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Kaleidoskop událostí roku 2010 – slovy a čísly 
(k fotografiím na titulní straně) 

1) Atletickou sezonu jsme zahájili v únoru Mistrovstvím ČR v hale v Jablonci, předseda  
    SV ČAS Gejza Valent přivítal přítomné a popřál dobrý start do sezóny  

2) Současně poprvé vyhlásil nejúspěšnějšího veterána a veteránku za předchozí rok 2009 –  
    Karla Matznera, M80 a Štěpánku Gottwaldovou, Ž35 

3) Hala Olympu  v pražské Stromovce – místo HMČR 2011 – při tradičních veteránských    
    závodech 

4) Z HMS v kanadském Kamloopsu přivezla naše miniskupinka šesti statečných 9 medailí a  
    17. místo v soutěži 61 národů 

5) Pavla Kováříková si běží pro vítězství na MČR v půlmaratónu ve Velešíně 

6) Ultramaratonci startují na MČR již tradičně v Mníšku pod Brdy 

7) Na ME v Nyíregyháze startovala početná skupina 121 našich veteránů, kteří získali 38  
    medailí a umístili se na 16. místě v soutěži 41 států 

8) MČR na stadionu v Třebíči připomínáme obrázkem - Pavel Fencl v soustředění na výkon 

9) Start veteránů na 1500 m na Memoriálu Josefa Odložila na Julisce v Praze - po Zlaté tretře   
    v Ostravě se podařilo prosadit  závod veteránů i na MJO 

10) Štědrý den pražských běžců v Krčském lese okem kamery České televize 

 
Halové mistrovství ČR bude i letos místem pro vyhlášení 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO VETERÁNA A VETERÁNKY ROKU 2010 
        Výsledky veteránů bude opět posuzovat porota složená z členů představenstva SV.  
Hlavní kritéria hodnocení jsme uvedli v minulém čísle VA. Porota bude zasedat v předvečer 
HMČR a tam teprve padne rozhodnutí. 

       Rádi bychom na tento akt zaměřili vaši pozornost. Nabízíme vám možnost účastnit se 
malé soutěže a  pokusit se typovat, jak porota rozhodne, v jakém pořadí vybere a ohodnotí 
prvních deset mužů a prvních deset žen. Ti na prvních místech se stanou veteránem a 
veteránkou roku 2010. Kdo obě pořadí stanoví správně, dostane zvláštní cenu představenstva 
našeho sdružení. 

        Abyste příliš nebloudili, uvádíme v abecedním pořadí porotou vybraný užší seznam 
jmen, výhradně členů SV ČAS, z nichž padne rozhodnutí o první desítce veteránů a první 
desítce veteránek, a přirozeně tím i o těch dvou nejúspěšnějších. Vybráni byli: 

- Arnošt Boldan, Oto Čech, Robert Čepek, Karel Fiedler, Pavel Jílek, Stanislav Kovář, 
Karel Matzner, Jiří Soukup, Aleš Stránský, Václav Šejbl, František Tomášek, František 
Uhlík, Jiří Urban  

- Alexandra Adlerová, Eva Blažková, Eva Cupalová, Kateřina Doubková, Jana 
Frabšová, Štěpánka Gottwaldová, Jarmila Klimešová, Milada Peterková, Zdeňka 
Plesarová, Miloslava Ročňáková, Ludmila Suková, Blanka Vykydalová, Erika 
Zapalová 

        Svůj typ na pořadí prvních deseti mužů a prvních deseti žen nám pošlete mailem nebo 
poštou na adresu redakce, ale tak, abychom jej dostali nejpozději do středy 2. března. 
                  KM 
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Milí atletičtí přátelé,  
na prahu nového roku 2011 si vám dovoluji opětovně popřát mnoho zdraví, štěstí a 
spokojenosti v osobním i sportovním životě. Letošní atletická sezona nám přináší mnoho 
startovních příležitostí jak v České republice, tak i v zahraničí. K těm nejvýznamnějším v 
rámci České  republiky patří MČR veteránů v hale, které se bude konat v sobotu 5. března 
v Praze, a MČR veteránů na dráze s termínem konání v sobotu 27. srpna v Pardubicích. 
Termíny domácích mistrovství jsou koncipovány tak, aby Ti z vás, kteří pojedou na halové 
ME v Gentu a na Evropské Masters Games v Lignanu, měli možnost si před těmito 
zahraničními starty kvalitně zazávodit.  

Program halového MČR v Praze bude poprvé u nás rozšířen i o vrhačské disciplíny, hody 
břemenem, kladivem, diskem a oštěpem,  a proto doufám, že vrhači této příležitosti v hojném 
počtu využijí. Propozice na toto mistrovství najdete v této VA. 

Kromě již zmíněných HME v Gentu a Evropských Masters Games v Lignanu nás čekají další 
významné zahraniční starty, jako jsou ME mimo dráhu v Thionville ve Francii  a MS na dráze 
v kalifornském Sacramentu. 

