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Milí přátelé, atletické veteránky a veteráni,

na prahu Nového roku 2015 si vám dovoluji popřát mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti 
v osobním i atletickém životě. Nový rok 2015, jako každý rok, přináší mnoho startovních 
příležitostí, jak v České republice, tak i v zahraničí. O všech akcích, které nás v tomto roce 
čekají, jsem podrobně psal v minulém čísle „Veteránské atletiky“, a tak se tomuto tématu 
nebudu věnovat. Rád bych se s vámi podělil o další témata.

V letošním roce bychom podobně jako v letech předcházejících chtěli rozšířit naše 
řady a navýšit naši členskou základnu. Počet registrovaných členů v našem veteránském at-
letickém hnutí se blíží čislovce 900. Bylo by tedy pěkné to dotáhnout na členskou základnu, 
která by začínala číslovkou 1 000. Jednou z možností je organizece „Krajských veteraniád“. 
Představenstvo SV ČAS organizaci těchto veteránských závodů již třetím rokem finančně 
podporuje. Rádi bychom tedy aktivizovali členskou základnu pro organizaci těchto závodů a 
tím získání nových členů pro naše atletické veteránské hnutí. Pro organizaci těchto veterani-
ád v příštím čísle „Veteránské atletiky“ stanovíme jednoduchá kritéria pro získání dotace na 
podporu a realizaci těchto závodů. 

V lednu letošního roku jsme díky iniciativě našeho člena a organizátora „ Pražské ve-
teraniády“ Josefa Vonáška zastřešili jako garant žádost o finance z prostředků EU na podporu 
a rozvoj sportovců nad 45 let v pražských atletických oddílech. Byli bychom proto velmi 
rádi, v případě přidělení této dotace, pokud by se tito veteránští atleti, kteří ještě nejsou členy 
našeho sdružení, těmito členy stali. 

Závěrem bych vás opětovně, jako každý rok, požádal o včasné uhrazení členských pří-
spěvků na rok 2015. I když se úhrady členských příspěvků v posledních dvou letech zlepšily, 
je stále nutné některé z vás upomínat. Je to přitom zbytečná administrativní i finanční zátěž 
pro pracovníky představenstva SV ČAS. 

Děkuji za pochopení a na setkání s Vámi na atletických závodech i mimo ně v roce 
2015 se těší

Ing. Gejza Valent, MBA
předseda představenstva SV ČAS

Momentky z Východočeské veteraniády konané 19. 7. 2014 v Nové Pace (foto J. Zemanová) 
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Členské příspěvky pro rok 2015

V prosincovém „Veteránském zpravodaji“ byla výzva k placení členských příspěvků 
na rok 2015 včetně přiložené složenky. Výše byla stanovena na 300,- Kč. 

Někteří z Vás již svou povinnost uhradit členské příspěvky splnili a pro ty, kteří tak 
ještě neučili, připomínám, že je nejvyšší čas J. 

A jak tedy můžete příspěvky uhradit? 
Částku ve výši Kč 300,- uhraďte bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet SV 

ČAS v ČSOB číslo 175196236/0300. Při platbě příspěvku nezapomeňte uvést své rodné číslo 
jako variabilní symbol a do poznámky uveďte své jméno a příjmení! 

V případě, že platba je provedena jinou osobou, musí být vždy uvedeno RČ a jméno 
osoby, za kterou jsou členské příspěvky hrazeny. 

Pokud využijete k uhrazení příspěvků přiloženou složenku, je nezbytné uvést vedle 
rodného čísla i hůlkovým písmem JMÉNO a PŘÍJMENÍ.  Při zpracování složenek dochází 
ke strojovému čtení a pokud chybí RČ a písmo není čitelné (hůlkové), nelze platbu přiřadit. 

Vím, že výše uvedené často opakujeme, ale přesto se najdou tací, kteří pravidla nedo-
držují 100% a pak jejich platby lze identifikovat jen s vysokou mírou nasazení anebo nelze 
identifikovat vůbec. 

Abychom byli konkrétnější, uvádím jeden příklad. 
Platba 300 Kč složenkou z 12. 1. 2015, bez RČ, tedy VS a označení odesílatele je:  

YDK**K PR*I***AL. O čí příspěvky se jedná bohužel nedokáži rozluštit. 
Takže Vás prosím, uhraďte platbu za příspěvky včas, nejpozději do 14. 3. 2015 (možno 

i osobně na HMČR ve Stromovce), a hlavně se všemi potřebnými údaji J. 
Závěrem všem, kteří uhradili řádně- děkuji!

