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■ SLOVO PŘEDSEDY

Tropické léto sice evokovalo atmosféru prázdninového nicnedělání, ale pro atletiku tomu bylo právě naopak. 
Smršť mezinárodních akcí univerziáda, mistrovství Evropy 22letých, mistrovství světa 17letých, mistrovství 
Evropy juniorů nám přinesla řadu úspěchů. Je vždy příjemné sledovat, když se výprava vrací ze šampionátu 
s medailovým počinem. Do svého fi nále již se dostává i prestižní Diamantová liga a dosavadní výsledky Víti 
Veselého, Báry Špotákové a Zuzky Hejnové jsou pro závěr seriálu více než slibné.
Ačkoliv už všichni vzhlížíme k vrcholu letošní atletické sezóny Mistrovství světa v čínském Pekingu, pečlivě 
připravujeme atletický rok 2016. 
Minulý týden jsem přijal pozvání na šampionát Německa. Snažil jsem se načerpat zkušenosti našich kolegů, 
kteří se podobně jako my snaží prezentovat své mistrovství jakožto pomyslný vrchol domácí sezóny. Čelí 
podobně jako my změnám ve společnosti a snaží se reagovat, aby zájem o atletiku v jejich zemi neupadal. 
Je to naše společná výzva a po úspěšném šampionátu v Plzni je před námi úkol připravit Mistrovství České 
republiky v Táboře v olympijském roce 2016 v co největším lesku.

Hezké letní atletické dny

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři,
dostává se k vám letošní sedmé číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokračujeme s hlavním 
tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do dvou krajů, Jihočeské-
ho a Karlovarského a přiblížíme vám dění v TJ Nová Včelnice a Triatletu Karlovy Vary. Jako vždy si 
vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na mprochaz-
ka@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



âESK¯  ATLETICK¯ SVAZ
CZECH  ATHLETIC FEDER ATION
âESK¯  ATLETICK¯ SVAZ
CZECH  ATHLETIC FEDER ATION

2

■ PŘEDSEDNICTVO

■ Jednání 28.6.
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo předložený návrh harmonogramu norem pro 
silniční a krosové závody a uložilo řediteli ČAS jejich vypracování. • P ČAS schválilo program jednotlivých za-
sedání předsednictva ČAS na druhé pololetí roku 2015. • P ČAS schválilo předložený návrh věcného záměru 
stanov Českého běžeckého klubu a uložilo řediteli ČAS zadat vypracování paragrafového znění textu stanov 
klubu a předložit takto zpracovaný návrh předsednictvu ČAS ke schválení na následujícím zasedání. • P ČAS 
schválilo nominaci závodníků, vedení výpravy a doprovodu pro ME22 2015 v estonském Tallinnu. • P ČAS 
schválilo nominaci závodníků, vedení výpravy a doprovodu na MS 17 v kolumbijském Cali. • P ČAS schválilo 
návrh nominace závodníků a doprovodu na EYOF 2015 v gruzínském Tbilisi. • P ČAS vzalo na vědomí způsob 
nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu na MEJ 2015 ve švédské Eskilstuně. • P ČAS zhodnotilo 
vystoupení reprezentačního týmu pro I. lize ME družstev jako úspěšné, díky postupu do Superligy pro rok 
2017, a  také pro dosažení kvalitních výkonů a umístění v boji o cenné body. P ČAS schválilo výši odměn 
za získané body a bonusy za umístění na 1. – 3. místě. • P ČAS podle čl. XX odst. 7 Stanov ČAS a čl. 23 Směr-
nice ČAS č. 2/2010 rozhodlo o změně schváleného rozpočtu pro rok 2015. • P ČAS vzalo na vědomí informaci 
o připravované změně pracovních zařazení a kompetencí zaměstnanců ČAS. •P ČAS vzalo na vědomí analýzu 
Štafetového poháru 2013 a 2014. P ČAS schválilo pořádání Štafetového poháru pro rok 2016. • P ČAS vzalo 
na vědomí informaci o pořádání Středoevropské komise rozhodčích. • 

Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ PARDUBICKÝ MÍTINK - ZMĚNA TERMÍNU
  7. července 2015, 11:27
Pardubický atletický mítink se neuskuteční v  původně plánovaném termínu 12.8., ale v  novém termínu 
11.8.2015. Propozice: www.atletika.cz/propozice1/pardubicky-atleticky-mitink-2015/.

