (1972), poté 
NHKG Karviná, SSK Vítkovice, zpočátku 800 m a 1500 m, později 5 a 10 km. Trenérem od 22 let dosud, 
svěřenci: sestry Bulíčkovy, H¬. Kašpárková (sestra Šárky), J. Polášek, K. Ketner, I. Okenicová, P. Kaminski. 
Od roku 2001 předseda Atletického oddílu Slavia Havířov, dále působil v pozici předsedy OS ČSTV, člena 
KR ČSTV, místopředsedy sportovní komise v Havířově, v současné době místopředseda MSKAS, člen 
dozorčí rady ČAS a člena kontrolního výboru Moravskoslezského zastupitelstva.
Polívková Marie, *17. 12. 1939; dlouholetá předsedkyně AK Duchcov, veteránská závodnice.
Pospíšilová Marie, roz. Ingrová, *14. 12. 1944 Vlkoš (okr. Hodonín); běžkyně. Držitelka bronzových medailí 
z EHH 1966 na 800 m a ve štafetě 4x1 kolo. Závodila za TJ Gottwaldov (1963-72). Účastnice EHH 1966 (800 
m 3., 4x1 kolo 3.), ME 1966 (800 m rozb.). Mistryně republiky 1970 (1500 m), 1965-66, 1968 a 1971 (kros). 
Držitelka 4 čs. rekordů: na 800 m 2:06,8 (1966), na 1500 m 4:23,3 (1967), na 1 míli 4:48,8 (1966), v odd. 
štafetě 3x800 m 6:57,8 (1964). Reprezentovala v 9 mezist. utkáních (1965-71), z toho 1x v EP. Dlouholetá 
rozhodčí. Os. rekordy: 400 m 57,9 (1965), 800 m 2:06,8 (1966), 1500 m 4:23,3 (1967).
Punčochář Petr, *20. 12. 1969 Nové Město na Moravě; sprinter, trenér. Začínal v Sokole Žabovřesky 
(1986-87), poté Zbrojovka Brno (1988), Technika Brno (1989-92), Univerzita Brno (1993), USK Praha (1994-
95), Sokol Vyškov (1996-98), VSK Univerzita Brno (1999). Mistr ČR 1990, a 1992-93 (400 m). Reprezentoval 
ve 3 mezist. utkáních (1993-94), z toho 1x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér v Moravské Slavii Brno. 
Významní svěřenci: K. Čechová, P. Hřivnová, A. Hromčík, T. Králová, L. Olejníček a další. Os. rekordy: 400 
m 47,49 (1992), 400 m př. 54,49 (1999).
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Rybák Milan, *6. 12. 1954 Most; předseda ústeckého KAS od prosince 2004.
Setnička Václav, Ing., *9. 12. 1929 Praha, †2. 1. 2014; činovník, člen TJ Štěchovice, pracoval jako ref. 
atletiky na DSO Sokol 1953-56 a pak ve stavebnictví, trenér od 1954. Začínal v SK Slavia Praha (1946-51). 
Od 1970 pořadatelem Běhu údolím Kocáby. Od 1960 v sekci atl. StČ kraje jako člen STK, od 1969 jako sekr. 
StČ kraje, resp. oblasti. V ústředí 1954-57 člen metod. komise sekce a několik let jako řídící ligové soutěže 
družstev mužů. 1993-1996 mpř. AR ČAS. Trenér II. třídy a ústř. rozhodčí.
Štubner Alfréd, *29. 12. 1929 Dobšiná (Slovensko); činovník. Pracoval 1951-65 jako ref. atletiky na KV So-
kola a KV ČSTV Liberec a Ústí nad Labem, 1966-75 jako metodik na okrese Litoměřice a Ústí nad Labem, 
1976-99 jako obl. inspektor TSM a sport. tříd ČÚV ČSTV. Členem oddílu Spartak Ústí nad Labem od 1954, 
předtím Sokol SK Liberec, PDA Litoměřice a Slovan Ústí nad Labem. Trenér od 1953 se zaměřením na 
střední tratě. Trénoval mj. V. Mládka. Trenér II. třídy do 1982. Rozhodčím II. třídy od roku 1951. V oddíle měl 