Jana Čapková, hospodářka a sekretář SV

Doplnění výsledků z MS 2014 v běhu do vrchu
V minulém čísle VA jsme uveřejnili článek Karla Šklíby s výsledky našich veteránů 

z MS v běhu do vrchu v rakouském Telfesu (6. 9. 2014). V článku jsou zmíněny čtyři bron-
zové medaile získané našimi týmy a dnes doplňujeme jejich složení a docílené výsledky na 
trati 7,2 km s převýšením 760 m. O umístění v soutěži týmů rozhoduje součet umístění členů 
týmů. Všechny naše čtyři týmy obsadily ve svých kategoriích třetí místa ve složení:

kategorie součet umístění
W40 Sekyrová I. – Borovičková L. – Müllerová H. 35
W50 Lukášová M. – Vlachynská L. – Zahálková J. 43
M60 Smrčka M. – Pechek F. – Flégl. V. 40
M65 Krsek M. – Tempír F. – Javůrek J. 26

Členové týmů výrazně přispěli k 4. pořadí ČR v celkovém hodnocení národů.
Karel Matzner
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Mikulášský mítink 6. 12. 2014 v Chemnitz
Šestnáct českých veteránů zahájilo letošní halovou sezónu na Mikuláše na veterán-

ském mítinku v Chemnitz. Svými 40 starty a ziskem 18 zlatých medailí tam určitě ostudu 
neudělali. Nejúspěšnějším účastníkem se stal čerstvý sedmdesátník Petr Čech s pěti zlatými 
medailemi a novým českým rekordem ve výšce výkonem 151 cm, což je v přepočtu 223 cm. 
A vůbec všichni naši výškaři byli zlatí. Závody, jako každý rok, byly velmi vydařené a je 
radost na takových startovat. Tentokrát bylo vyjímečně i počasí na naší straně.

Josef Vonášek

kat. jméno výkon poř. kat. jméno výkon poř.
60m M 40 Toman Václav 476 3.
W 40 Zemanová Jana 9,72 3. Vrátný Kamil 499 2.

Bouchnerová Alena 10,05 5. M 45 Šíma Petr 487 4.
M 40 Toman Václav 8,18 2. M 50 Růžička Ivan 480 3.

Vrátný Kamil 8,24 3. M 55 Čech Oto 443 2.
M 45 Šíma Petr 8,39 6. M 70 Čech Petr 413 1.
M 70 Čech Petr 8,83 1. M 75 Vonášek Josef 366 1.
M 75 Vonášek Josef 10,65 1. trojskok

200m W 40 Bouchnerová 
Alena 7,50 2.

W 40 Zemanová Jana 34,43 4. Dvořáková Dana 9,42 1.
Dvořáková Dana 31,59 2. M 50 Růžička Ivan 10,56 1.

M 40 Toman Václav 26,94 3. koule
Vrátný Kamil 26,53 2. M 35 Bartipán Libor 13,01 1.

M 45 Šíma Petr 28,20 5. Elbl Miroslav 10,51 2.
M 55 Čech Oto 28,36 2. W 40 Bouchnerová Alena 7,01 3.
M 60 Zedník Jan 32,06 2. M 40 Toman Václav 8,35 3.
400m Smělý Jaroslav 11,91 2.
W 50 Stewartová Miriam 69,43 1. M 55 Čech Oto 8,69 5.
800m M 60 Zedník Jan 9,30 4.
W 50 Stewartová Miriam 2:37,91 1. M 70 Čech Petr 10,18 1.
výška Göbel Leonhard 9,84 3.
W 40 Dvořáková Dana 125 1. M 75 Vonášek Josef 7,22 2.
M 40 Vrátný Kamil 162 1. trojboj
M 70 Čech Petr 151 1. W 40 Bouchnerová Alena 1117b. 4.
M 75 Vonášek Josef 120 1. M 40 Toman Václav 1443b. 1.
dálka M 55 Čech Oto 1842b. 2.
W 40 Bouchnerová Alena 367 4. M 70 Čech Petr 2374b. 1.

