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■ ČAS INFORMUJE
Obsah:
Slovo předsedy s.1 ■ Předsednictvo s. 2 ■ Výbor s. 2 ■ Sekretariát a komise s. 2

■ SLOVO PŘEDSEDY
Zatímco děti se těší z prázdnin a většina dospělých už odpočítává dny k dovolené, my atleti si užíváme období doslova nabité akcemi. Běžecké závody mimo dráhu trhají rekordy v účasti a jsou fenoménem doby.
Závody na dráze naopak zasluhují zamyšlení. Společnost se mění a je otázkou, zda formát závodů trvajících
více než šest hodin má šanci přivést diváky do hledišť stadionů či k televizním obrazovkám. Mistrovství Evropy družstev tuto otázku znovu otevřelo. Čeboksary, Heraklion ani Stara Zagora, kde se jednotlivé soutěžní
skupiny konaly, dramatickou návštěvu diváků nepřinesly.
První liga v Heraklionu nabídla krásné závody, které si celý český národní tým mimořádně užil, včetně vítězství s návratem mezi elitu evropských družstev. Sedm tisíc diváků, kteří na stadion každý den přišli, jistě těšila
skvělá vystoupení řeckých atletů, ale nabídka služeb (výsledkového servisu, opakovaných záběrů skvělých
výkonů, rychlosti měření, okamžitého přenosu dat apod.) zdaleka neodpovídala potřebám současnosti.
Vyjádření nového Prezidenta Evropské atletiky Hansena k nutné revizi soutěží bezprostředně po skončení
soutěží v Čeboksarech vnímám jako možný začátek transformace atletických soutěží potřebám dneška. Vše
se vyvíjí, a pokud máme odvrátit klesající trend zájmu o atletické soutěže, musíme konat.
Rád bych poděkoval našim atletům za mimořádný přístup k reprezentaci. Skvělý týmový duch, který Mistrovství Evropy družstev provázel, je bezesporu motivací pro další část sezóny.
Krásné léto
Libor Varhaník,
předseda Českého atletického svazu

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám letošní šesté číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokračujeme s hlavním
tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do Ústeckého kraje, jmenovitě do AK Chemopetrol Litvínov. 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 9.6.
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo návrh organizačního výboru Kontinentálního
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
poháru IAAF. • Předsednictvo ČAS schválilo ukončení práce výboru kandidatury Kontinentálního poháru IAAF
2018 k 9. 6. 2015 a uložilo poděkovat členům výboru za odvedenou práci a připravit návrh odměn. • P ČAS
schválilo termíny jednání P ČAS na II. pololetí roku 2015. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o hospodaření
dceřiných společností ČAS za rok 2014. • P ČAS schválilo Zásady zpracování návrhu rozpočtu ČAS pro rok
2016. • P ČAS s výjimkou výborného umístění a především výkonu Anežky Drahotové a solidního výkonu
Lucie Pelantové, zhodnotilo celkově vystoupení chodecké reprezentace na EP jako průměrné. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí způsob nominace pro ME družstev – I. Liga, konaném v řeckém Heraklionu.
Schválení nominace proběhne korespondenčně 15. 6. 2015. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace pro
LSU 2015, konanou v korejském Kwangdžu. Schválení nominace proběhne korespondenčně 15. 6. 2015. •
P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na mistrovství Evropy v běhu do vrchu 2015. Závodníci: juniorky:
Michela Stránská, Carmen Idris Beshirová, Pavlína Poláčková, Tereza Korvasová, junioři: Sebastián Vošvrda,
Jáchym Kovář, Pavel Hladík, Adam Gaura, ženy: Taťána Metelková, Monika Preibischová, Adéla Stránská,
Pavla Schorná, muži: Vít Pavlišta, Jan Janů, Lukáš Kučera, Robert Krupička. • P ČAS vzalo na vědomí způsob
nominace a schválilo nominaci závodníků, vedení výpravy a doprovodu pro Mezinárodní mládežnický světový
pohár v běhu do vrchu 2015. Závodníci: dorostenky: Adéla Civínová, Bára Stýblová, Kateřina Maternová, dorostenci: Dominik Sigmund, David Foller, Marek Czeczotka. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace pro
EP ve vícebojích – Superliga, konaném ve francouzském Aubagne. Schválení nominace proběhne korespondenčně 15. 6. 2015. • P ČAS vzalo na vědomí stav kontroly plnění harmonogramu norem pro silniční a krosové
závody a uložilo řediteli ČAS předložit upravené termíny na zasedání Předsednictva na 28. 6. 2015. P ČAS
poděkovalo řídícímu výboru, který vedl Oldřich Zvolánek, za vykonanou práci. • P ČAS schválilo jako vedoucí
výpravy MS v Pekingu Tomáše Janků a MS v běhu do vrchu Jiřího Topinku. • P ČAS schválilo delegáty pro
kongres IAAF 2015 ve dnech 19. a 20. srpna v Pekingu ve složení Libor Varhaník, Marta Feiková a František
Fojt. • P ČAS souhlasilo s odvoláním prokury pro Ing. Tomáš Janků ve společnosti Halové mistrovství Evropy
2015 s. r. o. • P ČAS jmenovalo podle čl. VIII odst. 9 písm. a) Stanov ČAS členem Ekonomické komise ČAS
Tomáše Taubera. • P ČAS přijalo za člena ČAS atletický oddíl Atletika Slavkov u Brna, z. s. •
Karolína Farská

■ VÝBOR
■ Mimořádné jednání 9.6.
