
• SLOVO PŘEDSEDY

Nad úvodem těchto Atletických listů jsem nemusel dlouho přemýšlet. Jubilejní 120. ročník tradičního běžeckého závodu 
na 10 kilometrů Běchovice – Praha je bezesporu tématem číslo jedna. S úctou vzhlížíme k pořadatelům, kteří bez přeru-
šení dokázali připravit podmínky pro start běžeckého pole. Oslavu letošního ročníku ozdobily nové trofeje s pověstným 
patníkem na 13. kilometru a siluetou běžců z běchovického památníku. 
Běžce přivítal na startu zrekonstruovaný park a připravil jim tak důstojné prostředí k jubilejnímu startu, který se po dlouhé 
době vysílal i v přímém přenosu České televize. 3288 přihlášených běžců napsalo další kapitolu v přebohaté historii 
nejstaršího běžeckého závodu v Evropě a příznačně tím otevřeli oslavy 120 let organizované atletiky na našem území. 
Pokračování oslav přijde již brzy ve formě výpravné obrázkové publikace 120 let historie české atletiky a vyvrcholí pořá-
dáním Evropského poháru v chůzi, který proběhne v květnu následujícího roku v Poděbradech. Vždyť právě pedestriáni 
byli jedněmi z prvních průkopníků atletiky u nás. 
Vážíme si naší bohaté atletické historie, bez které bychom nemohli vzhlížet k novým atletickým výzvám a budoucnosti. 

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní osmé číslo Atletických listů. V něm již pátý rok pokračujeme s hlav-
ním tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do jihomoravského kraje, kde 
vám představíme atletický oddíl VSK Univerzita Brno a také do jihočeského, kde vám představíme TJ Loko-
motiva Veselí nad Lužnicí. Další téma měsíce se zabývá výběrem pořadatelů republikových šampionátů pro 
rok 2017. Z  jednání KAS přinášíme Moravskoslezský, Olomoucký, Středočeský, Královehradecký a Karlo-
varský. 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 

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. P ČAS projednalo způsob nominace a schválilo nominaci závodníků 
a doprovodu na MU 15. P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické části olympijského týmu na OH2016 v Rio de Janei-
ru jako zdařilé. P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na ME v běhu do vrchu jako úspěšné. P ČAS zhodnotilo 
vystoupení reprezentace na ME 2016 v Amsterdamu jako úspěšné. P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace 
na ME 2016 do 17ti let. Vzhledem ke zdravotním zažívacím obtížím, které se vyhnuly jen několika členům výpravy 
a i tak k zisku tří medailí, pěti umístěním ve finálové osmičce a dalším šesti pozicím v první polovině startovního 
pole, jako úspěšné.
P ČAS zhodnotilo mistrovství světa do 19 let v polské Bydhošti jako úspěšné. P ČAS zhodnotilo vystoupení čes-
kých reprezentantů na MS v běhu do vrchu jako úspěšné. P ČAS vzalo na vědomí okruh hodnotících kritérií pro 
uchazeče na zařazení do systému SpS na další olympijský cyklus 2017 – 2020. P ČAS schválilo pořadatele MČR 
pro rok 2017/2018. P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. červnu 2016. P ČAS schválilo 
s úpravami směrnici ČAS č. X/2016, kterou se mění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách v ČAS, 
ve znění směrnice ČAS č. 4/2011, směrnice ČAS č. 4/2012 a směrnice ČAS č. 4/2015. P ČAS vzalo na vědomí 
informaci o projektu Český běh. P ČAS vzalo na vědomí o projektu Atletika pro radost I. II. P ČAS schválilo termín, 
rozpočet a koncepci setkání s představiteli atletických oddílu a klubů. P ČAS schválilo vyslání Vítězslava Žáka na 
zasedání Středoevropské komise rozhodčích, která proběhne ve dnech 21. – 23. října 2016 v rakouském Möd-
lingu. P ČAS schválilo vyslání Pavla Tunky na European Endurance Conference 2016, která proběhne ve dnech 
28. – 30. října 2016 v Norsku. P ČAS schválilo vyslání Boleslava Patery a Aleny Nezdařilové na 7th European Pole 
Vault and High Jump Symposium. P ČAS schválilo vyslání Stanislava Šušky na 4th World Javelin Conference. P 
ČAS schválilo vyslání Martina Mastného na seminář OpenTrack: Open Data, Standarts and Open Source in Athle-
tics. P ČAS schválilo vyslání Tomáše Dvořáka a Marty Feikové na Team Leaders Site Visit – London 2017. P ČAS 
jmenoval Ing. Tomáše Janků předsedou organizačního výboru a Ing. Valtra Bočka ředitelem závodu Czech Indoor 
Gala 2017, který bude Český atletický svaz organizovat 14. února 2017 v Ostravě ve spolupráci s SSK Vítkovice. 
P ČAS schválilo projednání obsahu a organizačního zajištění ankety „Atlet roku 2016“. 

 Karolína Farská

• TÉMA 

Byli zvoleni pořadatelé republikových šampionátů pro rok 2017

Předsednictvo Českého atletického svazu schválilo na svém zasedání pořadatele republikových šampionátů pro 
rok 2017. Mistrovství republiky můžu a žen v roce 2018 pak bude hostit Kladno.

