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■ SLOVO PŘEDSEDY
Globalizace atletiky ovlivňuje pořadatelství i výsledky
Ačkoliv je domácí sezona v plném proudu, dovolím si vrátit se k vrcholu letošního atletického roku – k mi-
strovství světa v korejském Tegu. 
Korejci uchopili organizaci šampionátu velkoryse, což bylo patrné již při mezipřistání naší výpravy v Soulu.
Předzvěstí událostí v samotném dějišti Tegu byla spousta dobrovolníků, kteří se snažili výpravám z celého
světa při přestupu zajistit co možná největší pohodlí. Uvítání každé výpravy spoustou korejských fanoušků
s národními vlajkami každé země, neuvěřitelná reklamní kampaň po celém městě ukazující souboje největ-
ších atletických hvězd. Skvělá atletická vesnice a supermoderní stadion se třemi obřími obrazovkami s vyso-
kou kvalitou rozlišení byly jen částečným dokladem toho, že uspořádání mistrovství světa v atletice je nejen
organizačně náročné, ale i velmi nákladné. Jde také o třetí největší sportovní událost na naší planetě po olym-
pijských hrách a mistrovství světa ve fotbale.
Domnívám se, že čím dál častěji budeme nuceni podstupovat dlouhé cestování a aklimatizaci do dějiště ta-
kovéto akce, protože v Evropě již není mnoho zemí, které by si mohly uspořádání světového šampionátu do-
volit. Například rozpočet mistrovství světa 2013 v Moskvě je z 95% kryt příjmy z rozpočtu města Moskvy
a státu. O Pekingu v roce 2015 také nikdo nepochybuje, ovšem otazníky visí nad rokem 2017. Z kandidátů
Dauhá, Londýn a Barcelona zůstala jen dvě první jmenovaná města a vývoj může naznačovat, že pořádání
MS mimo Evropu bude opět pravděpodobné. 
Globálnost atletiky se ale projevuje nejen v možnostech pořadatelů, ale také ve vývoji atletiky v jednotlivých
zemích. Rozvoj našeho sportu na ostatních kontinentech je v současné době enormní. Demonstruje to asi nej-
lépe údaj, který říká, že medaile z Tegu získali atleti čtyřiceti zemí světa. A pro evropské státy s výjimkou
Ruska, Německa a Británie byl zisk více než jedné medaile výjimečný. Země s bohatou atletickou tradicí jako
například Polsko, Itálie či Španělsko získaly po jednom cenném kovu. Pohled na tabulku podle bodů do os-
mého místa je pro tradiční evropské státy ještě smutnější. Zanedbatelný zisk Švédska, Portugalska, Ma�ar-
ska, Řecka či Nizozemí uvozuje nulový bodový zisk například Finska či Slovenska. V této souvislosti je potřeba
vypíchnout úspěch české reprezentace. Šestnácté místo našeho národního družstva v bodovém hodnocení
a zisk 24 bodů je příslibem pro olympijskou sezonu.
Rád bych poděkoval závodníkům, realizačnímu týmu a vám všem, bez kterých bychom těchto výsledků ne-
dosáhli.

Libor Varhaník

■ ČAS INFORMUJE



■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání ze dne 13. září 2011
P ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení atletických reprezentantů na EYOF
2011 jako velmi dobré. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické reprezentace na LSU 2011 vzhledem k nebý-
valé kvalitě soutěží jako velmi uspokojivé s tím, že do budoucna je nutné zlepšit spolupráci mezi ČAS a ČAUS. ■
P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické reprezentace na MS 2011 pozitivně a jako dobré. Vysoce hodnotí zisk
stříbrné medaile Barbory Špotákové a další finálová umístění. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentačních
týmů na EP ve vícebojích jako neuspokojivé. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu na MU 15. ■ P
ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. červnu 2011. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci
o přípravě systému péče o talentovanou mládež v roce 2012 a uložilo úkoly. ■ P ČAS schválilo s úpravami obsa-
hovou a organizační přípravu podzimního zasedání Výboru ČAS v roce 2011. ■ P ČAS vzalo na vědomí předlo-
žený materiál: Systém evidence a registrace ČAS (kontrolní zpráva). ■ P ČAS vzalo na vědomí předložený materiál
„Seminář olympijské solidarity“. ■ P ČAS vzalo na vědomí zprávu pracovní skupiny o kandidaturách na pořádání
mistrovství ČR 2012 (2013). ■ P ČAS schválilo předložený návrh k organizaci uspořádání ankety „Atlet roku
2011“. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o změnách v poskytování dotací na všeobecnou sportovní činnost
pro rok 2012 a na údržbu a provoz sportovních zařízení. ■ Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT
KONEČNÉ POŘADÍ ČESKÁ SPOŘITELNA EXTRALIGY:

ŽENY 
oddíl hlavní/body/pomocné
finále:
1. USK Praha 29 62295 
2. PSK Olymp Praha 28 62501
3. AK Olymp Brno 24 58083
4. AK SSK Vítkovice 20 57602
5. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 17 56062
6. SK Nové Město nad Metují 13 54345
7. Hvězda SKP Pardubice 12 53186
baráž:
8. A. C. TEPO Kladno 11 53497 
9. AK PSK Zlín 6 50487
sestup:
10. AC Česká Lípa 5 50526

Roman Málek, řídící pracovník Extraligy žen
Dušan Molitoris, řídící pracovník Extraligy mužů
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
právě čtete deváté číslo Atletických listů 2011. V září se v pravidelné rubrice vracíme ke komisím, tento-
krát metodické. Pište nám své obsahové i formální připomínky na mprochazka@atletika.cz. Uvítáme i pří-
spěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletického hnutí do rubriky Kalendárium.

Příjemné čtení vám přeje 
Michal Procházka, redaktor AL

MUŽI 
oddíl hlavní/body/pomocné
finále:
1. AK Kroměříž 30 74824
2. TJ Dukla Praha 25 68510
3. VSK Univerzita Brno 19 60962
4. A. C. TEPO Kladno 18 63740
5. ASK Slavia Praha 17 63588
6. PSK Olymp Praha 14 55699
7. Hvězda SKP Pardubice 11 60650
baráž:
8. AC SYNER Turnov 11 57892
9. AK SSK Vítkovice 10 59829
sestup:
10. AK Škoda Plzeň 10 56478



■ Z ČINNOSTI KOMISÍ A RAD
NABÍDKA ŠKOLENÍ A DOŠKOLOVACÍCH SEMINÁŘŮ NA PODZIM ROKU 2011
Školení a doškolení trenérů v roce 2011 - podzimní část:

A. ŠKOLENÍ TRENÉRŮ V ROCE 2011

1. Trenérská škola při FTVS UK Praha
Studium pro získání nejvyšší trenérské kvalifikace 1. třídy.
Přihlášeno je 20 studentů. Studium začne dle pokynů organizátorů v říjnu 2011.

2. Školení trenérů 2. třídy
V roce 2011 se dokončí školení trenérů specializace sprinty a překážky, víceboje, které bylo zahájeno v roce
2010.
závěrečná zkouška: Praha 22. 10. 2011
pořadatel: ČAS 
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

Poznámka: Další školení trenérů 2. třídy bude zahájeno na jaře 2012. 