Každý nový rok, a tedy i ten atletický, je vždy spojován s novými předsevzetími. Rád bych 
vás proto touto formou požádal, abyste svým osobním příkladem úspěšně propagovali 
veteránskou atletiku v místě svého působení  a to zejména s cílem získat nové  aktivní členy 
do našeho Sdružení. Pokud by se každému z nás v letošním roce podařilo získat alespoň 
jednoho nového člena, můžeme naši členskou základnu zdvojnásobit. Získáte-li nového 
zájemce, který by chtěl vstoupit do našich řad, neváhejte hned informovat některého člena 
představenstva SV ČAS. 

Závěrem svého úvodního slova do nového ročníku VA  bych chtěl připomenout vám, kteří tak 
dosud neučinili, abyste bez dalšího otálení splnili svou členskou povinnost a uhradili členský 
příspěvek pro rok 2011. Vaše příspěvky nám umožňují bezproblémově  zajišťovat vydávání 
VA, organizovat MČR v hale, na dráze i mimo dráhu a veškerou potřebnou činnost pro chod 
našeho sdružení. V minulém čísle jste bohužel nenalezli přiloženou složenku, za což se 
omlouváme. Nevytiskli nám ji včas, proto vás vyzýváme, abyste jako již mnozí využili 
možnosti úhrady na bankovní účet SV, případně vyplnili složenku A a příspěvek na účet SV 
poslali. 

Pokud se někteří z vás chystáte na zahraniční starty, řiďte se, prosím, pokyny uvedenými 
v tomto čísle VA a dodržte zejména všechny termíny pro přihlášky a potřebné podklady. 
Včasné a kompletní zaslání podkladů pro zahraniční starty nám nesmírně ulehčuje 
administrativní zpracování vašich přihlášek a převodu startovného organizátorům závodů. 

Děkuji za pochopení a těším se na setkávání s vámi při atletických akcích roku 2011. 

          Ing. Gejza Valent, MBA, předseda představenstva SV ČAS 
 
Do atletické sezóny 2011 s novým statistikem 
V nově zvoleném předsednictvu SV ČAS zodpovídám za úsek statistiky. Čeká mne již 
zpracování halové sezóny 2011. Veškeré výsledky proto posílejte na internetovou adresu 
l.dvorak1@seznam.cz, aby se dostaly včas i do Halové ročenky 2011. Věřím, že budeme 
dobře spolupracovat, tak jako s mým zkušeným a pečlivým předchůdcem Petrem Gybasem.  
Číslo mého mobilu je 775 424 453. 
        Ladislav Dvořák 

mailto:l.dvorak1@seznam.cz
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VETERÁNSKÁ  ATLETIKA –  slaví dvacáté narozeniny! 
        Všimli jste si na titulní stránce nového údaje? Dvacátý ročník! Ano, je to neuvěřitelné, 
ale dnes otevíráte první číslo již dvacátého ročníku našeho zpravodaje.  
        V prosinci 1991 vyšlo na zkoušku nulté číslo, které jeho redaktorka Slávka Ročňáková 
uvedla slovy: „Vážení atletičtí veteráni, právě se vám dostalo do ruky nulté číslo našeho 
nového zpravodaje. Vydáváme jej z potřeby být ve spojení a vzájemně se informovat o tom, 
co se děje ve veteránském hnutí u nás i ve světě.“ Jeho vydavatelem byla tehdejší Komise 
veteránů Českého atletického svazu.  
        Začínali jsme skromně, ťukali články na psacím stroji a rozmnožovali na xeroxu. První 
číslo roku 1994 již bylo ozdobeno naším znakem. Koncem toho roku byla Komise veteránů 
ČAS zrušena a od roku 1995 ji nahradilo Sdružení veteránů ČAS, které se podle stanov ČAS 
stalo zájmovou organizací svazu a bylo zaregistrováno jako občanské sdružení. 
        Od roku 1995 jsme také opustili xerox a přešli na tiskovou formu. Přesto trvalo ještě pár 
let, než jsme mohli začít s novými úpravami, které bylo možno uskutečňovat až po zvýšení 
členských příspěvků.  
        Od roku 2007 jste mohli vidět na titulních stránkách první obrázky, tehdy ještě černobílé. 
Zlom nastal od čísla 2/2008 – začali jsme s barevnými obrázky na titulní straně a podle 
možnosti a rozsahu čísla k obrázkům využíváme i poslední stranu. Také můžete sledovat, že i 
kvalita tisku i obrázků se postupně zlepšuje. Máme snahu, aby náš zpravodaj byl naplněn 
nejen všemi potřebnými informacemi, ale aby také dobře vypadal a stal se naším nejlepším 
propagačním produktem. 
        Nesmíme opomenout ani naše pravidelné přílohy, které některá čísla v roce doprovázejí. 
Začínáme s Ročenkou výkonů a aktuálních rekordů připojovanou k prvnímu číslu v roce. 
Následuje Halová ročenka a rekordy přikládaná k číslu dvě. A jednou za 5 let vydáváme 
vizitku našeho statistika – TOP TEN, přehled nejlepších deseti výkonů v každé disciplíně a 
kategorii. „Pachatelem“ této vskutku mravenčí práce spojené s těmito třemi přílohami byl 
dosud náš pečlivý statistik Petr Gybas, za což mu patří obdiv a dík nás všech veteránů. 
V novém představenstvu převzal jeho funkci Láďa Dvořák a já věřím, že se stane rovněž naší 
statistickou oporou.  
        Připojujeme pro informaci občas i některé další přílohy, jako jsou propozice na naše 
MČR, nabídky podpůrných produktů doplňkové výživy pro sportovce, nabídky zájezdů na 
vrcholné zahraniční veteránské akce apod. 
        Čísla Veteránské atletiky si můžete již po několik let prohlížet spolu s dalšími 
informacemi i na naší internetové stránce www.atletika.cz (rubrika Veteráni), o kterou se stará 
i nadále perfektně Honza Zedník. 
        Je na vás, odběratelích a čtenářích VA, abyste sami posoudili, zda se náš záměr daří plnit, 
zda vám náš zpravodaj poskytuje informace k vaší spokojenosti a zda se vám i líbí. Vaše 
připomínky a názory rádi v redakci uvítáme. 
          Karel Matzner 
 
