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■ SLOVO PŘEDSEDY

Konec roku je vždy příležitostí k ohlédnutí. Atletický rok 2015 by se dal označit slovem turbulentní. Tradiční průběh 
byl z pohledu české atletiky výjimečný konáním halového mistrovství Evropy, které jsme uspořádali v březnu v Pra-
ze. Medailové úspěchy našich atletů měly své pokračování na šampionátech všech věkových kategorií, a z tohoto 
pohledu musíme atletický rok 2015 zhodnotit jak po pořadatelské stránce, tak po stránce výkonnostní jako velmi 
úspěšný.
Další turbulenci, bohužel v opačném slova smyslu, zaznamenala reportáž německé televizní stanice ARD a před 
světovým šampionátem v Pekingu jsme řešili virtuální mediální realitu, která drasticky poškozovala obraz atletiky. 
Vedení evropské i světové atletiky se v letošním roce dočkalo nových prezidentů. A zvláště po volbě Sebastiana 
Coea prezidentem IAAF svitla naděje na rychlou realizaci změn, které atletika nutně potřebuje. Bohužel v kontextu 
dalších otřesů – dopingového skandálu ruských atletů a korupčních afér – se řešení atletických problémů odsunulo 
na úkor vyřešení těchto závažných kauz. 
Z pohledu české atletiky to byl bezesporu rok velmi dobrý, nejen výše zmíněné výsledky našich atletů, pořadatel-
ský úspěch HME, ale také rostoucí členská základna a pokračování běžeckého boomu, díky kterému organizátoři 
běžeckých závodů letos přivítali rekordní počty běžců, byly pro atletiku dobrými zprávami. 
Rok 2016 je rokem olympijským, a tak bude opět svým způsobem výjimečný. Přeji si, aby byl méně turbulentní. 
Úspěšnost atletiky v roce 2015 je především zásluhou vás všech, kteří jste pro ni každodenně pracovali. Vážím si 
vašeho úsilí a děkuji vám za něj.  Zároveň mi dovolte upřímně vám popřát krásné prožití vánočních svátků. 
Hodně zdraví, štěstí a radosti z atletiky i v novém roce.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní dvanácté číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokra-
čujeme s hlavním tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do mo-
ravskoslezského kraje, kde vám představíme atletický oddíl Atletika Poruba. Jako vždy si vás dovo-
lím 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

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO
    15. prosince
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo návrh jednotného systému dvouúrovňové re-
gistrace členů základních článků u Českého atletického svazu. • P ČAS schválilo harmonogram prací pro 
Manuál pro pořadatele vybraných soutěží a pro materiál Zpráva delegáta ČAS a technického delegáta z M 
ČR konaných na dráze a  v  hale. • Předsednictvo ČAS schválilo materiál ‚Nominační kritéria ČAS pro re-
prezentační akce roku 2016. • P ČAS schválilo reprezentační výběry ČAS pro soutěžní rok 2016. • P ČAS 
schválilo materiál „Řízení trenérské rady ČAS v roce 2016.“ • P ČAS schválilo návrh nominace delegátů ČAS 
a nominace technických delegátů M ČR pro rok 2016 a návrh nominace delegátů ČAS na mezinárodní závody 
konané na území ČR v roce 2016 (1. část). • P ČAS vzalo na vědomí zprávu z hodnocení ČPTM za rok 2015. 
•P ČAS vzalo na vědomí vyhodnocení činnosti VSCM v roce 2015. • P ČAS schválilo seznam zařazených 
atletů do VSCM pro rok 2016. • P ČAS vzalo na vědomí plnění dílčích termínů harmonogramu norem pro 
silniční a krosové závody. • Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o stavu příprav publikace „120 
let české atletiky. • P ČAS rozhodlo o pořadatelích vybraných mistrovských a nemistrovských soutěží v roce 
2016 takto: Pořadatelem mezistátního utkání do 17 let je  AK Olymp Brno. Pořadatelem Olympic Hopes bude 
AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště. Pořadatelem IAAF Day je AK Olomouc. • Pořadatelem halového M 
ČR mužů a žen je SSK Vítkovice v ostravské hale. •  P ČAS schválilo předložené rekordy dosažené v období 
od 25. 6. do 31. 10. 2015. • P ČAS schválilo přesun vybraných disciplín z programu M ČR dorostu do progra-
mu M ČR seniorů. • P ČAS schválilo zřízení Organizačního výboru Evropského poháru v chůzi 2017. • P ČAS 
podle čl. XX odst. 7 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 2/2010 rozhodlo o změně schváleného rozpočtu 
pro rok 2015. • P ČAS vzalo na vědomí Návrh konceptu pro další postup ČAS v oblasti rozvoje článků péče 
o talentovanou mládež 2017 – 2020. • Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ EVROPOU ZA ATLETIKOU
     15. prosince 
V roce 2016 se chystáme do Amsterdamu na ME (6.-10.7. 2016) a do Curychu na mítink Weltklasse (1.9. 
2016).
Při včasné platbě pro Vás máme připraveny zajímavé slevy. Neváhejte s přihláškami, o zájezdy je vždy mi-
mořádný zájem!
Podrobné informace v letácích ke stažení:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/zajezdy-za-svetovou-atletikou2/

