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■ SLOVO PŘEDSEDY
Odešla osobnost, přichází výjimečný rok
V průběhu vánočních svátků nás zastihla smutná zpráva o úmrtí pana Emanuela Bosáka, sportovního a přede-
vším atletického činovníka, který se významnou měrou zasloužil o rozvoj tělovýchovy. Působil totiž nejen v před-
sednictvu naší atletiky (1951 – 1962), ale po dlouhou dobu byl členem evropské komise IAAF a v letech
1968-1972 dokonce členem Rady IAAF, kde se vždy snažil o zvýraznění mezinárodního postavení české atle-
tiky. Této osobnosti, které jsme si velmi vážili, věnujeme v Atletických listech nekrolog na straně 17.

Rok 2012 je rokem olympijským, tedy výjimečným. Letošní spojení dvou velkých atletických událostí – mi-
strovství Evropy v Helsinkách a Olympiády v Londýně tuto výjimečnost ještě umocňuje. Je to poprvé, kdy ev-
ropští atleti mají možnost získat medaile ze dvou prestižních událostí v jedné atletické sezoně. Jde o změnu,
která značně zamíchá zaběhnutými prioritami atletického kalendáře. Věřím, že se českým atletům, trenérům
i jejich realizačním týmům podaří naplánovat sezonu tak, aby její vrchol přišel v pravý okamžik.

Rok 2012 je také výročním rokem IAAF a signály, které z mezinárodní federace k plánovaným oslavám při-
cházejí, by mohly předznamenávat nejen pohled do bohaté historie, ale i nové vize do budoucna. Každodenní
atletický život tohoto roku bude, v současné pro sport nelehké době, přinášet nové výzvy. Jsem si jist, že v nich
společným úsilím obstojíme. Ostatně jednu z prvních výzev letošního roku se již podařilo naplnit. Doufám, že
podobně jako já, si i vy nové podoby webových stránek Českého atletického svazu užíváte. 

Přeji všem, aby Vám atletika přinášela co nejvíce radosti.

Libor Varhaník

■ ČAS INFORMUJE



■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání dne 17. ledna 2012
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS projednalo návrh podmínek ke zřízení doplňkových pracoviš�
sportovních středisek a uložilo řediteli ČAS předložit na příštím zasedání předsednictva ČAS ke schválení návrh
se zohledněním projednávaných připomínek. ■ P ČAS schválil plán práce na I. pololetí 2012. ■ P ČAS vzalo na
vědomí zprávu z oponentního řízení článků talentované mládeže za rok 2011 a uložilo realizovat jednotlivé zá-
věry v pracovním pořádku sekretariátu ČAS (F. Fojt, T. Dvořák) ve spolupráci s komisí mládeže ČAS. ■ P ČAS pro-
jednalo zápis dozorčí rady a doporučení ze dne 9. listopadu 2011 a uložilo realizovat jednotlivá doporučení. ■

P ČAS zhodnotilo jako velmi dobré vystoupení a celkové umístění Milana Kocourka na ME v krosu v závodě
mužů a Lucie Sekanové v závodě žen do 22 let jako dobré. Neúspěšné vystoupení předvedl Jakub Bajza. Vy-
stoupení a umístění Petra Kaminského nelze hodnotit jinak než jako velmi špatné. ■ P ČAS vzalo na vědomí
návrh nominace na MU ve vícebojích (Praha, 28. – 29. 1.) s tím, že konečná nominace bude schválena 23. ledna.
■ Předsednictvo ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu jarního zasedání výboru ČAS v roce
2012. ■ P ČAS schválilo předložený návrh nominace delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území
České republiky. ■ P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mistrovství ČR a vzalo na vědomí nominaci tech-
nických delegátů mistrovství ČR. ■ P ČAS schválilo změnu směrnice ČAS č. 1/2010, o cestovních náhradách ze
dne 12. ledna 2010, ve znění směrnice ČAS č. 1/2011 ze dne 18. ledna 2011. ■ P ČAS vzalo na vědomí od-
stoupení Petra Punčocháře z funkce předsedy komise mládeže. ■ P ČAS schválilo přijetí ZŠ Prokopa Holého Louny
za člena ČAS. ■ P ČAS schválilo vyúčtování státních dotací za rok 2011. ■ P ČAS schválilo zástupce ČAS na ko-
munikačním semináři EA v Ženevě a zástupce ČAS na semináři tělesné přípravy EA. ■ ČAS navrhuje kandidaturu L.
Varhaníka do orgánů ČSTV. Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ TRENÉRSKÉ INFORMACE 2012

21. prosince 2011, 10:42 
Publikaci Českého atletického svazu TRENÉRSKÉ INFORMACE 2012 naleznete ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/trenerske-informace-2012/
Starší ročníky Trenérských informací naleznete v Členské sekci v rubrice TRENÉŘI - trenérské informace.

Tomáš Dvořák, šéftrenér ČAS

■ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO ROK 2012
2. ledna 2012, 15:19 

Informace o pojištění naleznete v tomto článku:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/urazove-pojisteni-pro-rok-2012/
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
právě si díváte na první číslo Atletických listů roku 2012. Čeká vás v nich jedna novinka. Namísto profilů
krajských svazů vám budeme předkládat rozhovory s největšími oddíly v jednotlivých krajích. Na úvod za-
vítáme na Liberecko, konkrétně do Mladé Boleslavi.
Co se s novým rokem nemění? Výzva, abyste neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na mpro-
chazka@atletika.cz. Uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletic-
kého hnutí do rubriky Kalendárium.
Úspěšný rok 2012 přeje 

Michal Procházka, redaktor AL



■ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA USPOŘÁDÁNÍ MEZISTÁTNÍHO UTKÁNÍ
V KATEGORII DO 22 LET V ROCE 2012
4. ledna 2012, 14:29 