Jana Kárníková, Hvězda SKP Pardubice

■ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN - PRŮBĚŽNÝ STAV
  13. července 2015, 14:07
Průběžné tabulky soutěže družstev mužů a žen naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/souteze
-druzstev-muzu-a-zen-prubezne-tabulky/

Řídící pracovníci soutěží družstev ČAS

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 2 ■ Jednání KAS s. 5

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ TJ Nová Včelnice
Info: www.atletikanv.cz 
Vznik: 1964
Počet registrovaných atletů: 119
Předseda: Josef Jelínek
(údaje k 29.7. – online.atletika.cz/oddily.aspx)

■ Z KRAJŮ
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Na otázky odpovídal předseda oddílu Josef Jelínek.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 119 členů. Kolik máte celkově, včetně těch nere-
gistrovaných u ČAS?
K uvedenému číslu můžeme připočíst jedenáct trenérů, z nich čtyři ještě aktivně závodí, a 23 rozhodčích – 
někteří pracují také ve vedení oddílu. Celkem evidujeme 153 členů.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Počet členů oddílu již několik roků systematicky narůstá. Pozitivní roli v tom hraje ustavení a dobrá práce 
atletické přípravky a solidní podmínky pro přípravu v letním i zimním období. (stadion, krytý běžecký tunel, 
tělocvična). Nejvýraznější podíl však vidíme v odborné a obětavé práci trenérů.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Na závody se pravidelně připravuje téměř sedmdesát závodníků, nejvíc jich je v žákovském a „předžákov-
ském“ věku. Po opuštění ZŠ však většina dětí odchází do škol ve vzdálenějších městech, a to jejich přípravu 
značně komplikuje.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
V Jihočeském krajském přeboru startuje pět družstev oddílu. Muži, starší žákyně a mladší žákyně jsou před 
posledními koly soutěže na druhých místech KP, starší žáci jsou čtvrtí několik bodů za druhými, přípravka je 
pátá z dvanácti startujících družstev.
Přibližte prosím ještě trochu sportovní činnost vašeho oddílu.
Třetím rokem je v úspěšné činnosti Doplňkové pracoviště Sportovního střediska, jeho práce se výrazně podílí 
na výkonnostním růstu závodníků. Vedoucí DP Urs Gysel zároveň vede trenéry oddílu a výrazně se podílí 
na práci krajském svazu. Absolvent FTVS Mirek Zikmund je druhým trenérem DP a zajišťuje spolupráci se ZŠ, 
kde učí. Běžce v oddíle úspěšně připravuje Marek Strnad. Vedoucí přípravky je Jana Fohlová.
Jak probíhá řízení činnosti oddílu?
Jmenovaní trenéři se spolu s ostatními scházejí dle potřeby a řeší eventuální problémy. Rozhodčí vede Old-
řich Šívr, organizační záležitosti má na starosti Karel Mileret. Já jako předseda zastupuji oddíl při jednáních 
s partnery, řeším hospodaření, materiální vybavení a svolávám schůzky vedení.
Jste členy TJ. Které další sporty jednota sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci TJ?
Atletický oddíl patří k nejúspěšnějším oddílům v TJ, se kterou je bezproblémová spolupráce a která sdružuje 
dalších dvanáct oddílů (mimo jiné fotbal, volejbal, hokej, gymnastiku, stolní tenis, kuželky ad.). Loni jsme 
důstojně oslavili setkáním několika stovek bývalých závodníků 50 let od založení. Snad to nebude velké chlu-
bení, když uvedu, že u oddílu jsem od jeho vzniku a celé půlstoletí ho vedu.
Zmínil jste dobré zázemí vašeho oddílu, můžete jej dále přiblížit?
Systematicky budovaný sportovní areál je majetkem města, oddílu je plně k dispozici, členové oddílu se 
podílejí na jeho zlepšování. V areálu je i solidní ubytovací kapacita, dobrých tréninkových podmínek využívají 
v přípravném období pro konání výcvikových táborů atletické oddíly, sportovní střediska i třídy.
Přesto ale stav areálu není z pohledu atletiky úplně ideální …
Potýkáme se se špatným stavem tartanové dráhy vybudované v roce 2000. Několik let poté se zde konala 
většina přebornických soutěží jihočeského kraje i kraje Vysočina – jinde totiž tartan nebyl, a navíc si oddíl po-
řídil v roce 2001 i elektrickou časomíru. Mnohaletý provoz dráhu poznamenal: nyní je naprosto nutná oprava 
poškozené protilehlé rovinky a retopink celé dráhy, včetně lajnování. To ale není ve fi nančních možnostech 
města a bohužel tak hrozí ukončení používání dráhy.
Zatím však dráhu využíváte. Které závody pořádáte nebo jste již pořádali?
Máte pravdu, zatím soutěže probíhají. Letos krajský přebor přípravek, kola družstev dospělých a mladšího 
žactva, okresní kola poháru rozhlasu, čtyřboje i Corny poháru, dále závody přípravky v rámci Atletiky pro děti, 
Mikulášskou halu, a mimo dráhu 44. ročník večerního běhu městem.
Na závěr prozraďte, kteří atleti v Nové Včelnici vyrůstali.
Oddíl je sice výrazně zaměřen na mládež, ale začínala zde řada ligových závodníků či reprezentantů ČR 
i v dospělých kategoriích. Za všechny uvádím mistra Evropy na 400 m Karla Koláře, maratonce Františka 
Pechka, úspěšné běžce Evu a Jana Tománkovi i současného předního čtvrtkaře Romana Flašku.