Dvořáková Dana 421 1. M 75 Vonášek Josef 1778b. 1.
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Termínovka veteránů 2015 - MČR, ME, MS, MU

    Datum Den Název Místo

14. 3. so MČR veteránů v hale Praha - Stromovka

23. - 28. 3. po-so ME veteránů v hale Toruň, Polsko

11. 4. so MČR veteránů v ultramaratonu (50 km)
48. ročník Brdské stezky Mníšek p. Brdy

12. 4. ne MČR veteránů v krosu              (M 10 km)
Jaroměřský kros                        (Ž 5 km) Jaroměř

15. - 17. 5. pá-ne ME veteránů mimo dráhu Grosseto, Itálie

31. 5. ne MČR veteránů v půlmaratonu
3. roč. půlmaratonu údolím Moravské Sázavy Zábřeh

14. 6. ne Pražská veteraniáda Praha - Eden

20. 6. so MČR veteránů na dráze Trutnov

4. 7. so Západodočeská veteraniáda Plzeň - Petřín

11. 7. so Mezistátní utkání veteránů
Rakousko – Chorvatsko – Slovinsko – ČR Salzburg, Rakousko

18. 7. so Východočeská veteraniáda Nová Paka

1. 8. so Jihočeská veteraniáda Písek

4. – 16. 8. út-ne MS veteránů na dráze Lyon, Francie

13. 9. ne MČR veteránů na 10 km (silnice) Benešov

19. 9. so MČR veteránů ve vrhačském pětiboji Brno - Žabovřesky

20. 9. ne MČR veteránů v silniční chůzi   (M 10 km)
Okolo Máchova jezírka              (Ž 10 km) Třebíč

3. 10. so MČR veteránů v klasickém pětiboji Praha - Kotlářka

3. 10. so MČR veteránů v běhu do vrchu  (7,2 km/385 př.)
Přes 2 hrady Bradlecká Lhota

3. - 11. 10. so-ne Evropské veteránské hry (EMG) Nice, Francie

10. 10. so MČR veteránů v maratonu Benešov u Semil
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Nové repre dresy
Nabízíme nové reprezentační dresy od firmy NIKE, které jsou stejné s dresy české 

reprezentace - viz foto. 
Na všech „topech“ bude nápis „czech republic“ a vlaječka. Dresy jsou vyrobeny nej-

novější technologií z vylepšeného materiálu Nike Dri-Fit, který pomáhá udržet sportovce 
v suchu odváděním vlhkosti na vnější stranu dresu, kde se poté vlhkost odpaří.

Na dresy a sportovní oblečení, které najdete také na www.top4running.cz od doda-
vatele NIKE, máme ještě zaručenu slevu z MOC 30 % na zboží z jejich webu. Podmínkou 
pro uplatnění slevy je, že vybrané zboží musí být objednáno prostřednictvím SV ČAS, tedy 
konkrétně přese mě.

Objednávky na dresy a sportovní oblečení prosíme směřovat na Danu Dvořákovou - 
email: danonedvorakova@seznam.cz tel.: 776197120, do objednávky vždy uveďte název, 
počet a velikost (viz. http://www.atletika.cz/clenska-sekce/veterani/o-sdruzeni-veteranu-cas/
aktuality/), včetně adresy, kam chcete zboží zaslat.  Zboží vám poté přijde na zmíněnou 
adresu na dobírku.

Doufám, že dresy budou všem slušet a přinesou úspěchy na všech mistrovstvích!
Dana Dvořáková, SV ČAS
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Hlášení výkonů do Ročenky 2015
Na webových stránkách Českého atletického svazu v sekci „veteráni“ je v odkazu 

http://www.atletika.cz/clenska-sekce/veterani/vysledky/ umístěn soubor pro hlášení letošních 
výkonů do Ročenky. Stáhněte si prosím soubor především pro vlastní potřebu, můžete si do 
něj průběžně psát výsledky letošní sezóny, není pak třeba koncem roku vzpomínat a reklamo-
vat výkony až po tiskem vydané Ročence. Soubor je také nastavený pro tisk - dáte-li si náhled 
před tiskem, nemusíte tisknout všechny stránky, ale jen tu, kterou jste vyplnili.

Tiskopis obsahuje jednotlivé rubriky s předem formátovanými buňkami, abyste mohli 
jen vyplňovat a ne pátrat, proč se některé výkony zobrazily jinak, než jste chtěli. Jsou zde 
zvlášť odstavce pro elektrické či ruční měření, zvlášť pro halové a dráhové výsledky, dlouhé 
běhy či chůzi, skoky bez oddělujícího znaménka, či se znaménkem trojskok a vrhy. V závěru 
je pak odstavec pro víceboje. V úvodu každého odstavce je na ukázku vzor pro vyplnění. 
Vpravo jsou jednotlivé discipliny, které patří do příslušné rubriky a jejich zkratky, které jsou 
potřebné pro třídění na závěr. Stručný návod je uveden i vpravo, tento se v tisku neobjeví. 