Soutěžní komise Českého atletického svazu vypisuje výběrové řízení na uspořádání mezistátního utkání v ka-
tegorii mužů a žen do 22 let, které se uskuteční 15. září 2012 mezi celky České republiky, Ma�arska a Slo-
vinska.
Vyzýváme všechny zájemce, aby své přihlášky do výběrového řízení zaslali bu� poštou na adresu Václav Fišer,
Diskařská 100, 169 00 Praha 6, nebo e-mailem na adresu vfiser@atletika.cz a to nejpozději do 30. ledna
2012. 
Všem přihlášeným zájemcům budou následně zaslány konkrétní podmínky pro uspořádání.
V Praze dne 4. ledna 2012

Václav Fišer, oddělení soutěží ČAS

■ ATLETICKÉ VÝKONY 2011
16. ledna 2012, 14:56 

Publikaci Atletické výkony 2011 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/atleticke-vykony-20111/

■ UPOZORNĚNÍ - BROŽURA ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012, I. DÍL
16. ledna 2012, 15:30 

V některých brožurách „Atletické soutěže 2012, I. díl“ se tiskárna Olympia dopustila tiskové chyby. Místo strá-
nek č. 18 a 27 se vytiskly znovu stránky č. 12 a 33. Protože však tiskárna již část brožur odeslala na vaše
adresy, je třeba, aby jste si chybné stránky nahradili z webu ČAS. 

Brožuru se správným pořadí stránek najdete ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/upozor-
neni-brozura-atleticke-souteze-2012-i-dil/
Za nedopatření se omlouváme.

Václav Fišer, oddělení soutěží ČAS

■ PŘIHLÁŠKY ODDÍLŮ/KLUBŮ K ČINNOSTI
16. ledna 2012, 16:00 

Termín nově prodloužen do 31. ledna.
Více informací zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-klubu-a-oddilu-k-cinnosti-pro-rok-2012-m/
Přehled oddílů/klubů, které dosud nepodaly přihlášku k činnosti pro rok 2012, či nezaplatily členský příspě-
vek: najdete zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-k-cinnosti-do-2212012/

■ ZÁJEZDY ZA SVĚTOVOU ATLETIKOU PRO ROK 2012
18. ledna 2012, 12:07 

Chystáme se do Istanbulu na Halové mistrovsví světa (9.-11.3. 2012) a tradičně do Curychu na
mítink Weltklasse (30.8. 2012).
Přihlášky pro zájezd na HMS podávejte nejpozději do 20.2. 2012, pro zájezd do Curychu do 15.8. 2012.
Při včasné platbě pro Vás máme připraveny zajímavé slevy.
Neváhejte s přihláškami, o zájezdy je vždy mimořádný zájem!

CA Brigateam pro vás také připravila zájezd naOH do Londýna.
Termín zájezdu: 4.8. 2012 - 10.8. 2012. 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.6. 2012, ale neváhejte - je k dispozici omezený počet míst a zájemců je
mnoho.
Další informace zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/zajezdy-za-svetovou-atletikou-4/
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■ ROZLOSOVÁNÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ 2012
23. ledna 2012, 14:11 

Rozlosování je ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/rozlosovani-ligovych-soutezi-2012/

■ BŘEZNOVÉ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ŽACTVA
25. ledna 2012, 09:50 

Školení 17.-18. března 2012 je určeno trenérům mladšího a staršího žactva z atletických oddílů/klubů
z celé ČR, popř. pedagogům a cvičitelům atletických kroužků. Na školení se mohou hlásit zájemci starší 18
let s trenérskou kvalifikací TAP (trenér atletických přípravek) nebo bez trenérské kvalifikace. 

pořadatel: Pražský atletický svaz ve spolupráci SK ZŠ Jeseniova
vedoucí školení: Petr Šarapatka (PAS) 
termín: 17.-18. 3. 2012
začátek školení: 10.00 h
konec školení: 17.30 h
místo: Praha, SK ZŠ Jeseniova, Jeseniova 96, Praha 3
(garant za SK ZŠ Jeseniova Milan Gála)
účastnický poplatek: placeno na místě (800,- Kč školení)
jízdné: nebude propláceno
stravování a ubytování: pořadatel nezajiš�uje

Přihlášky zasílejte do 12. 3. 2011 na email: sarapatka.petr@seznam.cz

Do přihlášky je nutné uvést:
jméno a příjmení, včetně titulů
rodné číslo
poštovní adresa
osobní emailová adresa 
telefonní číslo
atletický oddíl/klub
Přihláška bude potvrzena zpětným emailem. Týden před akcí bude přihlášeným zaslána pozvánka s po-
drobným programem.

Bližší informace o školení jsou ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/breznove-skoleni-treneru-zactva/

Petr Šarapatka
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Obsah: Z činnosti v krajích s. 5 / Jednání KAS s. 9

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ PŘEDSTAVUJEME ODDÍL AC MLADÁ BOLESLAV, O.S.