 Jacek Přibáň

■ NOMINAČNÍ KRITÉRIA ČAS
     16. prosince
Předsednictvo ČAS schválilo výkonnostní limity a další podmínky pro start na reprezentačních akcích v roce 
2016. Nominační kritéria naleznete ke stažení na: http:
//www.atletika.cz/cas-informuje/nominacni-kriteria-cas-2016/ 

Tomáš Dvořák, šéftrenér ČAS

■ TRENÉRSKÉ INFORMACE 2016
    17. prosince
Publikaci Českého atletického svazu TRENÉRSKÉ INFORMACE 2016 naleznete ke stažení pod následující-
mi odkazy. Nominační kritéria pro OH jsou doplněna seznamem maratonů, kde je možné plnit požadované 
limitní výkony: http://www.atletika.cz/cas-informuje/trenerske-informace-2016/

Tomáš Dvořák, šéftrenér ČAS
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■ VÝZVA ATLETICKÝM KLUBŮM A ODDÍLŮM
    17. prosince 
Soutěžní komise ČAS vyzývá všechny atletické kluby a oddíly, které mají zájem o uvedení termínu svých 
závodů konaných na dráze po 1. dubnu 2016 v termínové listině, která bude zveřejněna v brožurce Atletické 
soutěže 2016, II. díl, aby zaslaly příslušné podklady, tj. termín a název závodu (nikoliv rozpis, ke zpracování 
rozpisů vydá oddělení soutěží ČAS samostatný pokyn) nejpozději do 29. ledna 2016 elektronicky na adresy:
– ladislav.knakal@volny.cz,
– david.bor@volny.cz,
– mmastny@atletika.cz.

RNDr. Ladislav Kňákal
člen soutěžní komise ČAS

■ POŘADATELÉ VYBRANÝCH NEMISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2016
    18. prosince
Předsednictvo ČAS rozhodlo o pořadatelích vybraných nemistrovských soutěží v roce 2016 takto:
1) Pořadatelem mezistátního utkání do 17 let je AK Olymp Brno
2) Pořadatelem Olympic Hopes je AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště
3) Pořadatelem IAAF DAY je AK Olomouc

Martin Mastný

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 3 ■ Jednání KAS s. 4

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ Atletika Poruba
Info: http://www.mitink.cz/ • Vznik: 1936 • Počet registrovaných členů: 91 • Předseda oddílu: Aleš Prudký

Info: http://www.atletikaporuba.cz/
Vznik: 2008
Počet registrovaných členů: 315
Předseda Ing. Tomáš Břeský

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
V současné době evidujeme v našem oddíle 660 členů. Majoritní část členské základny tvoří děti do 15 let, 
nicméně máme v oddíle i starší kategorie. 
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Členská základna se nám každým rokem rozšiřuje, což nás samozřejmě těší. Pravidelně pořádáme náborové 
akce pro děti z Ostravy a širokého okolí. Snažíme se tak aktivně oslovovat veřejnost a zaujmout rodiče a je-
jich potomky a přilákat je k atletice. Samozřejmě se potýkáme v průběhu roku i s odchody našich členů, ale 
jedná se o nízké počty, většinou z důvodu, kdy děti objevily jiný sport. Tento kolorit myslím zažívají všechny 
sportovní kluby v republice. 
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Troufnu si říct, že závodí a aktivně se zapojuje do atletického dění valná část našich atletů. Pravidelně stavíme 
žákovská družstva a to jak starší, tak i mladší. Zároveň do soutěže družstev jsou zapojeny i děti z atletické 
přípravky, které se účastní úspěšně Beskydského poháru přípravek a Diamantové ligy. Vzhledem k nižšímu 

