
• SLOVO PŘEDSEDY

Přestože všichni žijeme dozvuky ME v Amsterdamu, dovolím si vrátit se na začátek cesty našich atletů letošní atletickou 
sezónou, na republikové mistrovství v Táboře. Letošní koncept MČR byl pojat nově. Páteční soutěž koulařů se odehrá-
vala přímo na Žižkově náměstí, které poskytlo nádhernou kulisu. Velký zájem diváků, médií a především kvalitní výkony 
koulařů potvrdili správnost rozhodnutí formát mistrovství inovovat. Sobotní i nedělní fi nálový blok přivedl na táborský 
stadion spoustu diváků, kteří vytvořili našim atletům příjemnou atmosféru. Přímý přenos, kterým nedělní fi nálový blok 
s prostřihy ze soboty i pátku letos Česká televize vysílala, měl krásnou sledovanost a dotvořil tak mozaiku vydařeného 
šampionátu. Věřím, že pořadatelé v Třinci převezmou štafetu a MČR 2017 bude neméně zdařilé!
Mistrovství Evropy v Amsterdamu české atletice přineslo 4 stříbrné medaile a potvrzení, že je o atletiku v České republice 
zájem. Přímé přenosy doplněné o aktuální rozhovory z Amsterdamu se těšily velmi dobré sledovanosti. 
Plénum ČOV nominovalo 26 atletů na Olympijské hry v brazilském Riu de Janeiru. Atletika tak suverénně tvoří největší 
část olympijského týmu. Blahopřeji všem nominovaným atletům a přeji jim, aby byla jejich účast zdařilá.
Vám všem přeji krásné léto a skvěle si užijte olympijské hry

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní kombinované šesté a sedmé číslo Atletických listů. V něm již pátý rok 
pokračujeme s hlavním tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do ústecké-
ho kraje, kde vám představíme atletický oddíl TJ VTŽ Chomutov. Další téma měsíce se zabývá vystoupením 
českých atletů na mládežnických šampionátech. Z  jednání KAS přinášíme Moravskoslezský, Karlovarský, 
Plzeňský a Olomoucký. 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

Redakce AL
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• PŘEDSEDNICTVO 

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo návrh nominace na letní olympijské hry 
do Rio de Janeira a pověřilo předsedu ČAS o předložení návrhu nominace na dnešním Plénu ČOV. • P ČAS pro-
jednalo způsob nominace na MS v běhu do vrchu, které se uskuteční 11. září 2016 v Sapareva Banya. • P ČAS 
zhodnotilo vystoupení českého reprezentanta na EP v běhu na 10 000 metrů jako neúspěšné. • P ČAS zhodnotilo 
vystoupení českých reprezentantů na MS v horském maratonu jako dobré. • P ČAS zhodnotilo vystoupení do-
rostenek na WMRA mezinárodního poháru mládeže v běhu do vrchu jako úspěšné, vystoupení dorostenců jako 
neúspěšné a ocenilo vítězství Báry Havlíčkové. • P ČAS zhodnotilo vystoupení dorosteneckých reprezentačních 
týmů na MU 2016 jako úspěšné, především pak díky dosaženým kvalitním individuálním výkonům. • P ČAS vzalo 
na vědomí zprávu o průběhu Štafetového poháru v roce 2016 a pověřilo předsedu komise mládeže přípravou pro-
jektu Štafetový pohár pro rok 2017. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o průběhu soutěže Pohár rozhlasu v roce 
2016 a pověřilo předsedu komise mládeže zpracováním přehledu vyúčtování ročníku 2016 a přípravu projektu 
Pohár rozhlasu pro rok 2017. • P ČAS přijalo za svého člena SK Zvole, z. s.•
 Karolína Farská

• TÉMA 

Česká stopa na mládežnických šampionátech

Červenec je tradičním termínem konání světových a evropských mistrovství mládežnických kategorii a v letošním 
roce tomu nebylo jinak. Gruzínské Tbilisi hostilo premiérový evropský šampionát do 17 let a světová juniorská elita 
se sešla v polské Bydhošti. Na obou akcích nechyběli ani naši reprezentanti. 