Předseda oddílu: Jiří Hlaváč
Info o oddílu: http://www.atletikamb.cz/
Počet registrovaných atletů v oddíle: 342
(údaje k 25. 1. 2012 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v oddíle odpovídal jeho prezident Jiří Hlaváč.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 342 členů. Kolik jich máte, včetně těch nere-
gistrovaných pro mistrovské soutěže?
Celkem jde o 560 lidí, kteří závodí. Z toho kolem osmdesáti jsou malinké děti, z nichž pár je předškolních
a hlavně jsou z první a druhé třídy. Ti nikam nejezdí, absolvují pouze kontrolní závody doma.
Jaký trend v jejich počtech pozorujete?
Velký nárůst je u dětí z 1. – 6. třídy, klidně bychom jich mohli mít i jednou tolik. Ovšem nedostačují nám tre-
néři. Od sedmé třídy už dochází k poklesu, mezi dorostenci pozorujeme velký odliv a od osmnácti let je to
špatné, zejména u žen.
Čím si to vysvětlujete?
Vídám je na ostatních sportech, který zkusí a zjistí, že jsou v nich dobří a navíc jim stačí chodit třeba na flor-
bal jen dvakrát týdně. Na atletice by měli být třikrát a později i pětkrát nebo šestkrát. V tom je každý indivi-
duální sport těžší.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Není velký rozdíl mezi počtem těch, kteří trénují a závodí. Ti nejmenší chodí dvakrát týdně, do 16 let třikrát.
U těch starších pozorujeme dva typy: ti, co se chtějí dostat daleko, trénují 5 až 6x týdně, ostatní, co to berou
víc jako koníček, tak 3x do týdne.
Mají někdy výpadky?
Naprostá většina chodí na gymnázia, průmyslovky, takže když je čeká ve škole písemka, vynechají. Když ale
vůbec nezávodí, tak je přesunu mezi takzvané rekreanty, kde platí vyšší příspěvky.
Jak vysoké jsou ve vašem oddíle?
Kolem dvou tisíc korun, „rekreanti“ platí o něco více, mezi 2500 a 3000. Pro ně je to v podstatě levný vstup
do posilovny.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
V rámci našeho oddílu jsem poněkud skeptický. Jsou to hezké věci, nejvíce se využívají „raketky“, ale celkově
vzato to tolik nevyužijeme. Většinou s těmi dětmi totiž pracují trenéři, kteří chodí normálně do práce. Než to
připraví, musí tam být tak o půl hodinky dříve… Předali jsme to do sportovní školy, kde to děti využijí více.
Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu.
Pracujeme v sedmičlenném výboru, já sám dělám předsedu i hospodáře. Jsem v důchodu, takže si můžu do-
volit být tu celý den. Přijedu v devět ráno a vracím se v půl osmé večer, ale nestěžuju si, baví mě to.
A členové výboru?
Dále se mnou pracují Vladimír Koudelka, který se nám stará o dopravu na závody, Jaroslava Hlaváčová, ve-
doucí družstva žen, Přemysl Kočí, který dosud vedl muže, Markéta Pluhařová, která protože učí, funguje jako
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■ Z KRAJŮ



spojka mezi námi a sportovkami, Zdeněk Hanuš, vedoucí Sportovního střediska, a Karel Hoferek, jenž se
stará v oddíle o rozhodčí.
Jak často se scházíte?
Pohybuje se to mezi jednou měsíčně a šesti nedělemi. Častěji v sezoně, te  v zimě méně.
Kolik dalších lidí se podílí na práci v oddíle?
Trenérů tu máme celkem patnáct, ale neberu ty mladší, kteří spíš vypomáhají. S rozhodčími, které počítám
od třetí třídy, to dělá celkem šedesát lidí. Díval jsem se, jak často rozhodují, a jsou aktivní téměř všichni. Jde
i o starší atlety, kteří pomáhají, když zrovna nezávodí.
Mladá Boleslav formálně patří pod správu Středočeského kraje. Co vás vedlo k přesunu do Libe-
reckého KASu? Geografická blízkost?
Je to pro nás blíž, jsme totiž v podstatě na hranici krajů. Ale do Libereckého kraje máme dojezd na stadiony
do padesáti kilometrů. Je to tu takové rodinnější. Osobně se přiznám, že jezdím na závody především proto,
abych se s kolegy sešel. Je to pro mě parta kamarádů.
Jaké závody oddíl letos pořádá, popřípadě se na nich jinak podílí členové AC?
Připravujeme v každé kategorii minimálně jedno soutěžní kolo, a to už od nejmladšího žactva, což jsou děti
od 1. do 5. třídy. Pak nás čekají taky nějaké krajské přebory, nejspíš mladšího žactva. Pořádáme Běh Ště-
pánkou, což je přebor Libereckého kraje v krosu. Na stadionu dále chystáme Velkou cenu v hodu kladivem.
A pak se také podílíme na pořádání veškerých školských závodů, čtyřboje, Poháru rozhlasu, Corny, ale i Běhu
olympijského dne a Silvestrovského běhu.
Jak to vypadá s vašimi webovými stránkami? Zdá se mi, že ty stávající jsou spíše informační pro
členy oddílu…
Doufám, že už můžu říct, že to byl to náš kámen úrazu. Ale snažíme se to změnit, proto na nich te  pracuje
jiný člověk. A doufám, že už letos budou „o něčem jiném“.
http://www.atletikamb.cz/

Michal Procházka

■ ROČENKA MORAVY A SLEZSKA 2011
16. ledna 2012, 15:34 

Ročenka ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/rocenka-moravy-a-slezska-2011/ 