Výbor ČAS rozhodl o doplnění svého usnesení z 29. listopadu 2014, kterým mimo jiné schválil kritéria pro
rozdělování příspěvků z rozpočtu ČAS, a to následovně: Za včasné odevzdání či poskytnutí evidence členské základny se pro účely výpočtu příspěvků považuje její doručení na sekretariát ČAS nejpozději do 17.
února 2015. Za včasné podání přihlášky k činnosti se pro účely výpočtu příspěvků považuje její vyplnění
a odeslání na webových stránkách www.atletika.cz nejpozději do 17. února 2015. •
Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ PODPORA PROVOZU A ÚDRŽBY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 2015
9. června 2015, 13:27
Na základě Rozhodnutí MŠMT č. 502015_4_029_A a schválených kritérií pro rozdělení finančních prostředků
na podporu provozu a údržby sportovních zařízení mezi TJ a SK pro rok 2015 byl proveden výpočet, který
je uvedený zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/vypocet-financnich-prostredku-na-podporu1/ Na stejném místě najdete i kritéria pro rozdělení finančních prostředků.
Martina Renzová, ekonomka ČAS
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■ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ – MČR DO 22 LET
9. června 2015, 16:06
âESK¯
ATLETICK¯
SVseAZ
Mistrovství ČR
mužů a žen
do 22 let na dráze
koná 29. – 30. 8. 2015 v Hodoníně. Nabídky najdete zde:
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
http://www.atletika.cz/cas-informuje/nabidka-ubytovani-mcr-do-22-let/
Lukáš Lípa, AK Hodonín

■ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PODPORU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE MEZI AK A AO
11. června 2015, 11:43
Na základě Rozhodnutí MŠMT č. 502015_2_002_A a schválených kritérií pro rozdělení ﬁnančních příspěvků
na podporu talentované mládeže mezi AK a AO pro rok 2015 byl proveden výpočet, který je uvedený zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vypocet-ﬁnancnich-prispevku-na-podporu-1/
Na stejném místě najdete i kritéria pro rozdělení ﬁnančních prostředků.
Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST AK A AO
12. června 2015, 16:00
Na základě Rozhodnutí MŠMT č. 502015_5_002_A a schválených kritérií pro rozdělení ﬁnančních příspěvků
na podporu činnosti mezi AK a AO pro rok 2015 byl proveden výpočet, který je uvedený zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vypocet-prispevku-na-cinnost-ak-a-ao/
Na stejném místě najdete i kritéria pro rozdělení ﬁnančních prostředků.
Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ PŘÍSPĚVKY PRO KAS (PAS)
16. června 2015, 10:36
Na základě schválených kritérií pro rozdělení ﬁnančních příspěvků mezi krajské atletické svazy a Pražský
atletický svaz pro rok 2015 byl proveden výpočet, který je uvedený zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/
vypocet-prispevku-pro-krajske-atleticke-svazy/ Na stejném místě najdete i kritéria pro rozdělení ﬁnančních
prostředků.
Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ TRENÉRSKÉ KVALIFIKACE PRO ABSOLVENTY SG
24. června 2015, 15:31
Informace pro absolventy SG žádající o trenérskou kvaliﬁkaci
Absolventi sportovních gymnázií, kteří žádají o kvaliﬁkaci Trenér 3. třídy, postupují takto:
Na Český atletický svaz pošlou /poštou nebo emailem naskenované/ kopii maturitního vysvědčení, ze kterého je zřejmé, že maturovali z předmětu Teorie sportovní přípravy a vyplněný osobní dotazník.
Žádosti zasílají absolventi osobně.
Další informace k získání trenérské kvaliﬁkace na základě vzdělání včetně formuláře – Osobní dotazník a adresy k zaslání jsou zveřejněny zde: http://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/jak-se-stat-trenerem/podminky-pro-uznani-kvaliﬁkace-dle-vzdelani/ .
Žádosti schvaluje Metodická komise ČAS. Další zasedání této komise bude 3.9.2015. Žádosti je nutné zaslat
nejpozději do 1.9.2015.