Pokud si budete po každém závodě zapisovat výsledky, nebude pro vás problém tisko-
pis jen odeslat na adresu, která je uvedená vpravo. Tím odstraníme každoroční problém, kdy 
až po vydání Ročenky přicházejí opravy, které se už nedají do tisku zařadit. V průběhu sezó-
ny si sice stahuji všechny výsledky, které vyjdou na webu, ale některé oddíly vůbec výsledky 
nezveřejní, jiné je dají na web ve formátu, s nímž se nedá pracovat, a v takovém případě jsem 
nucen všechny výsledky pracně přepisovat. Když dostanu vaše správně napsané výsledky, 
stačí si je jen setřídit a zkopírovat do Ročenky. Navíc z vašeho hlášení zjistím, který závod 
jsem nenašel a tím ušetřím čas pro pátrání a zpracování dalších závodů. Vám zbude doma 
celá vaše sezóna pro další použití.

Petr Gybas, statistik SV ČAS
Malá ukázka souboru, který je na webu:

Napsali o vás ...
V  uplynulých dnech byly o našich veteránských atletech publikovány zajímavé člán-

ky. 7. 11. 2014 v „Boleslavském deníku“ o Jaroslavu Prücknerovi - http://boleslavsky.de-
nik.cz/ostatni_region/prucknerovi-vyfoukl-svetovy-rekord-zavodnik-pred-nim-20141107.
html, 22. 1. 2015 v „Magazínu“ je rozhovor s Jarmilou Klimešovou  - http://magazin.
aktualne.cz/seniorka-je-v-ostepu-svetova-jednicka-nema-ale-penize-na-ms/r~ba91ebea-
9c1e11e4b6d20025900fea04/. Určitě stojí za to si tyto příspěvky přečíst, nehledě k tomu, že 
v odkazech najdete i další zajímavosti spjaté s veteránskou atletikou :-)

Blanka Šreinová, SV ČAS
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Jubilanti  1. čtvrtletí 2015

40 let Josef Veber z Brodců, Silvie Divišová Václavková z Moravského Krumlova,
45 let Jarmila Šťastná z Prahy, MUDr. Jan Cihlář z Dolních Břežan, Ing. Daniel Orá-

lek z Brna, 
50 let Ladislav Dvorský z Ostravy, Petr Matěj z Hovězí, Ing. Karel Popel z Kralovic, 

Jaroslav Vykoukal z Liberce, Ing. Milan Serafin z Prahy, 
55 let PhDr. Eva Kolářová z Mistřic, Miloš Stupka z Meziměstí, Petr Chlumský 

z Františkových Lázní, Josef Kunc z Vyškova, Viktor Petronyuk z Prahy, Petr 
Svoboda z Liberce, Petr Škrabánek z Bílovce, 

60 let Milada Caldová z Děčína, JUDr. Štefan Malatín z Brna, Ing. Petr Michler 
z Prahy, Hana Kárníková z Vlašimi, Jan Tureček z Kyjova, Jiří Urban z Otro-
kovic, Jiří Krofta z Prahy, PaeDr. Zbyněk Kysilka z Prahy, Jaroslav Hubáček 
z Hradce Králové, 

65 let Vladimír Kůtek z Lužan, Vladimír Varmuža z Hodonína, Josef Toman z Rohat-
ce, Jan Szturc z Třanovic, Vladimír Kvaltýn z Písku, Arnošt Koreš z Třebíče, 

70 let Václav Procházka z Ostravy, Petr Krejcar z Dolní Brusnice, PhDr. Miloslava 
Ročňáková ze Zvole u Prahy, Růžena Smolíková z Českých Budějovic, 

75 let Vladimír Kánský z Prahy, 
80 let Jaroslav Merta z Jeseníka, František Makový z Hradce Králové, Josef Trčka 

z Opavy, 
85 let Jaroslav Kadlec z Hradce Králové, 
90 let Ing. František Tomášek z Otrokovic.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho sportovních úspěchů.

   Jana Čapková, sekretář  SV ČAS

V příštím čísle VA najdete:
►  úvodní slovo předsedy

► výsledky halových závodů 

►  propozice a přihlášky k Mistrovství ČR veteránů na dráze v Trutnově dne 20. června 2015

►  dráhovou ročenku 2014 a halovou ročenku 2014/2015

►  pravidelné rubriky


