
• SLOVO PŘEDSEDY

Uplynulé týdny byly doslova nabité událostmi. Atletika se přestěhovala pod otevřené nebe a  republiková mistrovství 
v chůzi v Poděbradech i v půlmaratonu v Pardubicích byla  vydařená. MČR v chůzi v Poděbradech, doplněné o mezi-
státní utkání a EA Permit mítink, se pyšnilo nejen širokou startovní listinou, ale i skvělými výsledky. Rok před konáním 
Evropského poháru v chůzi je to určitě dobrá zpráva. Rekordní účast v Pardubicích potvrdila, že český běžecký boom 
pokračuje. Uplynulé období bylo i měsícem Valné hromady a Pléna našich střešních organizací ČUS a ČOV. Bohužel 
přijetím nového Loterijního zákona Poslaneckou sněmovnou ČR přijde Český olympijský výbor o finanční prostředky 
z darů od loterijních společností a tak nám nezbývá, než věřit či doufat ve veřejný příslib politiků (premiéra, ministra finan-
cí i ministryně školství), že finanční prostředky do českého sportu budou navýšeny na slíbenou úroveň 6 miliard korun.
V následujících dnech nás čekají dvě atletické lahůdky. Skvěle obsazený Pražský mezinárodní maraton a hvězdná Zlatá 
tretra, která již poosmé přivítá nejlepšího světového atleta Usaina Bolta.
Máme se na co těšit.
S přáním krásných májových dnů

Libor Varhaník,  
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní čtvrté číslo Atletických listů. V něm již pátý rok pokračujeme s hlav-
ním tématem, představováním klubů z  jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do středočeského kraje, kde 
vám představíme atletický oddíl TJ Spartak Vlašim. Další téma měsíce se zabývá Pohárem rozhlasu s Českou 
spořitelnou. Jako vždy si vás dovolím 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
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• PŘEDSEDNICTVO 

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na HMS 2016 v Portlandu 
jako úspěšné. Vysoce pak oceňuje obhajobu mistrovského titulu Pavla Masláka a stříbrné příčky Jakuba Holuši.  • 
P ČAS zhodnotilo celkově vystoupení reprezentace na chodeckém MU v Poděbradech v roce 2016 jako průměr-
né.  • P ČAS schválilo s úpravami směrnici ČAS č. 2/2016 – Volební řád valných hromad KAS, a uložilo předsedovi 
organizační komise ČAS zveřejnit ji na webových stránkách ČAS. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o organizaci 
letošního MU a M ČR v chůzi v Poděbradech a považuje ho za velmi zdařilé. • P ČAS schválilo nominaci závodníků 
a doprovodu pro MS chodeckých týmů 2016. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o provozu přetlakové atletické 
haly Praha – Strahov za období od října 2015 do března 2016. • P ČAS schválilo předložené rekordy dosažené 
v období 1. 1. 2016 – 31. 1. 2016. • P ČAS přijal za členy Českého atletického svazu oddíly: HESU, z. s. Praha,  
HESU, z. s. České Budějovice, HESU, z. s. Liberec, Sportovní centrum Nové Strašecí, z. s., Profi Sport Cheb,  
z. s., P ČAS vzal na vědomí změnu názvu Tělovýchovná Jednota Baník Stříbro, spolek. •
 Karolína Farská