■ ROČENKA ÚSTECKÉHO KAS 2011
25. ledna 2012, 13:35 

Ročenka ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/rocenka-usteckeho-kas-2011/
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NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY V NEMISTROVSKÝCH DISCIPLÍNÁCH
Muži
60 m 6,77 Libor Žilka, 86 2008
100 y 9,63 Jan Veleba, 86 2010
150 m 15,29 Jiří Vojtík, 81 2004
300 m 32,32 Jiří Vojtík, 81 2004
500 m 1:00,6 Josef Trousil, 35 1965
600 m 1:16,47 Jaroslav Růža, 83 2006
1 km 2:16,56 Lukáš Vydra, 73 1998
1 míle 3:52,59 Jozef Plachý, 49 1978
2 km 5:01,1 Josef Odložil, 38 1965
3 km 7:46,72 Jan Pešava, 72 1998
hodinovka 20.144 Ivan Uvizl, 58 1980
2 hodiny nutno dohledat
20 km dráha 59:38,6 Ivan Uvízl, 58 1980
25 km dráha 1:16,36,4 Emil Zátopek,22 1955
30 km dráha 1:34,54,2 Pavel Kantorek, 30 1962
100 km silnice 6:58,07 Daniel Orálek, 70 2010
200 m př. 23,52 Lukáš Souček, 75 1997
300 m př. 36,25 Josef Prorok, 87 2011
1500 m př. 4:00,6 Jiří Pazourek, 43 1969
2 km př. 5:32,4 Václav Pátek, 59 1986
břemeno 16 kg 2540 Vladimír Maška, 73 2003
spr. trojboj 2879 b Jiří Vojtík, 81 2006
klas. pětiboj 3881 b Tomáš Dvořák, 72 1997
vrh. trojboj 2580 b Antonín Žalský, 80 2009
vrh. čtyřboj 3324 b Vladimír Maška, 73 1998
vrh. pětiboj 3865 b Michal Fiala, 85 2006
chůze
3 km 12:10,76 Jiří Malysa, 66 2009
5 km 19:51,87 Jiří Malysa, 66 2003
10 km 41:47,72 Miloš Holuša, 65 2004
20 km dráha 1:22,48,5 Jiří Malysa, 66 1994
30 km dráha 2:12,17,0 Ivo Piták, 58 1986
50 km dráha 3:58,28,1 Ivo Piták, 58 1985
100 km silnice 10:06,43 Zdeněk Simon, 60 2004
hodinovka nutno dohledat
2 hodiny 27.510 Ivo Piták, 58 1986

Ženy
60 m 7,44 Erika Suchovská, 67 1995

7,44 Hana Benešová, 75 1997
100 y 10,68 Kateřina Čechová, 88 2010
150 m 17,22 Erika Suchovská, 67 1994
300 m 36,44 Helena Fuchsová, 65 1999
500 m 1:05,9 Ta�ana Kocembová, 62 1984
600 m 1:24,82 Helena Fuchsová, 65 2000
1 km 2:35,08 Ludmila Formanová, 74 1999
1 míle 4:22,82 Ivana Walterová, 62 1986
2 km 5:44,98 Andrea Šuldesová, 75 2003
3 km 8:52,05 Andrea Šuldesová, 75 1998
hodinovka 17.089 m Mária Starovská, 59 1990
200 m př. 27,51 Dagmar Votočková, 75 1997
300 m př. 38,91 Zuzana Hejnová, 86 2011
1500 m př. 4:53,78 Lucie Křížová, 87 2003
2 km př. 6:36,05 Eva Tománková, 84 2003
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břemeno 10 kg 2146 Kateřina Šafránková, 89 2009
spr. trojboj 2902 b Monika Špičková, 67 1989
vrh. trojboj 2304 b Jarmila Klimešová. 81 2010
vrh. čtyřboj 3040 bRomana Grómanová, 84 2010
vrh. pětiboj 3404 b Lucie Vaníčková, 86 2010
desetiboj 6749 b Barbora Špoiáková, 81 2004
chůze
3 km 12:51,65 Barbora Dibelková, 83 2003
5 km 22:07,7 Zuzana Schindlerová, 87 2010
10 km 46:13,9 Barbora Dibelková, 83 2004
20 km dráha 1:39,52,2 Lucie Pelantová, 86 2007
hodinovka 12.937 m Barbora Dibelková,83 2007 Jiří Hetfleiš

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY MLÁDEŽE, IV. ČÁST OPRAV A DOPLŇKŮ
Autor děkuje za připomínky a doplnění. Vyzývá k dalším, zejména k mladšímu žactvu.

mladší žáci 12 let
150 m 19,44 Dominik Křes�an, 98 Karlovy Vary 10
pětiboj 2218 b. Jaroslav Fojtík, 99 Bílina 11