funkci vzdělavatele a v letech 1958-65 byl člen výboru. Členem kraj. sekce v 1954-75. Ve VV SvČ oblasti 
v trenérské radě, později předsedou komise rozhodčích.
Tajbl Rudolf, *5. 12. 1904, †28. 11. 1984 Praha; běžec, rozhodčí. Závodil za AC Sparta Praha (1928-36). 
Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1928-31). Ústř. rozhodčí, hodinář pečující o stopky časoměřičů. 1938 
člen TO ČAAU, 1941 ved. sboru rozhodčích atl. ústředí. Os. rekord: 5000 m 15:57,6 (1936).
Utěkal Petr, *17. 12. 1944 Zlín; sprinter, rozhodčí. Začínal v TJ Gottwaldov (do 1963, trenér I. Vavřík), poté 
Slavia VŠ Praha (1964-67), Dukla Praha (1968-69, trenér L. Fišer), Sparta ČKD Praha (1970-75). Účastník 
ME 1966 (100 m rozb., 4x100 m 7.) a 1971 (100 m rozb.), EHH 1967 (50 m smf.), 1968 (50 m smf., 1+2+3+4 
kola nedoběhla) a 1969 (50 m 7.), HME 1971 (60 m smf.). Mistr republiky 1968 (100 m a 4x100 m), 1969 (50 
m v hale). Držitel 3 českých rekordů v odd. štafetě 4x100 m 40,4 (1968)-39,3 (1970). Reprezentoval v 11 
mezist. utkáních (1966-71), z toho 1x v EP. Ústř. rozhodčí, přední startér. Os. rekordy: 100 m 10,3 (1972), 
200 m 21,3 (1969).
Vlnas Emanuel, *13. 12. 1904; činovník a ústř. rozhodčí v Karlových Varech.
Vodička František, *26. 12. 1894; činovník, náčelník atletek SK Smíchov 1933-34, ved. nár. družstva žen, 
náčelník žen ČsAAU 1931-34, 1939-40, člen výboru FSFI 1922-23.
Zárubová Jana, roz. Smolová, *7. 12. 1959; chodkyně. Začínala v Meteoru Praha (1974), poté Atletik Praha 
1890 (1980-86, trenéři F. Louženský a J. Průcha), RH-PSK Olymp Praha (1988-91, trenér I. Piták). Mistryně 
ČR 1989 a 1990 (3000 m v hale), 1986, 1988 a 1990 (10 km). Čs. mistryně 1988 (10 km). Držitelka rekordu na 
5000 m 25:09,1 (1984), 4 na 10 000 m 52:53,8 (1984)-48:10,03 (1989). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních 
(1985-90). Os. rekordy: 5000 m 24:17,9 (1985), 10 000 m 48:10,03 (1989), 20 000 m 1:45:36,2 (1986), 10 km 
47:07 (1989), 20 km 1:47:18 1990).

RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOGY

V úterý 14. října 2014 zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 83 let Otta Petržilka, dlouholetý masér 
reprezentace atletů. Poslední rozloučení se konalo 22. října v Praze - Motole.

V pondělí 3. listopadu, krátce před svými 83. narozeninami, zemřel Karel Šerpán, s 61 starty rekordman 
slavného krosu Velká kunratická. Narodil se 21. listopadu 1931, s atletikou začínal v Suchdole, později 
pokračoval v nedalekých Roztokách u Prahy mj. ve společnosti bratrů Jungwirthových. Ačkoli se jeho 
jméno skloňuje v souvislosti s „Kunraticemi“ a především s počtem účastí, dokázal se na tomto krosu 
i prosadit v celkovém pořadí, když byl dvakrát druhý a dvakrát třetí. Loni už sice pamětník zakladatelů 
VK na startu závodu pro nemoc chyběl, minimálně čtyři roky však zůstane s 61 účastmi rekordmanem.

  Čest jejich památce.
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