3. Školení trenérů 3. třídy
Podmínky přijetí: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu
místo: Praha
datum: 20. - 23. 10. 2011 (1. konzultace)
10. – 13. 11. 2011 (2. konzultace)
Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS 
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková
počet účastníků: neomezeno
cena: 2000,- Kč + 100,- Kč na učební texty 

Poznámka: ČAS neproplácí cestovné, stravné ani ubytování.

4. Školení trenérů 3. třídy
Podmínky přijetí: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu
místo: Ostrava
datum: 20. – 23. 10. 2011 (1. konzultace)
10. – 13. 11. 2011 (2. konzultace)
Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS 
vedoucí školení: dr. Danuše Vandrolová, CSc.
počet účastníků: omezeno na 40 osob
cena: 2000,- Kč + 100,- Kč na učební texty 

Poznámka: ČAS neproplácí cestovné, stravné ani ubytování.
Poznámka: V případě malého zájmu o jedno ze školení,

budou školení spojena a školení proběhne v místě s větším počtem zájemců.

5. Školení trenérů přípravek
Podmínky přijetí: věk 16 let, členství v atletickém oddílu/klubu
místo: Praha
datum: 12. 11. 2011
pořadatel: PAS (ve spolupráci s ČAS)
vedoucí školení: Milan Gála
počet účastníků: max. 60
cena: 500,- Kč 

Poznámka: neproplácí se cestovné a stravné 
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B. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘE PRO TRENÉRY V ROCE 2011

1. Doškolovací seminář pro trenéry přípravek
Doškolovací seminář pro trenéry přípravek se koná v rámci školení trenérů přípravek
místo: Praha
datum: 12. 11. 2011
pořadatel: PAS (ve spolupráci s ČAS)
vedoucí semináře: Milan Gála
počet účastníků: max. 60 (včetně přihlášených na školení trenérů přípravek)
cena: 300,- Kč 

Poznámka: neproplácí se cestovné a stravné
Po absolvování akce bude účastníkům prodloužena trenérská licence na další 5leté období.

2. Doškolovací a informativní seminář pro trenéry všech kvalifikačních stupňů
místo: Brno
datum: 12. 11. 2011
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: PaedDr. Josef Michálek, CSc. 
náplň: běhy a skoky 
počet účastníků: neomezeno
cena: 300,- Kč (v ceně poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů, kterým v letošním roce
končí platnost trenérské licence (nebo již platnost skončila) a pro všechny zájemce o danou problematiku. Po
absolvování doškolovacího semináře bude účastníkům prodloužena trenérská kvalifikace na další 5tileté ob-
dobí.

Poznámka: ČAS neproplácí cestovné a stravné.

3. Doškolovací a informativní seminář pro trenéry všech kvalifikačních stupňů
místo: Praha
datum: 12. 11. 2011
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
náplň: sprinty a překážky, vrhy, víceboje
počet účastníků: neomezeno
cena: 300,- Kč (v ceně poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů, kterým v letošním roce končí platnost trenérské li-
cence (nebo již platnost skončila) a pro všechny zájemce o danou problematiku. Po absolvování doškolova-
cího semináře bude účastníkům prodloužena trenérská kvalifikace na další 5tileté období.

Poznámka: ČAS neproplácí cestovné a stravné.

Organizace obou seminářů:
dopolední část bude společná (zdravověda, obecné aktuální informace ke sportovnímu tréninku), odpolední
část bude rozdělena dle specializací.

C. DALŠÍ SEMINÁŘE – POUZE PRO POZVANÉ ÚČASTNÍKY

1. Seminář vedoucích trenérů článků péče o talentovanou mládež (ČPTM)
místo: Nymburk
datum: 13. – 14. 10. 2011 
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Tomáš Purman 
účastníci: vedoucí trenéři ČPTM 

Poznámka: na tento seminář se trenéři nepřihlašují, budou pozváni vedoucí trenéři SCM,
SpS a zodpovědní trenéři atletiky na SG. 
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2. Seminář Olympijská solidarita
datum: 1. – 4. 11. 2011
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Tomáš Dvořák, PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.,
účastníci: pozvaní trenéři

Na všechna školení a semináře se přihlašuje e-mailem:
Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz

PŘIHLÁŠKY na školení zasílejte průběžně, nejpozději 14 dnů před vlastním školením/seminářem.

Do přihlášky vyplňte: 
název akce, místo a datum
jméno a příjmení, včetně titulů
rodné číslo
poštovní adresa
osobní emailová adresa 
telefonní číslo
atletický oddíl/klub
u doškolovacích seminářů uve te i specializaci, o kterou máte zájem.

Přihlášeným budou zaslány informace o platbě. Teprve po zaplacení příslušné částky je účastník na ško-
lení/seminář přijat. 
Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému školení/semináři vždy týden
před vlastní akcí na osobní emailovou adresu.

Školení trenérů a doškolovací semináře probíhají podle platných směrnic ČAS.
za MK ČAS: Iveta Rudová

schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

Seznamy trenérů
Seznam trenérů, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace (označeni žlutě) a trenérů, kte-
rým platnost kvalifikace skončila v roce 2010 a dříve naleznete zde.
Seznam trenérů s platnou kvalifikací naleznete v adresáři ČAS. 
Pokud naleznete v seznamu trenéra, který již nevykonává trenérskou činnost, žádáme zástupce oddílů
a KAS/PAS o zaslání informace na email irudova@atletika.cz.
Platnost trenérské kvalifikace je 5 let. Pro její prodloužení je nutné se zúčastnit doškolovacího semináře. Vy-
užijte nabídku seminářů uvedených ve zprávě ze 7.9.2011.

Iveta Rudová

tletické listy
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NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY MLÁDEŽE, II. ČÁST OPRAV A DODATKŮ
V minulých číslech Atletických listů vycházely na pokračování nejlepší české výkony zpracované podle ročníků.
Autor Jiří Hetfleiš k nim dostal několik oprav a dodatků. red

Dorostenci 16 let
půlmaraton 1:16,38 Vlastimil Šroubek, 92 Maraton Plzeň 08
100 m př./91 13,88 Václav Sedlák, 93 Kladno 09
disk 1,75 kg 5030 Jaromír Mazgal, 93 Turnov 09
2 km chůze oprava jména Vsetey na Csetey
4x50 m oprava názvu klubu na ŠAK Chrudim 
osmiboj 5944 b. Václav Sedlák, 93 Dukla Praha 09

(11,31 / 685 / 1246 / 51,12 / 14,08 / 189 / 4453 / 2:46,91)

Dorostenci 17 let
60 m 6,91 Lukáš Š�astný, 91 Dukla Praha 08
100 m 10,52 Martin Říčař, 91 Čéčová Čes. Budějovice 08
150 m 15,90 Lukáš Š�astný Dukla Praha 08
200 m 21,26 Lukáš Š�astný, 91 Dukla Praha 08
300 m 33,68 Pavel Maslák, 91 Havířov 08
400 m 47,69 Pavel Maslák, 91 Havířov 08
disk 1,75 kg 5172 Marek Bárta, 92 Havířov 09
disk 1,5 kg 6049 Marek Bárta, 92 Havířov 09
klas. pětiboj 2747 b. Vojtěch Kozák, 92 Litomyšl 09