■ Z KRAJŮ
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počtu atletů v dorosteneckých a  juniorských kategoriích tady družstva nepřihlašujeme. Řadu odchovanců 
v dorosteneckém věku předáváme do partnerského oddílu SSK Vítkovice, kde dostanou další možnost spor-
tovní přípravy. Již několikátým rokem ale máme mužské i ženské družstva v rámci II. atletické ligy. Zde se 
uplatní i dorostenci a junioři, kteří nemají výkonnost na první ligu nebo extraligu.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Jedním slovem - obrovský. S malými dětmi se snažíme hlavně hrát, takže když přijdete na stadion nebo 
v zimních měsících do tělocvičny, tak uvidíte nespočet dětí, které skáčou, běhají, házejí.  Snažíme se tedy, 
aby naši malí sportovci byli dobře pohybově připraveni pro další sportovní rozvoj.
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Vedení klubu tvoří výbor v čele s předsedou oddílu. Vzhledem k velikosti a počtu členů našeho oddílu je třeba 
řešit a řídit oddíl na denní bázi. Máme proto jednoho stálého zaměstnance, který je zodpovědný za denní 
administrativu. Výbor oddílu se schází jedenkrát za měsíc, v případě urgentních problémů jsme schopni se 
sejít a rozhodovat okamžitě.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Bohužel náš stadion nesplňuje parametry k organizování velkých akcí typů MČR. Z tohoto důvodu se ne-
chystáme organizovat takové závody, ačkoliv si myslím, že z hlediska organizace bychom toho byli schopni.
Které další závody jako oddíl pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Během roku pořádáme celou řadu závodů nejen pro naše atlety, ale i pro širokou veřejnost. Za zmínku stoji 
okresní přebory mladšího žactva, Porubský běžecký pohár, Běh Porubou, Zdatný páťák, vrhačské závody, 
Sprinterský trojboj a další a další závody během celého roku. Je jich opravdu nespočet.

Petr Jelínek 

■ JEDNÁNÍ KAS

■ Středočeský KAS
    14. listopadu
Schůzi řídil předseda soutěžní komise p.Michal Pufr, který vytvořil termínovou listinu SKAS 2016. • Byly 
schváleny termíny krajských přeborů jednotlivců v hale a venku. • KP v přespolním běhu - Návrh pořádat 
KP ve dne 1.5.2016 ve Zruči nad Sázavou byl zamítnut z důvodu již započaté hlavní sezóny. Do konce října 
bude rozhodnuto, zda se KP v přespolním běhu uskuteční společně s Libereckým krajem v termínu do konce 
března. • KP ve vícebojích - vzhledem k nedostatku termínů bude řešeno. Návrh uspořádat společně s Li-
bereckým krajem 21.5.2016 bude upřesněno. • Byly schváleny termíny soutěží družstev. Do 31.1.2016 je 
nutné zaslat předsedovi Soutěžní komise S-KAS Michalovi Pufrovi přihlášky k soutěži družstev. Nejpozději 
do 23.4.2016, kdy se koná první kolo soutěže družstev  je potřeba zaplatit poplatky za přihlášená družstva.

■ Plzeňský KAS
    26. Listopadu
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.9/2015. • Vyhlášení a ocenění nejlepších atletů oblasti 
proběhne 22.1. 2016 v obřadní síni, kterou zapůjčí Magistrát města Plzně. Začátek akce je plánován v 18.00 
hod. • Předsedkyně komise rozhodčích paní E. Linhartová seznámila výbor se školením rozhodčích II. třídy, 
které proběhne 19. - 20. 3. 2016 v Plzni. Účast na školení bude nabídnuta JKAS a KKAS. Podrobnosti budou 
včas zveřejněny na webu PKAS. • 30. 1. 2016 proběhne v Praze ve Stromovce Mistrovství Jihočeského 
a Plzeňského kraje dorostu až dospělých v hale. • Hospodář PKAS pan Ing. Bastl seznámil výbor se stavem 
účtu PKAS.