Za MK ČAS: Iveta Rudová
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■ Z KRAJŮ
âESK¯ ATLETICK¯ SV AZ
Obsah:
CZECH ATHLETIC FEDER ATION
Z činnosti v krajích s. 4 ■ Jednání KAS s. 5
■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ AK Chemopetrol Litvínov
Info: www.ak-litvinov.cz
Vznik: 1947
Počet registrovaných atletů: 156
Předseda: Jitka Vajcová
(údaje k 26.6. – online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky odpovídal člen výboru a hospodář Pavel Břicháč.
Váš klub má podle aktuální databáze na webu ČAS 156 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Uvádíme, že v současné době máme celkem 232 členů, tj. registrovaných závodníků, trenérů, rozhodčích
a ostatních příznivců.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
V posledních letech je zcela zřejmý úbytek v kategoriích mužů a žen, a naopak nárůst dětí v atletické přípravce a mezi elévy.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Z registrovaných závodníků odhadujeme, že v současné době pravidelně trénuje a závodí kolem padesáti
závodníků.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Ženy jsou v druhé lize, ostatní přihlašované kategorie v krajském přeboru: muži, dorostenci, starší žáci,
mladší žáci i žákyně.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Máme celkem tři kolektivy dětí věkově náležící do kategorií Atletika pro děti. Zájem dětí a jejich trenérů o metody projektu je velký a dá se hodnotit jako velmi dobrý.
Prosím o přiblížení činnosti výboru, odpovědnosti jednotlivých členů vedení, četnost schůzek apod.
Máme v současné době devítičlenný výbor atletického klubu. Scházíme se pravidelně nejméně jednou
za měsíc. Činnost výboru se především opírá o funkcionáře, kteří působí v klubu nezištně a dlouhodobě.
Pokud to správně chápu, jste samostatným klubem. Můžete srovnat výhody a nevýhody oproti členství
v TJ/SK?
Jsme členy sportovního družení, ve kterém působí na dvacet sportovních klubů z území města Litvínova.
Hlavní výhodou samostatnosti jednotlivých klubů je skutečnost, že každý z nich může využít daňové zvýhodnění až do výše 300 tisíc korun.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některé z mistrovství ČR?
Vybavení našeho stadionu v Meziboří nám pořádání jakéhokoliv atletického mistrovství ČR bohužel neumožňuje.
Vaše velká cena už se uskutečnila, která další závody jako letos pořádáte (pořádali jste), popřípadě se
na nich jinak podílí členové oddílu?
V roce 2015 jsme dosud uspořádali Velké ceny měst Litvínova a Meziboří, Krajské přebory mladšího žactva
a elévů, druhé kolo Krajského přeboru družstev mladšího žactva a elévů, Okresní kolo Poháru Českého rozhlasu a Pravidelné okresní školní závody ve štafetových bězích (4x60m-ml. a st. žáci a žákyně, 10x200m-žákyně
a 10x400m-žáci). V měsíci září uspořádáme oblíbený Krušnohorský mítink mládeže, kterého se pravidelně zúčastňují všechny atletické kluby Ústeckého kraje. Na podzim plánujeme též okresní kolo atletického poháru
CORNY.
Michal Procházka
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■ JEDNÁNÍ KAS
■ Plzeňský âESK¯
KAS, 21.5. ATLETICK¯ SV AZ
Kontrola úkolů
z minulého
zápisu. • Předseda
Konop aATION
sekretář Hubáček absolvovali schůzku s náměstkem
CZECH
ATHLETIC
FEDER
hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a tělovýchovy J. Stručkem. Tématem jednání byla pomoc
se získáním finančních prostředků na zakoupení krajské časomíry. Závěrem bylo doporučení podat žádost
hejtmanovi Plzeňského kraje na finanční příspěvek v rámci sdružených prostředků. Zároveň se výbor PKAS
rozhodl podat žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. • Výbor PKAS hodnotil již
uskutečněné závody: gigant (družstva dorostu a juniorstva) v Domažlicích i víceboj v Klatovech proběhl
bez závad; štafetový pohár v Přešticích byl dobře připraven a pořadatel si zaslouží za celý průběh pochvalu; i Pohár rozhlasu měl hladký průběh. • Výbor se zabýval přípravou KP žactva ve Stříbře a OP dorostu
juniorstva a dospělých v Táboře. • Výbor PKAS blahopřeje dlouholetému trenérovi mládeže i dospělých
Bohuslavu Rodkovi k jeho šedesátým narozeninám. • Výbor upozorňuje vedoucí družstev, aby zkratku MB
pro závodníky soutěžící mimo bodování psali do kolonky ke startovnímu číslu. • Členové výboru souhlasili,
že PKAS uhradí potřebnou částku na ošacení závodníků nominovaných na LODM. • Webmaster Šilhánek
informoval, že je připravena první varianta inovovaných webových stránek PKAS. • Příští jednání výboru
ve čtvrtek 25. 6.
■ Karlovarský KAS, 28.5.