 
ČLENSKÉ  ZÁLEŽITOSTI  A  PŘIPOMÍNKY 
        Přejete si, abyste dostávali Veteránskou atletiku včas a v pořádku? Pak vás velice 
prosíme: každou  změnu  adresy  bydliště  či  doručovacího  místa nám  hned  oznamte!  Po 
rozeslání každého  čísle  Postservisem  nám  přijde  několik obálek  zpět   a   pošta udává  
důvody  jako „odstěhoval se“, „na uvedené adrese neznámý“ nebo „adresa nedostatečná“.  
Škoda peněz za poštovné, přesto bychom rádi, aby VA došla na všechny adresy. Poslední číslo 
loňského   roku   nedostalo  pět   našich  členů:    Petr  Sítina  z   Kolína,    Vladimír  Spišjak  

http://www.atletika.cz/
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z Chomutova, Oldřich Slaměný ze Žandova, Pavel Peňáz z Kolína 2, Mgr. Dušan Podroužek 
z Liberce. Prosíme ty, kteří jmenované atlety znají, aby je vyrozuměli, aby nám poslali 
platnou doručovací adresu.  
        Uvedené číslo jim znovu pošleme, ale prosíme – příště nás uvědomte o změnách včas! 
Další trvalá bolest spočívá v identifikaci vašich jmen, která uvádíte na poštovních složenkách 
při placení členských příspěvků. Pošta je čte automatem a tudíž každá vaše nepřesnost má za 
následek zkomolení vašeho jména a pro nás detektivní práci, abychom jméno správně 
rozluštili. Každý rok se někdo tímto způsobem stane „neplatičem“. Prosíme, věnujte tomu 
pozornost a pište své jméno tiskacím písmem, jasně a čitelně. Od pošty dostaneme za každý 
den pouze soupisku došlých plateb a u každé je uvedené jméno.  
        Na příklad teď z poslední doby: °1VIR1, HOUARYI°OUÁ, JI°ŘÍ°, ZCZEMĚK 
KORZÍMCA, KQZLL YJEUU. Poznáváte své jméno? Většina jmen je čitelná, třeba jen 
s malými odchylkami, ale je třeba, aby byla dobře čitelná  v š e c h n a  jména! Aby se ani 
KQZLL YJEUU nestal neplatičem, mohl startovat na MČR, ME, MS a aby dostával 
veteránskou atletiku, protože členský příspěvek zaplatil. 
         Druhý údaj je RČ. Ano, podle něj, je-li správné, jméno člena mezi 800 dalšími můžeme 
dohledat. Vskutku příjemné cvičení! Zejména, pokud za našeho člena zaplatí „osoba blízká“, 
řečeno mluvou zákona, a uvede do variabilního symbolu  s v é  RČ a nikoliv RČ člena, za 
něhož platí. Pak už je každá rada drahá.  
        A třetí bolest: číslo účtu na který platíte. Stále se nám stává, že peníze přijdou např. 
poštou na adresu redakce nebo i vložené v obálce. Prosíme, ne, jen na účet SV ČAS, který ve 
VA uvádíme. Nejjistější, nejlevnější a nejjednodušší je vždy bankovní převod na účet SV.  
A teď je na nás, abychom se omluvili. V minulém čísle jsme uvedli, že přikládáme složenku 
na zaplacení příspěvků. Ale marně jste ji hledali, nebyla totiž přiložena, protože nebylo včas 
vytištěno potřebné množství složenek a my nechtěli rozesílání vánočního čísla zdržovat. Pro 
velkou většinu z vás nebylo problémem uhradit příspěvky přes banku, někdo poslal částku 
bianko složenkou, někteří si o složenku napsali. Předpokládáme však, že v budoucnu po 
vypotřebování vytištěného množství složenek přejdeme pouze na bankovní úhrady. 
        Pro ty, kteří ještě nestihli uhradit letošní příspěvek ve výši Kč 200, zopakujeme číslo 
účtu SV ČAS vedeného v ČSOB, č. 175196236/0300. Závěrem připomínáme, že druhé číslo 
VA dostanou jen ti, kteří úhradou členského příspěvku potvrdí svůj zájem zůstat dál v rodině 
atletů veteránů. 
          Za redakci zpravodaje VA hospodářka Slávka Ročňáková a Karel Matzner 
 
 