• TÉMA 

Již 48. ročník Poháru rozhlasu určený družstvům školáků druhého stupně ve věku od 12 do 16 let otevřel své 
brány. První okresní kola již proběhla, případně probíhají v tomto týdnu. Naplno se však pohárové bitvy rozjedou 
v následujících dvou týdnech. Z toho plyne i to, že se školy stále mohou na řadě míst hlásit, stačí vyplnit jednodu-
chou přihlášku nawww.poharrozhlasu.cz/prihlaska. Nejúspěšnější školní týmy projdou do krajských kol, která se 
konají 24. května, z nich se pak rekrutují účastníci celostátního finále, jež hostí 7. června Kolín. 
Všichni finalisté se setkají s patronem poháru, jímž je od letoška běžec na střední tratě Jakub Holuša. Úspěšný 
reprezentant hlavně na halových šampionátech, dvakrát stříbrný z HMS a zlatý z HME v Praze se vyznal z blízkého 
vztahu k soutěži. „Děti by měly vědět, že já sám jsem vyrůstal na Poháru rozhlasu a dovedlo mě to až k velké 
atletice a světovým medailím. Přál bych si, abych byl vzorem pro mnohé mladé atlety, a budu šťastný, pokud si 
vybudují stejný vztah ke královně sportů jako já. Moc se těším na osobní setkání při finále v Kolíně,“ vyznal se hrdý 
patron soutěže.
A co žákyně a žáky 6. až 9. třídy (či gymnazisty odpovídajících ročníků) při poháru čeká? Děti jsou rozděleny do 
výše uvedených čtyř kategorií – podle věku na starší a mladší a podle pohlaví, přičemž tým tvoří dvanáct členů. 
Soutěží se ve sprintu na 60 m, běhu (600, 800, 1000 nebo 1500 metrů podle kategorie), ve výšce, dálce, kouli 
(starší) nebo míčku (mladší) a štafetě 4x60 m.  Výsledek družstva pak tvoří výkony jednotlivců ohodnocené podle 
bodovacích tabulek.

Michal Procházka

• Z KRAJŮ 

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
TJ Spartak Vlašim | Vznik: 1943 | Počet registrovaných členů: 112
Předseda oddílu: Ing. Martin Svoboda
www: http://www.atletikavlasim.cz/ 