Michal Procházka
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■ TRIATLET Karlovy Vary
Info: www.triatletkv.cz 
Vznik: 2005
Počet registrovaných atletů: 156
Předsedkyně: Lenka Markusková
(údaje k 29.7. – online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky odpovídala předsedkyně klubu Lenka Markusková.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 156 členů. Kolik máte celkově, včetně těch nere-
gistrovaných u ČAS?
Máme celkem 219 členů, převládá jednoznačně mládež do 15 let.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Za poslední tři roky si nemůžeme stěžovat, máme vzrůstající tendenci, co se týče zájmu o atletiku v našem 
klubu. Především u dětí do dvanácti let je velký zájem začít sportovat právě u nás: v rámci projektu Atletika 
pro děti, do kterého jsme zapojeni, vedeme tréninky pro předškolní děti od tří let a dále pro mladší i starší 
přípravku. Naše přípravka má zvuk v celém kraji – nejen že jsme velmi úspěšní, ale jezdí nás závodit opravdu 
hodně. Musím pochválit i přístup většiny rodičů, kteří se snaží a s dětmi obráží většinu doporučených závodů. 
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Na stadionu v Karlových Varech jsou naše děti k vidění jednou až šestkrát týdně, v nejhustěji obsazované dny 
se po sobě v jednotlivých tréninkových skupinách vystřídá i 120 dětí. Naši členové, a to i mladší neregistrova-
ní, jsou aktivní a tak nás na závody jezdí dost. Máme výrazné dresy a trička, občas mezi rodiči z jiných klubů 
slyším, dneska je to tady zase samý Triatlet.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
O atletiku pro děti je největší zájem, myslím, že především pro to, že atletika je výborný start pro případně 
další sporty, které si dítě v pozdějším věku vybere, a rodiče si to uvědomují. A také nabízíme tréninky jednou 
týdně pro děti 3- až 5leté a to takových klubů je u nás ve Varech opravdu hrstička, pokud tedy nepočítáme 
různé kroužky v mateřských školách. Organizovaně při sportovním klubu nabízí pro předškolní děti aktivity 
ještě například hokej nebo karate.
Prosím o potvrzení, zda vedení oddílu uvedené na vašem webu odpovídá současnému stavu, případně 
o doplnění. Přibližte prosím činnost výboru, četnost schůzek apod.
Já vedu klub jako předsedkyně, sekretářem je Oldřich Dvořák. Na schůzky výboru klubu jsou vždy zváni 
i všichni trenéři, projednáváme organizační záležitosti, protože jsme na všech sportovištích v pronájmu, ře-
šíme operativně i změny ohledně zvýšení nájmu, dále plánujeme akce pro děti, závody, soustředění. Schá-
zíme se cca čtyřikrát za rok, někdy častěji, když je třeba operativně něco vyřešit. Většinou schůze jsou se 
stoprocentní účastí výboru i pozvaných trenérů, na fungování si já jako předseda nemůžu rozhodně stěžovat. 
Všichni trenéři odvádí velmi dobrou práci, pomáhají při závodech a dalších akcích. 
Jste relativně mladý klub, chystáte nějak oslavit desetileté výročí (nebo už se tak stalo)?
Ano v únoru jsme oslavili 10. leté výročí od založení. Při této příležitosti jsme uspořádali větší oslavu, kde 
jsme promítali dětem, rodičům a bývalým členům, přátelům a dalším příznivcům našeho klubu foto prezentaci 
za uplynulých deset let. Já jsem si při tvorbě této prezentace uvědomila, že jsme ušli velký kus cesty. Nebylo 
to vůbec jednoduché, ale těší mě, že za 10 let se udělalo pro klub hodně práce a že zájem o atletiku u nás je 
velký. Na této akci bylo také poděkováno všem trenérům a funkcionářům. Pro děti byla připravena diskotéka 
a hudební vystoupení některých našich závodníků – kteří neumí jen dobře běhat, ale i v muzice se neztratí.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání mistrovství ČR?
Atletický stadion v Karlových Varech je ve velmi špatném technickém stavu. Momentálně je v insolvenčním 
řízení a není v naší správě. Jak jsem již zmiňovala výše, jsme na stadionu v pronájmu. Bylo by to krásné, ale 
je to nereálné, alespoň v dohledné době. 
Které další závody jako oddíl letos pořádáte (nebo jste již pořádali), popřípadě se na nich jinak podílí 
členové oddílu?
Pořádali jsme v první části sezony 2015 kolo družstev přípravek, kterého se zúčastnilo více než 180 dětí 
z klubů KV kraje, a také kolo soutěže družstev mladšího žactva. Pro naše závodníky jsme uspořádali v rámci 
červnového loučení před prázdninami dětský duatlon, kterého se zúčastnila stovka našich dětí od 3 do 13 let. 
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O prázdninách trénujeme dál, máme za sebou jedno soustředění pro přípravku. A stihneme také ještě dvě 
soustředění jak pro žactvo, tak pro starší závodníky. Dále ještě na konci srpna dva příměstské sportovní 
kempy, kde s dětmi máme v plánu nejen atletiku, ale i plavání, inline brusle, tenis a výlet na kole. 
Závěrem trochu obecnější dotaz, co charakterizuje vaši činnost?
Jak je snad patrné z předešlého, snažíme se, aby hlavně atletika bavila, vymýšlíme pro děti nějakou zába-
vu a celý rok jim zpestřovat soustředěními a například i výlety na kole, jezdíme i vodu. 

