
• SLOVO PŘEDSEDY

Měsíc listopad byl nejen měsícem krosových závodů se svým vrcholem při mistrovství ČR na golfovém hřišti v pražském 
Motole, ale především měsícem příprav na atletickou sezonu 2017. V plné přípravě jsou nejen naši atleti, kteří se rozjeli 
po tréninkových kempech, ale i činovníci v atletických klubech a oddílech, kteří cílují na granty a programy vypsané 
obcemi, městy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
Seminář, který Český atletický svaz pro zástupce největších 85 klubů a oddílů uspořádal ve dnech 25. – 27. listopadu 
v Dříteči, myslím, naplnil své cíle o větším vzájemném prolnutí základních článků s celkem a v otevřené, přátelské atmo-
sféře poskytl platformu pro diskusi nad tématy, které atletické kluby a oddíly zajímají. 
Listopad je tradičně i měsícem hodnocení a těší mě, že galavečer s vyhlášením ankety Atlet roku 2016 se opět těšil 
divácké přízni a sledovanost téměř 700 000 diváků náš pořad zařadila mezi nejsledovanější pořady programu ČT1. 
Děkuji vám za vše, co jste pro atletiku v roce 2016 vykonali, užijte si krásný adventní čas, příjemné svátky vánoční a do 
Nového roku vám přeji pevné zdraví a spoustu radosti nejen z atletiky.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní desáté číslo Atletických listů. V něm již pátý rok pokračujeme s hlav-
ním tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do na Prahy, kde vám předsta-
víme atletický oddíl SK ZŠ Jeseniova. Další téma měsíce se zabývá Seminářem atletických klubů a oddílů, 
který proběhl v Dříteči. Z jednání KAS přinášíme Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský, Králo-
vehradecký a Plzeňský. 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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• VÝBOR ČAS 

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Výbor ČAS schválil předložený návrh rozpočtu ČAS na rok 2017, 
kritéria pro rozdělení finančních příspěvků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz a hlavní podmínky je-
jich přiznání a použití pro rok 2017, kritéria pro rozdělení příspěvku na účast v soutěžích družstev mládeže mezi AO 
a AK a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2017, kritéria pro rozdělení finančních prostředků na pod-
poru provozu a údržby sportovních zařízení mezi TJ a SK a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2017. • 
Výbor ČAS chválil návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších 
žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2017. • Výbor ČAS schválil návrh struktury mistrovských soutěží druž-
stev mužů a žen pro rok 2017. • Výbor ČAS vzal na vědomí informace o projektu Péče o talentovanou mládež na 
období let 2017 – 2020. • Výbor ČAS vzal na vědomí informace o obsahové a organizační přípravě zasedání valné 
hromady ČAS v roce 2017. • Výbor ČAS projednal termín a návrh obsahu jarní schůze Výboru ČAS v roce 2017. • 