(544 / 4518 / 24,35 / 3228 / 4:55,03)
hodinovka CH 12.563 m Lukáš Gdula, 91 Hvězda Pardubice 08

Junioři 18 let
100 m 10,46 Pavel Maslák, 91 Havířov 09
150 m 16,17 Václav Zich, 90 Chodov 08
200 m 20,95 Pavel Maslák, 91 Havířov 09
300 m 33,80 Václav Zich, 90 Chodov 08
400 m 47,44 Pavel Maslák, 91 Havířov 09
300 m př./91 38,10 Radek Fischer, 91 Sp. Praha 4 09
Oštěp 7657 Jakub Vadlejch, 90 Dukla Praha 08
Desetiboj 7314 b. Adam Helcelet, 91 Turnov 09

(11,13 / 691 / 1420 / 197 / 51,15 / 13,48 / 4014 / 410 / 4938 / 4:51,91)

Junioři 19 let
2 km Pokorný opravit rok dosažení na 94
půlmaraton 1:09,28 Jiří Homoláč, 90 Univerzita Brno 09
110 př./100 13,61 Martin Mazáč, 90 Olymp Praha 09
oštěp 8195 Jakub Vadlejch, 90 Dukla Praha 09
3 km chůze 12:38,19 Karel Ketner, 90 Havířov 09
5 km chůze 21:05,58 Roman Říha, 90 Frýdek – Místek 09

Jiří Hetfleiš
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Liberecký KAS, 14. 6. 2011
Zhodnocení průběhu sezony: II. kolo KPD D+J - 5. 6. - Mladá Boleslav, změna disciplín, nejsou navrtané otvory
pro posouvání výšek překážek, menší účast závodníků a rozhodčích (den po ligových utkáních); KPJ dospělých
a dorostu - 11. 6. - Česká Lípa: kvalitní výkony, menší účast závodníků, kolize s mezistátním utkáním dorostu, -
dobré organizační zajištění; KPJ staršího a mladšího žactva - 12. 6. - Jičín - kvalitní výkony, dobrá účast závod-
níků, brzká uzávěrka přihlášek-čtvrtek, - dobré organizační zajištění. Ostatní soutěže družstev proběhly dle sou-
těžní brožury a byly dobře organizačně zajištěné. ■ Olympiáda mládeže - 22.-25. 6. v Olomouci. ■ Zprávy z výboru
ČAS: informace o hlavních termínech MČR 2012, připravuje se výběrové řízení na pořadatele. Zájem oddílů LKAS
o pořádání: MČR D+J, MČR víceboje. ■ Ekonomika: informace o průběžném stavu ekonomiky. Průběžně se
budou proplácet příspěvky za pořadatelství. ■ SCM: vše potřebné je na webových stránkách LKAS –
www.lkas.cz/SCM; informace o činnosti SCM, příprava podzimních soustředěních.   ■ Rozhodčí: školení roz-
hodčích se uskuteční 15.-16.10.2011; Blanka Musilová slavila 80 let, komise rozhodčích uspořádala slavnostní
pohoštění. ■ Trojutkání žactva se uskuteční 27.8.2011 v polském městečku Zhořelec. ■ Zájem oddílu Stará Bo-
leslav o přestup do LKAS. ■ Další schůzka výboru LKAS se koná v úterý 20. 9. 2011 od 16 hodin.

Pozn.: Za zpoždění zápisu odpovídá KAS.
red

PAS, 25. 8. 2011
Výbor PAS schválil navržený program jednání. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o změně kancelářské míst-
nosti PAS v budově PTU podle dohody s vedením PTU. Místnost byla vybavená novým nábytkem (zápůjčka
PTU). ■ Výbor schválil: 1. Zápis z předešlého jednání. 2. Zakoupení ledničky a kancelářského kontejneru pro
novou kancelářskou místnost PAS. 3. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS termínovaných k datu 28. 6. ■
Výbor schválil: 1. Zásady pro nominaci družstva Prahy, kterou provede komise mládeže po semifinálových ko-
lech MPD mladšího žactva dne 13. 9., včetně nezbytného počtu náhradníků. 2. Vedoucím družstva Prahy
předsedu komise mládeže PAS. 3. Dobu odjezdu družstva autobusem dne 28. září 2011 v 7 hodin z auto-
busového nádraží u stanice metra Horní Roztyly. ■ Výbor vzal na vědomí informaci předsedy soutěžní ko-
mise PAS o přijatých opatřeních k zabezpečení podzimní části pražských přebornických soutěží. ■ Výbor
schválil termínový plán jednání výboru PAS na období září 2011 – leden 2012. ■ Zprávy členů výboru – různé:
a) informace k podání žádosti o příspěvek na všeobecnou sportovní činnost PROGRAM III MŠ (sportuj s námi)
- výbor uložil předložit požadavek PAS v požadovaném rozsahu a termínu. b) akce SPORŤÁČEK – Žluté lázně
10. 9. - výbor uložil zveřejnit podmínky na webových stránkách PAS.

Plzeňský KAS, 25. 8. 2011
Kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Podklady / pro vyúčtování účelové dotace od KÚ PK je zapotřebí připravit
do 15. 12. ■ VT SCM předložil plány práce za VII., VIII. a IX./2011, které budou založeny do korespondence
svazu. ■ Předseda KAS předal k založení do korespondence svazu výtisky smluv na dotaci ze státního rozpočtu
ČR na podporu činnosti SCM v roce 2011 a smlouvy na příspěvek ČASu na činnost KAS. ■ Předseda předal
k informaci a pro rozeslání oddílům-klubům dopis předsedy EK ČAS a ředitele ČAS z 15. 6. ohledně nových
pravidel pro přidělování státních dotací, platných od roku 2012. Jedná se o dotace na všeobecnou sportovní
činnost – Program III. MŠMT. ■ Předseda soutěžní komise KAS upozorňuje oddíly-kluby na termíny závodů,
které se uskuteční ve III. a IV. čtvrtletí letošního roku, viz krajská termínová listina, str. 7 – 9 brožury AS SZA
2011. ■ STK PKAS urychleně vydá zpravodaj o současném stavu OMD SZA, tj. ještě před posledními koly sou-
těží v oblasti, včetně termínů a pořadatelů dalších navazujících soutěží řízených jak STK ČAS, tak STK KAS.
■ Mítinkem v Pardubicích zahrnutým do třetího kola byla ukončena extraligová soutěž mužů a žen 2011.
Družstvo žen TJ Sokola SG Plzeň-Petřín si svým 5. místem vybojovalo účast v M ČR družstev, které se usku-
teční 17. 9. v Praze, ale i účast v extralize pro příští rok – blahopřejeme. Bohužel muži AK Škoda Plzeň svým
10., posledním místem v soutěži si účast pro příští rok nevybojovali a sestupují přímo do I. ligy. ■ Oddíl TJ Su-
šice vydal a rozeslal rozpis 2. kola OMD mládeže v Sušici (10. 9.). Po tomto kole, které je posledním této sou-
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těže, vzejdou postupující družstva do Mistrovství Čech. Z každé kategorie postoupí z kraje dvě družstva. Pro
nás bude důležitá především kategorie staršího žactva. Vítězná družstva našeho kraje budou mít letos za po-
vinnost uspořádat toto Mistrovství Čech. ■ Byla projednávána organizační zajištěnost posledního letošního
mistrovského závodu Plzeňského a Karlovarského kraje OMJ SZA mužů a žen v půlmaratonu, 4. ročníku
Plzeňského půlmaratonu. Uskuteční se v sobotu 8. 10. na nové trati, start ve 14 hodin a cíl opět před hote-
lem Courtyard Marriott v Plzni. Informoval ředitel závodu pan Sladký. ■ Výbor byl informován o stavu účtu
svazu.  ■ Hospodář informoval, že všechny faktury došlé do konce VII./2011 jsou uhrazeny. Pro KKAS připraví
hospodář společnou fakturu, včetně všech příloh na úhradu 50 % příspěvků za OMJ /SZA/ běhů na 10000 m
a 5000 m na dráze, maratonu a půlmaratonu, dále pořadatelům čtyř kol OMD muž, finále OMD mladšího
žactva. ■ Úspěch krajských družstev na V. Letní Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci 22. - 25. 6. Dařilo se
především starším děvčatům, která zvítězila celkovým počtem 36 bodů ze 14 krajů. Celkem 3 zlaté a 6 bron-
zových medailí a dalších 6 bodovaných umístění. ■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 22. 9.
od 17 hodin opět v salonku 1 Městské sportovní haly.