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
V současné době máme lehce přes 200 evidovaných členů, z toho 112 registrovaných. Z celkového počtu tvoří 
mládež, žactvo a přípravka asi 2/3, zbytek tvoří trenéři, rozhodčí a technicko-organizační pracovníci. Bez těchto 
lidí by nešlo uspořádat žádné atletické závody.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
V posledních letech neustále pomalu narůstá, zejména přípravka a mladší žactvo nám samozřejmě průběžně nej-
více mění počty. Starší žactvo a mládež se už počty většinou ustálí. Z tohoto je vidět, že se zaměřujeme převážně 
na žactvo a mládež, nicméně patříme spíše k těm menším městům, kde se atletika dělá, a tudíž počty našich dětí 
v jednotlivých ročnících se hodně mění a podle toho můžeme stavět družstva. Jsme blízko Prahy a tak už i na 
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střední školy odcházejí naši atleti tam, někdy tam i přestoupí, jindy tam jen trénují. To samé se děje i později při 
vstupu na vysoké školy.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Pravidelně trénuje ve Vlašimi asi 70 závodníků ve věku od 10 do 45 let a k tomu asi 30-40 dětí v přípravce, které 
jsou pouze evidované. Máme dvě skupiny mladšího žactva a další 4 skupiny, kde jsou spojené kategorie žactva 
a mládeže dělené trochu podle zaměření trenérů.
Do soutěží stavíme pravidelně družstva přípravky, obě družstva mladšího žactva a obě družstva dospělých ve II.li-
ze. V posledních letech jsme složili i družstva starších žákyň a pro letošní rok navíc ještě starších žáků a společné 
družstvo juniorek a dorostenek. V těchto kategoriích to závisí, jak se nám sejdou ty dvouleté ročníky. Jinak většina 
našich mládežníků hostuje v pražské Slávii, s kterou máme velmi dobré vztahy. My jim dáváme naše nadějné 
atlety do mládežnických družstev a oni k nám posílají na zkušenou mládežníky do družstev dospělých, aby se ve 
II.lize naučili závodit, protože konkurence v mládežnických soutěžích družstev není na takové úrovni jako II.liga. 
V mládežnických nebo žákovských družstvech je pro nás úspěchem pokud se nám ojediněle podaří porazit ně-
který z velkých středočeských oddílů jako je Kladno, Kolín nebo Stará Boleslav. Ve druhé lize bojujeme pravidelně 
o přední příčky a tato soutěž nám nadmíru vyhovuje, případnému postupu bychom se asi nebránili, ale víme, že 
první liga je ještě o stupínek výše.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Zájem mladých atletů jsme výrazně zpozorovali hlavně po rekonstrukci stadionu v roce 2012 a pak každoročně 
na jaře, kdy přijde spousta dětí hlavně do přípravky. Tam máme občas problém, protože nemůžeme nalézt další 
trenéry, kteří by se chtěli věnovat této kategorii. Občas nám pomáhají i rodiče, ale v průběhu roku se to nějak vždy 
srovná, šikovnější děti přeřadíme k mladšímu žactvu. Pro tuto kategorii neděláme nijak specializované nábory, ale 
spolupracujeme s MDDM ve Vlašimi, kde vedeme kroužky, a tato forma nám v současné době stačí, abychom 
měli dost velký příliv dětí. Mladší žactvo samozřejmě hledáme i na školních soutěžích.
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Předsedou jsem já Martin Svoboda, místopředsedou Roman Zápotocký a statistikem a tiskovým mluvčím je Jan 
Hlaváček. Rozhodčí mají na starosti manželé Říhovi. Scházíme se taková trenérská rada, tedy trenéři všech sku-
pin dle potřeby cca 1x za měsíc. Většinou řešíme ty nejbližší cíle, závody a případně trochu strategie na sezonu. 
Hodně úsilí nás stojí také organizace tří soustředění, na které v létě vyráží okolo 60 dětí. Musíme se již dělit, dříve 
jsme vyráželi všichni společně, dnes už to nejde.
Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci SK?
Naše jednota sdružuje 14 sportů, ale díky poloze stadionu spíše spolupracujeme s vlašimským fotbalem a ho-
kejem. Mladí hokejisté za nás i závodí v kategorii mladšího žactva, ve vyšších kategoriích to už moc nefunguje. 
S fotbalem je to pro nás spíše boj o místo na stadionu. Dvakrát v týdnu máme volnou polovinu travnaté plochy, 
abychom mohli také házet dlouhé hody, a potom hledáme volné časy v týdnu, kdy tam nejsou jednotlivé týmy 
fotbalistů. Na stadionu totiž probíhá příprava všech mládežnických celků a navíc i mužů. My trénujeme různé 
skupiny každý den, ale úterky a čtvrtky je na hřišti dost přetlak.
Na jednotě pro nás dělají hlavně účetnictví, jinak další bližší spolupráci nepotřebujeme.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Původně po rekonstrukci stadionu jsme o mistrovství chtěli usilovat, ale poznal jsem, že organizačně nemáme 
tým lidí, kteří by zvládli vícedenní závody. Proto si spíš myslím, že bychom byli schopni uspořádat mistrovství 
Čech nebo České republiky družstev mládeže. V roce 2014 jsme uspořádali mezikrajové utkání staršího žactva 
a myslím, že se povedlo.
Takové závody jsme schopni pořádat, ale na víc si zatím netroufáme.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Letos pořádáme jako obvykle všechny okresní školní závody, k tomu krajské kolo poháru rozhlasu. Pravidelně 
také pořádáme jedno kolo druhé ligy a jedno kolo mladšího žactva, letos navíc i kolo staršího žactva. Pořádáme 
také KP mládeže a dospělých na dráze, také již tradiční vlašimské memoriály a víceboje. V srpnu hodinovku na 
dráze a v říjnu Běh zámeckým parkem. 