Kontrola zápisu. • Hodnocení závodů: 14.4. Atletika pro Chodov – bez výhrad; 24.4. Zahajovací závody
Cheb – bez výhrad; 26.4. Hodinovka na dráze Sokolov – dobrá účast; 1.5. Chodovská tretra – bez výhrad; 3.5. Májové závody Karlovy Vary – bez výhrad; 9.5. 1. kolo OMD D+J Domažlice – v závěru závodů
nefunkční časomíra; 11.5. 1. kolo OMD ml. žactva + OMJ víceboj ml. žactvo M.Lázně – bez výhrad; 14.5.
1. kolo OMD předžactva – Malá cena – Cheb – pořadatel se omlouvá za nedostatky ve výsledcích; 23.5.
OMJ Stříbro – výborná organizace; 23.5. ½ maraton Karlovy Vary – poděkování TRIATLETu za rozhodčí. •
Příprava závodů. • Pokud kluby dosud neuhradily platby za družstva mladšího žactva, uhraďte co nejdříve
na účet KKAS. •Příprava na LODM. • Další schůze 25.6.
■ PAS, 1.6.
Výbor PAS schválil upravený program jednání; zápis z minulého jednání; kontrolu plnění usnesení výboru. •
Výbor vzal na vědomí informaci k zabezpečení vyúčtování grantu hl. m. Prahy pro období 2014/2015. • Výbor schválil termíny jednání výboru PAS. • Výbor vzal na vědomí hodnocení uspořádání pražského přeboru
mužů, žen, juniorů a juniorek pro 2015 a doporučuje i do budoucna pořádat tento přebor ve dvou půldnech.
• Výbor vzal na vědomí informaci předsedy ČAS k jednání mimořádného zasedání výboru ČAS 9.6. • Příští
jednání výboru ve středu 24.června.
■ KAS Olomouc, 2.6.
LODM – podrobnou informaci podal vedoucí výpravy. • Atletický čtyřboj - krajský přebor – zvítězila a postupují na MČR - v chlapcích FZŠ Holečkova Olomouc – a v dívkách Gymnázium J. Škody Přerov. • V Olomouci se uskutečnil dne 27.5. ve spolupráci s ČAS a Nestlé závod pro mládež. Dopoledne se uskutečnila
soutěž pro školy, kde vylosovaná škola MŠ a ZŠ Holečkova z Olomouce obdržela sadu atletického náčiní
a pomůcek pro děti. Odpoledne „atletili“ rodiče s dětmi a další zájemci o atletiku z řad mládeže za podpory Patronky Anežky Drahotové-juniorská mistryně světa. • V Hranicích , Olomouci, Šumperku, Přerově
a Prostějově proběhla okresní kola Čokoládové tretry, kde nejlepší závodníci postoupili na Zlatou tretru
do Ostravy. V každém městě se v průměru zúčastnilo přes 300 závodníků. • Z Olomouckého kraje postoupila do celostátního finále Poháru rozhlasu družstva, která se umístila na celostátním finále: mladší žáci: ZŠ
Heyrovského – 1. místo; mladší žákyně: ZŠ Sluneční Šumperk – 3. místo; mladší žákyně: ZŠ Heyrovského
– 6. místo; starší žáci: ZŠ Heyrovského – 4. místo; starší žákyně: Slovanské gymnázium Olomouc – 7. místo.
• Do celostátního finále štafetového poháru se probojovala z krajského finále ZŠ Heyrovského Olomouc. •
Vedoucí SCM Rakowski informoval o SCM a průběžném čerpání finančních prostředků. • Sadil podal informaci o Běžeckém poháru mládeže. • Čečman informoval o soutěži družstev mladšího žactva a pořádané
soutěži přípravek. • Hrabal informoval o připravovaných závodech v Olomouci: 26.9. MČR družstev dorostu
a 27.9. mezikrajové utkání mladšího žactva. • Příští jednání v úterý 19.8.
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■ KAS Vysočina, 3.6.
Kontrola úkolů. • Výbor projednal doškolení a školení rozhodčích: na podzim školení rozhodčích III. třídy
âESK¯rozhodčích
ATLETICK¯
SV– AZ
– 10.10., doškolení
II. a III. třídy
24.10. • Výbor vzal na vědomí informaci k LODH. • Výbor
schválil pokyny
pro přihlašování
na závody
pořádanéATION
KAS - na závody se přihlašují oddíly přes web Atletika
CZECH
ATHLETIC
FEDER
vždy do pátku do 20 hodin; přihlášky závodníků mimo soutěž e-mailem, všichni závodníci, kteří se přihlásí
v den závodu, startují mimo soutěž. • Výbor projednal přípravu KP mužů, žen, juniorů a dorostu. • Příští
schůze 26.8. ■
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Baďura Karel, *6. 7. 1950 Holešov; diskař. S atletikou začínal v Holešově, od 1966 v TJ Gottwaldov. Po skončení závodní činnosti (1991) působí aktivně jako rozhodčí. Os. rekord: disk 51,50 (1972).