Michal Procházka 

■ JEDNÁNÍ KAS

■ Moravskoslezský KAS, 22.6.
Kontrola zápisu: Zlatá tretra – výborně uspořádaný mítink. MČR Gigant – výborné závody. Informace o Bes-
kydském poháru. Zvolánek informoval o mimořádném jednání výboru ČAS. • Předseda MSKAS zhodno-
til činnost výboru, pravidelně jsme se scházeli, minimální počet omluv, vždy jsme byli usnášení schopni, 
všichni členové se v rámci svých funkcí a možností zúčastňují a podílení na pořádaných závodech v kraji 
i na celé Moravě. • Zvolánek předložil plán práce na druhé pololetí. • Nejezchleba informoval, že byl zrušen 
krajský přebor ml. žactva jednotlivců pro malý počet přihlášených a nezájem oddílů startovat, doporučuje 
dát tento závod do termínové listiny, vybrat vhodný termín a závodit ve všední den. • Hoferek popřál všem 
členům předsednictva příjemné prázdniny, pěknou dovolenou a se všemi na shledanou koncem měsíce 
srpna. • Příští jednání 24.8.

■ PAS, 24.6.
Výbor PAS schválil předložený návrh programu, zápis z minulého jednání a kontrolu plnění usnesení výboru. 
• Výbor schválil: 1. Na základě podmínek Grantu rozdělení částky 7 000 000 Kč mezi pražské oddíly. 2. Za-
bezpečit z Grantu v pražských oddílech a klubech úhradu odměn pro 94 trenérů mládež v rozsahu podmí-
nek Grantu. 3. Doporučení pro pražské oddíly a kluby k navýšení grantové částky o 20 % svojí spoluúčastí 
z vlastních finančních prostředků. 4. Zásadu, že podmínkou pro realizaci tohoto Grantu, je předložení řád-
ného, úplného vyúčtování Grantu roku 2014/15 ve stanoveném termínu. 5. Realizační smlouvy mezi PAS 
a pražskými oddíly a kluby, včetně nezbytných termínů. • Výbor vzal na vědomí hodnocení účasti družstva 
Prahy na LODM v Plzni, s tím, že výbor PAS uplatní technická doporučení při přípravě následující LODM 
v roce 2017 v Praze; a vyslovuje poděkování vedoucímu družstva Prahy a trenérům družstva za mimořádně 
náročnou práci při vedení družstva. • Výbor vzal na vědomí informaci předsedy o mimořádném zasedání 
výboru ČAS. • Příští jednání výboru v pondělí 24. srpna. 