ZMĚNY  V  ŘÍZENÍ  MEZINÁRODNÍHO  ÚSEKU  SV ČAS 
v představenstvu našeho Sdružení veteránů ČAS zvoleného pro období 2011 - 2014 převzal 
funkci řízení mezinárodního úseku od Karla Matznera předseda SV Gejza Valent. Současně 
s tím převzal od příští mezinárodní akce, tj. ME mimo dráhu v Thionville, i zodpovědnost za 
agendu spojenou s přihlašováním na soutěže typu ME, MS, WMG, EMG..  
Proto počínaje přihlášením na další mezinárodní závody v tomto roce i v  letech příštích je 
nutné zasílat veškerou potřebnou dokumentaci na adresu: 

Ing. Gejza Valent, MBA 
Josefy Faimonové č. 25,  
628 00 Brno-Líšeň 
tel. 734 540 375,    e-mail: gejza.valent@gmail.com 

  

mailto:gejza.valent@gmail.com
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PŘIHLAŠOVÁNÍ  NA  ME,  MS,  EMG  WMG  SE  MODERNIZUJE ! 
Prosíme, sledujte pozorně následující řádky, abyste nepropásli termín přihlášek a abyste včas 
zvládli celý přihlašovací proces včetně placení startovného. Stále častěji se totiž budeme 
přihlašovat on-line. 
 
XII. ME v bězích a chůzi mimo dráhu – Thionville-Yutz, Francie 
13. – 15. května 2011 
Starty v bězích: 10 km (pátek), štafetový kros ( sobota) a půlmaratón (neděle) 
Starty v chůzi:   10 km (pátek), M 30 km a Ž 20 km (neděle) 
Kategorie: pětileté, M a Ž od 35 let, pro zařazení do kategorie je rozhodující věk  k 13.5. 
Startovné: 1. disciplína 1070,- Kč, za další 390,- Kč  
Startovné je možno uhradit  bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem na účet 
Sdružení veteránů v ČSOB č.ú: 175196236/0300 s uvedením rodného čísla ve variabilním 
symbolu a jména ve zprávě pro příjemce; potvrzenou kopii o platbě zašlete na shora uvedenou 
adresu společně s přihláškou a s kopií vašeho cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu 
potvrzujícího vaše datum narození.  
Termín přihlášek k závodu do 20. 3. 2011! 
Je  nutno vyplnit přihlašovací formulář, který si můžete stáhnout z internetu nebo vám bude 
na vyžádání zaslán mailem nebo poštou; on-line přihlášení na toto ME není možné. Přihlášky 
budou potvrzeny SV ČAS a hromadně odeslány pořadateli zároveň s převodem startovného; 
v případě neúčasti pořadatel startovné nevrací. 
Info: www.evacns.2011.athle.com 
 

19. MS veteránů v atletice – Sacramento, USA,  5. – 17. července 2011 
Starty na MS: v disciplínách dle propozic včetně vícebojů, silniční chůze, krosu a maratónu. 
M + Ž: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10.000 m, 80/100/110 m př., 
200/300/400 m př., 2000/3000 m př., chůze 5 km na dráze a 10/20 km na silnici, 4 x 100 m,   
4 x 400 m, výška, tyčka, dálka, trojskok, kladivo, koule, břemeno, oštěp, disk, 
sedmiboj/desetiboj, vrhačský pětiboj, kros 8 km a maratón. 
Kategorie: pětileté, M a Ž od 35 let, pro zařazení do kategorie je rozhodující věk  k 6. 7. 
Termín přihlášek k závodu:  do 15. 4. 2011   
Startovné:  
a/ při on–line přihlášení registrační poplatek 1.330 Kč  plus vždy každá další  disciplína 730   
Kč, víceboj 1.330 Kč a maratón 1.030 Kč, 
b/ při vyplnění klasické přihlášky podané na SV ČAS činí registrační poplatek 1.530 Kč 
plus každá další  disciplína 730   Kč, víceboj 1.330 Kč a maratón 1.030 Kč. (viz propozice) 

Startovné je nutno uhradit  bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem na účet 
Sdružení veteránů v ČSOB č.ú: 175196236/0300 do variabilního symbolu uveďte rodné číslo 
a do zprávy pro příjemce vaše jméno; potvrzenou kopii o platbě zašlete na shora uvedenou 
adresu společně s kopií cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu potvrzujícího vaše 
datum narození.  
Je  nutno vyplnit přihlašovací formulář, který si můžete stáhnout z internetu nebo vám bude 
na vyžádání zaslán mailem nebo poštou; on-line přihlášení na toto MS je možné na 
www.wma2011.com . Nabývá platnosti až po úhradě startovného. 
Přihlášky budou potvrzeny SV ČAS a hromadně odeslány pořadateli zároveň s převodem 
startovného; v případě neúčasti pořadatel startovné nevrací. 
Info: www.wma2011.com  