Petr Jelínek



• JEDNÁNÍ KAS 

MORAVSKOSLEZSKÝ | 23. BŘEZNA 2016
VH MSKAS proběhla úspěšně v pracovním duchu, p. Klepek kritizoval neúčast menších oddílů, příště je třeba 
s nimi komunikovat, aby alespoň jednou ročně daly o sobě vědět a zúčastnily se VH, příští rok je VH MSKAS vo-
lební, už teď je třeba uvažovat o kandidátech MSKAS. • Na VH MSKAS byla rozdána atletická brožura moravsko-
slezských soutěží, byly upřesněny některé termíny v soutěžích družstev žactva, sezóna se rozjíždí, některé hlavní 
termíny pro dráhu 2016. • P.Zvolánková informovala o rozpočtu SCM Ostrava a Třinec, finance jsou přibližně ve 
stejném množství jako v roce 2015, činnost SCM bude zajištěna, počet členů se mírně liší od loňského roku, ale 
v podstatě je minimální změna. • Termín příštího jednání v pondělí 9.5. 2016 v 16:30. 
PLZEŇSKÝ KAS | 8. DUBNA
Zahájení VH provedl předseda PKAS pan Petr Konop, a poté předal slovo Ing. R. Sladkému, pověřenému ve-
dením schůze. • Řídící VH pan Sladký seznámil delegáty s navrženými členy mandátové a návrhové komise ve 
složení: mandátová komise pan F. Janeček, návrhová komise pan Ing. J. Ledvina a Mgr. Z. Šilhánek. Navržení 
členové obou komisí byli následně zvoleni. • Byla provedena kontrola usnesení z minulé VH. • Zprávu o činnosti 
Plzeňského kraje za uplynulý rok přednesl předseda PKAS pan Petr Konop. • Za komisi rozhodčích přednesla 
zprávu její předsedkyně paní Mgr. E. Linhartová. • Krajský revizor pan F. Novák shrnul celkovou činnost a práci 
svazu a zejména výboru PKAS, kterou označil za úspěšnou.
KRÁLOVEHRADECKÝ KAS | 6. DUBNA 
VH zahájil předseda L. Šnajdr, který přivítal delegáty i hosty, dále jednání řídil O. Veverka. Všichni delegáti obdr-
želi Ročenku 2015 a Rozpisy soutěží na rok 2016 a oddíly, které jsou pořadateli KP v roce 2016 také medaile 
a diplomy. • Byl schválen jednací řád VH. • Proběhla volba mandátové a volební komise. • Libor Šnajdr seznámil 
přítomné s činností KAS za uplynulé období. O. Veverka, A. Žďárský seznámili delegáty s činností z oblasti své 
působnosti. • Kandidáti valné hromady souhlasili s návrhem výboru KAS o rozšíření počtu členů výboru na 7, 
navržený kandidát K. Ettler byl většinou hlasů zvolen.
OLOMOUCKÝ KAS | 5. DUBNA 
Byl schválen termín VH KASO, který je 10.5. 2016 od 17,00 hod. • Proběhla diskuse týkající se odměňování 
rozhodčích v kontextu zájmu o další vzdělávání. Např. diferenciace odměn dle jednotlivých tříd. Prodiskutovat na 
jednání komise rozhodčích. • M. Sadil informoval o uskutečněném KP v přespolním běhu,kterého se zúčastnilo 
240 závodníků z 19 klubů. Závody byly generálkou na MMAS, které se uskuteční na podzim. • P.Hrabal informoval 
o připravovaných závodech Velká cena Olomouce a především IAAF DAY.• P. Dočkal  podal informace o hospo-
daření. • Příští jednání se uskuteční  v úterý 10. 5.2016 od 15,30 hod. v klubovně AK Olomouc.
STŘEDOČESKÝ KAS | 3. DUBNA
Zprávu za Komisi mládeže přednesl p. Martin Svoboda. • Byla vydána zpráva vedoucí trenérky SCM Středočes-
kého kraje za rok 2015 Hany Větrovcové – podmínky pro práci s mládeží se stále zlepšují. • Zpráva předsedy STK 
SKAS za rok 2016 Milana Pufra – pochvala oddílům za včasné přihlášky. 
PAS | 23. BŘEZNA 
Jednání zahájil předseda PAS a předložil k odsouhlasení písemný návrh programu jednání. • Zkontrolovány všech-
ny úkoly na základě písemného podkladu. Zároveň byla přijata opatření k zabezpečení stávajících úkolů. • Výbor 
PAS projednal písemné hodnocení meziměstského halového utkání žactva, předložené předsedou komise mlá-
deže. • Sekretář předložil výboru seznam pražských atletických oddílů a klubů, které podaly v termínu přihlášku 
k činnosti. Z předloženého materiálu vyplývá, že přihlášku k činnosti v Praze podalo celkem 45 oddílů a klubů. • 
39. jednání výboru PAS se bude konat v pondělí 25. dubna 2016 od 18.00 hodin.