■ Karlovarský KAS, 25.6.
Kontrola minulého zápisu. • Hodnocení závodů: 2.6. víceboj přípravky Chodov – bez výhrad; 6.6. OMJ 
Tábor – bez výhrad; 10.6. II. Kolo OMD ml. Žactva – bez výhrad; 14.-19.6, LODM – hodnocení L. Dočkal – 
na webu KKAS; 20.-21.6. M ČR dorost a junioři – hodnocení L. Dočkal – na webu KKAS. • Příprava závodů: 
2.7. Memoriál H. Trejbalové M. Lázně – kancelář, kamera Chodov; 12.8. Velká cena Chebu; 9.9. III. kolo 
OMD ml. žactva a  II. kolo kr. přeboru družstev žactva Chodov – ŠAK spravuje propozice ve spolupráci 
s STK. • Kluby AK Sokolov a MDDM Ostrov ještě neuhradily soutěžní poplatky za svá družstva mládeže. • 
Další schůze – 1.9. 

■ Plzeňský KAS, 25.6.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. • Hodnocení Oblastního mistrovství jednotlivců starších 
složek v Táboře a žactva ve Stříbře. Výbor hodnotí Mistrovství v Táboře z hlediska sportovní úrovně jako 
zdařilé. Výbor zhodnotil i OM žactva ve Stříbře jako zdařilé. Dává do úvahy pro STK PKAS pro další ročníky, 
zda nevypsat jednotný termín v časovém pořadu pro štafety na 4x60m a 4x300m. • Hodnocení OMD star-
šího žactva ve Stříbře: Výbor vyslovil dvě drobné připomínky k jinak bezproblémové akci. • V Plzni proběhla 
ve dnech 14. - 19. 6. VII. Olympiáda dětí a mládeže. Výbor by chtěl pogratulovat medailistům i finalistům 
soutěže. Zároveň děkuje osobním trenérům za přípravu svěřenců. • MČR juniorů a dorostu proběhlo v Os-
travě – Vítkovicích za deštivého počasí 20. a 21. 6. Výbor PKAS gratuluje medailistům a osobním trenérům. 
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• MČR ve vícebojích ve Staré Boleslavi: Barbora Píchalová získala svoji první mistrovskou medaili a  to 
v pětiboji mladší žákyň v novém krajském rekordu. Výbor gratuluje k tomuto úspěchu mladé závodnice. • 
Ve Stříbře 14. 6. proběhl šestý díl Běžeckého poháru. Výsledky a Průběžné pořadí poháru na webu KAS. • 
Výbor PKAS se zaobíral uvolňováním kantorů – trenérů na školní atletické akce. Zvláště v krajském městě to 
začíná být velký problém. • Hospodář seznámil Výbor se stavem účtu a s postupným fakturováním sezóny. 
• Roman Sladký informoval o průběhu T – MOBILE Běhu olympijského dne v Plzni 24. 6., které se zúčastnilo 
na 270 sportovců. Ve stejný den se uskutečnila stejná akce i ve Stříbře, kam se na start postavilo přes 80 
běžců. • Příští jednání výboru PKAS 27. 8.

Obsah: 
Medailony s. 6

MEDAILONY SRPEN 2015

Berčík Peter, *20. 8. 1940 Martin (Slovensko); činovník, rozhodčí, předseda VAS ÚV ČSTV 1970-73, před-
seda slov. atl. ústředí 1969-82, mpř. atl. ústředí ČSAU 1969, sekr. kraj. sekce Banská Bystrica 1964-75, člen 
oddílu TJ Kremnica 1956-80, později pracovník sekretariátu Rady vlády SR.

Guzdek Miroslav, *3. 8. 1975, oštěpař. Začínal v TŽ Třinec (1988-94), poté Dukla Praha (1995), AC Sparta 
Praha (1996), Dukla Praha (1997-2006, trenéři J. Brabec a D. Zátopková), AK Kroměříž (2007-10). Účastník ME 
2002 (kval.), MS 2003 (7.) a 2007 (kval.), OH 2004 (kval.). Mistr ČR 2000-03 a 2007. Reprezentoval v 5 mezist. 
utkání (1995-2006), z toho 4x v EP. Os. rekord: oštěp 85,74 (2002).

Harom Tomáš, *20. 8. 1980; běžec. Začínal v SK Nové Město nad Metují (1997-2002), poté USK Praha 
(2003-06), ASK Slavia Praha (2007-11), USK Praha (od 2012). Účastník ME 1999 v krosu (junioři 92.). Halový 
mistr ČR na 1500 m (2004). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (2002). Os. rekordy: 800 m 1:53,49 (2002), 1500 m 
3:48,90 (2004), 3000 m 8:24,29 (2006) a 8:20,29 (2007).