Bartl Johann, *31. 7. 1905, padl ve II. světové válce; sprinter. Závodil za ASG Brünn (1925-37). Účastník OH
1928 (100 m rozb., 200 m rozb., 400 m mzb., 4x400 m rozb.). Mistr republiky 1926 a 1928 (400 m). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1926-30). Os. rekordy: 100 m 10,9 (1929), 200 m 22,2 (1927), 400 m 50,3 (1930).
Dolenský Přemysl, *14. 7. 1920 Sobotka, †2. 4. 2002; běžec. Začínal v Sokole Mladá Boleslav (1937-40),
poté SK Sobotka (1941), NSK-Sokol Mladá Boleslav (1942-44), AFK Stráž bezpečnosti Praha (1946-47), Sokol
-Spartak Mladá Boleslav (1948-54), Slavoj Stará Boleslav (1955), Spartak-AŠ Mladá Boleslav (1956-84). Mistr
republiky 1945 (800 m, 1500 m), 1946 (siln. běh Běchovice-Praha). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1947).
Os. rekordy: 800 m 1:56,8 (1943), 1500 m 4:01,6 (1945), 5000 m 15:39,6 (1947), 10 000 m 33:48,0 (1947).
Dostál Ladislav, *31. 7. 1905 Olomouc; překážkář. Začínal ve VS Praha (1924-32), poté SK Olomouc (1933),
SK Slavia Praha (1934). Mistr republiky 1926-28, 1930 a 1933 (400 m př.), 1928 (4x400 m). Držitel 4 čs. rekordů
na 400 m př. 60,0 (1926)-57,6 (1930). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1927-30). Vítěz prvního desetiboje
v ČSR (1925). Jako první český atlet zdolal hranici 60 s na 400 m př. 58,6 (Praha 19. 6. 1927). Os. rekordy:
400 m 51,8 (1928), 110 m př. 16,8 (1928), 400 m př. 56,8 (1933), desetiboj 4853 (1925).
Duda Martin, *5. 7. 1975 Teplice; sprinter. Začínal v AK Bílina (1992-94, trenér otec Čestmír), poté USK Praha
(1995-2003, trenérka J. Jílková). Účastník ME 22 1997 (100 m rozb., 200 m smf.), univerziády 1999 (100 m
smf.). Mistr ČR 1997 (100 m), 1999 (60 m v hale, 100 m, 4x100 m), 2000 (60 m v hale). Reprezentoval ve 4
mezist. utkáních (1994-99), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,37 (1997) a 10,34w (1999), 200 m 21,13
(1999), 400 m 48,10 (2002).
Holíková Anna, provd. Smutná, *15. 7. 1910 Nymburk; oštěpařka. Začínala v ŽSK Praha (1930), poté SK
Slavia Praha (1931-37, trenér Bléha). Mistryně ČR 1931, 1932 a 1934. Držitelka čs. rekordů 34,73 (1931)
a 36,57 (1932). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1931-34). Os. rekordy: koule 10,31 (1937), disk 29,05
(1933), oštěp 36,57 (1932).
Holý Petr, *16. 7. 1970; překážkář, činovník. Závodil za Slavii IPS-ASK Slavia Praha (1985-1998), poté AK
Bílina (1999). Člen arbitrážní rady ČAS . Os. rekord: 110 m př. 14,92 (1990).
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Hynek Jiří, *13. 7. 1915; trenér, rozhodčí a činovník. Po roce 1945 cvičitel v Sokole Předlice, stál u založení atl.
odd. Spartaku Ústí nad Labem, vychoval řadu závodníků, především B. Kulhavou a A. Bílka. V roce 1963 přesídlil
SV
AZ výchově mladých atletů.
do Bechyně,âESK¯
kde se v atl.ATLETICK¯
odd. Jiskra Bechyně
věnoval
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Jelínek Martin, *22. 7. 1975 Praha; tyčkař, vícebojař. Začínal v Dukle Praha (1993-2000). Účastník ME 22 1997
(desetiboj 8.). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (2000). Os. rekordy: 110 m př. 14,97 (1997), výška 208h (1998)
a 204 (1998), tyč 530h (1996) a 511 (1996), desetiboj 7353 (1999).
Jón Jiří, *21. 7. 1945 Hradec Králové; trojskokan, trenér od 1968. Začínal ve VŠ Praha jako dobrovolný trenér
mládeže, 1973-77 řed. Sportovní školy při RH Praha, VŠ Praha 1978-91, 1981-91 odpovědný trenér reprezentace
v sedmiboji, 1991 ředitel Správy tělovýchovy a sportu FMV, 1992-99 ved. sportovního centra MV. Významní svěřenci: Z. Lajbnerová, H. Otáhalová, M. Koblasová, J. Vyštejnová, D. Urbánková a další. Články v Atletice a v publikacích vrcholového sportu. Bratr Jaroslava Jóna. Os. rekord: trojskok 15,31 (1968).