Moravskoslezský KAS, 29. 8. 2011
Kontrola zápisu: I přes upozornění některé kluby nezaplatily soutěžní poplatek. Nejezchleba předložil návrh
soutěže přípravek pro rok 2011 – 2012. ■ Černý informoval o soutěžích září – říjen 2011, vše připraveno dle
termínové listiny, soutěže družstev vyvrcholí MČR 1. 10. 2011, kdy MSKAS ve spolupráci s SSK Vítkovice za-
jiš�uje MČR juniorů a juniorek, MMaS jednotlivců ml. žactva se koná 18. 9. v Hranicích, MMaS družstev st.
žactva 25. 9. v Šumperku, MMaS družstev ml. žáků 2. 10. v Uherském Hradišti. ■ MMaS v hale pro rok
2012 se bude konat 4. 2. v Bratislavě, hala je zajištěna, oddíly mohou vycházet při tvorbě termínovky z to-
hoto termínu. Zvolánek a Zvolánková odpovídají za ekonomické záležitosti tohoto mistrovství, podrobnosti
budou projednány v listopadu na schůzce moravských krajů v Olomouci. Zvolánek požádá Hrabala o určení
termínu a místností pro jednání. Další halové termíny: Vánoční la�ka Třinec – 3. 12., Vánoční hala Ostrava –
16. 12. od 15 hodin ml. žactvo, 17. 12. od 10 h st. žactvo. ■ Zvolánek informoval o situaci ve financování
klubu a sportovní činnosti v ČR vůbec – rozešle členům výboru příslušné dokumenty tak, aby s nimi mohli
pracovat. Zároveň budou rozeslány na oddíly. ■ Kubenka informoval o semináři pro rozhodčí s tématem vá-
žení a měření dne 5. 11., místo bude ještě upřesněno. ■ Klepek informoval o přípravách Ostravského mara-
tonu, který se koná dne 24. 9., je to již 50. ročník, hlavním pořadatel je MK Seitl ve spolupráci s SSK Vítkovice,
patronaci převzala Jarmila Kratochvílová, která se již zúčastnila tiskové konference a pokud jí dovolí povin-
nosti, bude přítomna na samotném maratónu. V rámci 50. ročníku se běží i půlmaratón a proběhnou další
doprovodné akce. ■ Na další významný závod upozornil Nejezchleba, 5. 11. Hornická desítka ve F-M. ■ Černý
informoval, že odstoupil z postu místopředsedy STK ČAS z časových důvodů a zejména proto, že se mu ne-
líbí práce soutěžní komise a její některá rozhodnutí, dále pak z důvodu nespravedlivé nominace na mistrov-
ské závody v Evropě a ve světě (ME 19 apod.). Po diskuzi Černý zůstal členem MSKAS. Do STK ČAS byl
kooptován David Bor z Tábora. ■ Szmeková informovala o probíhajících soutěžích CORNY poháru, finále se
uskuteční 27. 9. v Opavě. ■ Hoferek informoval o zájmu internetové firmy o provozování našich webových
stránek za velmi přijatelných podmínek. ■ Zvolánek podal podrobné informace o průběhu ME do 23 let – ME
proběhlo velmi úspěšně, pořadatelé obdrželi poděkování od předsedy EA Wirze, v dopise bylo konstatováno,
že mistrovství mládeže postaveno na úroveň soutěže dospělých. Poděkování patří všem organizátorům, roz-
hodčím za bezchybnou práci a všem, kterých bylo bez mála 900, kteří se na uspořádání ME podíleli. ■ Zvo-
lánek navrhl společnou výpravu MS kraje na MČR žactva do Nového Města nad Metují dne 3.-4. 9. ■ Termín
příštího jednání 19. 9. 2011.

Jihočeský KAS, 5. 9. 2011
Mistrovství České republiky do 22 let se v roce 2011 uskuteční v jihočeském Písku ve dnech 10. - 11. září.
Organizační výbor byl na schůzce 23. 8., doladily se propozice, přihlášky, technická porada, startovní čísla,
závodní kancelář, šatny, prezentace závodníků, časový pořad, časy svolavatelny, rozcvičení, ubytování, ob-
čerstvení,... Pro samotné závody se kontrolovala vybavenost sportoviště – dráha, sektory, nářadí, náčiní, za-
jištění rozcvičovacích prostorů pro běhy, překážkové běhy, technické disciplíny či dlouhé běhy. ■ MU
s Rakouskem a Bavorskem a Vysočinou, 9. 10. s příjezdem 8. 10., místo Tábor. Návrh nominace bude pro-
veden v září na základě výkonnosti. VV JčKAS požádal o příspěvek Krajský úřad JčK, bude předloženo ke
schválení radě 13. 9. David Bor projedná možnosti v KM ČAS. Propozice byly vydány v české i německé verzi.
Zájemci o vedoucí družstev pro vedení Dci, Dky, STŽci, STŽkyně a� se nahlásí M. Rybákovi do 25. 9. ■ Ko-
mise rozhodčích zajistila nominaci na podzimní soutěže 2011, na 5-ti utkání zajistí nominaci do 18. 9., od-
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povídá Vacek. ■ M. Rybák seznámil výbor s dopisem rodičů Petra Vaňka (Čéčova), týkající se jeho účasti na
LODM. VV JčKAS bere na vědomí včetně vyjádření ostatních účastníků a vedoucích výpravy. Odpově� řeší ve-
dení výpravy LODM. Poděkování VV JčKAS zúčastněným trenérům a závodníkům za dobrou reprezentaci
a výkony na LODM v Olomouci. ■ Z důvodu konání baráží o I. a II. ligu v neděli 18. 9., kde startují jihočeská
družstva, se přesouvá konání KPD přípravek, mladšího a staršího žactva na sobotu 17. 9. Tato změna byla vy-
nucena přesunem termínu baráže o I. ligu na neděli 18. 9. Zachování původního termínu není možné z dů-
vodu pořadatelského zajištění a účasti předních jihočeských závodníků a závodnic v kategoriích staršího
žactva v baráži o I. ligu. Místo pořádání zůstává v Táboře. ■ MŠMT se rozhodlo změnit od roku 2012 způsob
poskytování dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení. Nově budou tyto prostředky přidělovány jed-
notlivým TJ/SK prostřednictvím národních sportovních svazů (doposud to bylo cestou ČSTV a jeho regionál-
ních sdružení). ■ Termín příští schůze se bude určen dodatečně.