dílčí výkony chybí
mladší žáci 13 let
60 m 7,56 Michal Urban, 97 Tábor 10
100 m př./84 15,09 David Matoušek, 97 Stará Boleslav 10
200 m př. 30,35 David Matoušek, 97 dtto 10
200 m 25,10 Dominik Křes�an,98 Karlovy Vary 11
300 m 38,68 Adam Röder, 98 Olomouc 11
trojskok 1107 Ondřej Hruška, 97 Most 10
oštěp 600g 4302 Ondřej Vrtěl, 97 Přerov 10
pětiboj 2571 b Michal Urban, 97 Tábor 10
4x60 m 30,36 Hodonín Hromek / Kříž / Malánik / Polák
starší žáci 14 let
400 m 52,54 Jáchym Procházka Ústí nad Orl. 11
300 m př. 40,69 David Matoušek, 97 Stará Boleslav 11
1500 m př. 4:35,58 Filip Sasínek, 96 Hodonín 10
2 km př. 6:44,65 Filip Sasínek, 96 dtto 10
trojskok 1286 Adam Grabmüller, 97 Slavia Praha 11
starší žáci 15 let
60 m 6,85 Marek Bakalár, 95 Kladno 10
100 m 10,93 Marek Bakalár, 95 dtto 10
150 m 16,05 Marek Bakalár, 95 dtto 10
200 m 22,24 Marek Bakalár, 95 dtto 10
300m 34,73 Lukáš Hodbo�, 96 Nymburk 11
1 km 2:34,68 Filip Sasínek, 96 Hodonín 11
100 m př./84 13,24 Tomáš Homola, 95 Třinec 10
100 m př./91 15,41 Jiří Sýkora, 95 Třebíč 10
200 m př. 25,40 Tomáš Homola, 95 Třinec 10
1500 m př. 4:25,74 Filip Sasínek, 96 Hodonín 11
2 km př. 6:17,41 Filip Sasínek, 96 dtto 11
2 km chůze 11:45,35 Radoslav Vyčítal, 95 Rumburk 10
3x300 m 1:52,50 Kladno Tuček / Řezníček / Bakalár
dorostenci 16 let
200 m 21,57 Marek Bakalár, 95 Kladno 11
desetiboj 6973 b Jiří Sýkora, 95 Třebíč 11 Jiří Hetfleiš
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■ JEDNÁNÍ KAS
JIHOČESKÝ KAS, 1. 12. 2011
Hospodaření. Hospodářka KAS podala zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 30. 11. 2010, informace k plnění pří-
jmů a vydání. Zbývá vyúčtování SCM za 2011. Uzávěrka za rok 2011 bude předběžně zpracovaná k 15. lednu
2012. ■ Oponentury ČPTM: 7. 11. 2011 v Táboře proběhlo důkladné písemné zhodnocení těch článků talento-
vané mládeže, na území JčKAS. Návrh členů do SCM pro roční tréninkový cyklus 2011/12: Seznam jmenovitě pro-
brán, konzultován a schválen. ■ Soutěže v hale: Hala KPJ žactva - 21. 1. 2012 - pořadatel SOKCB, kamera Písek,
Technický delegát Novák; Hala KPJ M, Ž open - 28. 1. 2012 - pořadatel Tábor (cca 12 rozhodčích z ČB), kamera
Písek. Technický delegát Rybák; Hala KPJ elévů a přípravek - 25. 2. 2012 - Nová Včelnice, Technický delegát Vá-
ňová. ■ Nominace rozhodčích na halu (udělá Vacek). ■ Atlet JČ roku 2011 - bude asi pátek 20. ledna 2012
v 16.00. ■ Atletické tabulky - 50 ks. Do tisku začátkem ledna 2012. Oddíly dostanou po jednom výtisku. ■ Granty
KU - Nové žádosti za JčKAS na 2012 připravil M. Rybák a podá je k 9. 12. 2011, dále ve spolupráci s Tycovou
provede dokladování přidělených v letošním roce. ■ Valná hromada JčKAS - pátek 16. 3. 2012, v Táboře. - bude
upřesněno na příští schůzi. ■ Školení trenérů bude v Táboře předběžně 03-04/2012. Nejpozději do 15. 2. 2012
oddíly předloží zájemce. Rovněž i zájemce o školení rozhodčích. ■ Vzhledem k tomu, že předsednictvo ČAS po-
tvrdilo posun MČR žactva zpět na 30. 6. - 1. 7. 2012, výrazně podlomilo důvěru v závěry a doporučení odbor-
ných komisí zejména KM. ■ ČAS schválilo předložený materiál týkající se změny pravidel IAAF přijatých na
kongresu IAAF (změna váhy u oštěpu v kategorii dorostenek na 500 g) a uložilo předsedovi soutěžní komise, aby
je zapracoval do rozsahu závodění těchto kategorií pro soutěže řízené ČAS. (pro nás je asi nejzávažnější oštěp
dorostenky a žákyně 500 g). ■ V kraji jsou před dokončením další dvě dráhy s UP, ve Zlivi 400 m 4 v rovině a 3
na okruhu. Ve Větřní pak 200 m oválek, a co mě potěšilo, chystají zde obnovit oddíl. ■ Prolínací soutěž o účast
v II. lize mužů v Čechách bude 16. 9. 2012 pořádat vítěz KPD Jižní Čechy. ■ Garantem PR a SŠP v kraji bude
i v 2012 R. Blažek. ■ Probraný návrh soutěží na dráze v kraji, dopracuje M. Rybák a zašle na oddíly k přihlášení
na pořádání, bude probráno na příští schůzi. ■ Schůze VV KAS se bude konat 28. 1. 2012 v Praze v rámci KPJ,
včetně přípravy valné hromady.■