Republikový šampionát do 22 let bude v roce 2017 hostit stadion v pražském Edenu. Mistrovství republiky této 
kategorie proběhne na Slavii již potřetí. Poprvé to bylo při premiérovém ročníku v roce 2002 a podruhé se zde 
domácí špička sešla v roce 2012. Nyní se tedy vrátí „dvaadvacítky“ do Edenu po pěti letech. Mistrovství České 
republiky do 22 let se bude konat 2.-3. září 2017. Junioři a dorostenci si dají v příštím roce dostaveníčko v Jab-
lonci nad Nisou, kde se utkají o republikové tituly. Pořádajícím oddílem je TJ Liaz Jablonec a šampionát se bude 
konat ve dnech 24.-25. června 2017. Pořadatelem mistrovství České republiky žactva se stal oddíl TJ Lokomotiva 
Břeclav. Břeclavští budou hostit tento šampionát podruhé v historii a bude se konat v termínu 23.-24. září 2017.
Mistrovství České republiky ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, staršího žactva 
a mladšího žactva se po letech vrací na Moravu. Souboje o vícebojařské medaile se odehrají v termínu 26.-28. 
května 2017 na stadionu v Olomouci, kde se v minulosti tento šampionát konal již třikrát.

Pořadatelství mistrovství republiky mužů a žen pro rok 2018 připadlo Kladnu, které je zkušeným pořadatelem re-
publikových mistrovství různých kategorii. I zde se již jednou tento šampionát konal. Česká elita se zde sešla v roce 
2005. Přesný termín bude ještě stanoven.
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Republikové klání nejlepších atletických družstev se odehraje na stadionu AK Škoda Plzeň. Nejsilnější týmy se 
sejdou 10. září 2017.

Mistrovství České republiky v běhu na 10 000 metrů proběhne v termínu 29. dubna 2017 a pořadatelem bude TJ 
Sokol České Budějovice.

Mistrovství České republiky v přespolním běhu se bude v příštím roce konat v Dlouhoňovicích, a to v termínu 25. 
listopadu 2017. O pořádání republikového šampionátu se podělí TJ Jablonné nad Orlicí a TJ Dlouhoňovice.

Předběžný termín konání mistrovství České republiky v běhu do vrchu je 20. května 2017 a pořadatelem bude TJ 
Šumperk. 

 Petr Jelínek

• Z KRAJŮ 

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
VSK Univerzita Brno
Vznik: 1926 | Počet registrovaných členů: 286 | Předseda oddílu: Mgr Petr Kotyza
www: www.vskuniverzitabrno.cz

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
V letošním roce se členská základna pohybuje kolem čísla 850.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
V posledních letech zaznamenala nárůst a to především díky atletice pro děti.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Pokud bereme v úvahu registrované atlety, tak jde asi o něco kolem 300 atletů. V soutěži máme přihlášeny mladší 
žáky a žákyně, dorostence a  juniory, Extraligu mužů a pro rok 2016 starší žákyně (v  loňském roce starší žáky). 
Hodně našich atletů hostuje v brněnských klubech. 
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Jak jsem již uvedl, o atletiku pro děti je velký zájem, přípravky pravidelně navštěvuje přes 500 děti. A nejedná se 
jen o přípravky, velkému zájmu se těší letní a zimní soustředění a sportovní prázdninové campy (v letošním roce se 
trenéři střídají celé prázdniny a nabízí tak dětem sportovní vyžití).
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Vedení oddílu řeší pouze činnost po linii členské základny oddílu a soutěžní činnost, hodně věcí je bráno v návaz-
nosti na činnost celého klubu. 
Pro oddíl jsou charakteristické tyto základní oblasti
První oblast – Soutěž družstev - Organizačně je pravidelně řešena situace družstev s jednotlivými vedoucími v ná-
vaznosti na ligová kola. 
Druhá oblast – Atletické přípravky – Trenérské schůzky na nichž se účastní všichni trenéři, kteří působí na příprav-
kách ve spolupráci se základními školami (Sportovní gymnázium L.Daňka, ZŠ Brno – Blanenská, ZŠ Brno - Jiho-
moravské náměstí, ZŠ Brno – Kneslova, ZŠ Brno – Řehořova, ZŠ Brno – Otevřená, ZŠ Otnice).
Třetí oblast – Technické zabezpečení – Klub již několik let vypomáhá při organizaci různých akcí – měření čipovou 
technologií při bězích, triatlonu, cyklistice, in-line, motokrosu.
Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci SK?
Jsme členy velké tělovýchovné jednoty sdružené v České asociaci univerzitního sportu. Dle toho je i odpovídající 
organizační struktura oddílu, neboť atletika zaujímá výsostné postavení mezi oddíly sdruženými ve VSK univerzita 
Brno. Dalšími sporty/oddíly náležící ke klubu jsou plavání, skoky do vody, cheerleaders, volejbal, basketbal, šachy, 
moderní gymnastika, sport pro všechny, tenis, stolní tenis, běžecké lyžování, kanoistika, turistika, aikido, aikibudo. 
Výsostné postavení dokazuje také to, že předseda oddílu atletiky byl zvolen předsedou klubu (již po čtvrté čtyřleté 
období) a v pětičlenném výboru máme ještě jedno zastoupení. Spolupráce tedy funguje.



Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Naše situace je složitější tím, že nemáme vlastní zázemí – sportoviště. Tedy i při pořádání velké akce je brán v úva-
hu nájem a ten příspěvek od svazu nepokryje. Tedy odpovědí je, že rádi budeme v budoucnu o akce typu MČR 
usilovat, ale je třeba zvážit ekonomickou situaci.
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Jsme pořadateli mnoha atletických – běžeckých závodů. Nejvýznamnější je seriál běhu pod Brněnským běžec-
kým pohárem (zde z 10 akcí zařazených do seriálu pořádáme tři a garantujeme celkové vyhodnocení – jen pro 
zajímavost běhu o pohár Jehnice – Běh 17.listopadu se v loňské roce účastnilo přes 1300 běžců). Další akcí je 
Cyrilo-Metodělský maraton – Běžecká tour Jihomoravského kraje – opět seriál – tentokrát sestávající ze čtyř běhů, 
které v součtu délky tratí tvoří maraton). Mezi menší akce patří Přebor Jihomoravského kraje v přespolním běhu, 
Atletický mítink mládeže…

TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
Vznik: 1970 | Počet registrovaných členů: 130 | Předseda oddílu: Mgr. Michal Rybák
www://www.atletikaveseli.cz/ 

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
V uplynulých letech náš oddíl zažil propad (konec r. 2010), ale nyní prožíváme období růstu a boomu, členská zá-
kladna začala atakovat a dnes již překonává hranici sta členů. Jen mezi registrovanými atlety máme aktuálně přes 
130 atletů, z toho je cca 90 atletů kategorie přípravky až dorostu
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Členská základna narostla díky velkému zápalu a aktivitě trenérky Terezy Pourové a díky velkému zapojení přípra-
vek, dětí, s kterými jsme dříve nepracovali. Celkově je dnes do dění v oddílu v nejrůznějších formách zapojeno 
přes 150 členů i nečlenů, rodičů dětí, ale prostoru kam více růst už moc není, přeci jen, Veselí nad Lužnicí je menší 
město a nabídka sportů je zde velmi široká a poměrně dost tradiční, kdy rodiče, bývalí sportovci, vodí své děti 
především do „svých“ sportů, stejně jako je tomu v řadě případů i u nás.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Do závodů nastupuje pravidelně zhruba třetina až polovina z registrovaných atletů, nejvíce asi „bojujeme“ s tím, 
že dnes je většina dětí orientovaných na zábavu a chybí jim určitá správná míra dravosti a soutěživosti, kterou by 
chtěli předvádět právě na hřišti. Družstva nám startují v Krajských přeborech, od roku 1999 máme tým mužů, který 
v roce 2000 startoval i ve II. lize! Od loňského roku máme i tým žen, kam nám dorostly žákyně, ale nechaly se ke 
startu vyhecovat a přesvědčit i bývalé atletky maminky a maminky atletů. A z dětí již několik let máme družstvo 
přípravek a mladšího žactva. V letošním roce jsme postavili i tým starších žákyň. 
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
O program Atletika pro děti je v našem oddíle velký zájem a stará se o něj naše trenérka Tereza Pourová:„ Aktiv-
ně spolupracujeme s patronem oddílu Mírou Burianem, kterému jezdíme fandit na jeho velké závody, měli jsme 
společné tréninky a závody u nás ve Veselí nad Lužnicí i v Praze. Díky Atletice pro děti jsme se poznali se skvělým 
oddílem Atletika Človíček, který je nám jako oddíl nejbližší. Jezdíme na jejich závody, trenéři Človíčku navštěvují 
i naše závody a nebo kulturní akce jako sportovní ples ve Veselí nad Lužnicí. Na letní atletická soustředění využívá-
me MŠ a ZŠ Človíček v Choceradech a v Hostivaři již několik let. Do budoucna máme rozjednáno pár společných 
nápadů, které chystáme realizovat. I náš patron se stal trenérem Človíčků na základě toho, že se s ním seznámili 
přes nás na atletických soustředěních a spolupráce všech funguje bezvadně. S Atletikou pro děti jsme se účastnili 
v poslední době házení pod pěti kruhy, kdy děti plnily pět druhů házení a připravovaly se na olympiádu. Dostaly 
krásné olympijské pochodně, ze kterých byly všechny děti nadšené. Dále jsme soutěžili v tipovací soutěži k ME 
v Amsterdamu a soutěž jsme s překvapením vyhráli.“
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Naše oddílová struktura je v současné době poměrně jednoduchá a na velikost oddílu asi i překvapivě malá, když 
v podstatě stojí na dvou lidech. Na mne jako předsedovi oddílu, který se stará především o komunikaci ven z oddí-
lu, směrem k ČAS a JKAS, městu Veselí nad Lužnicí a podobně a pak na trenérce Tereze Pourové. Účetní agendu 
nám zpracovává TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí. Z mé pozice byl a  je problém v čase, kdy jsem se v  roce 
2005 odstěhoval do Českých Budějovic a vznikl problém skloubit práci, postupně i rodinu a dojíždění na tréninky 
a závody, čímž postupně začala aktivita oddílu trpět a upadat. Naštěstí „včas“ jsme se domluvili s Terezou, která 