Klesnil Jiří, *17. 7. 1960 Kladno; běžec, trenér. Začínal jako fotbalista (1976), závodil za Poldi SONP-AC Kablo
Kladno (od 1978, trenér do 1992 A. Kamenský). Účastník MS 1994 v silniční štafetě (10.). Mistr ČR 1985-87
a 1989 (1500 m), 1984 a 1988 (3000 m v hale), 1990 a 1992 (5000 m). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (198894). Dlouholetý předseda KAS a STK Středočeského kraje. Os. rekordy: 800 m 1:52,1 (1986), 1500 m 3:45,53
(1984), 5000 m 14:01,00 (1988), 10 000 m 29:58,72 (1990).
Kodejš Miroslav, *7. 7. 1950 Praha; překážkář. Začínal ve Spartě ČKD Praha (1958-75, trenéři J. Kulhánek,
od 1961 Kubica, 1962 otec, 1965 J. Kovář a Z. Fator, 1967 M. Novák, 1973 J. Nezbeda), poté Dukla Praha (197677, trenér A. Poděbrad a 1977 J. Demeč), Sparta Praha (1978-83). Účastník ME 1974 (400 m př. smf., 4x400 m
rozb.), 1978 (400 m př. rozb.). Mistr ČR na 200 m (1974), na 400 m (1977), na 400 m př. (1973 a 1975), ve štafetě
4x400 m (1971, 1972 a 1982). Čs. mistr 1970, 1973, 1974,1978, 1979 a 1981 (400 m př.), člen mistr. štafet 4x400 m
(1971, 1972, 1974 a 1979). Držitel evropského rekordu na 440 y př. 49,4 (Praha 29. 6. 1974). Držitel 13 českých
rekordů: 7 na 400 m př. 50,0 (1973)-49,34 (1974), 2 na 440 y př. 52,5 (1973) a 49,4 (1974), 2 ve štafetě 4x400 m
3:06,6 (1973) a 3:06,3 (1974), 2 v odd. štafetě 4x400 m 3:09,5 (1971) a 3:08,4 (1974). Reprezentoval v 25 mezist.
utkáních (1970-82), z toho 7x v EP. Os. rekordy: 200 m 21,2 (1977) a 21,57 (1979), 400 m 46,4 (1974) a 47,13
(1981), 400 m př. 49,1 (1974) a 49,34 (1974).
Kopecký Jaromír, * 3.7.1945, dlouholetý trenér a předseda klubu AC Spartak Choceň. Svěřenci: J. Friš, T. Halbrštát, J. Kopecký ml., J. Šmerda, L. Doskočil, Š. Řemínek, M. Stránská, A. Lakota, V. Hanušová a další.
Kraus Jan, *4. 7. 1965 Jablonec nad Nisou; běžec. Začínal v LIAZ Jablonec (1975-85, trenéři otec Jan, od 1984
Pavel Moravec), poté RH Praha (1986), LIAZ Jablonec (1987-94, trenéři otec Jan, od 1989 A. Zálabák), AC Turnov
(1995). Účastník HME 1986 (1500 m 8.), 1988 (1500 m 9.). Mistr ČR na 800 m (1987), na 1500 m v hale (1987, 1989,
1991), na dráze (1988). Čs. mistr na 1500 m (1986 a 1987), v hale (1988 a 1989). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (1985-91). Os. rekordy: 800 m 1:48,27 (1987), 1000 m 2:21,81 (1986), 1500 m 3:40,15 (1987), 1 míle 3:59,41
(1988), 2000 m 5:09,52 (1987), 3000 m 7:59,20h (1987), 5000 m 14:23,94 (1986).
Machura Remigius, *3. 7. 1960 Rychnov nad Kněžnou; koulař. Juniorský mistr Evropy 1979, dvojnásobný halový
mistr Evropy 1985 a 1988, vítěz SHH 1985, vítěz univerziády 1985, držitel stříbrné medaile z HME 1982, bronzových medailí z ME 1982 a MS 1983, vítěz GP 1988. Začínal ve Spartaku Rychnov nad Kněžnou (1974-77, trenéři
V. Hamáček a J. Paštika, od 1976 J. Friedrich), poté VŠ Praha (1978-85, trenér M. Kunc), Dukla Praha (1987-90,
trenér J. Brabec), AC Sparta Praha (1991-2006). Účastník MEJ 1977 (14.) a 1979 (koule 1., disk 5.), HME 1980 (4.),
1981 (5.), 1982 (2.), 1983 (8.), 1984 (4.), 1985 (1.), 1988 (1.) a 1990 (6.), ME 1982 (3.), MS 1983 (3.) a 1987 (4.), OH
1988 (5.). Mistr ČR 1982, 1987, 1990 a 1991, v hale 1982, 1985, 1990, 1991 a 1993. Čs. mistr 1983-85, 1987-90,
v hale 1982, 1984-85, 1988 a 1990. Držitel 2 českých rekordů ve vrhu koulí 21,74 (1982) a 21,93 (1987). Reprezentoval v 18 mezist. utkáních (1982-94), z toho 3x v EP. Při EP 1985 diskv. pro dopink. Po ukončení závodní činnosti
trenér v AC Sparta Praha, člen trenérské rady ČAS pro vrhy a hody. Významní svěřenci: M. Jačková, R. Machura,