Dorostenecké kontinentální mistrovství je novinkou v  atletickém kalendáři a  česká výprava si i  přes problémy 
s dopravou a se zdravím vedla velmi úspěšně. Právě doprava po ose Praha-Istanbul-Tbilisi byla problematická. Již 
cestou na šampionát dorazili někteří členové se zpožděním. Návrat byl pak ovlivněn omezením dopravy na letišti 
v Istanbulu. To však nebyla jediná nepříjemnost, která český tým potkala. Hned druhý den pobytu v gruzínské me-
tropoli se začaly u některých členů výpravy objevovat zažívací potíže, které nakonec postihly téměř třetinu našich 
atletů, což mělo za následek zrušení několika startů, jiní zase závodili i přes oslabení organismu. 

I přes tyto potíže vybojovali naši atleti tři cenné kovy, o které se zasloužily zástupkyně něžného pohlaví. Mistryní 
světa se stala Kateřina Skypalová, která se v závěrečné sérii dostala přes všechny své soupeřky a vystoupala na 
nejvyšší stupínek. Sprinterka Nikola Bendová byla jednou z těch, kterým se nevyhnuly zdravotní problémy, což 
mělo za následek zrušení jejího startu na stovce. Na dvojnásobnou trať však nastoupila a s vypětím všech sil si 
nakonec doběhla pro bronz. Cenný kov stejné hodnoty si pak vyskákala i tyčkařka Amálie Švábíková. 

Česká výprava získala ještě pět finálových bodovaných umístění. Pátá byla v novém osobním rekordu sedmibojař-
ka Jana Novotná, pro šesté místo si doběhla chlapecká štafeta ve složení Vácha, Hampl, Klíma, Chloupek. Sedmý 
byl Matěj Krsek na dvoustovce a osmá místa vybojovali koulař Jakub Héža a dálkař Vilém Stráský. 

Polská Bydhošť je již zkušeným pořadatelem mezinárodních mládežnických. Letošní mistrovství světa juniorů bylo 
třetím setkáním atletických naději v této destinaci. V individuálních disciplínách zasáhlo do bojů jednadvacet čes-
kých reprezentantů. O největší úspěch se postarala výškařka Michaela Hrubá, která získala titul juniorské mistryně 
světa. Navíc ji podpořila skvělým čtvrtým místem její kolegyně v sektoru Lada Pejchalová, která přišla o cenný kov 
pouze díky horšímu zápisu na 186 centimetrech. Čtvrtá byla i oštěpařka Nikol Tabačková, která si ve finále hodila 
osobní rekord. Sedmé pak byly Tereza Vokálová na čtvrtce překážek a Amálie Švábíková v tyči. Stejného umístění 
dosáhla i štafeta žen na 4x400 metrů ve složení Vondrová, Krupařová, Slavíková, Seidlová.

 Petr Jelínek
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• Z KRAJŮ 

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
TJ VTŽ Chomutov, z.s.
Vznik: 1946 | Počet registrovaných členů: 250 | Předseda oddílu: Mgr. Jana Hyjánková

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
V této chvíli má oddíl kolem 250 členů, z toho 210 dětí a další děti jsou v atletických kroužcích při ZŠ Na Příkopech 
a ZŠ Písečná, se kterými oddíl spolupracuje.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Za poslední dva roky se zvýšil počet členů dětí a mládeže o 100 členů. V průběhu roku chodí stále noví a noví 
zájemci. Nemusíme ani dělat žádný nábor.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Oddíl přihlašuje pravidelně do KPD mladší žákyně, starší žákyně, starší žáky (někdy mladší žáky, záleží, jak se to 
každý rok sejde, tady v Chomutově je o kluky nouze – všichni hrají hokej nebo fl orbal, je jich tedy podstatně méně). 
Z těch, co jezdí na závody (žákovské kategorie cca 50), pravidelně většina trénuje 2- 3x týdně. V loňském roce 
jsme postavili družstvo dorostenek, které skončilo na MČR na 7.místě. Stavíme družstvo žen letos bojující v 2.
lize (vloni 1.liga). Družstva žen a mužů přihlašujeme také do KPD, kde většinou závodí právě mládež, aby získali 
zkušenosti.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Atletika pro děti je u nás velmi oblíbená. Každoročně pomáháme v Chomutově při organizaci tohoto projektu. 
Oddíl vlastní tři sady, Atletika pro děti je tedy každodenní součástí tréninků.
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Vedení oddílu má 5 členů. O děti se stará 9 kvalifi kovaných trenérů a další se zaučují, vzhledem ke stále rostoucí 
základně. Předseda zajišťuje chod oddílu (žádosti, dotace, reprezentace oddílu, rozpisy tréninků…), zároveň je 
hlavní trenérem oddílu. Další členové oddílu zajišťují závodění (doprava, přihlášky, samotné závody) a samozřejmě 
trénování. Hospodář se stará o vyúčtování. Výbor se schází v případě potřeby, kdy je nutné něco vyřešit. Spoustu 
věcí vyřešíme během tréninku na hřišti, jelikož jsme pravidelně téměř všichni na hřišti.
Jste členy TJ. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci TJ?
Jsme členy TJ, která sdružuje dalších 6 sportů (aikido, judo, vzpírání, kuželky,stolní tenis). Atletický areál je mimo 
dosah TJ, atletický oddíl využívá prostor TJ pouze pro posilování (pro naše potřeby vybavená posilovna). Předse-
da TJ nám vychází maximálně vstříc a velice nás podporuje.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
O MČR určitě neusilujeme, jelikož náš stadion má 300m ovál. 
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Závody pořádáme v rámci kraje – letos 2.kolo KPD ml. žactva a 3.kolo KPD mužů a žen. Při organizaci se členové 
aktivně zapojují jako pomocníci, rozhodčí. Dále pomáháme při dalších akcích, jako je Atletika pro děti, Děti na 
startu. Zajišťujeme školní závody (Corny, 4boj, Pohár rozhlasu), v minulých letech jsme také spolupořádali MČR 
stavebních škol či MČR pro MP sportovce, žáky praktických, PŠ, OU, PrŠ a klienty ÚSP.