Hýsek Pavel, *12. 8. 1965 Turnov; sprinter. Začínal se sjezdovým lyžováním (1971), s  atletikou v  Koloře 
Semily (1977-80), poté LIAZ Jablonec (1981-85), Dukla Praha (1986-88), LIAZ Jablonec (1989-91). Mistr ČR 
1985 a 1988 (400 m). Čs. halový mistr 1985 a 1988 (400 m). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1985-88). Os. 
rekordy: 100 m 11,06 (1986), 200 m 21,84 (1986), 400 m 46,99 (1985).

Jiráň Pavel, *11. 8. 1985 Praha, sprinter. Začínal v A.C. Kablo-Tepo Kladno (1999-2008), poté PSK Olymp 
Praha (2009-2011), VSK Univerzita Brno (od 2012). Účastník ME 22 2007 (4x400 m 4.) a HMS 2010 (4x400 m 
rozb.). Mistr republiky 2009 (4x400 m v hale a na dráze). Reprezentoval ve 3 mezist. utkání (2009-11). Os. 
rekordy: 100 m 10,80 (2010), 200 m 21,10 (2010), 400 m 46,60 (2011).

Jungwirth Stanislav, *15. 8. 1930 Prachatice, †11. 4. 1986 Praha; běžec. Držitel světových rekordů na 1500 m 
3:38,1 (Stará Boleslav 12. 7. 1957-jako první na světě zaběhl 1500 m pod 3:40,0), na 1000 m 2:21,2 (Stará Bo-
leslav 27. 10. 1952), 4x800 m 7:28,0 (Stará Boleslav 29. 7. 1953); držitel bronzové medaile z ME 1954 (1500 
m); jako první český atlet zaběhl 1 míli po 4 minuty (3:59,1 Londýn 19. 7. 1957). Začínal v Sokole Vinohrady 
(1948-50), poté Sokol ČKD Stalingrad Praha (1951), ATK-ÚDA-Dukla Praha (1952-64, trenér L. Fišer), Slovan 
Roztoky (1975). Účastník OH 1952 (1500 m smf.) a 1956 (1500 m 6.), ME 1954 (1500 m 3.) a 1958 (1500 m 
8.). Mistr republiky 1952, 1955 a 1957 (800 m), 1952-54 a 1958 (1500 m), člen mistr. štafety 4x400 m (1954 
a 1957-58), olympijské štafety (1951). Držitel 31 čs. rekordů: 4 na 800 m 1:51,0 (1951)-1:47,5 (1957), 2 na 880 
y 1:50,9 a 1:49,5 (1953), 4 na 1000 m 2:25,2 (1951)-2:19,1 (1956), 10 na 1500 m 3:48,8 (1951)-3:38,1 (1957), 5 

■ KALENDÁRIUM
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na 1 míli 4:13,8 (1951)-3:59,1 (1957), 2 na 2000 m 5:12,2 (1951) a 5:10,8 (1955), 2 na 3000 m 8:05,4 (1954) a 8:02,8 
(1959), 1 na 2 míle 8:55,8 (1954), 3 na 4x800 m 7:42,2 (1952)-7:28,0 (1953), 1 na 4x1500 m 15:45,4 (1951), 2 v odd. 
štafetě 4x 800 m 7:40,0 (1953) a 7:36,2 (1954), 4 v odd. štafetě 4x1500 m 16:09,0 (1952)-15:26,4 (1954). Repre-
zentoval ve 22 mezist. utkáních (1950-60). Bratr Tomáš-viz heslo. Os. rekordy: 400 m 49,4 (1953), 800 m 1:47,5 
(1957), 1000 m 2:19,1 (1956), 1500 m 3:38,1 (1957), 1 míle 3:59,1 (1957), 2000 m 5:10,8 (1957), 3000 m 8:02,8 
(1959), 5000 m 14:44,4 (1953), maraton 2:42:00 (1975).

Kořínek Milan, *20. 8. 1960 Chomutov; trojskokan. Začínal ve VJŠ Jirkov (1974), poté Lokomotiva Bílina (1977-
78, trenér V. Janouch), LIAZ Jablonec (1979), Dukla Praha (1979-85, trenér V. Fišer), Slavia Praha (1986-87, trenér 
P. Nemšovský), Lokomotiva a AK Bílina (1988-92). Mistr ČR v trojskoku 1983. Čs. mistr v hale 1984 (trojskok). Os. 
rekordy: dálka 723 (1984), trojskok 16,29 (1983).

Kremlička Jaromír, *6. 8. 1925 Vyškov; trenér od 1950. Sokol Vyškov, později působil ve Zbrojovce Brno (1975-
85). V oddíle jedn., předseda, předseda TR, v kraji od 1951 člen předsednictva, mpř. ČAS 1969-73, předseda atl. 
komise ČOS.