 Karolína Farská

• PŘEDSEDNICTVO 

Jednání Předsednictva ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo po připomínkách návrh úprav 
Výroční zprávy pro rok 2016. • P ČAS vzalo na vědomí předložený návrh Manuálu pro pořadatele významných 
atletických akcí. • P ČAS vzalo na vědomí způsobu nominace na ME v přespolním běhu (Chia, 11. 12. 2016), 
bude schválena korespondenčně 21. 11. • P ČAS projednalo dokumenty k podzimní schůzi výboru ČAS v roce 
2016 (Praha, 20. 11. 2016). • P ČAS schválilo konání valné hromady ČAS na 22. dubna 2017. • P ČAS schválilo 
návrh termínové listiny 2017 a ukládá předsedovi soutěžní komise ČAS, aby ho průběžně doplňoval o  termíny 
dalších závodů a zveřejnil: do 30. listopadu 2016 v brožurce Atletické soutěže 2017, I. díl; do 28. února 2017 
v brožurce Atletické soutěže 2017, II. díl. • P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. září 
2016. Rozpočtové příjmy ČAS dosáhly částky 174 072 124,25 Kč, rozpočtové výdaje ČAS dosáhly částky 135 
640 169,39 Kč a průběžný přebytek pak částky 38 431 954,86 Kč. P ČAS zhodnotilo dosavadní vývoj rozpočtu 
jako příznivý a ukládá všem členům předsednictva, aby v oblasti své působnosti věnovali zvýšenou pozornost ve 
zbývající části roku plnění rozpočtu. • P ČAS schválilo: 1. návrh rozpočtu ČAS na rok 2017; 2. návrh kritérií pro 
rozdělení finančních příspěvků mezi krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz a hlavní podmínky pro jejich 
přiznání a použití pro rok 2017; 3. návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků na podporu provozu a údržby 
sportovních zařízení mezi tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro 
rok 2017; 4. návrh kritérií pro rozdělení finančního příspěvku na účast v soutěžích družstev mezi atletické oddíly 
a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2017; 5. návrh na výši členského příspěvku pro rok 2017 
v členění na pevnou částku 200 Kč a na pohyblivou částku 30 Kč/evidovaného člena. P ČAS uložilo předsedo-
vi ekonomické komise předložit takto formulované návrhy jménem předsednictva ke schválení Výboru ČAS. •
P ČAS schválilo návrh termínů jednání P ČAS na I. pololetí roku 2017 a  uložilo doplnit program jednotlivých 
zasedání dle návrhu a připomínek členů P ČAS a programu jednotlivých komisí. • P ČAS schválilo plán školení 
a seminářů rozhodčích a trenérů v roce 2017. • P ČAS schválilo plán ediční činnosti ČAS na rok 2017. • P ČAS 
vzalo na vědomí organizační strukturu sekretariátu ČAS. • P ČAS projednalo předložený návrh Smlouvy o zajištění 
sportovní reprezentace ČR v atletice a pověřilo členy Předsednictva, aby ve lhůtě do 8. prosince 2016 předložily 
v písemné podobě své názory a připomínky k obsahu smlouvy. • P ČAS vzalo na vědomí Návrh struktury mistrov-
ských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro 
rok 2017 a ukládá předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení výboru ČAS. • P ČAS vzalo 
na vědomí Návrh struktury mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2017 a ukládá předse-
dovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení výboru ČAS. • P ČAS schválilo předložené rekordy 
dosažené v období 1. 4. 2016 – 28. 10. 2016. • P ČAS schválilo vyslání Vladimíra Hojky na doškolovací seminář 
IAAF pro trenéry, který proběhne 25. – 27. listopadu 2016 v německém Kolíně nad Rýnem. Náklady na dopravu 
a ubytování hradí IAAF. • P ČAS přijalo za členy kluby: Atletický klub Panter Brno, z.s.; Stonožka Líbeznice. •
P ČAS schválilo výsledek výběrového řízení na zařazení do systému SpS s účinností od 1. 1. 2017 a rozdělením 
AO/AK do 3 příspěvkových pásem.
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 Michal Procházka

• TÉMA 

Seminář atletických klubů a oddílů

Ve dnech 25. – 27. listopadu proběhl Seminář Českého atletického svazu s atletickými kluby a oddíly, kterého 
se zúčastnilo řádově kolem 80 zástupců z celé České republiky. Probírány byly podmínky pro fungování atletiky 
a atletických oddílů a klubů v současnosti, případové studie o fungování atletických oddílů a klubů, radosti a strasti 
v činnosti atletických oddílů, představen byl také projekt Talentovaná mládež. Zástupci oddílů a klubů se dozvěděli 
i aktuální informace o programech financování sportu vyhlášených MŠMT a obecné podmínky poskytování finanč-
ních zdrojů z rozpočtů územně samosprávných celků. Dalšími tématy byla Nová média a oslovení mládeže a role 
klubů a oddílů při pořádání mistrovských soutěží ČAS. Byla také představena nová kniha Českého atletického 
svazu: 120 let české atletiky.

Pro účastníky, ale i ty, kteří se semináře zúčastnit nemohli, dáváme k dispozici ke stažení prezentace všech před-
nášejících na http://www.atletika.cz/cas-informuje/prezentace-ze-seminare-atletickych-oddilu-a-klubu/

 Petr Jelínek

• Z KRAJŮ 

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
SK ZŠ Jeseniova z.s.
Vznik: 1972
Počet registrovaných členů: 550
www: http://www.jeseniova.cz/

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
Náš oddíl má celkem 550 členů. 

Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Dlouhodobě je stěžejní část členské základny v kategoriích přípravek a žáků. Členská pyramida je tvořena velkou 
základnou přípravek - 8 skupin čítá cca 240 členů, následují 4 tréninkové skupiny žactva a 4 sportovní třídy celkem 
cca 220 členů (od 6. do 9. ročníku ZŠ). Vrcholek pyramidy tvoří dorost, junioři, ženy a muži cca 90 členů. 

Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Registrovaných sportovců máme 330. V krajské soutěži jsme loni měli přihlášeny 3 družstva mladšího žactva, 
2 družstva staršího žactva, družstvo dorostenek, dorostenců a juniorek. Družstvo mužů a žen soutěžilo ve druhé 
lize. Přípravky soutěží ve vlastní soutěži - 3 kolová soutěž POHÁR "JESKY".

Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Cvičení přípravek má u nás dlouholetou víc než padesátiletou tradici. V podstatě od vzniku klubu jsou přípravky 
od 6 let - 1. třídy ZŠ součástí naší práce. Projekt Atletika pro děti pro nás znamenal rozšíření nabídky pro předško-
láky od 5 let, zařazení nových pomůcek pro tuto věkovou kategorii. Zájem dětí a rodičů je velký - jsme na hranici 
kapacitních možností. 

Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Vedení oddílu je pětičlenné. Pravidelně se scházíme jednou týdně a řešíme provozní záležitosti. 
předseda - vedení trenérské rady, spolupráce se školou
místopředseda I. - správa hřiště a tělových. prostor
místopředseda II. - administrativa, ekonomika
člen výboru - fotodokumentace, webové stránky



člen výboru - sportovní třídy
Nedílnou součástí vedení jsou schůzky trenérů, které se konají 1x za měsíc.
1x do roka se schází Rada sportovních tříd ve složení třídní učitelé, trenéři SK, vedení klubu, vedení školy

Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci SK?
V současné době funguje jen atletika.

Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Ne. Vzhledem k velikosti našeho hřiště (270 m) je u nás obtížné pořádat už soutěže staršího žactva. 

Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Všechny závody, které pořádáme, zajišťují naši současní případně bývalí členové. Myslím, že je možné říci, že 
máme velmi schopný realizační tým. Pravidelně pořádáme atletické soutěže od ligového kola mužů a žen přes 
krajská kola mládežnických a žákovských soutěží družstev. Pořadatelství je komplikovanější o již zmíněný fakt, že 
od staršího žactva závody pořádáme na pronajatých stadionech. Další akce je např. 23. ročník Aprílového běhu 
(přípravky průměrný počet účastníků 500), Běh okolo Vítkova (přípravky až dorost), jubilejní 10.ročník Běhu Žiž-
kovským tunelem (přípravky až veteráni), Mámo, táto zkus to taky (víceboj dítě + rodič), Děti, dětem (soutěž pro 
přípravky pořádaný žáky sportovních tříd) a mnoho dalších akcí, celý výčet by čítal okolo 40 položek.

 Petr Jelínek

• JEDNÁNÍ KAS 

PLZEŇSKÝ KAS | 24. LISTOPADU 
Byla provedena kontrola úkolů z předešlého zápisu – splněno. • VV se zabýval dopracováním detailů v přípravě 
večera „Vyhlášení nejúspěšnějších atletů Plzeňského kraje za rok 2016“ a vyhlášením výsledků „Běžeckého po-
háru mládeže Plzeňského kraje“. Celý program je zajištěn. • Dalším bodem jednání bylo hodnocení jednotlivých 
článků talentované mládeže (oponentury), které proběhlo dne 24. 11. 2016 na Městském stadionu v Plzni za 
přítomnosti zástupců ČAS, PKAS, vedoucích trenérů SpS a vedoucího trenéra SCM. Do SCM bylo schváleno 
23 závodníků a do VSCM 3 závodníci a závodnice. • Předseda soutěžní komise pan Janeček představil návrh 
termínové listiny PKAS a výbor se následně zabýval nominací řídících činovníků jednotlivých soutěží. • Pan Šilhá-
nek přednesl informaci o LODM, která proběhne 24. - 29. 6. 2017 v Brně. Za Plzeňský kraj se zúčastní akce 36 
závodníků a závodnic a 6 trenérů. Za organizaci odpovídá Mgr. Šilhánek. • Předsedkyně komise mládeže paní 
Prokopová seznámila výbor s nominací na mezikrajové utkání mladšího žactva (10. 12. 2016). Nominace je zve-
řejněna (32 závodníků), doprovodný tým a doprava zajištěna. • Předsedkyně komise rozhodčích paní Linhartová 
připomněla tradiční setkání rozhodčích, které proběhne 1. 12. 2016 v restauraci „Sedmé nebe“ od 17.30 hodin. • 
Hospodář pan Ing. Bastl seznámil VV se závěry jednání hospodářů KASů a zástupců ČAS. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 22. LISTOPADU 
P. Szmeková podala podrobnou informaci o  letošním ročníku poháru CORNY, vše proběhlo bez problémů. • 
P. Černý předložil návrh defi nitní termínové listiny pro halové soutěže, znova diskuze o změně termínu víceboje 
a krajské přebory, bylo defi nitivně rozhodnuto, že krajské přebory se budou konat první lednový víkend a v době 
krajských přeborů proběhne MMaS ve vícebojích a to 14. a 15.1.2017. • P. Nejezchleba podal podrobnou zprávu 
o Beskydském poháru přípravek a Hornické desítce. • P. Zvolánková podala zprávu o čerpání rozpočtu MSKAS, 
výbor MSKAS bere na vědomí bez připomínek. • P. Černý informoval o návrhu o možnosti uspořádání Moravské-
ho běžeckého poháru pro mládež. • P. Zvolánková informovala o zvýšení plateb rozhodčím pro rok 2017.