• KALENDÁRIUM 

Deverová Monika, roz. Hamhalterová, *5. 5. 1966 Praha; běžkyně. Začínala v Bohemians ČKD Praha (1980-
89, trenér P. Kronus), poté ASK Slavia Praha (1990-98, trenéři M. Peterek, 1997 S. Štrobl, 1998 B. Müller). Účast-
nice ME 1994 v krosu (52.), MS 1996 v silniční štafetě (14.) a MS 1997 v půlmaratonu (68.). Čs. mistryně na 3000 
m v hale (1986). Mistryně ČR 1983 (1500 m), 1986 (3000 m), 1987 (1500 m v hale a 3000 m), 1988 (3000 m v hale 
i na dráze), 1995 (10 000 m) a 1996 (půlmaraton). Držitelka českého rekordu na 5000 m 15:44,11 (1988) a na  
10 000 m 33:22,81 (1988). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1988-95), z toho 1x v EP (1995). Os. rekordy: 
800 m 2:12,82 (1986), 1500 m 4:17,52 (1988), 3000 m 9:02,66 (1988), 5000 m 15:44,11 (1988), 10 000 m 
33:22,81 (1988), půlmaraton 1:13:43 (1995), maraton 2:42:20 (1995).
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Dostálová Martina *24. 5. 1986 Most; sprinterka. Začínala v AK Most (1996-2004, trenér L. Honzík, R. Šíma), 
poté PSK Olymp Praha (2005-10, trenér M. Zahořák). Účastnice MEJ 2005 (100 m rozb. 4x100 m rozb.), ME 
2007 22 (200 m rozb., 4x100 m 7.). Reprezentovala v 10 mezist. utkáních (2001-2008), z toho 2x v EP. Os. 
rekordy: 100 m 11,74 (2008), 200 m 24,01 (2007) a 23,96w (2007).

Hřivnová Pavla, *8. 5. 1986 Olomouc; sprinterka. Začínala v AK Olomouc (2000-04, trenér Jiří Novotný), poté 
ACP Olymp Brno (2005), AK Olomouc (2006), AC Moravská Slavia Brno (2007-09, trenér P. Punčochář), AK 
Olymp Brno (2010), Hvězda SKP Pardubice (2011), AK Olymp Brno (od 2012). Účastnice MEJ 2005 (100 m 
rozb., 4x100 m rozb.), ME 22 2007 (4x100 m 7.). Reprezentovala v 6 mezist. utkání (2005-09). Os. rekordy:  
100 m 11,86 (2008), 200 m 24,35 (2010) a 24,17w (2008).

Charvát Jaroslav, Ing., *18. 5. 1941 Hradec Králové; kladivář. Začínal ve Spartaku Hradec Králové (1959-67, 
trenér V. Lajbner), poté VŠ Praha (1968-69, trenér J. Málek), Dukla Praha (1970-78, trenéři J. Skobla a od 1978 
J. Málek). Účastník ME 1974 (kval.). Mistr ČR 1973, čs. mistr 1973 a 1974. Držitel 5 českých rekordů 69,04 
(1973)-71,54 (1974), jako první český kladivář překonal hranici 70 m (70,08 Praha 26. 8. 1973). Reprezentoval 
v 11 mezist. utkáních (1971-74), z toho 1x v EP. Po ukončení závodní činnosti redaktor Čs. sportu a trenér. Os. 
rekord: kladivo 71,54 (1974).

Chrbolka Vít, *16. 5. 1966 Pardubice; běžec. Začínal v Turnově (1984), poté VŠ Praha Praha (1985-90), VTJ 
Kutná Hora (1991-92), TSV Gliesheim (1993). Účastník MS 1991 v krosu (202.). Mistr ČR 1990 (kros). Os. re-
kordy: 5000 m 14:24,24 (1991), 10 000 m 29:54,8 (1991), maraton 2:20:13 (1990).