Petr Jelínek

• JEDNÁNÍ KAS 

PLZEŇSKÝ KAS | 30. ČERVNA
Jednání zahájil předseda PKAS pan Petr Konop. K navrženému programu jednání nebyly připomínky. • Byla pro-
vedena kontrola úkolů z minulého zápisu. • VV řešil problematiku Poháru rozhlasu a Corny. Zajištění průběhu PR 
je velmi složité z důvodu fi nančního, ale i technicko-organizačního. Výbor je přesvědčen, že předsednictvo ČAS 
by se mělo zamyslet nad určitou formou „motivačního příspěvku“ pro pořadatele krajského fi nále PR a krajského 
fi nále Corny. Dalším závažným problémem je zajištění technicko-organizační (funkcionáři, rozhodčí, technická 
četa). Soutěž probíhá v dopoledních hodinách a personální zabezpečení je pro pořadatele velmi svízelné. VV se 
proto domnívá, že je naprosto nezbytná systémová změna. Pokud se tak nestane, bude i do budoucna pořádání 



těchto soutěží „černou můrou“ pořadatelů. • Výbor provedl hodnocení již uskutečněných závodů. • Příští jednání 
výboru PKAS se uskuteční dne 25. 8. 2016 od 17. 00 hod.

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 20. ČERVNA 
P.Zvolánková informovala, že na urgenci zaplatili soutěžní poplatek Prostějov a Břeclav, ještě chybí Blansko a Kro-
měříž, bylo rozhodnuto poslat těmto dvěma klubům fakturu. • P.Hoferek zhodnotil činnost MSKAS. • P.Zvolánek 
zhodnotil zatím probíhající soutěže na dráze, kromě družstev žactva viz. výše, proběhlo vše v pořádku. • P.Zvo-
lánková informace o tom, že SCM obdrželo 75% dotací na činnost a informoval o ekonomice MMaS st. žactva 
v Třinci. • Požadavek trenérů, aby MSKAS projednal na soutěžní komisi změnu disciplín u dorostenek, kde u nás 
běháme 1500m př. a na ME se běhá 2000m př., stejná situace je na 400m př., kde u nás se běhá 300m př., situ-
ace je nutno řešit. • Termín příštího jednání – pondělí 29.8. 2016 v 16,00 hodin – zasedačka SSKV. 

OLOMOUCKÝ KAS | 7. ČERVNA 
Diskutováno o soutěžích družstev žactva: Návrh na dřívější začátek utkání, počet pokusů v technických disciplí-
nách. Dále zvažována možnost spojení se zlínským krajem. • Diskutováno o fi nančním příspěvku z loterií. V této 
souvislosti uvažována možnost navýšit „startovné“ pro soutěže družstev na podporu pořadatelů jednotlivých kol. 
• Diskutována soutěž dospělých 1. a 2. NAL. Navrhováno nepořádat kola v prázdninovém termínu a na podzim 
uspořádat 2 kola. Dále navrhováno pořádat baráž o 1. NAL. • Urgence odevzdání zdravotních prohlídek členů 
SCM a CISKO. • Příští jednání se uskuteční v úterý 30.8.2016 od 9,00 hod. v klubovně AK Olomouc. 