Kreutz Lev, *24. 8. 1905; činovník SK Židenice, 1939-duben 1940 mezinár. sekr. ČAAU, pak do ledna 1941 I. 
mpř. ČAAU zastupující Moravu, v letech 1942-1945 II. mpř. ČAAU.

Láznička Leopold, *7. 8. 1920 Žďár nad Sázavou, † 17. 3. 2003 Praha; sprinter. Držitel bronzové medaile z ME 
1946 (4x100 m). Začínal v Sokole (1926), poté s hokejem, odbíjenou a házenou, s atletikou v AC Sparta Praha 
(1936-52, trenéři od 1939 O. Jandera, 1943 J. Hanč, 1949 K. Kněnický), poté Slavia TÚTVS a ITVS Praha (1953-
54). Účastník ME 1946 (400 m rozb., 4x100 m 3., 4x400 m 6.). Mistr republiky 1944 (100 m a sprint. trojboj), 1945 
(200 m, 400 m), 1946 (400 m), 1950 (200 m), člen mistr. štafet 4x100 m (1947-50) a 4x400 m (1946-48). Držitel čs. 
rekordů na 100 y 10,0 (1950), 440 y 49,7 (1947), 3 ve štafetě 4x100 m 42,8 (1943)-41,8 (1947), 1 ve štafetě 4x200 m 
1:28,3 (1949), 4x400 m 3:18,0 (1949) a v odd. štafetě 4x100 m 42,9 (1947). Reprezentoval ve 12 mezist. utkáních 
(1947-50). Po ukončení závodní činnosti trenér sprintu, pod jeho vedením získala štafeta 4x100 m zlatou medaili 
na ME 1971, na OH 1972 čtvrté místo. Sekr. atl. svazu 1978-80. Člen RR čas. Atletika 1957. Os. rekordy: 100 m 
10,8 (1944), 200 m 22,0 (1945), 400 m 49,4 (1946).

Ledvinová Lenka, *11. 8. 1985 Domažlice; kladivářka. Držitelka stříbrné medaile z ME do 22 let 2007. Začínala 
v Jiskře Domažlice (2000-03, trenér M. Krhoun), poté ACP Junior Brno (2004), PSK Olymp Praha (2005-12, trenér 
J. Ledvina), AK Škoda Plzeň (od 2013). Účastnice MS 17 2001 (kval.), MSJ 2002 (kval.) a 2004 (6.), ME 2002 
(kval.), 2006 (kval.) a 2010 (kval.), MEJ 2003 (kval.), ME 22 2007 (2.), MS 2007 (kval.) a 2009 (kval.), OH 2008 
(kval.), univerziáda 2007 (3.) a 2009 (11.). Mistryně ČR 2006-07 a 2009-10. Držitelka 3 českých rekordů 69,03 
(2008)-70.51(2009). První naše kladivářka přes 70 m (Sušice 1. 5. 2009). Reprezentovala ve 12 mezistát. utkáních 
(2000-2009). Os. rekordy: koule 15,22 (2008), kladivo 70,51 (2009).

Nedobitý Karel, *13. 8. 1905 Peruc, †24. 7. 1986 České Budějovice; běžec. Začínal v Příbrami (1921-22), poté 
AC Sparta Praha (1923-26), SK Hradec Králové (1927), AC Sparta Praha (1928-32), AC Stadion a SK České Bu-
dějovice (1933-37). Účastník OH 1924 (5000 m rozb.) a 1928 (5000 m rozb., 10 000 m 17.). Mistr republiky 1923-25 
(5000 m), 1924 (10 000 m), 1924, 1926 a 1929 (silniční běh Běchovice-Praha), 1924 (kros), 1928 (3x1000 m). Dr-
žitel čs. rekordů na 5000 m 15:37,4 (1928), na 10 000 m 33:26,5 (1924). Vytvořil výjimečné dor. rekordy na 1500 m 
4:16,0 (1923, překonán 1947) a na 5000 m 16:03,4 (1923, překonán 1970). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních 
(1923-29). Po ukončení závodní činnosti náčelník jihočeského okrsku (1932-40), náčelník žen ČsAAU (1935). Za-
kladatel závodu Kolem Hluboké na 25 km (1941). Autor publikací „Vytrvalý běh“ (1931), „Ženská atletika“ (1944) 
a řady almanachů a odborných článků. Os. rekordy: 1500 m 4:08,0 (1928), 3000 m 9:03,0 (1926), 5000 m 15:37,4 
(1928), 10 000 m 33:10,7 (1928).