http://www.evacns.2011.athle.com/
http://www.wma2011.com/
http://www.wma2011.com/
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2. European Masters Games  – Lignano a Gorizia, Itálie, 10. – 19. září 2011 
Start  v atletice na EMG: v disciplínách dle propozic včetně vícebojů, silniční chůze a 
silničního běhu 20 km. M + Ž : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 
80/100/110 m př, 200/300/400 m př., 2000/3000 m př., chůze 5 km na dráze a 10/20  km na 
silnici, štafety 4 x 100 m, 4 x 400 m, výška, tyčka, dálka, trojskok, kladivo, koule, břemeno, 
oštěp, disk, desetiboj M35 - 65, sedmiboj M70+ a Ž, vrhačský pětiboj, silniční běh – 
půlmaratón. 
Kategorie: pětileté podle roku narození, M a Ž od 35 let 
Termín přihlášek k závodu: do 10. 5. 2011 nebo do 25. 7. 2011    
Startovné: při přihlášce do 10. května – 2.550 Kč a 1.275 Kč za doprovodnou osobu; 
při přihlášce do 25.července 3.000 Kč a 1.500 Kč za doprovodnou osobu. 
Startovné je nutno uhradit  bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem na účet 
Sdružení veteránů v ČSOB č.ú: 175196236/0300 s uvedením rodného čísla ve variabilním 
symbolu a jména ve zprávě pro příjemce; 
Na shora uvedenou adresu pošlete následující doklady: 

- potvrzenou kopii o platbě  
- kopii vašeho cestovního pasu nebo občanského průkazu (s datem narození ) 
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti startovat na EMG. 

Je  nutno vyplnit přihlašovací formulář, který si můžete stáhnout z internetu nebo vám bude 
na vyžádání zaslán poštou. Informace o on-line přihláškách zveřejníme na našich 
internetových stránkách jakmile budou k dispozici od pořadatele.  
Přihlášky  budou hromadně odeslány pořadateli zároveň s převodem startovného; v případě 
neúčasti pořadatel startovné nevrací. 
Info: www.lignano2011.it 

Závěrem informace  o přihlašování na mezinárodní závody v tomto roce ještě jednou 
zdůrazňujeme, abyste všechny vyžadované doklady poslali do uvedených termínů na dresu 
předsedy Gejzy Valenta. Jedině tak se můžete spolehnout, že vaše přihlášení bude úspěšné. 

Zájemce o společné zájezdy se STUDIEM SLÁVA dále upozorňujeme, že do míst konání 
akcí v letošním roce je nutno v předstihu zajišťovat jak dopravu, tak ubytování. Proto je třeba, 
abyste – pokud jste tak dosud neučinili –  poslali předběžné přihlášky k zájezdům bez 
dalšího odkladu, aby bylo možno zajistit ty nejekonomičtější spoje a ubytovací podmínky. 

          GV,  KM 

Chemnitz – ouvertura k halové sezóně 2011 
        Abych byl přesný: skutečné zahájení  halové sezóny 2010/2011 proběhlo tradičně v 
Českém Brodě dne 27.listopadu. Na startu zde bylo mj. pět skalních veteránských příznivců 
tradičního českobrodského halového seriálu a do nových halových tabulek, za něž od letoška  
odpovídám, přispělo celkem čtrnácti výkony. Jednalo se o ručně měřené časy v krátkých 
sprintech a překážkách, o výšku a dálku. 
        K zahájení v plné parádě došlo až o týden později 4. 12. 2010 v německém Chemnitz, 
kam i letos odjela skupinka našich veteránů (čtyři muži a jedna žena). O skvělých 
podmínkách těchto tradičních závodů psal podrobně Honza Zedník ve VA 1/2009. Na těchto  
závodech jsem nebyl, proto uvedu jen výsledky našich závodníků. Plné výsledky najdete na 
našich webových stránkách. Asi leckoho překvapí, proč Ota Čech startoval v M55 a Pepa 
Vonášek skákal trojskok v M65. Zde je stručné vysvětlení: v Německu pro zařazení do 
kategorie rozhoduje pouze ročník a halové závody z prosince 2010 se již počítají do haly 
2011. Proto tedy ono předčasné zařazení Oty Čecha (nar. 9.1.1956) do M55. Naopak Pepa 
Vonášek skákal trojskok v kategorii mladší,  než do které patří.  Bylo to proto,  že trojskok pro  

http://www.lignano2011.it/
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M70 vypsán nebyl a Pepa si i přes to chtěl v trojskoku zazávodit. Ovšem to podstatné, co 
výsledky říkají, je, že naše skupinka výborně reprezentovala český veteránský sport. 

Umístění našich závodníků na otevřených veteránských hrách v Chemnitz : 
60m  – M55: 1. Čech Oto 7,90, 2. Zedník Jan 8,93, M70: 4. Vonášek Josef 9,75 
            W65: 1. Klausová Anna 11,54 
200m – M55: 1. Čech Oto 26,33, 2. Zedník Jan 29,43, dálka M55: 1. Čech Oto 506cm  
dálka – M70: 1. Vonášek Josef  411cm,  trojskok – M65: 3. Vonášek Josef 8,40m 
výška – M40: 1. Král Josef 159 cm, M70: 1. Vonášek Josef 125cm,  
koule – M40 (7,26kg): 2. Král Josef 10,34m, M55 (6kg): 2. Zedník Jan 8,55m,  

  M70 (4kg): 4. Vonášek Josef 8,09m, W65 (3kg): 1. Klausová Anna 5,55m 
trojboj – (60m, dálka, koule) –  M70: 2. Vonášek Josef 1979 bodů. 