ÚSTECKÝ KAS, 1. 12. 2011
Informace z jednání Výboru ČAS 12.11.2011. ■ Informace o dosavadním vývoji hospodaření ÚKAS v roce 2011.
Informaci podal předseda výboru. ■ Informace o činnosti SCM : Vedoucí trenér SCM informoval o průběhu OPO-
NENTUR k jednotlivým článkům talentované mládeže. Zároveň informoval o výsledku jednání ohledně schvalo-
vání seznamu členů SCM pro rok 2012. (předložený seznam byl v několika případech upraven s tím, že konečný
seznam bude po projednání v předsednictvu ČAS zveřejněn). Vedoucí trenér SCM informoval o čerpání příspěvků
jednotlivými členy SCM a zároveň konstatoval, že nečerpané prostředky SCM pro rok 2011 budou použity na
krytí nákladů spojených s vánočním soustředěním SCM v Jablonci. ■ Zpráva předsedy STK : Halové přebory 2012
proběhnou v Praze na Strahově v termínech: žactvo (st. + ml.) a 12. 2. dosplělí (+ vrhy dorost); systém soutěží
byl naznačen v návrhu variant s tím, že vše bude ještě předmětem jednání komise STK s výborem v lednu či
únoru 2012. ■ Zpráva statistika : Iniciativa ohledně veřejného hlasování o Atletovi ÚKAS 2011 ukázala velkou
míru neobjektivnosti a proto výběr 5 nejlepších dospělých a 5 nejlepších dětí bude proveden osvědčeným systé-
mem. Ročenka 2011 je prakticky hotová. ■ Předseda předložil návrh na odměny funkcionářům výboru . ■ Výbor
po diskuzi rozhodl, že v roce 2012 bude možné přihlásit závodníky k závodům vyhlášeným pouze přes Atletic-
kou kancelář (jinými slovy, pokud bude chtít oddíl přihlásit svého závodníka na přebor ÚKAS, bude tento muset
být zaregistrován). Výbor si je vědom toho, že registrace závodníka stojí 100,-Kč, ale s ohledem na zkušenosti
z jiných KAS spolu s vědomím jak oddíly dosud nezodpovědně přihlašovaly své závodníky (muselo následovat
pracné přepisování přihlášek …) nelze jinak. Navíc se tímto opatřením docílí navýšení počtů registrovaných at-
letů, což má dopad na klíč pro dělení finančních prostředků pro atletické kluby a oddíly od ČAS. ■ Výbor pro-
jednal námitku ohledně udělování medailí a titulu Přeborník ÚKAS, při startu 2 závodníků v závodě. Výbor
rozhodl, že zachová stávající pravidlo. ■ Výbor spolu s STK prosí oddíly o maximální spolupráci při zajiš�ování spo-
lupořadatelské činnosti na KP v hale 2012, tak jako v letech předešlých. ■ Výbor žádá oddíly o aktualizaci svých
údajů (adresy, telefony, e-maily, atd…) Veškeré případné změny hlaste panu Holcrovi. Zároveň s tímto bodem sou-
visí i povinnost oddílů zaslat výboru kopii přihlášky oddílu k činnost,i zasílanou na ČAS. ■ Výbor vyzývá oddíly,
které plánují pořádání závodů mimo dráhu, aby zaslaly termín tohoto závodu panu Flanderkovi (pokud již tak
neučinily). V letošním roce bude vydána Termínová listina běhů mimo dráhu ÚKAS, tak a� tam vaše závody ne-
chybí. ■ Výbor odsouhlasil částku 1.500,-Kč na občerstvení při závěrečné schůzi výboru v roce 2011. ■ Příští
schůze výboru ÚKAS se koná ve středu 14.12.2011 v 18.30 hod. v restauraci U Kádi v Bílině.■
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MORAVSKOSLEZSKÝ KAS, 12. 12. 2011
Kontrola zápisu: Zvolánek informoval o průběhu oponentur se zástupci ČAS (T.Purman, I.Rudová), závěry byly za-
slány k projednání na komisi mládeže ČAS, hodnocení vyznělo na výbornou. Zvolánková informovala o hospo-
daření MSKAS, vyúčtování je připraveno a bude včas odesláno k rukám ekonomky ČAS. ■ Halová sezóna
připravena, brožura s rozpisy rozeslána elektronicky a pro MSKAS vytištěna pro potřebu rozhodčích, hala Brati-
slava – podrobnosti projednány, nebude se závodit na nášlapných blocích, druhý startér k V. Kubenkovi bude za-
jištěn (A. Šulcová omluvena). ■ 6.1. v 16,30 hodin schůze oddílů v Olomouci. ■ Hoferek zhodnotil průběh roku
2011, nevyskytly se žádné velké problémy, ani při soutěžích ani při organizačních záležitostech kraje, zmínil hladký
průběh MČR gigant, ME do 23 let a další akce velkého významu. ■ Nejezchleba upozornil, že ne všechny kluby
dostaly přihlášky do soutěží, budou znova rozeslány. ■ Rozhodnuto o nominaci nejlepších atletů na vyhlášení v MS
kraji – Rosolová, Cachová, Bárta, Košař, za družstva junioři Sokolu Opava, vyhlášení nejlepších sportovců bude
6. 3. 2012 v aule VŠB. ■ Zvolánek informoval o předání plaket deseti nejlepším běhům v ČR za rok 2011 v Praze
dne 8.12., z našeho kraje F-M – Hornická desítka. ■ Zvolánek informoval o své účasti v Karviné dne 13. 12., pod-
pora oddílu při záchraně atletické dráhy. ■ Klepek upozornil na semináře rozhodčích v lednu 2012. ■ Informace
p.Szmekové o Vánoční la�ce v Třinci – celkem se zúčastnilo 12 družstev a byly dosaženy velmi kvalitní výkony. ■
Na závěr pan Hoferek poděkoval všem za práci a popřál hodně pracovních a osobních úspěchů v novém roce. ■
Termín příštího jednání 16. 1. 2012. ■