Obsah:
Medailony – s. 9 / Nekrology – s. 13

ATLETICKÁ VÝROČÍ 16. ZÁŘÍ - 18. ŘÍJNA
17. 9. 1951 Horní Nětčice * Václav Klvaňa, činovník a statistik. 
1974-1975 člen výboru oddílu VTJ Šumava Klatovy, 1976-1978 člen výboru TJ Gottwaldov, od 1980 člen vý-
boru Spartak Přerovské strojírny, později Lokomotiva Meochema Přerov, dnes SK Přerov, kde je od 1990 před-
sedou oddílu. Od 1980 členem okresního svazu atletiky Přerov. Přední světový odborník na desetiboj. Členem
ATFS od 1987. Trenér od 1976. Od 1980 vydává Český desetiboj jako ročenku mužských vícebojů.

17. 9. 1931 Sobočice * LadIslav Moc, 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). 
Oddíly: Sokol Zenit Praha (1952-53), poté DA Jihlava (1954), PDA Znojmo (1955), ÚDA a Dukla Praha (1956-
58, trenér A. Holoubek), Dukla Lipník nad Bečvou (1959), Dukla Praha (1960-65, trenér J. Doležal). 
Mistr republiky 1957 (20 a 50 km), 1958 (20 km), 1959 (50 km), 1960 (20 km), 1961 (20 a 50 km), 1962-
64 (50 km).
Repre starty: 4 utkání (1957-65). 
Účastník ME 1958 (7.) a 1962 (12.), OH 1960 (20 km 8., 50 km 11.). 
Os. rekordy: 10 000 m 44:43.6 (1962), 20 km 1:32:34.4 (1963), 50 km 4:12:18.2 (1957). 
Po ukončení závodní činnosti trenér chodců v Banské Bystrici. Autor knihy Stoletá historie české chůze (1988).

18. 9. 1956 Hodonín * Adolf Forman, sprinter. 
Oddíly: VŽKG (1971-79, trenéři Z. Onderka a od 1972 O. Jurák), poté Dukla Praha (1980-81, trenér J. Demeč),
Vítkovice (1982-84). 
Mistr ČR 1979 (50 m v hale), 1981 (100 m), 1981 a 1983 (4x100 m), čs. mistr ve štafetě 4x100 m (1980). 
Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 40.51 (1980). 
Repre starty: 1 utkání (1980). 
Os. rekordy: 100 m 10.3 (1978) a 10.68 (1980), 200 m 22.38 (1978). 

19. 9. 1941 Pardubice * Jaromír Šlégr, běžec. 
Oddíly: Dynamo Pardubice (1957-59, trenéři R. Boček a A. Křivka), poté RH Praha (1960-65), RH Pardubice
(1966-67). 
Mistr republiky 1961 a 1962 (4x400 m). 
Repre starty: 8 utkání (1960-63). 
Účastník OH 1960 (800 m a 4x400 m rozb.), ME 1962 (800 m a 4x400 m rozb.). 
Os. rekordy: 400 m 47.6 (1962), 800 m 1:49.0 (1962).
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21. 9. 1946 Praha * Karel Šoch, překážkář. 
Oddíly: Dynamo Praha (1962-65), poté Dukla Praha (1966-67), SK Slavia (1968), Dukla Banská Bystrica (1969),
Dukla Praha (1970-71). 
Repre starty: 5 utkání (1966-70). 
Os. rekordy: 400 m 47.8 (1970), 400 m př. 53.0 (1967).

21. 9. 1951 Praha * Martin Zvoníček, běžec. 
Oddíly: Aritma Vokovice (1966), poté Dukla Praha (1967-68), SK Slavia Praha (1969-74, trenéři od 1966 V. Sábl,
od 1973 J. Horčic), Dukla Praha (1975-76, trenér J. Liška), Slavia Praha IPS (1977-81, trenéři J .Nezbeda, od
1979 S. Štrobl), Meteor České Budějovice (1984), Slavia Praha IPS (1985), Škoda České Budějovice (1986-93). 
Mistr republiky: v hale 1971 (3000 m), 1974 (1500 a 3000 m), 1975 (3000 m), 1972 (silniční běh Běchovice
- Praha), mistr ČR 1973 (kros), 1975 (10 000 m), 1975 a 1977 (3000 m v hale). 
Repre starty: 1 utkání (1972). Účastník MEJ 1970 (2000 m př. 5.), HME 1975 (3000 m 11.). 
Os. rekordy: 1500 m 3:47.6 (1974), 5000 m 13:59.6 (1976), 10 000 m 29:21.0 (1977), maratón 2:24:16
(1987), 3000 m př. 8:45.2 (1976). 
Trenér od 1980 ve Škoda později Sokol České Budějovice, předseda oddílu 1984-94, sekr. jihočeského
obl.svazu 1990-94, trenér sportovní školy České Budějovice 1984-94. Významní svěřenci: M. Kutišová, J.
Bláha, M. Suchý. Manželka Drahomíra Fuxová.

23. 9. 1916 * Vratislav Novotný, pseudonym Nero, běžec, překážkář. 
Oddíly: Sokol Střešovice (1935-39), poté NSK Praha (1940-46), Sokol Střešovice (1947). 
Mistr republiky 1940 a 1941 (400 m př.), 1941 (4x400 a 3x1000 m). 
Držitel českého rekordu na 400 m př. 55.6 (1940). 
Os. rekordy: 800 m 1:57.2 (1941), 1500 m 4:19.0 (1940), 110 m př. 16.8 (1941), 400 m př. 55.6 (1940). 
Také dobrý lyžař, mistr ČOS 1940 v běhu na lyžích na 18 km. 

23. 9. 1961 Praha * Michal Prunar, tyčkař, trenér od 1988.
Oddíly: Sparta Praha, RH Praha a ASK Slavia Praha, kde byl šéftrenérem a ředitelem. Významní svěřenci:
K. Janko, M. Urban a další. 
Os. rekordy: 530h (1988) a 520 (1986), desetiboj 6712 (1983).