OLOMOUCKÝ, ZLÍNSKÝ, JIHOMORAVSKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ KAS
| 15. LISTOPADU 
Proběhlo vyhodnocení sezóny 2016. Soutěže na Moravě v roce 2016 proběhly bez problémů. • p. Zvolánková 
informovala o vyúčtování za MMaS v hale v Ostravě v únoru 2016. • rozhodnuto, že náklady na uspořádání halo-
vých mistrovství se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného 
systému tzn. všechna mistrovství v hale – 20.000,-Kč. • Soutěže na dráze: zájemci o pořádání soutěží, zejména 
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MMaS jednotlivců, se přihlásí do 15.12. 2016 na adrese p. Černého: Hulvácká 26, 700 30 Ostrava, tel.: 731 152 
426 nebo na mail: vladek.cerny@centrum.cz. Na tuto adresu oznamte i pořádání dalších soutěží (velké ceny, 
memoriály apod. vč. běhů silničních, přespolních, do vrchu). 

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS | 9. LISTOPADU 
Proběhla kontrola zápisu. • J. Brych seznámil výbor s aktuálním stavem fi nancí a průběhem čerpání za 1.- 10. 
měsíc 2016. • Proběhlo hodnocení činnosti SCM v roce 2016. • O. Veverka doplnil zprávu o stavu soutěží v kra-
ji, která byla podána na předchozím jednání výboru. • L. Šnajdr a A.Žďárský připraví seznam atletů pro anketu 
Nejlepší sportovec v KH kraji za rok 2016. 