KARLOVARSKÝ KAS | 31. KVĚTNA 
Jednání řídil p. Jacek Příbáň. • Proběhla kontrola zápisu. • Proběhlo hodnocení závodů: Chodovská tretra, Májo-
vé závody v Karlových Varech, Štafetový pohár – krajské kolo, půlmaraton Karlovy Vary, Pohár rozhlasu – krajské 
kolo, soutěže přípravek, soutěže OMD • Projednání zajištění dalších závodů v kraji. 

• KALENDÁRIUM 

Bende Herbert, *12. 7. 1941 Bratislava (Slovensko); sprinter. Začínal ve Slovanu Bratislava (1959-64), poté Dukla 
Praha (1965-66), Dukla Banská Bystrica (1967-69). Účastník ME 1966 (100 m rozb., 4x100 m 7.). Mistr republiky 
1967 (100 m a 4x100 m). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1965-66). Os. rekordy: 100 m 10,4 (1965), 200 m 
21,4 (1965).

Birnbaumová Jitka, roz. Potrebuješová, *6. 8. 1946 Lom; srpinterka, vícebojařka. Závodila za CHZ Litvínov 
(1959-78, trenér J. Havran). Účastnice EHJ 1964 (80 m př. rozb., koule 5., 4x100 m 4.). ME 1971 (pětiboj 14.). 
Mistryně ČR 1970 (100 m), 1972 (100 m, 200 m), 1975 (400 m v hale), 1976 (300 m v hale). Čs. mistryně na 
dráze 1970-71 (100 m), 1970 (200 m př.), 1965 a 1968-70 (pětiboj), v hale 1970 (100 m) a 1975 (300 m). Dr-
žitelka českých rekordů na 200 m 23,8 (1970), na 200 m př. 27,3 a 27,0 (1970), 3 v pětiboji 4604 (1969)-4868 
(1970). Reprezentovala v 16 mezist. utkáních (1965-75), z toho 4x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenérka, 
předsedkyně AO Baník Meziboří. Manžel a syn Jiří Birnbaumové-viz hesla. Os. rekordy: 100 m 11,6 (1970), 200 m 
23,8 (1970), 400 m 54,7 (1976), 100 m př. 13,7 (1970), výška 157 (1969), dálka 605 (1970), koule 13,50 (1970), 
pětiboj 4868 (1970).

Habásko Petr, Mgr., *22. 8. 1976 Praha; překážkář, trenér. Závodil za ASK Slavia Praha (1996-99, trenér P. No-
votný), poté AC Turnov (2001), ASK Slavia Praha (2001-08). Mistr ČR 2003-04 a 2006 (4x400 m). Po ukončení zá-
vodní činnosti trenér SG, od 2012 v PSK Olymp Praha. Os. rekordy: 400 m 48,86h (2006), 400 m př. 50,35 (2006).
Chaloupka Pavel, *3. 7. 1941; sprinter. Začínal ve Spartaku Stalingrad (1959-60, trenér V. Trkal), poté Dukla 
Praha (1961-62), Sparta Praha (1963-64), Bohemians ČKD Praha (1965-70, trenér V. Trkal). Reprezentoval v 6 
mezist. utkáních (1961-63). Po ukončení závodní činnosti trenér mládeže. Os. rekordy: 100 m 10,5 (1967), 200 
m 21,5 (1964).

Kalousová Olga, roz. Jiráňová, *9. 7. 1951 Benešov u Prahy; oštěpařka. Začínala v Kavalieru Sázava (1965-66, 
trenér D. Lukeš), poté Slavia IPS Praha (1967-69), Sparta ČKD Praha (1970-82, trenér A. Andrýsek). Reprezento-
vala v 7 mezist. utkáních (1971-75), z toho 1x v EP. Os. rekord: oštěp 54,72 (1975).
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Kočí Jaroslav, *9. 8. 1906 Plzeň; †21. 2. 1999; chodec, běžec. Začínal v AC Sparta Praha (1920-25), poté VS 
Praha (1926-39), AC Praha (1940-48), Sokol Střížkov (1949-51), Kancelářské stroje Praha (1952-53), Kobylisy 
(1971). Mistr republiky 1933, 1936, 1938 a 1939 (25 km chůze). Po celou kariéru bez trenéra. Držitel základních 
čs. rekordů na 20 000 m chůze 1:45:06,0 (1935) a v dvouhodinovce 22 468,80 (1935). Reprezentoval v 5 me-
zist. utkáních (1936-47). Akademický malíř-karikaturista. Os. rekordy: 10 000 m chůze 47:57,1 (1935), maraton 
2:52:00 (1936).

