
• SLOVO PŘEDSEDY

Předem bych rád všem čtenářům Atletických listů popřál hodně zdraví, štěstí a radosti nejen z atletických zážitků  
v roce 2016.

Závěr minulého atleticky úspěšného roku vyvrcholil vítězstvím Zuzany Hejnové v tradiční anketě Sportovec roku České 
republiky. Koruna atletické královny Česka, kterou Zuzana převzala, tak symbolicky završila počínání našich atletů, kte-
rým se v roce 2015 podařilo přivézt medaile ze všech hlavních atletických událostí roku.

Prosinec 2015 byl ale i ve znamení našeho vyjednávání s představiteli hlavního města Prahy. Český atletický svaz v říjnu 
2015 převzal do svého majetku přetlakovou atletickou halu na Strahově. Převzetí bylo jedinou alternativou udržení pro-
vozu haly. Bohužel stav, ve které jsme halu převzali, byl naprosto tristní, a tak jsme okamžitě začali konat s cílem havarijní 
stav haly odstranit. Požádali jsme představitele Hlavního města Prahy o pomoc a po projednání na Výboru pro sport 
a Radě hlavního města se nám podařilo přesvědčit zastupitele, aby na svém posledním zasedání odhlasovali částku 
10,8 mil. Kč, kterou Český atletický svaz použije na výměnu plášťů haly a retoping dráhy. Věřím, že se nám již pro příští 
halovou sezónu podaří připravit našim atletům pro tréninky i závody důstojnější prostředí.

Výbornou zprávou úvodu letošního roku bylo otevření atletické haly v Ostravě. Těším se na mistrovství České republiky, 
které se v nové ostravské hale bude konat 27.- 28. února, v neděli dokonce v přímém přenosu České televize. Myslím, 
že domácí šampionát je krásnou příležitostí pro nás všechny přijet si novou atletickou halu prohlédnout a podpořit naše 
reprezentanty před halovým mistrovstvím světa v Portlandu.

Ať se nám olympijský rok 2016 vydaří.
Libor Varhaník,  

předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám první letošní číslo Atletických listů. Kromě nové grafické úvahy se budeme 
každý měsíc věnovat aktuálnímu tématu, napoprvé se zabýváme Štafetovým pohárem. Kromě toho po-
kračujeme s představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do libereckého kraje, kde vám 
představíme atletický oddíl AC Česká Lípa. Dalším tématem měsíce je Štafetový pohár. Jako vždy si vás do-
volím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na pjelinek@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

Redakce AL
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• TÉMA 

ŠTAFETOVÝ POHÁR 
Štafetový pohár je atletickou soutěží, která je určena pro žáky prvního stupně základních škol a má za sebou dva 
roky své existence. Počet jejích účastníků stále narůstá. Již od začátku letošního roku se mohou týmy chlapců  
a dívek přihlašovat do dalšího ročníku.
Ve Štafetovém poháru mohou startovat školy z celé České republiky. Družstvo tvoří šestnáct žáků z jedné školy. 
Běží se tři štafety a jejich časy se sčítají. Závodí se ve štafetách na 8x100 metrů (žáci 1.-3. tříd), 8x100 metrů 
(žáci 4.-5. tříd) a 8x200 metrů (po čtyřech závodnících z obou kategorií. Z každé kategorie závodí dva chlapci  
a dvě dívky). 
Od 10. ledna se základní školy z celé republiky můžou přihlašovat do třetího ročníku této soutěže. Za tento krátký 
čas se již stihlo přihlásit téměř 200 škol. „Loni bylo přihlášených kolem 500 škol, přičemž se soutěží zúčastnily 
čtyři stovky. Letos bychom chtěli počet navýšit a věřím, že se nám to jistě podaří, protože zájem opravdu je velký. 
Věříme v rekordní účast,“ řekl koordinátor atletických soutěží Martin Olšan. Školy se mohou postupně přihlašovat 
až do dubnových termínů prvních okresních soutěží. Počet účastníků je však stanoven limitem prvních 15 škol 
na okres. 
I v roce 2016 bude Štafetový pohár tříkolový, školáci se tak utkají proti soupeřům nejprve v rámci svého regionu  
a v případě úspěchu pak v kraji či při celostátním finále. Okresní kola budou probíhat do posledního dubnového 
dne (30.4.), krajská pak mají uzávěrku 20. května. Republikové finále se odehraje 31.5. v Čáslavi. 
Předběžné přihlášky online naleznete na www.stafetovypohar/prihlasky. V písemné podobě je pak nutné přihlášku 
odevzdat při prezentaci.