• KALENDÁRIUM 
Bohman Luděk, Mgr., *2. 12. 1946 Nymburk; sprinter. Mistr Evropy 1971 a držitel bronzové medaile z ME 1969 
na 4x100 m. Začínal v Lokomotivě Kolín (1961-65, trenér P. Elbogen), poté Slavia Praha (1966), RH Praha (1967-68, 
trenér Z. Holler), SK Slavia-Slavia IPS Praha (1969-80, trenér J. Vostatek). Účastník EHJ 1964 (100 m rozb., 4x100 
m 6., medley štaf. 5.), ME 1969 (100 smf., 200 m smf., 4x100 m 3.), 1971 (100 smf., 200 m smf., 4x100 m 1.), 1974 
(100 m rozb., 4x100 m 8.) a 1978 (200 m rozb., 4x100 m rozb.), HME 1970 (60 m rozb.), 1972 (50 m rozb.) a 1973 
(60 m rozb.), OH 1972 (100 m mzb., 4x100 m 4.), Čs. mistr 1969-71 (100 m), 1971 a 1975 (200 m), 1970, 1972-73 
(50 a 60 m v hale), 1971 (4x100 m). Mistr ČR 1971-72 a 1974 (100 m), 1978 (200 m), 1972 (4x100 m), v hale 1978 (50 
m). Držitel 10 českých rekordů: 100 y 9,8 (1965), 100 m 10,2 (1971), 200 m 20,8 (1969), 7 ve štafetě 4x100 m 39,5 
(1969)-38,82 (1972). Reprezentoval ve 34 mezist. utkáních (1966-78), z toho 5x v EP. Po ukončení závodní činnosti 
působil jako trenér a činovník ve Slavii Praha, ve svazové sféře byl trenérem zodpovědným za sprint. Synové Ludvík-viz 
heslo a Martin (100 m 10,66). Os. rekordy: 100 m 10,40 (1970), 200 m 20,8 (1969) a 21,10 (1977), 400 m 47,8 (1970).
Bulířová Alena, provd. Paříková, *24. 12. 1961 Jablonec nad Nisou; sprinterka. Držitelka bronzové medaile z HME 
1985 na 400 m. Začínala ve Slovanu Liberec (1977-83, trenér J. Nosek), poté LIAZ Jablonec (1984-88, trenér J. 
Dostál). Účastnice HME 1983 (400 m rozb.), 1985 (400 m 3.) a 1988 (400 m smf.). Čs. mistryně v hale 1985 a 1988 
(400 m), na dráze 1985 a 1987-88 (400 m), mistryně ČR v hale 1981 (400 m) a 1985 (200 m), na dráze 1984 (4x100 
m) a 1988 (400 m, 4x 400 m). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1984-88), z toho 1x v EP. Při SP 1985 reprezen-
tovala Evropu ve štafetě 4x400 m. Os. rekordy: 100 m 11,99 (1984), 200 m 23,76 (1985), 400 m 51,79 (1985), 800 
m 2:04,67 (1988).
Hadinger Antonín, *16. 12. 1951 Jablonec nad Nisou; tyčkař. Začínal v LIAZ Jablonec (1966-73, trenér Z. Kysela), 
poté Dukla Praha (1974-75, trenér Z. Melichárek), LIAZ Jablonec (od 1976-87, trenér do 1982 Z. Kysela). Účastník 
HME 1975 (16.), ME 1978 (kval.). Halový mistr ČR 1975. Čs. mistr v hale 1974-75 a 1978-79, na dráze 1974 a 1976. 
Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1974-79). Po ukončení závodní činnosti se věnoval trenérské práci v LIAZ Jab-
lonec. Mistr světa veteránů (2007). Os. rekord: tyč 520 (1979).
Hejnová Zuzana, *16. 12. 1986 Liberec, překážkářka. Držitelka bronzové medaile na 400 m př. z OH 2012 a ve 
štafetě 4x400 m z HMS 2010 a ME 2012. Dorostenecká mistryně světa (2003) a juniorská mistryně Evropy (2005) na 
400 m př., držitelka stříbrné medaile z MSJ 2004, bronzové z MEJ 2003 a ME 22 2007. Začínala v AC Slovan Liberec 
(1999-2001, trenér Polák), poté LIAZ Jablonec n. N. (2002-04, trenérka D. Jandová), USK Praha (2005-2012, trenérka 
M. Blažková), Dukla Praha (od 2013, trenér D. Kupka). Účastnice MSJ 2002 (400 m př. 5.) a 2004 (400 m př. 2, 4x400 
m rozb.), MS 17 2003 (400 m př. 1.), MEJ 2003 (400 m př. 3., 4x400 m 8.) a 2005 (400 m př. 1, 4x400 m rozb.), MS 
2005 (400 m př. smf.), 2007 (400 m př. smf.), 2009 (400 m př. smf.) a 2011 (400 m př. 7., 4x400 m 7.), ME 2006 (400 m 