KRÁLOVÉHRADECKÝ KAS, 15. 12. 2011
Zápis č. 17 byl odsouhlasen. ■ Projednání návrhu atletů pro vyhlášení nejlepších sportovců KH kraje -seznam
v bodě 6. ■ Projednání a schválení termínovky a struktury soutěží na rok 2012. ■ Ing. Karlík seznámil přítomné
s granty KH kraje. KAS souhlasí, abychom požádali o dotace z progr.09 „Pořádání významných sportovních akcí
mládeže“. Zpracovat KPD a J pro kategorie staršího žactva, mladšího žactva a přípravky. ■ Informace o sestavě
a o činnosti SCM pro rok 2012 podal podal vedoucí trenér SCM A. Ž�árský. ■ Školení a semináře pro rozhodčí
a trenéry v roce 2012, informaci podal J. Veverka: školení a semináře pro rozhodčí III. třídy proběhne 16.3.-17.3.
v HK; 23.3.-24.3. v TÝNIŠTI, 30.3.-31.3. ve Dvoře Král.n/L.,14.-15.4. v Trutnově , školení pro rozhodčí II. třídy bude
7.-8.4. nebo 21.-22.4.– místo a termín budou upřesněny. ■ Anketa o nejúspěšnější atlety KH KAS a o nejúspěš-
nější sportovce KH kraje, 13. 1. 2012 v Novém Městě nad Metují. KH KAS odsouhlasil návrh do ankety o nej-
lepší sportovce KH kraje. Dospělí – Ing. P. Pechek, Pavla Schorná, O. Fejfar; Mládež jednotlivci – M. Drábková,
A. Ulrichová, J. Doležal; Dospělí družstva-extralig.druž.žen NMMET; Mládež družstva–štafeta juniorek NMMET
a st. žáci HKRAL; profesionální trenér – Mgr. Vítězslav Perun a osobnosti krajských svazů – J. Dostál. ■ Jarní za-
sedání KH KAS v březnu 2012 - Termín byl stanoven na 15. 3. ■ Byl odsouhlasen návrh na vyúčtování státní do-
tace na činnost KAS, odeslání zajistí ing. Karlík a J.Brych. ■ Podle návrhů oddílů budou z evidence vyřazeni tito
trenéři: DOBRU – Petřina Tomáš, HKRAL - Makový Fr., Prokopová S., Schmiedová A., Klubal J., Voříšková J.
NMMET – Brát M., NPAKA – Bařina O., TRUTN – Kultová E. ■ Byly odsouhlaseny dohody o DPP pro O. Veverku
a F. Karlíka za práce v prosinci 2011-únoru 2012. ■ Z důvodu navýšení rozpočtu KAS žádáme členy výboru a před-
stavitele klubů a oddílů, aby oslovili firmy na získání darů k podpoře činnosti KAS. Odsouhlasena odměnu ve výši
15% z poskytnuté částky. ■ Ročenka 2011 včetně tabulek byla předána do tisku a k předání bude připravena
na 13.1.2012. ■ V roce 2011 bylo vyškoleno 12 rozhodčích II. třídy a 29 rozhodčích III. třídy v HK, v NM a v Ja-
roměři. Činnosti zanechali 3 R. II. tř. a 24 R. III. tř. Platnost průkazu je 5 let od vydání +2 roky. ■ Halové víceboje
proběhnou společně s Libereckým KAS v Jablonecké hale 21.-22.1.2012. Propozice budou dodatečně rozeslány.
■ - Dále byly projednány a odsouhlaseny možnosti přesunů sportovců v soutěži přípravek a to libovolně mezi
družstvy A, B či C. ■ - Změna adresy: Miroslav Špicar, Školní 334, Ostroměř 507 52.  ■ - Výbor KH KAS žádá od-
díly o správné zpracování a včasné odeslání přihlášek k činnosti na ČAS na rok 2012. Kopii pak odeslat na adresu
sekretářky Věry Šnajdrové. * Termín příští schůze výboru KH KAS bude dohodnut 13. 1. 2012. ■

PAS, 15. 12. 2011
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1.Po provedené opravě Zápis z 23.
jednání výboru ze dne 18.10. 2011. 2. Zápis z 24. jednání výboru, který byl rozšířen o zástupce pražských od-
dílů a klubů. Při tomto jednání byli oceněni nejlepší atleti Prahy mládežnických kategorií a jejich trenéři. 3. Kon-
trolu plnění usnesení výboru. 4. Kontrolu plnění závěrů společného jednání výboru PAS se zástupci pražských
oddílů a klubů. ■ Výbor vzal na vědomí výsledky oponentur pražských článků talentované mládeže a zařazení
sportovců do pražských SCM. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o podání grantů hl.m. Prahy na rok 2012. ■ Výbor
schválil: 1. Návrh termínové listiny pražských soutěží pro rok 2012 – II. část. 2. Zařazení štafetových běhů v sou-
těžích družstev mladšího žactva na začátek časového pořadu. 3. Zrušení hostování v soutěžích družstev staršího
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žactva v pražské soutěži v roce 2012 s tím, že po přihlášení družstev do soutěže posoudí i ekonomické pod-
mínky soutěže. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení školení a doškolování trenérů, které se uskutečnilo
12.11.2011. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení školení rozhodčích III. třídy, které se uskutečnilo ve dnech 19.-
20.11.2011. ■ Výbor PAS schválil termíny konání jednání výboru PAS prvním pololetí 2012. ■ Výbor vzal na vě-
domí výpočet úhrad tréninků v přetlakové hale pro pražské oddíly v období od 28.11.2011 do 29.2.2012. ■

Výbor vzal na vědomí informaci místopředsedy PAS k ekonomické situaci PAS. ■ Výbor vzal na vědomí rozhod-
nutí místopředsedy PAS L. Karského rezignovat k datu 31. 12. 2011 na funkci místopředsedy a člena výboru PAS
z pracovních důvodů. Výbor schvaluje nesvolávat mimořádnou valnou hromadu na dovolbu členů výboru PAS
a na základě jednomyslné volby kooptovat Bedřicha Skálu za člena výboru PAS, který převezme od 1.1.2012
funkci hospodáře PAS.  ■