 Petr Jelínek

• PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo Soutěžní řád 2016. • P ČAS zhodnotilo 
celkově vystoupení běžců na ME v krosu jako neúspěšné. Individuálně zaslouží pozitivní hodnocení výkony ve-
doucí k dobrým umístěním Jakuba Zemaníka v kategorii U23 a Filipa Sasínka v kategorii juniorů. • P ČAS vzalo 
na vědomí po úpravách obsahovou a organizační přípravu jarní schůze Výboru ČAS. • P ČAS schválilo nominaci 
delegátů ČAS a technických delegátů M ČR pro rok 2016 a nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody ko-
nané na území ČR v roce 2016. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o vyúčtování státních dotací za rok 2015. • P 
ČAS schválilo směrnici ČAS č. 1/2016 o cestovních náhradách ze dne 19. ledna 2016. • P ČAS přijalo za svého 
člena atletický klub Elitte Sport Boskovice z. s. • P ČAS schválilo rozpočet SpS a SpS DP na rok 2016.  •  P ČAS 
schválilo jmenný seznam asistentů vedoucích trenérů SCM a jejich odměn pro rok 2016. •
 Karolína Farská

• Z KRAJŮ

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
AC Česká Lípa | Info: http://accli.cz/ | Vznik: 1947 | Počet registrovaných členů: 180
Předseda oddílu: Roman Málek

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
V současné době má náš oddíl 180 členů, zejména z řad mládeže. 
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Posledních cca 5 let se nám navyšuje základna nejmladších atletů, kteří jsou zařazeni do přípravky. Naopak nám 
lehce ubývají atleti vyšších kategorií. 
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Pravidelně nám trénuje a závodí cca 100 atletů, kteří jsou rozděleni do 13 družstev, od nejmladšího žactva po 
dospělé. 
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Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Zájem je velký a jsme jedni z mála sportů v České Lípě, kteří nabízejí sportovní vyžití pro tak malou věkovou 
kategorii.
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Výbor oddílu má 8 členů, kteří se minimálně 1x měsíčně scházejí a řeší postupně úkoly, které jsou před námi. 
Podařilo se nám oslovit i některé bývalé atlety, které zapojujeme do funkcionářské činnosti. Vzhledem k náročnosti 
různých grantových programů se nám navýšila administrativní práce.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
V minulosti jsme uspořádali několik zdařilých MČR /žactva, přespolní běh, družstva juniorů…./. Bohužel stav sta-
dionu nám neumožňuje kandidovat na prestižní MČR. Spolu s městem se musíme soustředit na vylepšení zázemí 
a rekonstrukci atletické dráhy.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Pravidelně pořádáme soutěže jednotlivců a družstev v rámci krajského přeboru. Prestižním závodem je letní Vr-
hačská tour a řada náborových akcí na stadionu i mimo něj.V roce 2017 budeme oslavovat 70 let atletiky v České 
Lípě, což nás jako pokračovatele našich atletických předků nesmírně zavazuje.

Petr Jelínek

• JEDNÁNÍ KAS

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 18. LEDNA 2016 |
Proběhla kontrola zápisu. P. Kubenka informoval, že seminář rozhodčích 7.1.2016 byl velmi dobrý, velká účast 
– 68 rozhodčích, je potěšující, že se zúčastnili mladí rozhodčí, seminář vedl F. Fiala a R. Šimek. • P. Zvolánek 
informoval o přípravě MMaS v nové hale v Ostravě. • P. Hoferek zhodnotil jednání SK v Olomouci dne 8.1.2016, 
bylo provedeno rozlosování jak soutěže jednotlivců tak družstev. • P. Nejezchleba informoval o Beskydském po-
háru přípravek, celkem 7 závodů, uskuteční se i atletická liga minipřípravek, kde bude 6 závodů, termíny a rozpisy 
budou uveřejněny v letní brožuře. • P. Klepek přednesl návrh na ocenění rozhodčích pro rok 2016 – jubilea – nej-
významnějším jubileem je 90 let rozhodčího, trenéra Oldřich Juráka dne 23.6.2016. • P. Zvolánková informovala  
o ekonomické situaci MSKAS. • P. Hoferek podal informaci o jednání sportovní komise kraje o přidělování grantů 
do sportu obecně. • Termín příštího jednání je 8.2. v 16:00 hod. v zasedací místnosti SSKV. 