př. smf., 4x400 m rozb.), 2010 (400 m př. 4.) a 2012 (400 m př. 4., 4x400 m 3.), ME 22 2007 (400 m př. 3.), HMS 2008 
(400 m smf., 4x400 m 4.) a 2010 (400 m rozb., 4x400 m 3.), OH 2008 (7.) a 2012 (400 m př. 3., 4x400 m 7.), HME 
2011 (pětiboj 7.). Mistryně ČR 2005 (400 m a 4x400 m v hale), 2006 (400 m, 4x400 m), 2007 (400 m a pětiboj v hale, 
4x400 m), 2008 (400 m v hale, 4x400 m), 2009 (400 m a 4x400 m v hale, 400 m), 2010 (4x400 m a pětiboj v hale), 
2011 (200 m v hale), 2012 (400 m v hale). Držitelka 9 českých rekordů na 400 m př. 55,89 (2005)-53,29 (2011) a 2 
v odd. štafetě 4x400 m 3:29,95 a 3:26,01 (2011). Reprezentovala v 19 mezist. utkáních (2000-11). Os. rekordy: 200 m 
23,93 (2012), 400 m 52,61 (2009), 100 m př. 13,36 (2011) a 13,22w (2011), 400 m př. 53,29 (2011), výška 180 (2011).
Křivka Jaroslav, *18. 12. 1956 Pardubice; dálkař. Začínal v  RH Pardubice (1967-73), poté RH Praha (1974-
79), Sparta Praha (1980-84, trenér od začátku otec Arnošt). Účastník MEJ 1973 (8.) a  1975 (10.), ME 1978 
(9.). Mistr ČR 1976-1980 v  hale, 1978, 1980 a  1981 na dráze. Čs. mistr v  hale 1977 a  1978. Reprezentoval
v 6 mezist. utkáních (1974-82). Os. rekordy: 100 m 10,6 (1975), 200 m 21,73 (1974), dálka 785 (1978).
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Kubišta Zdeněk, *21. 12. 1966 Slavičín; výškař. Začínal ve Slavičíně (1978-81), poté TJ Gottwaldov (1982-87), Šu-
mava Klatovy (1988-89), AC Sparta Praha (1990-92), PSK Olymp Praha (1993). Účastník HME 1990 (11.). Mistr ČR 
1992, čs. mistr 1990 a 1992 (v hale). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1990-92). Os. rekord: výška 227h (1990) 
a 220 (1989).
Kváč Miroslav, Ing., *11. 12. 1931; trenér od 1958 ve Slavoji Čáslav, člen výboru odd., předseda krajské TR, podílel 
se na budování vrcholové atletiky, ved. trenér reprezentace žen na 400 m. Významní svěřenci: J. Kratochvílová, J. 
Červenková, J. Hudec, P. Marinčič, H. Benešová a další.
Mazáčová Iveta, *15. 12. 1986 Uherské Hradiště; sprinterka. Začínala ve Slovácké Slávii Uh. Hradiště (2001-06, 
trenér A. Maňásek), poté PSK Olymp Praha (2007-2012, trenér M. Zahořák), USK Praha (od 2013, trenér F. Ptáčník). 
Účastnice MEJ 2005 (4x100 m rozb.), ME 2006 (200 m rozb., 4x100 m rozb.), ME 22 2007 (100 m rozb., 4x100 m 
7.). Reprezentovala ve 12 mezistátních utkáních (2001-11). Halová mistryně ČR 2006 a 2009-11 (60 m), na dráze 
2007, 2009 a 2011 (4x100 m). Os. rekordy: 100 m 11,60 (2010), 200 m 23,73 (2006), 400 m 56,19 (2011), dálka 
613h (2006) a 598 (2005).
Moravčíková Zuzana, *30. 12. 1956 Nitra (Slovensko); běžkyně. Držitelka stříbrných medailí na 800 m z HME 1983 
a ve štafetě 4x400 m z MS 1983. Původně plavkyně, s atletikou začínala ve Slávii Trnava (1971-77, trenér A. Ha-
jmassy), poté VŠ Praha (1978-85, trenér M. Bureš). Účastnice ME 1982 (800 m smf.), MS 1983 (800 m smf., 4x400 
m 2.), HME 1982 (800 m rozb.), 1983 (800 m 2.), 1984 (800 m 6.) a 1985 (800 m rozb.). Čs. mistryně 1979 (4x400 
m), 1980 (400 m), 1981 (800 m), 1982 (800 m v hale, 4x400 m) a 1985 (800 m v hale). Mistryně ČR 1979-80 (400 m), 
1981 (800 m v hale), 1982 (200 m, 4x100 m a 4x400 m), 1983 (4x400 m), 1985 (400 m v hale). Držitelka 5 rekordů: 
4x100 m 45,40 (1982), 4x400 m 3:27,13 (1981) a 3:20,32 (1983), v odd. štafetě 4x400 m 3:42,3 (1979) a 3:30,70 
(1983). Reprezentovala ve 14 mezist. utkáních (1979-85). Os. rekordy: 100 m 12,33 (1980), 200 m 23,97 (1982), 400 