       Ladislav Dvořák, statistik SV ČAS 
  

TERMÍNOVKA  VETERÁNSKÝCH  AKCÍ  ROKU  2011  
5. 3.   so  HMČR    Praha, Stromovka 

16. – 20. 3. st-ne  HME    Gent, Belgie 

16. 4.  so  MČR – ultramaratón    Mníšek p.Brdy 

květen    MČR – chůze   Přerov 

13. – 15. 5. čt-ne  ME – silnice (10km, 1/2M, štaf. kros, 10kmCH, 30km/20CH) 

        Thionville, Francie 

31. 5.  út  IAAF – Zlatá tretra Ostrava – nominovaní sprinteři – veteráni 

13. 6.  po  Memoriál J. Odložila Praha – nominovaní mílaři – veteráni  

18. 6.  so  MČR – silnice 10km  Třebíč 

6. – 17. 7. st-ne  MS – stadion    Sacramento, USA 

10. 7.  so  MČR – kros   Praha, Hvězda 

27. 8.  so  MČR – stadion  Pardubice 

10. 9.  so  MČR – maratón  Kladno 

10. – 19. 9. so-po  2. EMG – atletika   Lignano, Italie 

28. 9.  st  MČR – běh do vrchu  Machov-Hejšovina 

září    MČR – vrhačský pětiboj 

říjen    MČR – klasický pětiboj Praha, Kotlářka   

8. 10.  so  MČR – půlmaratón  Plzeň 

Pozn.: chybějící údaje budou uvedeny později na internetové stránce ČAS, rubrika Veteráni a 
ve VA č. 2/2011, ve které uvedeme  podrobnější termínovou listinu. 
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Z vašich dopisů: 
Jaroslav Ptáčník (1926) z Pardubic nám letos napsal dva milé dopisy, leč smutné: 
... sděluji s přátelským pozdravem, že od letošního roku musím zrušit členství ve Sdružení 
veteránů. Vzpomeňte si na mne, až budete posílat loňské výsledky spolu s rekordy veteránů, 
abych se podíval, zda ještě někde jsem a zda mě již lepší běžci z tabulek nevygumovali. Když 
si vzpomenete a pošlete mi je, budu rád. Zapomenete-li, nic se nestane! Přeji vám i všem 
veteránům hodně zdraví a co nejlepší výsledky. Já, bohužel, už sotva chodím! 
V druhém dopise se rozepisuje o svém životě. Zvlášť nás zaujaly řádky o startu na 100. 
Běchovicích. Posuďte sami, jak způsobená a nenapravená křivda zůstane nezhojenou, trvale 
otevřenou ranou: ...   Od roku 1938,  kdy jsem poprvé reprezentoval Vysoké Mýto v atletice na  
Předletových hrách v Pardubicích,  jsem došel až k 900 startů...   a mám na ně řadu krásných  
vzpomínek. Bohužel, ale nikdy nemohu zapomenout na podraz, který se mi stal na 100. 
Běchovicích, které jsem v kat. nad 70 let vyhrál, i když prohrál! Hned na startu mě někdo 
podkopl, já upad´a pošlapán a zraněn jsem se přece jen zvedl a pokračoval. Bolest jsem 
nevnímal, před seběhem z „Táboráku“ jsem předbíhal Dolenského a podle svých stopek, 
s kterými běhám, jsem docílil čas 47:19. Po doběhu jsem okamžitě šel na ošetřovnu, kde mě 
nějací amatéři ošetřili tak, že jsem pak dostal do ran infekci a ještě 3 neděle jsem docházel na 
injekce. Po ošetření jsem se sebral a šel na vyhlášení vítězů. Tam mi bylo řečeno, že už je po 
něm a vítěz (a teď se podržte!) J. C. (plné jméno neuvádíme) – čas 40:33, 2. byl Dolenský, 3. 
Houštecký z pořádajícího oddílu. Marně jsem protestoval a později i psal M. Doležalovi, 
vrchnímu rozhodčímu. Marně! Pak už jsem Běchovice nikdy neběžel. Podle mne běžel na číslo 
J. C. některý z jeho přátel, ale přepískl výkon a tak vznikl čas, který J. C. nemohl nikdy 
zaběhnout, a přesto šel na stupně vítězů! Když si na to i po tolika letech vzpomenu, nemohu 
spát. …No trochu jsem odbočil. To krásné převyšovalo!...  už se asi nikdy neuvidíme…Já jsem 
už, bohužel, skončil! 

Milý Jardo, křivdy se dějí a bolí. Běžel jsem také ten 100. ročník, byl jsem ale hodně před 
vámi (měl jsem 43:29), takže nevím co se dělo za mnou. Fakta jsou taková: časy na prvních 3 
místech v M70 jsou 40:33, 49:03 a 49:16. Stejný čas přisoudili i Tobě a dali Tě na 4. místo. 
Pro ilustraci: J. C. to běžel o rok později za 47:13 – „pohoršil“ se tedy o 7, slovy 7 minut! 
Naopak Ty jsi běžel o rok dříve za 47:39, tedy na úrovni toho stého ročníku, půldruhé minuty 
před časy D. a H. Pošlu tyhle řádky na Olymp Dr. Josefu Šamanovi, řediteli závodu. Křivdy 
se nepromlčují a do statistiky vítězů kategorie M70 by  Tě měli zařadit. Patříš tam! A co J. C.? 
Nemá k tomu ani po letech co říci? Věřím, že si tyto řádky se zájmem přečte.     
 