26. 9. 1966 Znojmo * Petra Pokorná, provd. Sluková, běžkyně. 
Oddíly: TJ Znojmo (1979 - 1985, trenéři Kafka, Lampart, od 1980 P. Trnka), poté VŠ Praha (1986-90). 
Mistryně republiky: 1986 (800 m), 1989 (800 m v hale), 1986 a 1987 (4x400 m). Mistryně ČR 1986 (800 m)
a 1989 (1500 m). Repre starty: 7 utkání (1987-90). 
Účastnice MEJ 1983 (800 m rozb., 4x400 m 5.). 
Os. rekordy: 400 m 55.29h (1984) a 55.52 (1986), 800 m 2:02.3 (1989), 1500 m 4:19.90 (1987), 3000 m
9:43.69h (1989). Manžel Pavel Sluka 

28. 9. 1926 Sviadnov * Zdeněk Šimek, sprinter. 
Oddíly: SK Ba�a Zlín (1943-44), poté SK Přerov (1948), Sokol Olomouc (1949), OKD a Baník Ostrava (1950-
53), VŽKG Ostrava (1954). Mistr republiky 1949 (4x400 m).
Repre starty: 7 utkání (1949-51). 
Os. rekordy: 100 m 10.7 (1949), 200 m 21.9 (1949), 400 m 49.0 (1951).

29. 9.1936 Pardubice * Radovan Brož, trenér od 1954 v TJ Dynamo Pardubice, předseda RTS ČAS a člen
předsednictva ČAS 1969-73. Významní svěřenci: Jar. Brož, I. Krsek, M. Severýnová a další. Publikační čin-
nost: mimo odb. články 90 let Pardubické atletiky, a sta� Město sportu v knize o Pardubicích.

30. 9. 1946 Ústí nad Labem * Libuše Macounová, sprinterka.
Držitelka stříbrné medaile z EHH 1966 na 400 m a ve štafetě 1-2-3-4 kola z EHH 1968, bronzové medaile ve
štafetě 4x1 kolo z EHH 1966. 
Oddíly: Spartak Ústí nad Labem 1960-75, trenér V. Lukeš). 
Mistryně republiky: 1967, 1970, 1971 (400 m), v hale 1970 (800 m), 1971 - 1973 (300 m). Mistryně ČR
1970, 1971 a 1975 (400 m).
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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). 
Repre starty: 27 utkání (1965-74), z toho 4x v EP. 
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.). 
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).

1. 10. 1946 Hořovice * Ludmila Jetmarová, výškařka. 
Oddíly: Spartak Hořovice (1959-62), poté Dynamo a Slavia Praha (1963-64). 
Mistryně republiky: 1963 a 1964. Repre starty: 6 utkání (1963-64). Os. rekord: výška 1.68 (1964).

1. 10. 1921 v býv. SSSR, * Viktor Lukeš (†9. 2. 1991 Ústí nad Labem), činovník, aktivní organizátor ústecké
atletiky, trenér od 1947 (po repatriaci z Volyňska v SSSR) a rozhodčí, profesor TV, 1951 - 1952 ref. mládeže
v ústředí. Ústř. rozhodčí a trenér nár. družstva žen. Významné svěřenkyně: L. Macounová, V. Vydrářová a další.

1. 10. 1936 Ostrava * Vladimír Valder, činovník a rozhodčí, člen TJ Šumperk. Funkce v oddíle jako člen
výboru nebo rozhodčí, v okrese jako ved. rozhodčích od 1970, v ústředí člen komise rozh. 1979 - 1991, mpř.
komise rozhodčích ČAS od 1997, instr. rozhodčích. Publikace: Učební text Atletika pro rozhodčí všech tříd,
jako spoluautor. Čestný člen komise rozhodčích ČAS, jmenován 2005. 

4. 10. 1956 Znojmo * Lubomír Heneš, překážkář, trenér od 1979. 
Oddíly: Lokomotiva Olomouc, později ved. TSM ve Zlíně, předseda TR oddílu. 
Významní svěřenci: B. Hladká-Henešová (manželka), B. Kunovská, Z. Mušínská. Š. Nováková, J. Pavlíková. 
Os. rekord: 110 m př. 14.7 (1982) a 14.95 (1982).

5. 10. 1956 Klatovy * Stanislav Tábor, běžec. 
Oddíly: TJ Sušice (1972-74, trenér B. Suchý), poté Jiskra Domažlice (1975), RH a Olymp Praha (1976-86, tre-
nér M. Písařík, 1990-91). 
Mistr republiky: 1978 a 1979 (kros), 1981 (5000 m), 1982 (3000 m v hale a kros), 1983 (10 000 m), 1984
(kros). Mistr ČR 1978 (1500 m) a 1982 (kros). 
Repre starty: 4 utkání (1978-82). 
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),
10000 m 28:23.48 (1981).
V současné době fyzioterapeut reprezentace.

7. 10. 1981 Jindřichův Hradec * Alena Rücklová, překážkářka. 
Juniorská mistryně Evropy 1999 na 400 m př., bývalá česká rekordmanka na této trati
Oddíly: SK Start Třeboň (1991-99, trenér I. Rokos), poté SK Spartak Praha 4 (2000-09, trenér od 1999 V. Kučera).
Repre starty: 5 utkání (2001-05), z toho 4 v EP. 
Účastnice MEJ 1999 (400 m př. 1.), MSJ 2000 (400 m př., rozb.), ME U23 2001 (5.) a 2003 (5.) 
Os. rekordy: 400 m 55.56 (2004), 800 m 2:03.07 (2007), 1500 m 4:21.51 (2008), 3000 m př. 10:33.27
(2006), 100 m př. 14.33 (2004), 400 m př. 55.87 (2005), sedmiboj 5187 (2004).

8. 10. 1951 Velké Zálužie (Slovensko) * František Bíro, chodec 
Oddíly: začínal jako fotbalista, s atletikou Slávia Nitra (1968-70, trenér M. Sulány), poté Sparta Praha (1971-
83, trenéři M. Gnoth a V. Vágner). 
Mistr republiky: 50 km 1973. Mistr ČR 1974 a 1975 na 50 km, 1976 na 20 km. 
Repre starty: 6 utkání (1973-77). 
Os. rekordy: 10 000 m 44:01.0 (1976), 10 km 43:56 (1975), 20 km 1:29:00 (1975), 50 km 4:16:00 (1980). 

9. 10. 1941 Beroun * Lubomír Plischke, trenér od 1968 ve Spartaku Plzeň. 
Repre starty: 1 utkání. 
Emigroval do Rakouska (Innsbruck) v roce 1982, kde nějaký čas pokračoval v tren. práci. 
Významná svěřenkyně: A. Prosková (manželka) a další výškaři.
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9. 10. 1961 Mladá Boleslav * Dagmar Šubrtová, provd. Jílková, běžkyně. 
Oddíly: AŠ Mladá Boleslav (1971-80, trenér B. Zítka), poté VŠ Praha (1981-85, trenér M. Bureš), AŠ Mladá
Boleslav (1992-93). 
Mistryně republiky: 1982 (4x400 m), 1983 (800 m v hale). Mistryně ČR 1980 (1500 m) a 1982 (4x400 m).
Repre starty: 1 utkání (1982). 
Os. rekordy: 400 m 57.0 (1980), 800 m 2:04.47 (1984), 1500 m 4:27.08 (1981).