■ Olomoucký KAS
    8. prosince
Byla podána podrobná informace o hospodaření. VV KASO ukládá hospodáři provést vyúčtování v souladu 
s požadavky ČAS. • Byl vyhodnocen běžecký pohár Olomouckého kraje, který proběhl 10.12. ve Šternberku. 
• VV KASO navrhuje změnu termínu konání 4. kola II. NAL na 3.9.2016. Projednat na lednovém zasedání STK. 
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• Proběhl návrh termínů krajských přeborů: Starší žáci – 23.5. - Olomouc, 31.5. Šumperk, 21.6. Šumperk 
– KP jednotlivců, Mladší žáci – 17.5. Šumperk, 1.6. Olomouc, 13.9. Prostějov – KP jednotlivců, Přípravky – 
19.5. Šumperk, 2.6. Prostějov, 22.6. Olomouc. • Příští jednání se uskuteční 8.1. 2016 od 15:00 v klubovně 
AK Olomouc. 

■ Královehradecký KAS
    10. prosince
Proběhla kontrola zápisu – Odsouhlasen bez připomínek. • Byla schválena termínová listina pro rok 2013, 
včetně pořadatelů soutěží. • Informaci o činnosti SCM v  roce 2015 přednesl vedoucí trenér A. Žďárský 
a také seznámil přítomné s konečnou sestavou SCM na rok 2016. • Vyhodnocení nejlepších atletů za rok 
2015 proběhne 8. ledna 2016 v restauraci Pyramida v Novém Městě nad Metují, začátek v 16.00 hodin. 
Pořadatelem zůstává SK Nové Město nad Metují. • Vyhlášení nejlepších sportovců KH kraje proběhne 31. 3. 
2016 v Aldisu v Hradci Králové, začátek v 19.00 hodin. • Příští schůze výboru KH KAS bude v únoru 2016, 
termín bude upřesněn.

■ Moravskoslezský KAS
    14. prosince
Proběhla kontrola zápisu. • P.Zvolánek projedná s AK Bohumín další setrvání v systému detašovaných 
pracovišť, aby MSKAS udržel fi nanční tok z ČAS, změny v detašovaných pracovištích se plánují  snovým 
olympijským cyklem, tzn. od roku 2017 – trvá. • Předsedovi komise mládeže ČAS D.Borovi byl nahlášen ga-
rant pro Štafetový pohár a Pohár rozhlasu, je to trenérka na ZŠ Dvorského Renáta Adamíková. • Termínová 
listina byla zpracována a rozeslána na moravské kraje a kluby, v této souvislosti bude domluvena prohlídka 
haly se členy komise rozhodčích, aby se případně upravily časové programy apod., zodpovídá p.Zvolánek, 
pravděpodobně první lednový týden. • Byl předložen plán práce MSKAS, po drobné úpravě schválen, bude 
přílohou tohoto zápisu. • P.Hoferek provedl podrobné hodnocení činnosti MSKAS • P.Zvolánek informoval 
o tom, že obdržel dopis od předsedy Antonína Konečného Lokomotivy Ostrava, že dnem 31.12.2015 ruší 
činnost oddílu atletiky maratonců TL Lokomotiva Ostrava, výbor MSKAS bere na vědomí. • P.Zvolánek in-
formoval, že vzniká nový atletický oddíl v Hošťálkovicích, pravděpodobně se k činnosti přihlásí od 1.1.2016, 
velmi aktivní ředitel ZŠ, u školy vzniká sportovní areál s umělým povrchem. • P.Klepek poděkoval za neutu-
chající práci p.Zvolánkovi, který se velmi zasloužil o stavbu atletické haly. • Dne  7.1.2016 v 16,30 hodin se 
uskuteční seminář rozhodčích atletiky spojený s delegací na halové závody na 2016, restaurace na Měst-
ském stadionu, pozvánky rozešle p.Kubenka a p.Valčuhová. • Termín příštího jednání 18.1. 2016 v 16 hodin. 