Miroslav Teplý (1940) z Jihlavy poděkoval našemu předsedovi za gratulaci k životnímu 
jubileu a dodal:...Blahopřání od Vás, bývalého vynikajícího československého reprezentanta, 
kterého si velmi vážím a od Sdružení veteránů ČAS mi udělalo velikou radost a bude na 
čestném místě v mé sbírce i v mém srdci. Na stadionech, mezi nejlepšími atletickými přáteli 
jsem prožil ty nejkrásnější chvíle svého života a jenom doufám, že jich ještě bude co nejvíce. 
A aby jich bylo skutečně ještě moc, to Ti upřímně přejeme! 
 
Milé řádky plné vzpomínek nám poslal i Prof. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc. (1926):  
„ . . . děkuji za hezké a hlavně srdečné blahopřání. Jubileum jsem oslavil s hradeckými 
veterány, bylo to milé. Já jsem měl dosti zajímavý život. Začínal jsem jako dorostenecký 
nadějný sprinter, dokonce otec Jandera, když mě lákal do Sparty a Vodička do Slavie, říkali, 
že jsem jeden z mála českých talentů  pro sprint. Po babičce jsem  měl ovšem taky talent pro 
poezii, takže se mi do toho už v  mladším dorostu začali plést prokletí básníci, a navíc jsem 
spoléhal více na talent.  V roce 1941,  když jsem si dal dvě rovinky,  tak jsem končil,  abych se  
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vyhnul přetrénovanosti.   Na druhé straně jsem  dělal  i  ostatní atletické discipliny a  to se mi  
později   vyplatilo.   Vždyť  i  ve vrhu koulí  jsem se  dostal  do první  desítky  protektorátních  
tabulek. Na celostátních štafetových mistrovstvích jsem jako finišman běžel poslední úsek 
vedle Fikejze. Tenkrát jsme obsadili bronzovou příčku. A ve stejném nebo dalším roce jsem 
vyhrál přebory Polabí v mladším dorostu jak ve sprintu, tak v kouli. Jako starší dorostenec 
jsem startoval i za muže jako finišman ve štafetě a na 100 metrů, protože v této disciplině 
nebyli v Českém Brodě mezi muži lepší. Vždycky jsem uhájil druhé místo a v existenčním 
zápolení s prvním Kolínem jsem dokonce vyhrál dálku. Pak jsem byl za války totálně nasazen  
a to bylo moje rozloučení  s atletikou na dlouhých 42 roků. V roce1945 jsem začal studovat 
medicínu v Hradci a ta se  stala mým životním posláním, v té jsem dosáhl největších životních  
úspěchů. Vedle profesury a členství v ČSAV jsem byl dvakrát děkanem lékařské fakulty, 
přednostou kliniky, prezidentem řady našich i zahraničních kongresů, prezidentem české 
oftalmologické společnosti a členem evropských i světových výborů. 
V životě mě trápily i zdravotní problémy, ale když jsem kolem šedesátky při pobytu v domě 
spisovatelů na Dobříši dostal do ruky veteránské tabulky, vrátil jsem se ke staré lásce. 
Představoval jsem si to sice trochu jednodušeji, ale přece jen v řadě disciplin jsem se vrátil do 
TOP TEN a po deseti letech tréninku pod vedením Dr. Němečka jsem se naučil nový styl 
stredla ve výšce a udělal jsem rekord v kategorii M80, který dosud trvá. Pokud mi vydrží 
zdraví, rád bych se pokusil o rekord v kategorii, do které právě přecházím. Nakonec bych rád 
ještě poznamenal, že veteránská pospolitost je ze všech, které jsem za svůj život poznal, ta 
nejpřátelštější a nejlepší, neboť přináší člověku i v tom vysokém věku příjemný a hezký pocit 
navzdory  uplývajícímu času.  
S přáním všeho dobrého, úspěchů v práci i na hřišti, váš  Sváťa Řehák.“ 

Milý Sváťo, prožil jsi bohatý život, můžeš být hrdý na to, co jsi dokázal. Tím víc nás těší, že 
se Ti mezi veterány líbí, a přejeme Ti do nové kategorie neutuchající elán a chuť lámat 
veteránské rekordy. 
 
To potvrzuje svým příspěvkem i další z té nejstarší gardy našich členů – Ing. Jiří Soukup 
(1927), který doplnil některé shora uvedené údaje Sváti Řeháka: 
„. . . v sobotu 29. ledna t.r. se konaly 1. Veteránské závody AC Pardubice v hale. Ve skoku 
vysokém startoval i významný veteránský atlet . . . mezi atlety výborný kamarád – prostě náš 
Sváťa . . . člen oddílu atletiky TJ Sokol Hradec Králové. Je držitelem českého veteránského 
rekordu v M80 výkonem 108 cm a nyní právě hale v Pardubicích utvořil i rekord v M85 
výkonem 93 cm. V soustavné přípravě je mu obětavým trenérem Dr. Jiří Němeček z téhož 
oddílu. Sváťa si dal ke svým narozeninám pěkný dárek a proto i velká gratulace.“    
 
Ing. Vladimír Růžička (1962) z Ústí doporučuje zahrnout do Ročenky rubriku doplňků a 
oprav, kde by uváděly na správnou míru  různé chyby a doplňky, byť se na ně narazí až 
později. Je to námět pro našeho nového statistika, jistě o tom zauvažuje. V každém případě je 
pro tyto doplňky možno využít webových stránek. 
 