Oblúk Karel, *29. 8. 1920; činovník, jeden ze zakladatelů oddílu TŽ Třinec a jeho předseda 1967-83, člen atl. 
ústředí jako referent materiálně-technické komise 1977-79.
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Paráček Mirko, *13. 8. 1920 Olomouc, †17. 7. 1991; sprinter. Držitel bronzové medaile ve štafetě 4x100 m 
z ME 1946. Začínal jako fotbalista (1934), s atletikou v RG a VS Brno (1937-39), poté SK Moravská Slavia 
Brno (1940-43, trenér F. Vojta), SK Slavia-Dynamo Praha (1944-55, bez trenéra). Účastník ME 1946 (100 
smf., 200 m smf., 4x100 m 3.). Mistr ČAAU 1942 a 1943 (100 m), 1940-43 (200 m), 1943 (sprint. trojboj), člen 
mistr. štafet 4x100 m (1939, 1940, 1943-45). Držitel 4 čs. rekordů ve sprint. trojboji 2363 (1939)-2645 (1942), 
3 ve štafetě 4x100 m 42,6 (1946)-41,8 (1947), 2 ve štafetě 4x200 m 1:30,6 (1943)-1:28,9 (1947), v odd. štafetě 
4x100 m (1943). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1938, 1947-48). Po ukončení závodní činnosti redaktor, 
autor několika básnických sbírek. Os. rekordy: 100 m 10,7 (1947), 200 m 21,9 (1947).

Preibischová Monika, *4. 8. 1985 Mariánské Lázně; běžkyně. Závodí za  AC Slovan Mariánské Lázně 
(od 2002, trenér J. Novák, od 2005 Z. Dúbravčík, od 2010 P. Tunka). Účastnice ME 2006 v krosu (22 let 38.). 
Mistryně republiky 2008 (kros) a 2012 (3000 m v hale). Os. rekordy: 1500 m 4:27,27 (2012), 3000 m 9:30,85h 
(2012) a 9:36,27 (2008), 5000 m 16:45,65 (2011), 10 000 m 36:17,78 (2012), 3000 m př. 10:53,66 (2011).

Prouza Jaroslav, *5. 8. 1940 Červený Kostelec; trenér od 1978 v Lokomotivě Beroun, od 1997 trenér CTM 
StČ, předseda atl. odd. Lokomotivy Beroun, věnuje se mládeži.

Scheinost Vojtěch, *12. 8. 1975 Praha; ředitel muzea TVS, člen Archivní komise ČAS.

Sýkora Svatopluk, *11. 8. 1925 Čadca (Slovensko); chodec. Začínal v Dynamu Ruzyň (1953), poté Dynamo 
Praha (1954-62, trenér A. Holoubek). Účastník OH 1956 (50 km 14.). Mistr republiky 1958 (50 km). Reprezen-
toval ve 2 mezist. utkáních (1957-58). Os. rekordy: 10 000 m 46:55,6 (1960), 20 km 1:36:36,0 (1958), 50 km 
4:18:35,8 (1959).

Syručková Helena, provd. Trojancová, *13. 8. 1965 Varnsdorf; sprinterka. Začínala ve Slovanu Varnsdorf 
(1977-79, trenér Smrčka), poté VŠ Praha (1980-88). Mistryně ČR 1983 (50 m v hale) a 1985 (50 m v hale, 100 
m). Čs. mistryně 1984-85 a 1987 (4x100 m). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1985-87), z toho 1x v EP. 
Os. rekordy: 100 m 11,74 (1984), 200 m 24,50 (1984).

Veselý Ludvík, *19. 8. 1930 Jihlava; běžec. Závodil za SNB-RH Praha (1951-61). Držitel čs. rekordu na 3000 m 
př. 8:45,8 (1957). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1956-57). Os. rekordy: 800 m 1:54,2 (1955), 1500 m 
3:56,8 (1956), 5000 m 14:17,2 (1957), 10 000 m 32:17,4 (1959), 3000 m př. 8:45,8 (1957).

Víšek Jaromír, *6. 8. 1905, †24. 12 1986; činovník, člen AC Sparta Praha, 1949-1959 hospodář ústředí.

RED podle Kdo byl kdo

    
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

ČERVENEC

15.8......... MČR v běhu do vrchu dospělých a juniorů ........................Dolní Morava-Králický Sněžník

22.8......... 4. kolo I. ligy a II. ligy (sk. A, B, C, D) mužů a žen .....................................Podle vylosování

22.8......... Kvalifi kační závod na mistrovství světa v běhu do vrchu ...................................Radňovice

Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí sledujte na www.atletika.cz,
rubriky Kalendář a Zaostřeno na. 
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