Obsah: 
Medailony s. 5 ■ Nekrology s. 2

MEDAILONY LEDEN 2016
Adamec Zdeněk, *9. 1. 1956 Mělník; oštěpař. Začínal jako gymnasta (1960), s atletikou ve Spolaně Nera-
tovice (1972, trenér A. Čvančara), poté Slavia VŠ Praha (1975-79, trenér J. Šimon), Dukla Praha (1980-81), 
LIAZ Jablonec n. N. (1982-86, trenéři P. Kárný, J. Halva, M. Fukalová), Vítkovice (1987-91), Sigma Hodonín 
(1992-93), AC Čejkovice (1994). Účastník MS 1983 (7.) a 1987 (kval.). GP 1985 (6.). Držitel 13 českých re-
kordů, 6 starým typem 85,56 (1983)-92,94 (1985) a 7 novým typem 70,22 (1986)-79,84 (1987). Jako první 
český oštěpař překonal hranici 90 m (91,12 Villeneuve d'Ascq 27. 9. 1984). Mistr ČR 1981-84 a 1987, čs. 
mistr 1980, 1983-85 a 1987. Reprezentoval v 16 mezist. utkáních (1978-87), z toho 2x v EP. Os. rekord: 
oštěp 92,94 (1985), nový typ 79,84 (1987).

■ KALENDÁRIUM
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Bednář Walter, *29. 1. 1926 Vídeň (Rakousko), †23. 10. 1999; běžec. Závodil za SNB-RH Praha (1947-65). 
Účastník ME 1954 (13.). V letech 1950-61 patřil mezi 10 nejlepších maratonců světa. Os. rekordy: 10 000 m 
32:30,0 (1955), maraton 2:25:11,8 (1959).

Bílek Alexander, *20. 1. 1941 Drážďany (Německo); chodec. Začínal v Lokomotivě Liberec (1955, trenér J. 
Novák), poté Spartak Ústí n. L. (1958-65, trenér J. Hynek), Vítkovice (1966-71, trenér O. Jurák), SK Slavia 
Praha (1972-74, trenér J. Nezbeda). Účastník OH 1964 (20 km 11., 50 km 20.), ME 1962 (20 km 7., 50 km 
11.), 1966 (20 km nedok., 50 km 13.), 1969 (50 km 8.), 1971 (50 km 12.). Čs. mistr na 20 km (1962-64, 1966-
72) a na 50 km (1968-69, 1971), mistr ČR na 20 km (1970-73) a na 50 km (1971-72). Držitel 2 čs. rekordů 
na dráze: 20 000 m 1:28:04,8 (1967) a dvouhodinovka 26 092 m (1967). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních 
(1963-70). Os. rekordy: 10 000 m 41:58,6 (1969), 20 000 m 1:28:04,8, 10 km 41:56,8 (1966), (1967), 20 km 
1:28:15,8 (1969), 50 km 4:17:36,4 (1971).

Daniš Ivan, *29. 1. 1951 Žilina (Slovensko); překážkář. Začínal ve Strojárnách Martin (1965-67, trenér K. 
Granec), poté ZVL Žilina (1968), Sparta ČKD Praha (1969-76, trenér M. Novák), RH Praha (1977). Účastník 
MEJ 1970 (400 m př. 5., 4x400 m 6.), ME 1971 (400 m př. 8.) a 1974 (400 m př. smf., 4x400 m rozb.), OH 
1972 (400 m př. smf.). Čs. mistr 1971 (400 m př.), 1973 (300 m v hale a 400 m na dráze), 1971-72 (4x400 m). 
Mistr ČR ve štafetě 4x400 m (1971-72), Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x400 m 3:09,5 (1971). Re-
prezentoval v 15 mezist. utkáních (1970-77), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 400 m 46,6 (1973) a 47,18 (1973), 
400 m př. 49,91 (1974).