Kormúth Alojz, *5. 7. 1926 Košolná (Slovensko); diskař. Závodil za ŠK Bratislava (1945-48), poté ATK Praha 
(1949-50), NV a Fyzk. Bratislava (1951-52), RH Praha (1953), Slávia, Dimitrov a SVŠT Bratislava (1954-78). 
Účastník ME 1950 (disk 6.). V dresu ATK Praha mistr republiky v hodu diskem (1950). Držitel 3 čs. rekordů 
v hodu diskem 47,79-49,87 (1950). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1949-50). Os. rekordy: koule 14,84 
(1950), disk 50,31 (1957).

Malysa Jiří, *14. 8. 1966 Opava; chodec. Začínal ve Slezanu Opava (1981-86, trenér J. Štindl, s chůzí 1983), 
poté Šumava Klatovy (1987), VTJ Kutná Hora (1988, trenér S. Mikeska), Slezan Opava (1989-93, trenér od 1989 
K. Jedlička), Czech Walk (1994), Sokol Opava (1995), SK Nové Město nad Metují (1996-2004), VSK Univerzita 
Brno (2005-2010), AK Kroměříž (2011), VSK Univerzita Brno (od 2012). Účastník HME 1994 (5000 m diskv.), 
OH 1996 (20 km 25.), 2000 (20 km 19.) a 2004 (20 km diskv.), ME 1998 (20 km 21.) a 2002 (20 km 13., 50 km 
diskv.), MS 2001 (20 km 9.) a 2003 (20 km 27.). Mistr ČR 1989, 1991, 1993, 1998-2002 (20 km), 2004 (50 km), 
v hale 1993-94 (5000 m). Reprezentoval v 21 mezist. utkáních (1993-2008). Os. rekordy: 10 km 39:18 (2000), 
20 km 1:19:18 (2000), 50 km 4:03:21 (2001).

Medlík Zdeněk, *26. 8. 1986 Jilemnice; běžec. Začínal v LIAZ Jablonec n. N. (1998-2006, trenéři M. Kvasov, J. 
Cikán, Z. Truksa), poté AK Kroměříž (2007-2011, trenér Z. Truksa). Účastník MEJ 2005 (1500 m rozb.) a ME 22 
2007 (3000 m př. rozb.). Mistr ČR 2007 v přespolním běhu (4 km). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (2005-
06). Os. rekordy: 800 m 1:50,51 (2005), 1000 m 2:23,34 (2009), 1500 m 3:45,98 (2009), 3000 m 8:20,55h 
(2008) a 8:27,09 (2006), 3000 m př. 8:51,62 (2007).

Priščák Jaroslav, Ing., PhDr., *28. 8. 1956 Martin (Slovensko); dálkař, trojskokan. Držitel bronzové medaile 
z MEJ 1975 v dálce. Začínal ve VSŽ Košice (1970-80, trenéři Š. Aboši, od 1971 J. Kolčiter), poté Dukla Praha 
(1981-86, trenér V. Fišer). Účastník MEJ 1976 (dálka 3.). Mistr republiky v hale 1980 (dálka), 1982, 1983, 1986 
(trojskok), na dráze 1982 a 1985 (trojskok), 1982 a 1986 (4x100 m). Mistr ČR 1986 (4x100 m). Držitel 2 českých 
rekordů v odd. štafetě 4x100 m 40,17 (1982) a 39,60 (1985). Reprezentoval ve 14 mezist. utkáních (1973-85), 
z toho 2x v EP. Po ukončení závodní činnosti trenér od 1989 v Dukle Praha, 1997-2011 šéftrenérem. Významní 
svěřenci: M. Gombala, R. Orlík, M. Morkes, J. Mužík a další. Os. rekordy: dálka 794 (1978), trojskok 17,23 (1984).