m 52,10 (1983), 800 m 1:56,96 (1983).
Poděbrad Aleš, *23. 12. 1926 Mohelnice; sprinter, trenér. Začínal v LTC Olomouc (1940-44), poté Sokol Olomouc 
(1947-48), ATK-ÚDA-Dukla Praha (1949-57, trenéři od 1951 O. Vodička, od 1953 L. Fišer). Účastník ME 1950 (400 
m rozb.). Mistr republiky 1950 a 1951 (400 m), 1949-53, 1955 a 1956 (4x400 m). Držitel čs. rekordů: na 400 m 48,5 
(1949), 4x200 m 1:29,4 (1950), 4 na 4x400 m 3:18,1 (1949)-3:14,4 (1954), 4 v odd. štafetě 4x400 m 3:22,5 (1950)-
3:17,4 (1952). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních (1949-55). Po ukončení závodní činnosti trenér. Významní svěřenci: 
J. Demeč, T. Jungwirth, M. Kodejš, J. Kynos, J. Odložil, J. Slanina, Z. Váňa a další. Člen předsednictva svazu a před-
seda ÚTR (1973-75). Os. rekordy: 100 m 11,2 (1949), 200 m 22,3 (1953), 400 m 48,3 (1954).
Šatrová Dana, *12. 12. 1986; běžkyně. Začínala v Sokole Č. Budějovice (2003-06), poté USK Praha (od 2007, 
trenér J. Pernica). Účastnice HME 2009 (800 m rozb.). Mistryně ČR 2008 (4x400 m v hale i na dráze) a 2012 (4x400 
m v hale). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (2004-08). Os. rekordy: 400 m 55,32h (2009) a 56,20 (2012), 800 m 
2:02,20 h (2009) a 2:04,24 (2012), 1500 m 4:16,55h (2009) a 4:24,30 (2009).
Šilhavý Josef, *17. 12. 1946 Petrovice; diskař. Začínal jako cyklista a  lyžař (1961), s  atletikou ve Startu Karlovy 
Vary (1966-74, trenér J. Dušátko), poté Vítkovice (1975-80, trenér J. Šmíd), RH Praha (1981-86). Účastník ME 1974 
(kval.) a 1978 (kval.), OH 1976 (13.). Mistr ČR 1973-74 a 1976, čs. mistr 1977. Reprezentoval v 8 mezist. utkáních 
(1973-76). Po ukončení závodní činnosti trenér od 1978, od roku 1984 trenér z povolání v RH-PSK Olympu Praha. 
Významní svěřenci: Z. Šilhavá V. Pospíšilová, A. Doležel, P. Jurášková, Z. Kohout, I. Kudrnová, L. Malina, V. Nováček, 
T. Panáček, M. Steigauf a další. Manželka Zdeňka Šilhavá-viz heslo. Os. rekordy: koule 17,14h (1980) a 16,08 (1976), 
disk 64,90 (1975).
Veleba Jan, *6. 12. 1986 Brno; sprinter. Závodí za Athletic Runners Club Brno (od 2002, trenér J. Sequent). Účastník 
ME 2010 (100 m rozb.) a 2012 (100 m smf., 4x100 m fi nále nedoběhla), HME 2011 (60 m smf.). Mistr ČR 2010 (100 
m), 2011 (60 m v hale). Držitel českého rekordu na 100 m (2010). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (2006-09). Os. 
rekordy: 100 m 10,23 (2010), 200 m 20,86 (2012).
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NEKROLOG
Adrian Skládaný, *08.11.1929 Trenčín (českým rodičům), +19.10.2016 Brno, běžec, s atletikou začínal v Sokole 
Řečkovice, později startoval v klubech: Sokol Včela Brno, TJ Spartak ZJŠ Brno osobní rekordy 2 000 m 5:46,6 
(1950), 3 000 m 8:46,2 (1955), 5 000 m 15:12,2 (1955), 10 000 m 32:04,6 (1955), 3 000 m překážek 9:48,6 
(1955). | Vyučený cukrář, později vystudoval chemickou průmyslovku a pracoval v Kralovopolské strojírně v odby-
tu. | 70 až 80 letech kondiční trenér a později trenér fotbalistů TJ Jiskra Medlánky

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

Zajistíme kompletní tiskový servis
Vašich závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice

diplomy
plakáty
traťové šipky S

T
A
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Í 

Č
ÍS

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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