OLOMOUCKÝ KAS | 8. LEDNA 2016 |
Ve dnech 1. 10.-.16.4. 2016 se uskuteční soustředění pro členy SCM, ale i pro další zájemce ve Vysokých Tatrách. 
Cena max. 4500. Bližší informace podá pan Sadil. • Olomoucký kraj vypisuje granty, více informací naleznete na: 
www.kr-olomoucky.cz. • KASO navrhuje upozornit na požadavek navýšení pořadatelského příspěvku na I. a II. 
NAL od ČASU. • Byla podána podrobná informace o hospodaření. Hospodaření bylo vyrovnané. VV KASO ukládá 
hospodáři provést vyúčtování v souladu s ČAS. • Byly projednány termíny závodů v letní sezóně. • Příští jednání 
se uskuteční 9.2. 2016 v 9:00 hod. v klubovně AK Olomouc. 

PAS | 4. LEDNA 2016 | 
Jednání zahájil předseda PAS V. Tikal a předložil k odsouhlasení písemný návrh programu jednání. • Byly kont-
rolovány všechny úkoly na základě písemného podkladu. Zároveň byla přijata opatření k zabezpečení stávajících 
úkolů. • Výbor PAS projednal zabezpečení hlavní pražské atletické sezóny 2016. (termínová listina, soutěže druž-
stev – termín a formulář přihlášky, soutěžní poplatky, změny v soutěžním řádu). • Předseda PAS seznámil výbor 
s konečným zněním grantu PAS pro MHMP na období 2016/2017. Konečné znění je zpracováno ve stejném 
rozsahu jako v minuklém období. Při projednání bylo doporučeno, aby materiál nebyl vydáván v tištěné podobě, 
ale aby konenčné znění bylo zasláno oddílům elektronickou poštou a zveřejněno na webových stránkách PAS. • 
Adriana Dvořáková informovala výbor, že dosud nebyla provedena změna v adresáři oddílu Atletika Jižní Město 
na webových stránkách PAS i když změna byla několikrát urgována. Sekretář potvrdil, že změna bude provedena  
v následujících dnech. • Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí 8. února v 19:00 hod. na Strahově.

 



KARLOVARSKÝ KAS | 21. PROSINCE 2015 | 
Proběhla kontrola zápisu. • Hodnocení halových závodů 2015 – uspokojivé. • Projednáno zajištění Krajského 
přeboru v hale, které se bude konat 23. ledna v hale Olympu Praha. • Příprava halových závodů 2016: 14. ledna – 
Sokolov - tunel 30. ledna – Praha Strahov – KP Plzeňského kraje – otevřený – možná účast 27. února – přípravky 
KK a PK – Strahov. • VH KKAS se uskuteční v pátek 18.3.2016 v Chodově. • Školení rozhodčích III. třídy se usku-
teční v sobotu 19.3.2016 v Chodově, kluby nahlásí zájemce do konce ledna panu Dvořákovi. • Školení rozhodčích 
II. třídy uspořádá PKAS v březnu 2016, kluby nahlásí zájemce do konce ledna panu Dvořákovi.

PLZEŇSKÝ KAS | 17. PROSINCE 2015 | 
Jednání zahájil předseda PKAS pan Petr Konop. K navrženému programu jednání nebyly připomínky. • Byla 
provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.10/2015. Všechny úkoly byly splněny. • Výkonný výbor projednal 
návrh termínové listiny pro rok 2016. • VV schválil pana Jana Ledvinu, Františka Neckáře a Bohumila Rodka do 
funkce asistent vedoucího trenéra SCM pro rok 2016. • V rámci soutěží družstev mládeže byl předložen návrh na 
racionalizaci obsazení jednotlivých kol řídícími pracovníky. VV následně odsouhlasil snížení počtu řídících pracov-
níků pro kategorii ze dvou na jednoho. Samostatně pracujícímu řídícímu pracovníkovi bude navýšena odměna za 
výkon funkce. • Výkonný výbor PKAS schválil navýšení příspěvků klubům, kteří aktivně pořádají krajské soutěže.  
• Hospodář pan Bastl přednesl informaci o stavu účtu PKAS a zároveň potvrdil, že vůči ČASu byly již všechny 
pohledávky vyúčtovány. • Příští jednání výboru PKAS se uskuteční dne 28. 1. 2016 od 17. 00 hod. 