4



je odchovankyní našeho oddílu, začínala u mne trénovat v mladším žactvu, která začala po dokončení vysoké 
školy trénovat a od roku 2012 začala stavět náš oddíl „na nohy“, jak po stránce aktivit oddílu tak i počtu členské 
základny. Díky ní je dnes oddíl velmi aktivní i na poli programu Atletika pro děti, pořádají se zájezdy za špičkovou 
atletikou, již několik let po sobě na Zlatou tretru atp. a členská základna překonává magickou 100  členů, opět se 
rozjela i letní soustředění. V mé osobě pak držíme „starou gardu“, kdy stále máme a držíme družstvo mužů v Kraj-
ském přeboru družstev (za poslední tři ročníky 3x přeborníci kraje!) a dokázali jsme k účasti přesvědčit i naše 
atletky ženy. Jinak na stadionu naše malé a mladé atlety potkáte každý den, trénují dnes již pod taktovkou nových 
trenérů TAP a nadšenců, kteří nad konkrétními tréninkovými plány spolupracují především s Terezou. Velkou ra-
dost mám právě z toho, jak se do každodenního chodu oddílu zapojují starší děti a nová generace odchovanců 
oddílu, kteří jsou významnými pomocníky a parťáky při tréninku, ale i na soustředěních přípravek a mladšího 
žactva, kde pomáhají trénovat, ale i s dozorem a starají se i o zábavu. A řada z nich má v plánu být také trenéry!
Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci SK?
Jsme členy tělovýchovné jednoty „TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí“, která mimo náš oddíl zastřešuje dalších 12 
sportů – z velkých sportů jsou tu lední hokej a fotbal, z těch menších například kanoistika, krasobruslení. Velkou 
tradici a členskou základnu mají i gymnastika a skupinové a pódiové taneční oddíly Žába a CODA. I v rámci takto 
velké organizace funguje spolupráce slušně a dobře, jsou nastaveny v poslední době i pravidla pro získávání 
grantů, nastavila se pravidla pro komunikaci mezi oddíly v TJ a městem. Město Veselí nad Lužnicí bylo vždy velmi 
sportovním městem, v akci „Z“ zde v minulosti vyrostl celý sportovní areál s umělou ledovou plochou, dvěma 
fotbalovými hřišti, tenisovými a volejbalovými kurty, ubytovnou atd. – sportoviště, nyní v majetku města Veselí nad 
Lužnicí se i dál rozrůstá a modernizuje, včetně ubytovacích kapacit.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Nechystáme se na pořádání žádného z Mistrovství ČR, jsme oddíl, který se zaměřuje především na práci s dětmi 
a pro děti a nemáme zatím ambice ani pořadatelský tým, který by chtěl pořádat podobné velké akce. Zatím jsou 
naším vrcholem závody Krajského přeboru pro JKAS, když 25. září pořádáme u nás Krajský přebor ve vícebojích 
mladšího žactva a přípravek. Tuto velikost nechceme dále překračovat a realizujeme se spíše v našich tradičních 
běžeckých akcích pro veřejnost, které postupně vylepšujeme a posouváme (Klobasná a Lužnice).
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Pořádáme tradiční běžecké akce pro veřejnost, pravidelně první sobotu v květnu „Běh Klobasnou“ – letos 7. 
května proběhl již 54. ročník a první neděli v říjnu pořádáme „Běh kolem Lužnice“, který bude mít letos 2. října již 
34. ročník a srdečně zveme do Veselí nad Lužnicí na start všechny běžce vytrvalce, včetně nejmenších dětí. Již 
výše jsem zmínil 25. září Krajský přebor mladšího žactva a přípravek ve vícebojích. V minulých letech jsme po re-
konstrukci stadionu od roku 2007 pořádali i Velkou cenu města Veselí nad Lužnicí, která měla celkem 6 ročníků, 
ale pro velkou náročnost kolem příprav a klesající účast atletů jsme tuto startující tradici přerušili – ikdyž pro rok 
2017 uvažujeme, že ji opět obnovíme a do programu veřejných závodů na dráze se připojíme.

Petr Jelínek

• JEDNÁNÍ KAS 

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 19. ZÁŘÍ
Provedena kontrola zápisu. • P.Zvolánková informovala, že Kroměříž na základě faktury zaplatila soutěžní po-
platek Blansko zatím ne. • P.Černý předložil návrh termínové listiny hala 2016/2017. • P.Zvolánková podala po-
drobnou zprávu o čerpání rozpočtu, zatím vše bez problémů, v rozpočtu je rezerva i na pořádání MMaS v hale. 
• Výbor MSKAS projednal žádosti o prodloužení činnosti SpS v kraji, souhlasí, aby všechny SpS pokračovala. 
• P.Zvolánek upozornil, že ve dnech 21.1. – 29.1.2017 bude uzavřena atletická hala z důvodu pořádání ME 
v krasobruslení, dále je provoz haly ohrožen ve dnech 3.2. – 5.2. – předpoklad DC muži a 10.2. – 11.2. FED 
Cup ženy, sekretář MSKAS bude jednat o tom, aby byl přístupný alespoň tunel, kdyby došlo k uzavření haly.• 
P.Hoferek informoval o přípravách olympiády mládeže 2017, která se bude konat v Brně, zodpovědný trenér 
navržen Jaromír Korbel. 