Kratochvílová Jarmila, *26. 1. 1951 Golčův Jeníkov; nejlepší česká běžkyně všech dob. Mistryně světa 
1983 na  400 m a  800 m, halová mistryně Evropy 1981 na  400 m, 1982 a  1983, halová mistryně Evropy 
1984 na 200 m, držitelka stříbrných medailí z OH 1980 na 400 m, ME 1982 na 400 m a 4x400 m, HME 1979 
na 400 m, MS 1983 ve štafetě 4x400 m, vítězka GP 1985 (800 m) a SP 1981 (400 m). Začínala ve Slavoji 
Čáslav (1967-78), poté VŠ Praha (1979-86, trenér od začátku M. Kváč). Účastnice OH 1980 (400 m 2.), MS 
1983 (400 m 1., 800 m 1., 4x400 m 2.) a 1987 (800 m 5.), ME 1978 (400 m smf.) a 1982 (400 m 2., 4x400 m 2., 
4x100 m nedok.), HME 1977 (400 m 6.), 1978 (400 m rozb.), 1979 (400 m 2.), 1981 (400 m 1.), 1982 (400 m 
1.), 1983 (400 m 1.), 1984 (200 m 1.), GP 1985 (800 m 1.), SP 1979 (4x400 m 4.), 1981 (400 m 1., 200 m 2., 
4x400 m 2.), 1985 (400 m 5., 800 m 2., 4x400 m 3.). Mistryně ČR 1976 (400 m), 1977 (300 m v hale), 1978 
(400 m hale, 200 a 400 m), 1983 (4x400 m). Čs. mistryně v hale 1974 (300 m), 1976-78 (400 m), 1979 (60 
a 400 m), 1981 (60 m), na dráze 1976 (200 a 400 m), 1978 (200 m), 1979 a 1980 (100 a 200 m), 1982-84 
(400 m), 1985 (800 m), 1979 a 1987 (4x400 m). Držitelka světových rekordů na 400 m 47,99 (Helsinky 10. 8. 
1983) a dosud platného na 800 m 1:53,28 (Mnichov 26. 7. 1983). Držitelka 42 českých rekordů: 3 na 100 m 
11,43 (1980)-11,09 (1981), 10 na 200 m 23,50 (1978)-21,97 (1981), 9 na 400 m 51,09 (1978)-47,99 (1983), 2 
na 800 m 1:56,59 (1982) a 1:53,28 (1983), 2 v odd. štafetě 4x100 m, 2 v odd. štafetě 4x400 m, 7 ve štafetě 
4x100 m 44,85 (1980)-42,98 (1982), 7 ve štafetě 4x400 m 3:33,8 (1976)-3:20,32 (1983). Reprezentovala v 19 
mezist. utkáních (1973-87), z  toho 8x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenérka v Čáslavi. Významní 
svěřenci: L. Formanová, H. Benešová a další. Os. rekordy: 100 m 11,09 (1981), 200 m 21,97 (1981), 400 m 
47,99 (1983), 800 m 1:53,28 (1983).

Machura Remigius, *7. 1. 1986 Mladá Boleslav; koulař. Juniorský mistr Evropy ve vrhu koulí (2005). Závodil 
za A.C. Spartu Praha (1999-2010, trenér otec Remigius), poté diskvalifi kován pro dopink (14. 7. 2010-11. 8. 
2012). Účastník MS 17 2003 (4.), MSJ 2004 (kval.), MEJ 2005 (1.), ME 2006 (kval.) a 2010 (kval.), ME 22 2007 
(6.). Mistr ČR 2006, v hale 2007 a 2009-10. Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (2002-08). Os. rekordy: 
koule 20,00 (2010), disk 52,22 (2009).