LIBERECKÝ KAS | 8. PROSINCE 2015 | 
Proběhla kontrola úkolů. Úkoly jsou průběžně plněny. • Zhodnocení průběhu sezóny. • Na rozšířené schůzce STK 
v Turnově (21. listopadu) byla dotvořena halová brožura, byl projednán soutěžní řád letní sezony a naplánovány 
krajské termíny, domluvena spolupráce s Ústeckým krajem při pořádání Krajských přeborů. • Školení trenérů 
žactva bude pravděpodobně uspořádáno na jaře 2016. • SCM - jarní soustředění bude pravděpodobně v ČR, 
stadion v San Benedetu je už nevyhovující; možno projednat soustředění v Maďarsku. • Ve čtvrtek  24.3.2016 se 
bude konat valná hromada LKAS. • Další schůzka výboru LKAS se bude konat  16.2.2016 od 16.00 hod.

• KALENDÁRIUM

Beran Pavel, *14. 2. 1946 Sedlčany; ústř. metodik ČAS 1969-78, ústř. trenér skoků a vícebojů VAS ÚV ČSTV 
1978-91 a od 1971 ved. trenér skoků ministerstva školství. Významní svěřenci: J. Lesák, P. Hábel, F. Jansa,  
Z. Lubenský, J. Netscher, P. Špaček, K. Baďurová, R. Michalík. Člen RR čas. Atletika 1973-90, publikace "Skoky", 
"Běhej, skákej, házej". Syn Pavel-viz heslo.

Boukalová Zdeňka, provd. Svatošová, *11. 2. 1961 Vrchlabí; výškařka. Začínala ve ST v Hradci Králové (1972-
73, trenér Čermák), poté Sparta ČKD Praha (1974-90, trenér A. Honzík, od 1975 J. Kovář). Čs. mistryně 1983 
a 1987, v hale 1980 a 1986, mistryně ČR 1981, 1985 a 1987. Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1979-87),  
z toho 1x v EP. Os. rekord: výška 187 (1983).

Dlouhý Jiří, *12. 2. 1956 Poprad (Slovensko); běžec. Začínal v TJ Valašské Meziříčí (1971-75), poté Slavia VŠ 
Praha (1976-83, trenér od 1979 J. Nezbeda). Účastník HME 1980 (800 m rozb.). Mistr ČR 1977 (800 m), 1978 
(800 v hale), 1979 (800 m na dráze i v hale). Čs. mistr 1978 (4x400 m, 800 m v hale), 1979 (800 m v hale), 1980 
(800 m). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1978-80). Os. rekordy: 800 m 1:48,6h (1980) a 1:48,87 (1982), 
1500 m 3:47,2 (1978).

Dongres Miroslav, PhDr., *25. 2. 1956 Liberec; sprinter. Začínal ve Slovanu Liberec (1972-75, trenér J. Nosek), 
poté VŠ Praha (1976-81, trenéři Dostál a J. Jílková), LIAZ Jablonec (1982-84). Mistr ČR 1977 (200 m, 4x100 m), 
1979 (100 m, 200 m), 1982 (200 m), 1983 (200 m v hale). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1979-82), z toho 
3x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,72 (1982), 200 m 21,11 (1982), 400 m 48,7 (1982).

Machaň Josef, Ing., *11. 2. 1906 Pardubice, †7. 7. 1979 Pardubice; výškař, dálkař. Začínal v Pardubicích (1921-
22, trenér Březina), poté SK Slavia Praha (1923-28). Účastník OH 1924 (výška kval., dálka kval.). Mistr republiky 
1925 (výška, dálka), 1927 (dálka). Držitel čs. rekordu ve skoku do dálky 708,5 (1927). Reprezentoval v 6 mezist. 
utkáních (1924-27). Os. rekordy: výška 183 (1924), dálka 708,5 (1927).
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Nešpor Ladislav, *19. 2. 1926 Volšovy u Sušice, †4. 1. 2008 Sušice; překážkář, činovník, trenér, rozhodčí, 
Začínal v Sušici, poté ATK Praha (1950-51), Spartak AZKG Praha (1952-53), Dynamo Praha (1954-56). Ved. 
ekonom. úseku ústř. správy těl. zařízení Praha (1951-66), Člen TJ Sušice, předseda oddílu a předseda revizní 
komise 1947-98, trenér II. tř. (svěřenec syn Zdeněk-viz heslo), ústř. rozhodčí, V ústředí od 1951 člen hosp. ko-
mise. Os. rekord: 400 m př. 56,3 (1953).