Chválková Daniela, roz. Reiská, *14. 5. 1961 Ostrava; výškařka. Závodila za Vítkovice (1976-89, trenér M. 
Moravec). Mistryně ČR v hale 1982, 1984, 1985, 1986, na dráze 1982-84 a 1986. Čs. mistryně 1986. Repre-
zentovala v 5 mezist. utkáních (1982-86). Os. rekord: výška 188 (1986).

Konvalinková Kateřina, *14. 5. 1986 Havířov; skokanka. Závodila za SSK Vítkovice (2000-10, trenéři Soural, 
Z. Hubáček). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (2003-09). Os. rekordy: 100 m př. 14,67 a 14,56w (2009), 
výška 184 (2009), dálka 614 (2008) a 619w (2009), sedmiboj 5542 (2008).

Linková Jana, provd. Oppolzerová, *19. 5. 1951 Jablonec nad Nisou; oštěpařka. Závodila za LIAZ Jablonec 
n. N. (1965-80, trenéři otec A. Linka, učitel Krykorka, J. Sedláčková, od 1969 P. Kárný). Mistryně ČR 1970-71, 
1973 a 1975, čs. mistryně 1971, 1973 a 1975. Reprezentovala v 18 mezist. utkáních (1970-79), z toho 4x v EP. 
Os. rekord: oštěp 58,80 (1976).

Palkovský Jiří, *23. 5. 1951 Ostrava; výškař. Juniorský mistr Evropy 1970 a držitel stříbrné medaile z HME 
1973. Začínal jako gymnasta (1963), s atletikou ve VŽKG Vítkovicích (1966-73, trenér otec, od 1968 R. Hübner), 
poté RH Praha (1976-78), VŽKG Vítkovice (1975), RH Praha (1976-78). Účastník MEJ 1970 (1.), ME 1971 (11.), 
HME 1973 (2.) a 1975 (15.). Mistr ČR 1971 a 1977 na dráze, 1977 v hale. Držitel českého rekordu 218 (1970). 
Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1970-77), z toho 2x v EP. Os. rekord: výška 221h (1977) a 218 (1970).

Pelantová Lucie, *7. 5. 1986 Praha; chodkyně. Začínala v AC Praha 1890 (2004-06, trenér J. Průcha), poté 
USK Praha (2007-10, trenér I. Piták), PSK Olymp Praha (od 2011, trenér J. Malysa). Mistryně ČR v chůzi na 
20 km (2006, 2010-12). Reprezentovala v 16 mezistátních utkáních (2005-12). Účastnice ME 22 2007 (20 km 
chůze 9.), ME 2010 (16.), MS 2011 (25.), OH 2012 (35.), univerziáda 2009 (7.) a 2011 (4.). Os. rekordy: 5000 m 
21:34,33 (2012), 10 000 m 46:51,2 (2011), 10 km 45:26 (2010), 20 km 1:32:53 (2012), běhy 5000 m 18:29,39 
(2008), 10 000 m 39:29,8mix (2009).