Mužík Martin, *8. 1. 1986 Planá u Mariánských Lázní; běžec. Začínal v Strojobalu Tachov (1999-2001, tre-
nér D. Kačírek), poté Baník Stříbro (2002-06, trenér J. Krabec), ASK Slavia Praha (2007-08), Spartak Praha 4 
(2009-10, trenér V. Kučera). Účastník MS 17 2003 (2000 m př. 11.), ME 2004 v krosu (junioři 96.) a MEJ 2005 
(13.). Reprezentoval v 5 mezist. utkání (2001-04). Os. rekord: 3000 m př. 8:58,87 (2005).
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Novotný Roman, *5. 1. 1986; Přerov; dálkař. Držitel bronzové medaile z ME do 22 let 2007. Začínal v Lokomo-
tivě Břeclav (2001, trenér Z. Chlumecký), poté VSK Univerzita Brno (2002-05, trenér M. Pogány), AK Kroměříž 
(od 2006, od 2012 trenér S. Joukal a P. Nemšovský). Účastník MS 17 2003 (7.), MEJ 2005 (výška kval.), 2007 
ME 22 (dálka 3.), OH 2008 (8.) a 2012 (kval.), HME 2009 (kval.) a 2011 (8.), MS 2009 (kval.), ME 2010 (12.) a 2012 
(kval.). univerziády 2007 (3.). Mistr ČR v hale 2008 (dálka, trojskok), 2009 (dálka), 2010-2012 (dálka, trojskok), 
na dráze 2007-08 a 2010-12 (dálka). Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (2003-11). Os. rekordy: 100 m 10,56 
(2011, výška 217h (2007) a 215 (2008), dálka 822 (2012), trojskok 15,51 (2011) a 15,67h (2012).

Polomský Pavel, *8. 1. 1966 Domažlice; sprinter. Začínal ve Škodě Plzeň (1983-85, trenéři Malý a F. Neckář), 
poté Dukla Praha (1986-91), AC Slovan Liberec (1994-96). Mistr ČR 1986 (4x100 m) a 1989 (100 m). Čs. mistr 
1986 (4x100 m), 1988 (200 m v hale), 1991 (4x100 m). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1990-91). Účastník 
zimních OH 1994 (dvousedadlové boby 7., čtyřsedadlové boby 10.) a OH 1998 (čtyřsedadlové boby 13.). Os. 
rekordy: 100 m 10,47 (1989), 200 m 21,46 (1989).

Sequent Jiří, *9. 1. 1946 Brno; trenér od 1985. Šéftrenér TSM Dukla Praha, trenér ve Rwandě, ved. trenér CTM 
JM, předseda Techniky Brno 1991-93, nyní ARC Brno, trenér CS MV. Zodpov. trenér za běhy mimo dráhu 
a zodp. tren. mládeže 3000 m-10 000 m, asistent reprezentačního trenéra běhů. Významní svěřenci: D. Orálek, 
J. Florián, H. a M. Volná, J. Doupovec J. Veleba, M. Kocourek, J. Homoláč, L. Masná, veslařka M. Knapková 
a další. Člen RR čas. Atletika.

Slanař Ivan, *11. 1. 1961 Kolín; trojskokan. Začínal v TJ Kolín (1975-81, trenér V. Širc), poté RH Praha (1982-83, 
trenér J. Nejdl), Transporta Chrudim (1984-87, trenér J. Jón), Dukla Praha (1988-90), AC Sparta Praha (1991-
93), LIAZ Jablonec n. N. (1994-99, diskv. pro dopink 1994-98), USK Praha (2001). Účastník ME 1986 (kval.), MS 
1987 (10.), OH 1988 (7.), HME 1988 (7.) a 1989 (8.). Halový mistr ČR 1985 a 1989, na dráze 1985-86. Čs. mistr 
v hale 1985, na dráze 1987. Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1985-93), z toho 1x v EP. Os. rekordy: výška 
201 (1979), dálka 778 (1987), trojskok 17,25 (1987).

Tulis Miroslav, *23. 1. 1951 Šumperk; sprinter. Držitel bronzové medaile z ME 1978 ve štafetě 4x400 m. Začínal 
ve Slavoji Stará Boleslav (1967-70, trenéři K. Kaňka a Šimek), poté Sparta Praha (1971-76, trenéři M. Novák 
a P. Kavan), Dukla Praha (1977-78). Účastník MEJ 1970 (200 m 6., 400 m rozb., 4x400 m 6.), ME 1971 (400 m 
smf.), 1974 (4x400 m rozb.), 1978 (400 m smf., 4x400 m 3.), HME 1973 (400 m rozb.). Mistr ČR 1971-72 (400 
m), 1971-72 a 1974 (4x400 m). Čs. mistr 1971-72, 1974 a 1977 (400 m), 1974 (300 m v hale), 1971-72, 1974 
a 1977 (4x 100 m). Držitel 4 českých rekordů na 400 m 47,01 (1974)-46,33 (1977), 2 ve štafetě 4x400 m 3:06,3 
(1974)-3:04,0 (1978), 2 v odd. štafetě 4x400 m 3:09,5 (1971) a 3:08,4 (1974). Reprezentoval v 19 mezist. utká-
ních (1970-78), z toho 3x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,4 (1971), 200 m 21,28 (1977), 400 m 46,33 (1977), 400 m 
př. 52,0 (1972).