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS | 14. ZÁŘÍ
Zápis č. 11. byl odsouhlasen, všechny úkoly z něho vyplývající byly splněny. • J. Brych předložil konečný rozpo-
čet, jehož první verze byla odsouhlasena již na valné hromadě 6. č. 2016. • J. Brych podal podrobnou informaci 
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o stavu fi nancí KH KAS a průběhu čerpání za 1. – 8. měsíc 2016. • A. Žďárský podal informaci o novém sys-
tému ČPTM pro rok 2016 – 2020 s tím, že zpracování hodnocení činnosti SCM a návrh nových členů pro RTC 
2016 – 17 předloží na příštím jednání výboru. • Výbor byl seznámen s přehledem dosavadních zisků medailí 
a reprezentačních startů, který vypracoval P. Metelka. • O. Veverka navrhl předběžný termín 12. 11. 2016 pro 
školení III. třídy rozhodčích a doškolení II. a III. třídy rozhodčích. Místo konání bude upřesněno dle přihlášených 
účastníků. Přihlášky zasílejte na adresu: veverkao@centrum.cz • Výbor KH KAS vyzývá oddíly, aby navrhly vhod-
né kandidáty na řídící soutěží v roce 2017. 

STŘEDOČESKÝ KAS | 11. ZÁŘÍ
V podzimní části sezony se bude konat mezikrajové utkání mladšího žactva v hale, nominace provede Martin 
Svoboda a Hana Větrovcová. • Schůze STK v rozšířeném složení (za účasti všech oddílů kraje) se uskuteční 
5. listopadu – místo určí Václav Vondra a  rozešle informaci všem oddílům. • Návrh nového systému soutěží 
mládeže připraví Michal Pufr do data konání rozšířené STK. • KP ve vícebojích se uskuteční v termínu 8.10. 
a 9.10 v Kladně. • Výbor kraje upozorňuje, že pořadatelství kol soutěží družstev bude rozděleno mezi všechny 
oddíly kraje. Kdo odmítne pořadatelství, nebude možné, aby přihlásil družstvo do soutěže. • Pro příští rok bude 
připraveno střídání disciplín v soutěži dorostu a juniorů v jednotlivých kolech soutěží družstev.

KARLOVARSKÝ KAS | 31. SRPNA
Proběhla kontrola zápisu – splněno. • Poděkování ŠAK Chodov při organizování VC Chebu. • Projednáno zajiš-
tění dalších závodů v kraji. • Novým vedoucím SCM je Anna Zekuciová. Došlo k předání potřebné dokumentace. 
• Krajské fi nále Štafetového poháru 2017 uspořádá Triatlet Karlovy Vary. VV pověřuje organizací a zajištěním 
účasti na Letní olympiádě dětí a mládeže 2017 v Brně Annu Zekuciovou. 

OLOMOUCKÝ KAS | 30. SRPNA
Diskutováno o soutěžích družstev staršího žactva: Na zlínský kraj bude zaslán návrh Olomouckého KAS na 
organizaci společné soutěže pro rok 2017. • Diskutováno o problematice pořádání okresních a následně na-
vazujících krajských kol školských soutěží pořádaných ve spolupráci s AŠSK. Výsledky okresních kol musí být 
nahlášeny garantovi soutěže nejpozději 7 dní před pořádáním krajského kola. Především z důvodu informace 
škol a vyučujících o postupujících. • Grant z ČUS bude rozúčtován dle účasti na mezikrajovém utkání staršího 
žactva Olomouc 9900, Prostějov 3300, Šternberk 3300, Přerov 2600, Šumperk 1300. Oddíly zašlou fakturu na 
KASO. • Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 6.10.2016 od 9,00 hod. v klubovně AK Olomouc. 