Rosolová Denisa, roz. Ščerbová, *21. 8. 1986 Karviná; dálkařka, vícebojařka, sprinterka, překážkářka. Ha-
lová mistryně Evropy 2011 na 400 m, juniorská mistryně světa 2004 a Evropy 2005 v dálce, držitelka stříbrné 
medaile na 400 m př. z ME 2012, v dálce z MS 2003 17 let a z ME 2007 22 let, bronzové medaile v dálce z HME 
2007 a ve štafetě 4x400 m z HMS 2010 a z ME 2012. Začínala při skokanském trojboji v Havířově (1997), poté 
Orlová-Lutyně (1999-2000, trenér J. Bardas), AK SSK Vítkovice (2001-10, trenér A. Duda), USK Praha (od 2011, 
trenérka M. Blažková). Účastnice MS 17 2001 (dálka 10.) a 2003 (dálka 2.), MEJ 2003 (dálka 4., 4x400 m 8.) 
a 2005 (dálka 1.), HMS 2004 (dálka kval.), 2008 (60 m př. rozb., dálka kval., 4x400 m 4.), 2010 (400 m smf, 
4x400 m 4.), MSJ 2004 (dálka 1.), OH 2004 (dálka kval.), 2008 (dálka kval., sedmiboj nedok.) a 2012 (400 m př. 
7., 4x400 m 7.), HME 2005 (dálka kval.), 2007 (dálka 3.), 2009 (pětiboj 10.) a 2011 (400 m 1.), ME 2006 (sed-
miboj nedok.), 2010 (400 m 5., 4x400 m rozb.) a 2012 (400 m př. 2., 4x400 m 3.), ME 22 2007 (dálka 2.), MS 
2007 (dálka kval.) a 2011 (400 m smf., 4x400 m 7.). Halová mistryně ČR 2004-06 a 2009 (dálka), 2010 (400 m) 
a 2012 (200 m), na dráze 2004 a 2007-08) (dálka), 2005, 2008 a 2010-11 (200 m), 2012 (400 m př.). Držitelka 
2 halových rekordů ČR v dálce 664 (2005) a 664 (2007), 2 v odd. štafetě 4x400 m 3:29,95 a 3:26,01 (2011). 
Reprezentovala v 17 mezistátních utkáních (2001-12). Os. rekordy: 100 m 11,61 (2010) a 11,32w (2011), 200 
m 23,03 (2010), 400 m 50,84 (2011), 100 m př. 13,32 (2008), 400 m př. 54,24 (2012), výška 180h (2006) a 177 
(2006), dálka 668 (2004), sedmiboj 6104 (2008).
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Valík Jiří, *26. 7. 1966 Zábřeh; sprinter. Držitel bronzové medaile z HME 1990 na 60 m. Začínal jako fotbalista 
(1975) a košíkář (1980), s atletikou v Lokomotivě Pramet Šumperk (1982-85, trenér J. Vepřek), poté RH-PSK 
Olymp Praha (1986-96, trenéři R. Černý, M. Zahořák), AC Kablo Kladno (1997-98), SK Aktis Praha (2004). 
Účastník HME 1988 (60 m rozb., 200 m rozb.), 1990 (60 m 3.) a 1992 (60 smf., 200 m smf.), HMS 1991 (60 
m smf., 200 m smf.) a 1993 (60 m rozb., 200 m rozb.). Mistr ČR 1988, 1990 a 1992-94 (50 m v hale), 1992-
95 (100 m), 1987 a 1992-95 (200 m), 1993 (200 m v hale). Čs. mistr 1987 (100 m), 1988 (60 m v hale, 100 m 
a 200 m), 1989 (100 m v hale, 100 m a 200 m), 1990 (50 m v hale, 100 m), 1991 (50 m v hale, 100 m a 200 
m), 1992 (50 m a 200 m v hale, 100 m, 200 m a 4x100 m). Držitel českého rekordu na 100 m 10,27 (1992). 
Reprezentoval v 15 mezist. utkáních (1986-95), z toho 4x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,27 (1992), 200 m 20,81 
(1987), 400 m 47,44 (1993).

Vaníčková Eliška, *28. 7. 1986; tyčkařka. Začínala v SK ZŠ Jablonné v Podještědí (1999-2005), poté USK 
Praha (od 2006). Účastnice MEJ 2005 (10.). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních. Os. rekordy: výška 170h 
(2002) a 170 (2004), tyč 402 (2005).