 
Rubrika jubilantů v 1. čtvrtletí 2011 
40 let: Šárka Večeřová – Napajedla, František Míček – Praha, Michal Preisler-Jablonec n.N.,  

Petr Veleba - Třebíč 
45 let: Lenka Novotná – Boršov n.Vlt., Ing. Jiří Jansa – Písek   
50 let: Ing. Jana Šindelářová – Praha, Mgr. Luboš Brodský – Bakov n.J., Ing. Pavel Fajgl –  

Praha, Ing. Radovan Matzner – Hrdějovice, Mgr. Jan Valent – Hranice 
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55 let: Oto Čech – Neratovice, Josef Kalivoda – Děčín, Ing. Jiří Volný - Opava 
60 let: Rostislav Kovář – Olomouc, Mgr. Miloslav Vavrys – Český Těšín 
65 let: PaedDr. Jitka Chaloupková – Brno, Jiří Fait – Teplice, Ing. Pavel Fencl – Veselí n.L.,  

Jiří Pscheidt – Železná Ruda, Václav Šůcha - Stříbro  
70 let: Jan Grenhall – Hořice v Podkrkonoší, Svetozár Poláček – Brno 
80 let: Zdeněk Benek – Ostrava, Jiří Jurka – Vyškov, Antonín Panáček – Jindřichov,  

Miroslav Stříbrný – Praha 
85 let: Jaroslav Ptáčník – Pardubice, Prof. MUDr. Svatopluk Řehák DrSc. – Hradec Králové  

Jménem představenstva SV všem gratuluje a přeje mnoho dalších let ve zdraví a s atletikou 

                             Antonín  Jankovský 

 
DO  NOVÉ  SEZONY  S NOVÝMI  REPREZENTAČNÍMI  DRESY    

Dresy, které jsme dali pro naše účely vyrobit před pěti lety, jsou rozebrány. Čekají nás však 
další starty doma i v zahraničí. Přišlo mezi nás mnoho nových atletů veteránů, rozmnožila se 
nejvíc ta nejmladší veteránská kategorie nad 35 let. Proto jsme sháněli nového dodavatele 
reprezentačních dresů. Stala se jím známá firma Newline. 

Dodávku prvních dresů předvedou při HMČR v Praze ve Stromovce, kde si budete moci  
dresy a soupravy přímo od výrobce zakoupit.  

Znovu upozorňuji, že povinnost startovat v reprezentačním dresu schváleném národní 
veteránskou organizací, tj. u nás SV ČAS, je dána stanovami WMA a EVAA a je důsledně 
vyžadována. Proto neváhejte a využijte této příležitosti, pokud dres dosud nemáte nebo vám 
ten starý už dosluhuje nebo nevyhovuje. 

Nabídku s cenami vidíte na poslední stránce této VA. Žádáme všechny zájemce, aby svůj 
zájem sdělili na adresu redakce spolu s uvedením velikosti. 
 
 

V příštím čísle najdete:  
- vyhlášení nejúspěšnějšího veterána a veteránky roku 2010 

- termínovou listinu veteránských závodů  

- propozice na MČR na stadionu v Pardubicích  

- výsledky HMČR, výsledky HME, výsledky ME v silničním běhu a chůzi, výsledky 
MČR v ultramaratónu, výsledky MČR v chůzi 

- pravidelné rubriky  

- v příloze Halovou ročenku 2011 a rekordy 

 

________________________________________________________________________ 

Vydává SV ČAS. Uzávěrka tohoto čísla 2. února 2011 
Zpracovala a zodpovídá: PhDr. Miloslava Ročňáková, Spojovací 397, 252 45 Zvole u Prahy 
                                         tel 257 760 595, e-mail: matzner@volny.cz 
Internetová stránka SV ČAS:  www.atletika.cz (rubrika Veteráni) 

mailto:matzner@volny.cz
http://www.atletika.cz/


Reprezentační oblečení Newline - veteráni ČR

Cena závodní set: 750 Kč s DPH

650 Kč s DPH

- skládá se vždy z jednoho vrchního a jednoho spodního
dílu
- tílko a krátké elasťáky provedení dámské i pánské,
šortky unisex
- lze pořizovat i individuálně, cena za ks 375 Kč s DPH
- dámská sada top+kalhotky = (325 Kč/ks)

Cena souprava: 1390 Kč s DPH
- skládá se vždy z bundy a šusťákových kalhot nebo
elasťáků
- bunda, elasťáky i šustky v dámské nebo pánském
provedení
- lze pořizovat i individuálně, cena za bundu 790 Kč,
cena za kalhoty nebo elasťáky 600 Kč
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