A. Matějková, A. Žalský a další. Bratr Martin Machura. Os. rekordy: koule 21,93 (1987), disk 60,30 (1982).
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Malá Hana, *20. 7. 1950 Jilemnice; sprinterka. Závodila za LIAZ Jablonec n. N. (1964-75, trenéři V. Poláček,
âESK¯
ATLETICK¯
SV AZ v 5 mezist. utkáních (1973), z toho 2x v EP. Os. rekorod 1968 K. Baňa,
od 1972
M. Dajbych). Reprezentovala
dy: 100 m 11,8
(1973), 200
m 24,9 (1973). FEDER ATION
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Pán Jan, * 1. 7. 1925 Tábor, †8. 6. 2002 Tábor; závodník, činovník NSK-VSK Praha-Sokola Vinohrady. Trenér
I. tř. od 1970, svěřenci D. Wildová, J. a B. Krchová a další. Člen TJ Vodní stavby Tábor (v 1952 tech. ved.
ATK Praha). Trenér v oddíle od 1952, předseda oddílu od 1979, ved. lig. družstva žen, v JČ oblasti předseda
TR do 1960, pak předseda župy, resp. oblasti, v ústředí člen TR ČAS 1990, ústř. rozhodčí a ústř. instruktor
rozhodčích.
Pilařová Marcela, *12. 7. 1945 Olomouc; diskařka. Začínala ve Slavii Olomouc (1962-68, trenér V. Vitoul),
poté Bohemians ČKD Praha (1969-70, trenér J. Málek), VŠ Praha (1971-77, trenéři V. Adam, od 1972 M.
Dumbrovský), Vítkovice (1978-80, trenér J. Šmíd), RH Praha (1981, 1988-89). Účastnice ME 1978 (disk 14.).
Mistryně ČR 1977 a 1979 (disk), 1979 (koule). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1973-79). Po ukončení
závodní činnosti trenérka v RH-PSK Olymp Praha, nyní AK Olomouc. Významní svěřenci: N. Tomečková, J.
Klimešová, A. Matějková, B. Buchalová, R. Srovnal a další. Os. rekordy: koule 14,55 (1979), disk 59,02 (1979).
Procházka Vítězslav, *21. 7. 1925, †28. 5. 1988; nejrychlejší sprinter na 60 m za 7,1 s v roce 1940 a člen české rekordní štafety mladšího dorostu SK Přerov na 4x60 m v sestavě Procházka, Nečesaný, Rotter a Kleiber
v čase 28 s. v Lískovci. Os. rekord: dálka 634 (1942).
Rezková Miloslava, provd. Hübnerová, *22. 7. 1950 Praha; †20.10.2014, výškařka. Olympijská vítězka 1968,
mistryně Evropy 1969. Začínala jako gymnastka (1957), s atletikou v RH Praha (1964-77, trenéři F. Bůžek,
Hanousek a R. Hübner). Účastnice OH 1968 (1.) a 1972 (15.), ME 1969 (1.), 1971 (5.) a 1974 (5.), HME 1973 (6.)
a 1975 (11.). Mistryně republiky 1968-69, 1972 a 1974, v hale 1973. Držitelka 7 českých rekordů 182 (1968)187 (1972). Jako první česká skokanka překonala 185 cm (185 Ostrava 28. 5. 1970). Reprezentovala ve 12
mezist. utkáních (1969-76), z toho 2x v EP. Původním povoláním zlatnice, po zdravotních problémech začala
pracovat v oddíle RH-PSK Olymp Praha. Čestná členka RR čas. Atletika od 1994. Os. rekordy: 100 m př. 14,8
(1972), výška 187 (1972).
Souček Lukáš, *10. 7. 1975 Jihlava; překážkář. Mistr Evropy a držitel stříbrné medaile z ME do 22 let 1997
na 400 m př. a ve štafetě 4x400 m. Začínal ve Spartaku Jihlava (1988-91, trenéři M. Šmahel, od 1990 F. Slavotínek), poté SK SŠ Brno (1992-93, trenér S. Joukal), PSK Olymp Praha (1994-2001, trenér R. Černý), Atletika
Jihlava (2004). Účastník MEJ 1993 (400 m př. rozb., 4x400 m rozb.), MSJ 1994 (400 m př. smf.), HME 1995
(400 m 6.), MS 1997 (400 m př. smf.), ME 22 1997 (400 m př. 1., 4x400 m 2.), univerziády 1997 (400 m př rozb.).