• KALENDÁRIUM 

Brož Radovan, PaedDr. *29. 9. 1936 Pardubice; trenér z povolání (1960-92), zást. řed. SG Pardubice (1992-
98). Od 1954 v TJ Dynamo Pardubice, předseda RTS ČAS a člen předsednictva ČAS 1969-73. Významní 
svěřenci: J. Brož, I. Krsek, M. Severýnová a další. Publikační činnost: „JTS skok daleký“, „Rámcový program 
přípravy mládeže (skok daleký)“, sborník „100 let Pardubické atletiky“, „Kroniky pardubického sportu“, „Silver 
A a heydrichiáda na Pardubicku“, řada dalších odb. článků. Vyznamenán Medailí města Pardubice (2006).
Frček Pavel, Ing., *13. 9. 1936 Brno; činovník, rozhodčí. Od 1954 člen Slavia VŠ Praha, od 1959 Dukla Karlovy 
Vary, od 1963 Slovan Roztoky a od 1984 předseda TJ Liga l00 Praha. 1976-78 sekr. ústř. komise rozhodčích. 
Statistik Velké Kunratické. Od 1995 člen OV PIM, od 2000 člen PAS.
Mgr. Josef Fuka, nar. 9.10.1951 v Chomutově. Jako aktivní závodník-sprinter s osobním rekordem 10,9 sec. 
v minulosti soutěžil za TJ ZVVZ Milevsko, TJ Jiskru Bechyně a RH České Budějovice. V letech 1970-74 vystu-
doval PF v Č. Budějovicích, aprobaci Tv-Z. Po studiích nastoupil jako učitel Tv na II.ZDŠ v Milevsku a zde založil 
atletický kroužek a byl prvním trenérem budoucí československé reprezentantky Jany Petříkové. V důsledku 
bytové otázky nastoupil v r. 1978 na ZDŠ Chyšky a v obci založil r. 1981 TJ a její atletický oddíl. Od této doby 
je neustále předsedou oddílu, trenérem, rozhodčím a funkcionářem. Pod jeho vedením získali členové oddílu 
spousty krajských přebornických titulů či medailových umístění v kategoriích od nejmladšího žactva až po do-
spělé. Jedno funkční období také byl členem VV Jč KAS se zaměřením na mládež a Pohár rozhlasu a byl také 
trenérem sportovního centra. Vykonával i funkci mluvčího při MČR do 22 let v Písku.
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Kaplan Miroslav, *5. 9. 1986 Louny; běžec. Začínal v AC Poldi-Tepo Kladno (2000-06, trenérky Voňavková 
a Hrušová), poté ASK Slavia Praha (2007-09, trenér M. Semerád). Účastník MS 17 2003 (800 m smf.).
Hrabal Miroslav, *21. 10. 1951 Olomouc; sprinter, trenér od 1971. Začínal jako závodník, pokračoval jako 
rozhodčí a trenér a člen výboru atl. odd. Lokomotiva Olomouc, významní svěřenci: R. Lacko, R. Zrun a další. Od 
1991 předseda atl. klubu v Olomouci s podílem na rekonstrukci atl. stadionu s umělým povrchem. Os. rekordy: 
100 m 10,7 a 10,97w (1977), 200 m 21,7 a 22,14 (1977).
Macounová Libuše, *30. 9. 1946 Ústí nad Labem; sprinterka. Držitelka stříbrné medaile z EHH 1966 na 400 m 
a z EHH 1968 ve štafetě 1+2+3+4 kola, bronzové medaile z EHH 1966 ve štafetě 4x1 kolo. Závodila za Spartak 
Ústí nad Labem 1960-75, trenér V. Lukeš). Účastnice EHJ 1964 (600 m 4.), ME 1966 (400 m rozb.), EHH 1966 
(400 m 2., 4x1 kolo 3.), 1967 (400 m smf.), 1968 (400 m rozb., 1+2+3+4 kola (2.), 1969 (400 m rozb.), HME 
1970 (400 m rozb.). Mistryně ČR 1970-71 a 1975 (400 m). Čs. mistryně 1967, 1970-71 (400 m), v hale 1970 
(800 m) a 1971-73 (300 m). Držitelka 8 rekordů: 1 na 400 m 55,76 (1973), 2 na 200 m př. 28,8 a 28,6 (1969), 
5 ve štafetě 4x400 m 3:45,7 (1969)-3:39,9 (1973). Reprezentovala ve 27 mezist. utkáních (1965-74), z toho 4x 
v EP. Os. rekordy: 100 m 11,8 (1971), 200 m 24,4 (1971), 400 m 54,5 (1971), 800 m 2:11,3 (1974), 80 m př. 
11,5 (1966), 400 m př. 60,7 (1971).
Marešová Oldřiška, *14. 10. 1986 Litoměřice; výškařka. Začínala v TJ Lovochemia Lovosice (2000-05, trenér 
M. Pavlík), poté PSK Olymp Praha (od 2006, trenéři J. Nejdl a J. Kovář). Účastnice MS 17 2003 (4.), MSJ 2004 
(6.), MEJ 2005 (6.), ME 2012 (kval.), OH 2012 (kval.), univerziády 2009 (6.) a 2011 (6.). Mistryně ČR v hale (2010-
12), na dráze (2010-11). Reprezentovala v 10 mezistátních utkáních (2001-11). Os. rekord: výška 192 (2012).
Moc Ladislav, *17. 9. 1931 Sobočice; chodec. Držitel 3 světových rekordů: 2 na 50 000 m 4:27:28,0 (Znojmo 
13. 11. 1955) a 4:21:07,0 (Praha 21. 6. 1956), na 30 mil 4:12:03,4 (Praha 21. 6. 1956). Začínal v Sokole Zenit 