11. 10. 1906 Oselce u Horaž�ovic * Václav Bouzek (†1989), vícebojař. 
Oddíly: Sokol Dejvice (na mezisletových závodech 1924), poté SK Slavia Praha (1929-33, trenér Kalus). 
Mistr republiky: 1930 a 1931. 1929 zvítězil, ale protože nebyl registrován v ČSAAU, byl po protestu vyhlá-
šen mistrem v desetiboji druhý v pořadí M. Motáň. Pro zranění předčasně ukončil závodní činnost a stal se
trenér v SK Slavia. Působil jako sborista Národního divadla. 
Os. rekord: 6693,310 (1931).

13. 10. 1941 Mladá Boleslav * Miroslav Sedláček, trenér. 
Od 1964 v AŠ Mladá Boleslav, člen výboru odd., ved. družstev, org. pracovník, mpř. oddílu. Ústř. rozhodčí,
trenér CTM.

13. 10. 1971 Klatovy * Ivana Sekyrová, roz. Rubášová, běžkyně, překážkářka, vytrvalkyně 
Oddíly: Klatovy (1987), poté Škoda Plzeň (1988-96), AC Start Karlovy Vary (1997-2000), A.C. Sparta Praha
(2001-06), AK Sokolov (od 2007, stále aktivní)
Mistryně republiky: 1992 a 1994 (400 m př.), 2006-08, 2011 (půlmaratón), 2008 a 2010 (běh do vrchu), 2010
(na silnici-Běchovice)
Repre starty: 3 utkáních (1992-94), z toho 1x v EP a 1x v EP do 22 let. 
Os. rekordy: 100 m 12.2 (1987) a 12.54 (1997), 200 m 24.6 (2002) a 25.05 (1993), 400 m 55.50 (1992),
800 m 2:09.56 (2005), 1500 m 4:38.35 (2007), 3000 m 10:06.94h (2010) a 10:11.16 (2009), 5000 m
17:24.73 (2008), 10 000 m 36:19.70 (2007), půlmaratón 1:17:28 (1908), 3000 m př. 10:30.02 (2008),
100 m př. 15.1 (2002) a 15.71 (2005), 400 m př. 58.41 (1992).

15. 10. 1976 Český Brod * Ivan Šlehobr, sprinter. 
Oddíly: SK Slavia Praha (1989-94, trenéři Sehnal a P. Čech), poté USK Praha (1995-96), Olymp Praha (1997-
99, trenér od 1995 L. Svoboda). 
Mistr ČR 1996 (100 a 200 m), 1998 (100 m). 
Bývalý držitel českého rekordu na 100 m 10.24 (1997). 
Repre starty: 4 utkání (1996-98), z toho 3x v EP a 1x v EP do 23 let. 
Účastník MEJ 1995 (100 m vyř. v sf.), HMS 1997 (60 m vyř. v rozb., 200 m sf.), ME do 22 let 1997 (100 m
8.), MS 1997 (100 m rozb.).
Os. rekordy: 100 m 10.24 (1997), 200 m 20.83 (1997).

16. 10. 1921 * Milan John, trojskokan. 
Oddíly: AFK Hronov (1941), přestávka pro nucené nasazení (1942-45), poté VSK Praha (1946-47), Sokol Vi-
nohrady (1948-49), Včela Brno (1950), Zbrojovka Brno (1951), Motorpal Jihlava (1952). 
Mistr republiky 1947-49. Držitel českého rekordu 14.50 (1947). 
Repre starty: 5 utkání (1947-49). 
Os. rekord: trojskok 14.50 (1947).

17. 10. 1931 Moravský Žižkov * Bohumír Zháňal, běžec. 
Oddíly: Začínal jako fotbalista (1937), s atletikou Sokol Břeclav (1948-52, trenér M. Loučka), poté Slavoj Brno
(1953), TJ Gottwaldov (1955-67, trenér 1958-65 L. Fišer). 
Mistr republiky 1957, 1958 (3000 m př.), 1959 (kros), 1961 (3000 m př., kros), 1962-64 (3000 m př.). 
Držitel 2 českých rekordů na 3000 m př. 8:42.2 a 8:39.8 (1963), ve štafetě na 4x1 míli 17:47.0 (1957). Repre
starty: 26 utkání (1956-65). 
Účastník ME 1958 (3000 m př. 12.) a 1962 (3000 m př. rozb.), OH 1960 (3000 m př. rozb.). 
Os. rekordy: 1500 m 3:51.4 (1964), 3000 m 8:09.4 (1962), 5000 m 14:11.2 (1962), 10 000 m 31:50.6
(1964), 3000 m př. 8:39.8 (1963).
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18. 10. 1916 Přerov * Jan Koňařík, závodník, činovník, trenér. 
Oddíly: Sokol Předmostí, SK Přerov a Jiskra Rýmařov. 
Trenér 1950-70, ved. družstva II. ligy žen 1956-58 v Jiskře Rýmařov. Rozhodčí II. třídy SM oblasti. Člen atl.
sekce okresu Bruntál. Jako veterán-závodník startoval na evropských a světových veteraniádách v NSR, Fin-
sku, Francii, Řecku, Japonsku a v Itálii. Umístil se jako druhý 1994 (pětiboj) a 1998 (disk) a jako třetí 1993 (de-
setiboj), 1994 (400 m) a 1998 (pětiboj a dálka). 

Všechny doplňky posílejte prosím na adresu: skocovsky@seznam.cz
Milan Skočovský

■ Ve věku 88 let zemřel dne 20. července vynikající staroboleslavský atlet, stavitel atletických drah a spor-
tovních zařízení Jaromír Sibera. 
Narodil se 19. 3. 1923, s atletikou začínal v AC Sparta Praha (1941), poté již SK, Atletik a Slavoj Stará Bole-
slav, kde patřil v padesátých letech k nejúspěšnějším atletům. Byl všestranným sportovcem a zejména ve své
disciplíně, skoku vysokém, několikrát reprezentoval Československo v mezinárodních utkáních.
Největší měrou se zasloužil o proslulost stadionu v Houštce, kde použitím vlastní technologie vybudoval at-
letickou dráhu světové úrovně. O její kvalitě hovoří nejen skutečnost, že si ji vybírali nejlepší světoví běžci, ale
i 33 na ní překonaných světových rekordů. S vděčností na jeho práci vzpomínal i atlet století - Emil Zátopek.
Věhlas „Siberovy dráhy“ přerostl i za hranice republiky. Jeho zkušenost využili i Japonci před Olympijskými
hrami v Tokiu. Postavil celou řadu atletických drah a dalších sportoviš� po celé republice. Stal se nestorem se-
dmdesátileté historie houštecké atletiky. Odešel velký sportovec, obětavý kamarád a hlavně čestný a slušný
člověk.