Nožičková Věra, provd. Kunčická, *7. 2. 1966 Šumperk; běžkyně. Juniorská mistryně Evropy 1983. Začínala 
v Lokomotivě Pramet Šumperk (1978-82, trenér od počátku Z. Truksa), poté LIAZ Jablonec n. N. (1983-89), 
PSK Olymp Praha (1991-94). Účastnice MEJ 1983 (3000 m 1.). Mistryně ČR 1985 (800 m), 1986, 1988, 1991  
a 1994 (1500 m), 1987, 1989, 1993 a 1994 (3000 m v hale), 1988 (4x400 m), 1993 (1500 m v hale, 3000 m, 
kros), 1994 (3000 m). Čs. mistryně 1988 (1500 m), 1992 (1500 a 3000 m, silniční běh Běchovice). Reprezento-
vala v 10 mezist. utkáních (1985-94), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 800 m 2:03,76 (1986), 1500 m 4:09,87 (1988), 
3000 m 9:02,53 (1988), půlmaraton 1:19:30 (1994).

Stoklasa Josef, *26. 2. 1921 Tábor; koulař. Začínal v AC Sparta Praha (1944), poté Slavia Tábor (1945-46), 
DSK Tábor (1947), SNB-RH Praha (1951-66). Účastník ME 1954 (12.). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních 
(1954-65). Os. rekord: koule 16,92 (1961).

Špinová Nikola, provd. Bendová, *10. 2. 1976 České Budějovice; překážkářka. Začínala v RH-SKP České 
Budějovice (1987-92, trenérky R. Kubaštová, od 1990 sestra Radka), poté Sokol SŠ České Budějovice (1993-
96, trenér J. Schmied), PSK Olymp Praha (1997-98), AK SSK Vítkovice (1999). Účastnice MEJ 1993 (100 m př. 
6.) a 1995 (100 m př. 7.), MSJ 1994 (100 m př. 7.), ME 22 1997 (100 m př. rozb.). Mistryně ČR 1996 a 1999 
(50 a 60 m v hale). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1994-96), z toho 2x v EP a 1x v EP do 22 let. Miss 
Atletika 1995. Manžel Jiří Benda-viz heslo. Os. rekordy: 100 m př. 13,52 (1997), dálka 605 (1994), sedmiboj 
5313 (1994).

Topinka Jiří, Ing., *11. 2. 1966 Strakonice; běžec, činovník. Začínal v ČZ Strakonice (1982-88, trenér J. Lin-
hart st.), poté Moravská Slavia Brno (1989-93, trenér F. Nemetz). Od 1993 činovník AC Moravské Slavie Brno, 
1996-98 hospodář Jihomoravské oblasti ČAS. Člen výboru Brněnského atletického svazu, 1998-2000 jeho 
předseda. V 2001-05 člen org. komise ČAS, od 2008 člen ekonomické komise ČAS, od 2009 její předseda  
a člen předsednictva ČAS. Člen legislativní komise ČSTV (2010-11). Člen org. výboru ME do 23 let 2011  
v Ostravě. Od 1995 daňový poradce, specializuje se na daňovou problematiku sportovních organizací. Publika-
ce: „100 let atletiky Moravské Slavie Brno 1928-2008“ s L. Zouharem (2008).

Vedra Josef, *1. 2. 1956 Brno; běžec, trenér. Začínal jako fotbalista (1966), s atletikou ve Zbrojovce Brno 
(1973-75, trenér J. Šrámek), poté Dukla Praha (1976-84, trenér J. Liška), Sparta ČKD Praha (1985-86), Dukla 
Praha (1992-93). Mistr ČR 1980 (1500 m v hale), 1983 (3000 m v hale), 1984 (1500 m v hale a 800 m na dráze). 
Čs. mistr na 800 m (1979), na 1500 m (1982-84), na 4x400 m (1981). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních 
(1978-85), z toho 2x v EP. Trenér od 1995 v Dukle Praha. Významní svěřenci: J. Holuša, J. Kubista ml., L. Vydra, 
L. Pokorný, M. Šneberger a další.Os. rekordy: 400 m 48,8 (1977), 800 m 1:47,8 (1979), 1500 m 3:40,93 (1982), 
2000 m 5:07,83 (1979), 3000 m 8:08,60h (1982), 5000 m 14:39,01 (1992), 10 000 m 31:25,6 (1992).