Praha (1952-53), poté DA Jihlava (1954), PDA Znojmo (1955), ÚDA-Dukla Praha (1956-58, trenér A. Holoubek), 
Dukla Lipník n. B. (1959), Dukla Praha (1960-65, trenér J. Doležal). Účastník ME 1958 (7.) a  1962 (12.), OH 
1960 (20 km 8., 50 km 11.). Mistr republiky 1957 (20 km, 50 km), 1958 (20 km), 1959 (50 km), 1960 (20 km), 
1961 (20 km, 50 km), 1962-64 (50 km). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1957-65). Po ukončení závodní 
činnosti trenér chodců v Banské Bystrici. Autor knihy „Stoletá historie české chůze“ (1988).Os. rekordy: 10 000 
m 44:43,6 (1962), 20 km 1:32:34,4 (1963), 50 km 4:12:18,2 (1957).
Mužík Jiří, Mgr., *1. 9. 1976 Plzeň; překážkář. Halový mistr Evropy 2000 ve štafetě 4x400 m, držitel stříbrné 
medaile na 400 m př z ME 2002. Začínal v Dynamu ZČE-Sokol SG Plzeň-Petřín (1989-95, trenéři Paul a Vlnařo-
vá, od 1995 trenér I. Hubáček), Dukla Praha (1996-2008, trenéři J. Priščák a V. Korbel), AK Kroměříž (2009-12), 
USK VŠEM Ústí n. L. (od 2013). Účastník MEJ 1995 (400 m rozb., 4x400 m rozb.), ME 22 1997 (400 m př. 4., 
4x400 m 2.), MS 1997 (400 m př. 8., 4x400 m rozb.), 1999 (400 m př. smf.), 2001 (400 m př. 7., 4x400 m rozb.), 
2003 (400 m př. smf.) a 2005 (400  m př. rozb.), HME 2000 (4x400 m 1.) a 2002 (400 m 5.), ME 1998 (400 m 
př 7., 4x400 m 7.), 2002 (400 m př. 2., 4x400 m 4.) a 2006 (400 m př. rozb.), OH 2000 (400 m př. smf.), 2004 
(400 m př. smf.), univerziády 1997 (400 m př. 4.). Mistr ČR 1996 (4x400 m), 1997 (400 m př.), 2000 (400 m 
v hale), 2001-02 (400 m, 400 m př.), 2003 (200 m, 400 m v hale), 2004 (400 m př.), 2005 (400 m v hale). Držitel 3 
českých rekordů na 400 m př. 49,30-48,27 (1997), ve štafetě 4x400 m 3:03,05 (1997) a v odd. štafetě 4x400 m 
3:06,27 (1998). Reprezentoval ve 14 mezist. utkáních (1996-2005), z toho 8x v EP. Otec Jiří Mužík byl dálkařem 
s výkonem 775 cm (1975). Os. rekordy: 100 m 10,77 (1997), 200 m 21,11 (1997), 400 m 45,78 (1998), 400 m 
př. 48,27 (1997), dálka 726 (1993), trojskok 15,55 (1996).
Plšková Anna, *22. 10. 1926 Prosenice; všestranná atletka. Závodila za SK Přerov (1942-48, instruktáž L. Po-
lameho, jinak prakticky bez trenéra), Sokol Přerov (1948-52, trenér J. Olešovský, dálkově O. Vodička), Spartak 
Přerovské strojírny (1952-55) a Svit Gottwaldov (1955-62, dálkově L. Lukáš.). Mistryně republiky 1949 (80 m 
př.), 1952 (dálka). Reprezentovala ve 12 mezist. utkáních (1946-51). Po ukončení závodní činnosti se věnovala 
funkcionářské práci. 1949-52 členka atl. svazu v Olomouci, 1952-54 a 1962-85 členka výboru atl. oddílu TJ 
Spartak Přerovské strojírny, 1974-78 členka organizačního výboru ME 1978 v Praze a předsedkyně org. komise, 
členka VAS ÚV ČSTV, 1973-78 předsedkyně disc. komise, 1978-88 předsedkyně org. komise. Os. rekordy: 80 
m př. 11,7 (1957), dálka 554 (1959), koule 12,47 (1951), pětiboj 3955 (1958).
Pokorná Petra, provd. Sluková, *26. 9. 1966 Znojmo; běžkyně. Začínala v TJ Znojmo (1979-1985, trenéři 
Kafka, Lampart, od 1980 P. Trnka), poté VŠ Praha (1986-90). Účastnice MEJ 1983 (800 m rozb., 4x400 m 5.). 
Mistryně ČR 1986 (800 m) a 1989 (1500 m). Čs. mistryně 1986 (800 m), 1989 (800 m v hale), 1986 a 1987 
(4x400 m). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1987-90). Manžel Pavel Sluka-viz heslo. Os. rekordy: 400 m 
55,29h (1984) a 55,52 (1986), 800 m 2:02,13 (1989), 1500 m 4:19,90 (1987), 3000 m 9:43,69h (1989).
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Svoboda Pavel, Mgr., *28. 10. 1951 Nový Jičín; trenér od 1976 v TJ Nový Jičín, od 1998 TJ JE Dukovany, 
učitel na gymnáziu, předseda oddílu 1979-83. Významní svěřenci: K. David, R. Orlík, P. Svoboda, J. Růža, M. 
Hošek a další. Člen RR čas. Atletika 1985-86.
Šimek Zdeněk, *28. 9. 1926 Sviadnov; sprinter. Začínal v SK Baťa Zlín (1943-44), poté SK Přerov (1948), Sokol 
Olomouc (1949), OKD-Baník Ostrava (1950-53), VŽKG Vítkovice (1954). Mistr republiky 1949 (4x400 m). Repre-
zentoval v 7 mezist. utkáních (1949-51). Os. rekordy: 100 m 10,7 (1949), 200 m 21,9 (1949), 400 m 49,0 (1951).