Atletické středisko Emila Zátopka, o. s.
Atletický oddíl TJ Slavoj Stará Boleslav

■ V podvečer 11. srpna na soustředění ve Svratce náhle a nečekaně zemřel v novoměstské nemocnici ve věku
nedožitých 72 let významný brněnský trenér a rozhodčí František Nemetz. Narodil se 15. 8. 1939 v Mě-
rotíně, okres Litovel. Běžec, člen výboru oddílu Moravská Slavia Brno v letech 1988-2000.
Významný brněnský trenér a rozhodčí, který vychoval mnoho běžců vytrvalců, mílařů, maratónců a v po-
slední době sprinterů. Maratonci: Nosek, Šebesta, Zíka, Starý, Kašpar, Malý, Glier, Martincová, Münstrová; vy-
trvalci: Zouhar, Moravčík, Pišta, Horký, Jiráková; mílaři: Beneš, Faltus, Mikauš, Zemanovič, Nejedlý, Topinka,
Růžička, Konečný, Vích, Touška; sprinteři: Křupka, Krupa, Klvaňa, Almeida, Peleška, Wagner, Procházka, Brei-
cetl; skokani: Pavla Coufalová.
Atleti Moravské Slavie Brno v něm ztrácejí aktivního a do poslední chvíle vitálního člena, trenéra, rozhod-
čího a kamaráda.

■ Významná trenérská postava Zdeněk Holler odešel ve středu 17. srpna ve věku 85 let.
Narodil 6. března 1926. S Otakarem Janderou spoluzaložil v roce 1952 Sportovní školu atletiky při Minister-
stvu vnitra, která byla začleněna do Rudé hvězdy Praha. V letech 1959 až 1983 byl šéftrenérem oddílu, již
od 1956 také vedoucím družstva žen, s nímž získal 27 mistrovských titulů. Národní tým žen vedl v období
1960-70. Od 1995 byl také členem výboru Pražského atletického svazu. Do pokročilého věku trénoval
v Olympu, nástupci RH Praha. V roce 1999 obdržel cenu (děkovný dopis) od Českého klubu fair play, když
přiznal, že jeho týmu bylo neprávem přiděleno sedm bodů. 
Mezi významné Hollerovy atlety patřily J. Němcová, V. Matrasová, A. Stolzová, V. Přikrylová, L. Eichlerová,
A. Zábršová, M. Tebichová, J. Petříková, Š. Sokolová, J. Matoušek, L. Kříž, L. Bohman, J. Čeliš, J. Hegyes
a další. Jeho svěřenci se 7x účastnili olympijských her, 14x mistrovství Evropy, překonali jeden evropský rekord
a 88 československých. Měl za sebou bohatou publikační činnost, například Otakar Jandera a sportovní škola
atletické mládeže (2003).
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■ Zátopkův trenér JUDr. Jan Haluza zemřel 25. srpna 2011 ve věku 97 let. 
Narodil se 12. července 1914 ve Šternově, dnešním Velkém Újezdu u Brna. Sportu se věnoval intenzivně od
mládí. Jako člen Orla, křes�anské sportovní organizace, se stal čtrnáctkrát jejím přeborníkem a přivezl také
medaile z katolických olympiád ve Vídni a Lublani. Vedle toho získal celkem devět titulů mistra republiky, tři-
krát v krosu, dvakrát ve stýplu a na silnici (Běchovice), jednou na 1500 metrů a v lesním běhu. A byl také spo-
ludržitelem čs. rekordu na 4x1500 m. Po brněnských VS a Orlovi běhal za SK Ba�a Zlín, kde se setkal s Emilem
Zátopkem, jehož se stal prvním a jediným trenérem. Po skončení závodní činnosti zůstal jako činovník ve
Zlíně.
Před okupací Československa v roce 1939 Haluza stihl ještě promovat na brněnské právnické fakultě. Jako člen
Československé strany lidové a předseda Krajského výboru lidové mládeže Zlínska odmítl po roce 1948 členství
v KSČ, za což byl komunistickým režimem zatčen. Posléze byl odsouzen na šest let těžkého žaláře za údajnou
přípravu úkladů o republiku, hospodářskou špionáž a členství ve skupině doktorky Milady Horákové. Vedle věz-
nic si prošel mučením elektrickým proudem v Uherském Hradišti i „jáchymovským peklem“ v uranových dolech.
Až v šedesátých letech se mohl vrátit k právnické praxi. „Za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity
a lidská práva“ mu prezident republiky před rokem propůjčil Řád Tomáš Garrigua Masaryka II. třídy.
O atletiku, zejména zlínskou, se zajímal až do konce svého života. JUDr. Haluza byl skvělý člověk, na kterého
ve Zlíně nezapomeneme.

JUDr. Bohumil Vrána, místopředseda AK PSK Zlín
Doplnil a upravil M. Procházka

Čest památce všem zesnulým.
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STARTOVNÍ ČÍSLASTARTOVNÍ ČÍSLA
TYP ATYP A
-  bílá netkaná textilie
-  rozměr max. 21 x 18 cm
-  jednobarevné provedení
  pouze se startovním 
  číslem
-  číselná sada do 1000
-  černý tisk

9,50 Kč/ks

TYP BTYP B

14,80 Kč/ks od 15,40 Kč/ks ce
ny

  v
če

tn
ě D

PH

TYP CTYP C TYP DTYP D TYP ETYP E
-  bílá netkaná textilie
-  rozměr max. 21 x 25 cm
-  dvoubarevné provedení 
  s dotiskem sponzo rů,
  názvu závodu atd.
-  číselná sada do 1000
-  černý tisk číslic

-  bílá netkaná textilie
-  rozměr 21 x 25 cm
-  černý tisk číslic + 2 barvy
-  provedení s dotiskem    
  sponzorů,  názvu závodu
  a s barevným pruhem    
  pod číslem

-  tyvex - voděodolný,
  neroztrhnutelný       
  materiál
-  plnobarevné provedení
-  rozměr 21 x 19,8 cm
-  neomezené sady
-  vysoce kvalitní tisk
-  možný jakýkoli barevný  
  tisk,  personalizace

- papírové startovní číslo
- rozměr 14 x 21 cm (A5)
- plnobarevné provedení,
-  jakýkoli barevný tisk,
   včetně fotografie
- laminace + vrtané díry 
   po stranách startovního
  čísla

TISK OFSET a. s., Spojenců 282, 542 32  Úpice, tel./fax: 499 881 171, tiskofset@tiskofset.cz

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

12 Kč/ks

ý

14 8888888800000000 KKč/ks

 pod číslem

od 11111111111555555 40 Kč/k

  tisk,  personalizace
  čísla

20 Kč/ks

INZERCE



17. září
Mistrovství České republiky družstev mužů a žen, Praha-Juliska
Prolínací soutěž o účast v extralize, Třebíč

18. září
Prolínací soutěž o účast v I. lize, Praha-Eden
Prolínací soutěž o účast v II. lize, Týniště nad Orlicí

18. září
Ústecký ½maraton, Ústí nad Labem 

25. září
Mistrovství ČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek, Běchovice-Praha

1. října
Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek, Praha-Eden
Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek, Ostrava

8. října
Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň, Stará Boleslav

11. října
Celostátní finále CORNY Středoškolského poháru, Břeclav

Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí sledujte na www.atletika.cz
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