Vaníčková Lucie, *28. 7. 1986; vrhačka. Začínala v SK ZŠ Jablonné v Podještědí (od 1999). Účastnice ME 22 
2007 (disk kval.). Reprezentovala v 9 mezist. utkáních. Os. rekordy: tyč 363h (2005) a 360 (2006), koule 15,02 
(2006), disk 53,33 (2007).

NEKROLOGY

Ladislav Koštejn se narodil v Kracmanově (zaniklá obec nedaleko Mimoně) 28. ledna 1932. S atletikou však 
začínal v Kolíně a poté pokračoval v pražských oddílech Spartak Stalingrad a Slavia ITVS-VŠ. Věnoval se ví-
ceboji, jeho osobní rekord má hodnotu 6107 bodů z roku 1955. Víceboj pak také s úspěchem trénoval: mezi 
jeho svěřence patřili Jaromír Frič (účastník ME 1978), Jiří Knejp (2x mistr ČR), Petr Krátký (první přes 7800, 4x 
federální a 1x český mistr), Martin Machura (účastník ME i MS, 4x federální a 6x český mistr) nebo Petr Odvárka 
(2x reprezentant v EP). Zemřel 20. června 2016.
 
PhDr. Milan Tošnar, CSc., se narodil 27. února 1925 v Brně. Začínal v SK Moravská Slavia v roce 1941 u An-
tonína Friedla, poté ještě prostřídal další místní kluby: VS Brno (trenér J. Olešovský), Sokol Královo Pole, Včela 
Brno. V roce 1951 se přesunul do armádního klubu v Praze - postupně pod měnícími se názvy ATK-ÚDA-Dukla, 
kde strávil aktivně osm let. Po skončení závodní činnosti zde působil jako trenér. V letech 1959-62 předsedal 
metodické komisi atletického ústředí, kromě toho byl spoluautorem publikace "Překážkové běhy" (1962).
Jako závodník se Tošnar zúčastnil dvou mistrovství Evropy na 110 m překážek, v Oslo 1946 i Bernu 1950 skon-
čil v rozbězích. Dále také reprezentoval ve 24 mezistátních utkáních. Doma posbíral deset mistrovských titulů, 
k šesti ze stodesítky přidal dva na překážkové čtvrtce a po jednom ve štafetách (4x100 a 4x400 m). Zároveň 
byl vůbec prvním sprinterem u nás, který zvládl 110 m př. pod 15 vteřin a celkově překonal (či vyrovnal) národní 
rekord na této trati osmkrát. Vedle toho se vepsal na čelo statistik dvakrát na 400 m př. a třikrát na 200 m př., 
a také jednou v oddílové štafetě 4x400 m. Osobní rekordy: 110 m př. 14,6 (1951), 400 m př. 54,1 (1949). Pod 
jeho trenérským vedením se pak připravovali například Milan Čečman, Jiří Černošek, Jiří Kynos, Vilém Mandlík, 
František Mikluščák. Tošnar zemřel 15. června po krátké nemoci ve věku 91 let.

Radomil Skoumal starší se narodil 1. prosince 1932 v Brníčku. Začínal v Zábřehu na Moravě (1948-1971), 
osobní rekord v kladivu 48.00 m (1957). Trenérem byl od roku 1955, později v TJ Gottwaldov (1972-1980), 
Ústí na Labem (1981-1986) a AK Zlín (od roku 1987). Býval vedoucím trenérem AZ a TSM. Podílel se také na 
publikační činnosti: "Rámcové programy přípravy mládeže v TSM", "Program přípravky v TSM", "Vrhy a hody 
- Vrcholový sport". Vychoval mnoho mladých vrhačů-mistrů republiky. Významnými svěřenci byli Nikola Tomeč-
ková-Brejchová (2. na MEJ), dcera Jana Skoumalová (11. na MEJ), syn Radomil Skoumal (účastník ME), bývalý 
ředitel ČAS František Fojt. Zemřel 6. července po dlouhé a těžké nemoci.
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 2.8. Velká cena Chebu ..................................................................................................................Cheb
 6.8. MČR v běhu do vrchu ...................................................................................... Lipová-lázně-Šerák
 16.8. 51. Ročník Chodské 1500 .............................................................................................Domažlice
 16.8. Mladá Evropa ..................................................................................................................Jablonec
 27.-28.8. MČR do 22 let .................................................................................................................... Kladno
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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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A
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Č
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L
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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