Ptáčníková Jiřina, provd. Svobodová, *20. 5. 1986 Plzeň; tyčkařka. Mistryně Evropy 2012, vítězka světové 
univerziády 2009. Začínala v PSK Olymp Praha (2000-01), poté USK Praha (2002-06, trenér P. Beran, od 2005 
trenér B. Patera), Dukla Praha (2007-09, od 2008 trenéři Z. Lubenský a otec F. Ptáčník), PSK Olymp Praha 
(2010-12). Účastnice MSJ 2002 (ve finale bez platného pokusu) a 2004 (ve finale bez platného pokusu), MS 17 
2003 (5.), MEJ 2003 (6.) a 2005 (4.), ME 2006 (kval.), 2010 (5.), 2012 (1.), HME 2009 (kval.) a 2011 (4.), MS 2009 
(kval.) a 2011 (7.), HMS 2010 (5.) a 2012 (6.), OH 2012 (6.), univerziády 2009 (1.). Halová mistryně ČR (2009-
12), na dráze (2009-11). Reprezentovala ve 12 mezist. utkáních (2002-11). Manžel Petr Svoboda-viz heslo. Os. 
rekordy: tyč 472 (2012), dálka 585, 595h a 620w (2010).
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Strnadová Milena, roz. Matějkovičová, *23. 5. 1961 Ústí nad Labem; běžkyně. Halová mistryně Evropy 1984 
na 800 m, držitelka stříbrných medailí ve štafetě 4x400 m z ME 1982 a MS 1983. Začínala ve Hvězdě Trnovany 
(1972-75, trenér J. Podsedník), poté Lokomotiva Bílina (1976-79, VŠ-USK Praha (1980-92, trenér M. Bureš). 
Účastnice MEJ 1979 (400 m smf., 4x400 m 8.), ME 1982 (4x400 m 2.) a 1986 (800 m 5.), MS 1983 (800 m 
7., 4x400 m 2.) a 1991 (800 m smf.), HME 1984 (800 m 1.) a 1992 (800 m smf.). Mistryně ČR 1991 (400 m), 
1986 a 1991 (800 m v hale), 1982 (4x100 m), 1982-83 (4x 400 m). Čs. mistryně 1992 (400 m v hale), 1986 
a 1991 (800 m v hale), 1989 (1500 m), 1982 (4x400 m). Držitelka 5 českých rekordů: 1000 m 2:39,5 (1985), 3 
ve štafetě 4x400 m 3:27,13 (1981)-3:20,32 (1983), 1x v odd. štafetě 4x400 m 3:30,70 (1983). Reprezentovala 
v 15 mezist. utkáních (1980-92), z toho 6x v EP. Os. rekordy: 200 m 24,44 (1982), 400 m 51,88 (1983), 800 m 
1:57,28 (1983), 1000 m 2:39,5 (1985), 1500 m 4:07,35 (1985).

Vričan Miroslav, *7. 5. 1966 Banská Bystrica (Slovensko); kladivář. Začínal jako hokejista (1975), s atletikou 
v Dukle Banská Bystrica (1979-80, trenér D. Valent), poté Slávia PF Banská Bystrica (1981-85, trenér J. Koukal), 
Dukla Praha (1986-91, trenér J. Brabec), AC Sparta Praha (1992). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1987-
90). Os. rekord: kladivo 72,26 (1988).

Vyčichlo Jiří, *17. 5. 1946 Praha; trojskokan. Začínal v Spartaku Stalingrad-ČKD Praha (1962-65, trenéři Ing. 
Kreisinger, od 1963 P. Formánek), poté Dukla Praha (1966-67, trenér Z. Melichárek), Dukla Banská Bystrica 
(1968), Dukla Praha (1969-78). Účastník EHJ 1964 (6.), ME 1974 (7.), HME 1975 (9.), OH 1976 (9.). Mistr ČR 
1972 a 1974, v hale 1976. Čs. mistr 1968, 1971, 1973-74 a 1976-78, v hale 1974-75 a 1978. Držitel 2 českých 
rekordů 16,68 (1974) a 16,87 (1976). Reprezentoval v 17 mezist. utkáních (1967-78), z toho 2x v EP. Zabývá se 
statistikou s fotodokumentací, zvláště trojskoku. Člen ATFS od 1998. Do 2012 správce haly PSK Olymp Praha. 
Os. rekordy: dálka 711 (1972), trojskok 16,87 (1976).

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 8.5. Volkswagen maraton Praha (MČR v maratonu) ..........................................................................Praha
 14.5.  1. kolo extraligy mužů a žen ........................................................................................................Plzeň
 20.5. Zlatá tretra ..............................................................................................................................Ostrava
 20.-22.5. MČR ve vícebojích .....................................................................................................................Praha
 21.5. Mattoni půlmaraton Karlovy Vary......................................................................................Karlovy Vary
 24.5 Memoriál Ludvíka Daňka...........................................................................................................Turnov
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NEKROLOGY

Dne 14. dubna 2016 zemřel ve věku 86 let vrhačský trenér Ladislav Vitoul. Dlouhodobě působil v AK  Lokomo-
tiva Olomouc a SSK Vítkovice.



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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