Šlégr Jaromír, *19. 9. 1941 Pardubice; běžec. Začínal v Dynamu Pardubice (1957-59, trenéři R. Boček a A. 
Křivka), poté RH Praha (1960-65), RH Pardubice (1966-67). Účastník OH 1960 (800 m rozb., 4x400 m rozb.), 
ME 1962 (800 m rozb., 4x400 m rozb.). Mistr republiky 1961 a 1962 (4x400 m). Reprezentoval v 8 mezist. 
utkáních (1960-63). Os. rekordy: 400 m 47,6 (1962), 800 m 1:49,0 (1962).
Šlehobr Ivan, *15. 10. 1976 Český Brod; sprinter. Začínal v SK Slavia Praha (1989-94, trenéři Sehnal a P. 
Čech), poté USK Praha (1995-96), PSK Olymp Praha (1997-99, trenér od 1995 L. Svoboda). Účastník MEJ 
1995 (100 m smf.), HMS 1997 (60 m rozb., 200 m smf.), ME 22 1997 (100 m 8.), MS 1997 (100 m rozb.). Mistr 
ČR 1996 (100 a 200 m), 1998 (100 m). Držitel českého rekordu na 100 m 10,24 (1997). Reprezentoval v 10 
mezist. utkáních (1996-98), z toho 3x v EP a 1x v EP do 22 let. Os. rekordy: 100 m 10,24 (1997), 200 m 20,83 
(1997).
Šulc Vojtěch, * 12. 10. 1986 Praha; sprinter. Držitel stříbrné medaile na 200 m z ME 2007 do 22 let. Závodí 
za Spartak Praha 4 (od 1999, trenéři J. Nevečeřal, J. Kubica, od 2013 D. Kupka). Účastník MEJ 2005 (200 m 
smf., 4x400 m rozb.), ME 2006 (100 m rozb., 200 m mzb., 4x400 m rozb.) a 2012 (200 m smf., 4x100 m fi nále 
nedoběhla), ME 22 2003 (200 m 2., 4x100 m 4.). Mistr ČR 2006 (4x100 m), 2008 (200 m), 2009 (200 m v hale), 
2011 (200 m), 2012 (4x100 m). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (2003-11). Bratr Rostislav-viz heslo. Os. 
rekordy: 100 m 10,46 (2009), 200 m 20,69 (2008), 400 m 46,94 (2008).
Tábor Stanislav, *5. 10. 1956 Klatovy; běžec. Začínal jako hokejista (1970) s atletikou v TJ Sušice (1972-74, 
trenér B. Suchý), poté Jiskra Domažlice (1975), RH-PSK Olymp Praha (1976-86, trenér M. Písařík, 1990-91). 
Účastník MEJ 1975 (3000 m 6.), MS 1982 v krosu (nedokončil) a 1991 (155.). Mistr ČR 1978 (1500 m) a 1982 
(kros). Čs. mistr 1978-79 (kros), 1981 (5000 m), 1982 (3000 m v hale a kros), 1983 (10 000 m), 1984 (kros). 
Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1978-82). Po ukončení závodní činnosti masér české atl. reprezentace. 
Os. rekordy: 800 m 1:51,6 (1976), 1500 m 3:45,4 (1977), 3000 m 8:00,43 (1981), 5000 m 13:38,1 (1978), 10 
000 m 28:23,48 (1981).
Žilka Libor, *22. 10. 1986 Krnov; sprinter. Začínal v TJ Krnov (2001, trenér P. Juřina), poté Sokol Opava (2002-
03, trenér P. Chasák), AK SSK Vítkovice (2004-06,), PSK Olymp Praha (od 2007, trenér L. Svoboda). Mistr ČR 
2009-10 a 2012 (60 m v hale), 2009 (100 m a 4x100 m). Reprezentoval celkem ve 4 mezist. utkáních (2005-10), 
3x v EP. Účastník MEJ 2005 (4x100 m 7.), ME 22 2007 (100 m rozb., 4x100 m 4.), HME 2009 (60 m rozb.) 
a 2011 (60 m smf.).

NEKROLOGY

Miloslav Fejtek se během své atletické kariéry věnoval hodu oštěpem. Po jejím ukončení se stal trenérem a činov-
níkem. Byl členem předsednictva VAS ČÚV ČSTV a předsedou MK v letech 1982-88. Byl též pedagogem na VŠP 
Hradec Králové a věnoval se publikační činnosti. 

Věra Čáslavská byla naší nejúspěšnější olympioničkou, když dokázala vybojovat sedm zlatých olympijských me-
daili. Třikrát vystoupala na nejvyšší stupínek na OH v Tokyu 1964 a další čtyři nejcennější kovy přidala o čtyři roky 
později v Mexiku. Celkem pak získala jedenáct olympijských medailí. Legendární česká reprezentantka v gymnas-
tice zemřela v úterý ve věku 74 let. Nejúspěšnější česká sportovkyně se potýkala s rakovinou slinivky. 

Čest jejich památce
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 11.10. Finále Corny středoškolského poháru .................................................................................Břeclav
 21.10. Velká cena ACCC v přespolním běhu....................................................................Střelské Hoštice
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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

T
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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

li w w w . t i s k o f s e t . c z
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