Vlčovská Marta provd. Fenclová, *23. 2. 1976 Pardubice, běžkyně. Závodí za AC Pardubice (od 1993, tre-
nér M. Dvořák). Účastnice MS 2004 do vrchu (41.). Mistryně ČR 2007 v běhu do vrchu. Reprezentovala ČR ve  
2 mezist. utkáních (1995). Os. rekordy: 1500 m 4:46,7 (1996), 3000 m 10:11,97 (2006), 5000 m 17:19,53 
(2008), 10000 m 36:41,8 (2005), půlmaraton 1:20:00 (2008), maraton 2:56:57 (2009).
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V neděli 17. ledna 2016 podlehl těžké nemoci legendární sportovní komentátor Karol Polák. Bylo mu 
81 let. Karol Polák byl nadšeným sportovcem. Hrál fotbal a basketbal. S komentováním začal v rozhla-
se, od roku 1962 pracoval jako sportovní komentátor v Československé televizi. Během své dlouholeté 
kariéry komentoval napřiklad dvanáctkát olympijské hry nebo děvět světových fotbalových šampionátů. 

Dne 28. prosince 2015 zemřel po krátké těžké nemoci Jindřich Hromada. Narodil se 11. května 1939 
v Karviné, byl činný především jako rozhodčí. Byl členem Slovanu Karviná, kde také předsedal oddílové 
komisi rozhodčích (1965-78), později působil ve středočeské oblasti (od 1988), v ústřední komisi refe-
roval o rekordech (1989-98). Od roku 2013 byl členem svazové dozorčí rady. 

Ve středu 23. prosince 2015 zemřel Bohdan Müller. Narodil se 23. února 1934 v Petrovicích. Jako 
aktivní atlet běhal za Slavii VŠ Praha. Po dvě desetiletí byl odborným asistentem na katedře tělesné vý-
chovy VŠCHT Praha (1959-81), následující dekádu pracoval na odděleních vrcholového sportu a olym-
pijských sportů (1981-90), v devadesátých letech pak byl náměstkem Sportovního centra Nymburk 
(1993-99). Jako trenér působil od roku 1957, dlouhá léta ve VŠ Praha, od 1990 v PSK Olymp, byl také 
národním koučem maratonu (1974-81), následně repreprezentačním trenérem běhů a sportovní chůze 
(1981-84). Byl rovněž ústředním rozhodčím a významným startérem. Mezi jeho významné svěřence 
patřili J. Kocourek, F. Pechek, P. Broum, P. Madár, K. Cviček, K. Bieringer, J. Urbanová, Š. Balcarová, 
V. Rulcová, H. Horáková, H. Bidmonová, J. Červená. Publikoval "Maraton žen-Vrcholový sport" (1987). 
Hodnoty jeho kvalitních osobních rekordů: 5000 m 14:58,2 (1964), 10 000 m 30:47,2 (1964), maraton 
2:24:12,0 (1966).

Čest jejich památce.
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Tisk Ofset a. s.
Spojenců 282, 542 32  Úpice
tel.: 499 881 171  |  tiskofset@tiskofset.cz

Zajistíme kompletní tiskový servis
Vašich závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice

diplomy
plakáty
traťové šipky S
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ATYP A

bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
jednobarevné provedení
pouze se startovním číslem, černý tisk

TYP B
bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
dvoubarevné provedení
s možností dotisku  sponzorů,
názvu závodu atd., černý tisk číslic

TYP C
bílá netkaná textilie,
 rozměr max. 21 x 25 cm,
 černý tisk číslic s možností jedno-
barevného dotisku sponzorů a názvu
závodu a s barevným pruhem pod číslem

TYP D
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 21 x 19,8 cm,
neomezené sady, vysoce kvalitní
plnobarevný tisk s možností personalizace
(jméno závodníka...)

TYP E
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
neomezené sady, vysoce kvalitní plnobarevný 
tisk s možností personalizace (jméno závodníka...)

TYP F
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  oboustranná
laminace, vrtané díry,
možnost personalizace

TYP G
plastový materiál,
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení, jakýkoli barevný tisk,  
vrtané díry, možnost personalizace

TYP H
papírová samolepka,
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  možnost personalizace

í plnobbarevný
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