Mistr ČR 1995-96 (400 m v hale na 400 m př.). Držitel 2 českých rekordů na 400 m př. 49,08 (1997) a ve štafetě
4x400 m 3:03,05 (1997). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1993-97), z toho 4x v EP a 1x v EP do 22 let.
Os. rekordy: 200 m 21,43 (1997), 400 m 47,12 (1997), 400 m př. 49,08 (1997).
Špaček Petr, *23. 7. 1975 Praha; tyčkař. Držitel bronzové medaile z ME 1997 do 22 let. Začínal ve VŠ-USK
Praha (1986-95, trenéři J. Hegyes, od 1989 B. Patera, od 1991 P. Sluka), poté Dukla Praha (1996, trenér
B. Patera), USK Praha (1997-2001, trenér P. Beran). Účastník ME 22 1997 (3.), MS 1999 (kval.), HME 2000
(kval.). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1996-97), z toho 1x v EP. Os. rekord: tyč 565h (2000), 560 (1999)
a 570ex (2000).
Taftl František, *15. 7. 1940 Horní Prysk; tyčkař. Začínal v Lokomotivě Kolín (1954-59, trenér A. Saxa), poté
Dukla Praha (1960-68, trenéři V. Havlík a Z. Melichárek), Bohemians ČKD Praha (1969-72, trenér V. Pešák).
Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1960-66). Os. rekordy: tyč 480 (1965), desetiboj 6133 (1961).
Vyplelík Vladimír, *7. 7. 1955 Kojetín; činovník, trenér mládeže, člen Sigma-SK Hranice. Člen výboru oddílu
od 1977, ved. trenér 1981, předseda oddílu od 1997. Předseda okr. atl. svazu Přerov od 1981.
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Wastl Miroslav, *4. 7. 1960 Praha; běžec, trenér od 1986, začínal v Bohemians ČKD Praha, od 1984 v TransâESK¯
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portě-AFK Chrudim,
od 1987
předseda TMK SV
a odAZ
1999 mpř. oddílu. Trenér CTM východočeské oblasti, učitel
TV na ZŠ. Os.
rekordy: 5000
m 14:35,18 (1986),
10 000ATION
m 31:23,77 (1993).
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Zajíc Albert, *31. 7. 1920, †19. 8. 1986 Praha; činovník, rozhodčí. Člen Dukly Praha, předs. rozhodčích městské atletiky v Praze 1971-78, předseda komise rozhodčích ČAS 1978-83.
Ženíšek Miloslav, *21. 7. 1925, †11. 3. 1986 Praha; činovník a rozhodčí, člen AC Praha 1890, organizátor
atletiky pro mládež, 1970-80 předseda VAS MV ČSTV v Praze.
RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOGY
V neděli dne 14. června zemřel ve věku nedožitých 87 let dlouholetý člen Atletického klubu Olomouc,
ústřední rozhodčí a instruktor Bohuš Šimáček (26.7.1928 - 14.6.2015). S atletikou začínal v roce 1944
v SK Baťa, od roku 1951 v Olomouci. V roce 1952 vyhrál Armádní mistrovství na 800 m. V oddíle byl
aktivní od roku 1979, významně se podílel na rekonstrukci atletického stadionu po povodni v roce 1997.
Od roku 1980 v okresním svazu vedl STK, od roku 1992 člen komise rozhodčích, později předseda komise rozhodčích Olomouckého kraje. Rozhodčím od roku 1950, ústřední rozhodčí a instruktor rozhodčích.
Vydal 50 dílný seriál „Olomoucké královně sportu je 80“ v regionálních novinách PULS. V letech 19931994 spoluautorem sborníku 70 let atletiky střední a severovýchodní Moravy 1923-1993.
Čest jejich památce.

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
ČERVENEC
1.7........... Pražská tyčka 2015.................................................................................................... Praha
3.7........... Pražské memoriály..................................................................................................... Praha
13.7......... Grand Prix .................................................................................................. Ústí nad Labem
25.7......... Velká cena ..................................................................................... Nové Město nad Metují
28.7......... Velká cena ................................................................................................................. Tábor
Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí sledujte na www.atletika.cz,
rubriky Kalendář a Zaostřeno na.
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Dosloužily Vaše staré reprosloupy?
Není slyšet ani rozumět vyhlašování
výsledků?

Provádíme výměnu všech
typů reprosoustav i
kompletní ozvučení
stadionů, hal a plaveckých
bazénů speciální evropskou
technikou za bezkonkurenční ceny
a s pětiletou zárukou.

www.ozvuk.eu
tel. 608 433 983
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