Varhaník Libor, PaedDr., *25. 1. 1966 Kutná Hora; sprinter, činovník a manažer. Člen SKP Olympia Kutná 
Hora. Pracuje jako ředitel České atletiky, s.r.o. od 1995. 1991-92 mezin. sekr. ČAS, od 1993 člen předsednictva 
ČAS. Místopředseda ČAS od 2005, od 2009 předseda ČAS. Od 2012 místopředseda ČOV. V letech 1995-2003 
člen marketingové komise EAA, od 2003 člen soutěžní komise EAA. Os. rekordy: 100 m 11,3 (1982), 200 m 22,6 
(1983).

Zvolenský Alexander, *6. 1. 1931 Modranka (Slovensko); běžec, trenér. Začínal v  TŠS-Kovosmalt Trnava 
(1947-49), poté NV Bratislava (1950-51), ATK-ÚDA-Dukla Praha (1952-62). Účastník ME 1954 (1500 m rozb.). 
Mistr republiky 1956-57 a 1960 (1500 m), 1956-58 a 1960 (kros), 1954 (4x400 m). Držitel čs. rekordů na 1 
míli 4:10,8 (1954), ve štafetách 4x800 m 7:42,2 (1952) a 7:31,8 (1953), 3 ve štafetě 4x1500 m 16:20,2 (1952) 
a 15:26,4 (1954), 2 ve štafetě 4x 880 y 7:40,0 (1953)-7:36,2 (1954), 4x1 míle 17:11,0 (1959). Reprezentoval v 16 
mezist. utkáních (1951-60). Po ukončení závodní činnosti trenér a činovník v Dukle Praha a RH Praha. Os. re-
kordy: 800 m 1:51,0 (1955), 1500 m 3:46,6 (1956), 3000 m 8:08,4 (1957), 5000 m 14:29,8 (1961).
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■ NEKROLOGY

V  Ústí nad Orlicí zemřel dne 19. listopadu Lubomír Karbulka ve  věku 84 let. Rodák z  Říčan přišel 
do města v roce 1948 a už zde zůstal. Byl oporou družstva mužů, za které vybojoval celkem 88 utkání. 
Později pracoval jako vedoucí družstva žen a trenér. Jeho osobní rekordy byly 16.1 na 110 m přek. a57.4 
na 400 m př.

Dne 15. září zemřel v nedožitých 72 letech Stanislav Uma. Běhal v Ústí nad Orlicí střední tratě a potom 
pracoval jako rozhodčí a vedoucí družstev mládeže.

Ve věku 79 let zemřela někdejší účastnice ME a československá rekordmanka Olga Fomenková, pro-
vdaná Krejčí. Narodila se 17. listopadu 1936 v Praze. S atletikou začínala ve Spartaku Praha Sokolovo 
(1952-53), většinu aktivní dráhy však strávila v Rudé hvězdě Praha (1954-68) pod vedením trenéra Zdeň-
ka Hollera. Věnovala se především víceboji, v němž získala šest ze svých deseti republikových titulů – 
zbývající jsou ze 4x100 m (tři) a dálky (jeden). Reprezentovala v deseti mezistátních utkáních (1958-66), 
v pětiboji se zúčastnila i Mistrovství Evropy v roce 1966, kde skončila jedenáctá. Byla spoludržitelkou 
československých rekordů ve štafetách na 4x200, 3x800 a (oddílové) 4x100 m, sama pak posunula hra-
nici tuzemských možností na  čtyřstovce časem 57,2 (1960). Po  srpnu 1968 emigrovala s  manželem 
Josefem Krejčím do Švýcarska. Zemřela 16. prosince nedaleko Lucernu (Horw).

Čest jejich památce.

    
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

PROSINEC

11.1.
Akademické mistrovství ČR .............................................................................................. Praha-Strahov

23.-24.1.
Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích .................................................................................Ostrava

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