PLZEŇSKÝ KAS, 15. 12. 2011 
Předseda KAS Petr Konop poděkoval všem za celoroční spolupráci a plnění úkolů, které každému ze svých funkcí
vyplývaly. ■ Výbor byl informován o jednání P ČAS. ■ Na webu ČAS vyšly podrobné informace k přihláškám od-
dílů-klubů k činnosti pro rok 2012. ■ Samostatná výroční schůze PKAS by se měla uskutečnit 10.3.2012 v Plzni.
Pozváni budou zástupci všech 16 oddílů-klubů kraje. ■ Výbor byl informován o ukončené anketě o nejlepšího
atleta oblasti za rok 2011. Ankety se zúčastnilo celkem 31 funkcionářů a trenérů z obou krajů. Vyhlášení a od-
měnění vítězů jednotlivých kategorií se uskuteční na halovém OM 4.2.2012 v Praze. V kategorii dospělých zví-
tězil Vladimír Bartůněk (AK Škoda Plzeň), v juniorech Diana Mezulianiková (Sokol SG Plzeň-Petřín), v dorostu
Tomáš Skála (ŠAK Chodov) a v žactvu Jana Weissová (AK Škoda Plzeň). ■ Podána informace o stavu přihlášek
oddílů-klubů pro rok 2012 našeho kraje. ■ Podána informace o současném stavu přihlášených družstev do spo-
lečných soutěží OMD včetně Karlovarského kraje. ■ Předseda SK KAS předběžně zajistil, objednal píseckou ča-
somíru na všechny důležité závody pořádané v příštím roce v našem kraji. ■ Předseda SK KAS zaslal v písemné
podobě KKAS k připomínkování přepracovaný SŘ mistrovských soutěží jednotlivců Plzeňského a Karlovarského
kraje 2012, první část. Následovat bude druhá část, SŘ společných soutěží družstev. Jedná se o SŘ pro brožuru
AS 2012. ■ Výbor odsouhlasil, že v příštím roce finačně podpoří a vyhlásí jako samostatné KM Plzeňského kraje
pouze mistrovství všech kategorií v přespolním běhu, v běhu do vrchu a v půlmaratonu. Vzhledem k tomu, že
klub MAPLZ v příštím roce bude pořádat Zátopkův zlatý týden, tj. serii závodů na 10.000m a 5.000m na dráze
a maraton v Praze a ne v našem kraji, výbor se rozhodl a odsouhlasil nevypisovat tyto závody pro rok 2012
jako KM. ■ Výbor odsouhlasil nechat zhotovit-vytisknout opět 120ks soutěžní brožury AS 2012. ■ SK KAS hledá
nového ŘP pro soutěž OMD mladších žákyň, skupiny A za pana S. Míku z Klatov, který ze zdravotních důvodů
požádal o uvolnění z funkce ŘP a nechce nadále tuto činnost vykonávat. Výbor KAS mu za jeho dlouholetou práci
pro krajskou atletiku vyslovuje poděkování a přeje mu do dalších let pevné zdraví. Předseda SK KAS žádá pořa-
datele přeborů o zaslání stručných organizačních pokynů svých závodů. ■ Hospodář seznámil výbor se stavem
našeho účtu. ■ Předseda KR podal stručnou informaci ze schůze KR ČAS, která se uskutečnila v Praze ve dnech
10. a 11. 12. 2011 a druhý den se jí zúčastnilo většina zástupců, předsedů krajských komisí. ■ SK KAS požádala
předsedu KR o zpracování a předání delegovaných HR, příp. ST pro všechny mistrovské závody kraje a to jak jed-
notlivců, tak družstev. ■ KR KAS k dnešnímu dni eviduje celkem 174 aktivních, případně částečně aktivních roz-
hodčích různých tříd, kteří jsou hájeni na 5 + 2 roky. Po jejich aktualizaci o tom informoval předseda KR KAS. ■
Doškolení rozhodčích je připraveno na první, příp. třetí sobotu v březnu 2012 v Sušici. ■ Termíny jednání výboru
PKAS v prvním pololetí 2012. ■ První jednání výboru PKAS v příštím roce se uskuteční ve čtvrtek 26.1.2012. ■
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Medailony s. 12 ■ Nekrology s. 17

MEDAILONY 16. 1. - 29. 2. 2012
16. 1. 1977 Praha Jan Žalud, tyčkař. Začínal jako plavec (1980) a judista. Závodil za USK Praha (od 1991-
2001) trenéři J. Hegyes a Korecký, od 1991 P. Sluka). Reprezentoval v 1 mezist. utkání 17 let (1994) a v 1 do
22 let (1999). Účastník MEJ 1995 (nekv.), MSJ 1996 (nekv.). Os. rekord: 530 (1999).

17. 1. 1977 Prostějov Jitka Burianová, sprinterka. Držitelka stříbrné medaile z ME do 22 let 1999 na 400 m
a bronzové medaile z MEJ 1995 na 400 m. Začínala v Železárnách Prostějov (1987-92, trenérka H. Slavotín-
ková, od 1989 K. Vaníčková), poté AC Pardubice (1993-96, od 1990 trenér L. Hruška), Olymp Praha (1997-
2003, trenér M. Zahořák). Mistryně ČR v hale 1998 (400 m), 1999 (4x200 m), 2000 (400 m a 4x200 m)
a 2002 (4x200 m), na dráze 1998 (400 m, 4x100 a 4x400 m), 2000 (400 m, 4x100 a 4x400 m), 2001 (4x100
m). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1994 - 2000), z toho 3x v EP a 1x v EP do 22 let, 4 mezist. utká-
ních do 19 let. Účastnice MEJ 1995 (400 m 3., 4x100 m nedok. ve fin.), MSJ 1996 (200 a 400 m smf.,
4x100 m rozb.), ME 1998 (400 m smf., 4x400 m 5.), ME do 22 let 1999 (400 m 2., 4x400 m 5.), MS 1999
(400 m mzb., 4x400 m 4.), HME 2000 (400 m smf.), OH 2000 (400 m smf., 4x400 m 7.), MS 2001 (400 m
rozb.). Os. rekordy: 100 m 11.7 (1999), 200 m 23.31 (2000), 400 m 50.85 (2000).

17. 1. 1917 Benátky nad Jizerou Zdeněk Sobotka (†30. 1. 2001), výškař. Závodil za Sokol Mladá Boleslav.
Mistr republiky 1936. Účastník OH 1936 (nekv.). Reprezentoval v 1 mezist. utkání. Os. rekord: 190 (1936).
18. 1. 1907 Wien Otto Vaňouček (†22. 5. 1960), diskař. Začínal jako plavec v Bratislavě, s atletikou v ŠŠK Uni-
verzita a YMCA Bratislava (1927), poté VS, NSK a VSP Praha (1928-46), Spojocel Chomutov (1950). Mistr re-
publiky 1930. Držitel 2 českých rekordů 44,62 (1930) a 45,77 (1931). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních
(1929-31). Os. rekordy: koule 14.09 (1931), disk 45.77 (1931).

19. 1. 1922 Brno Přemysl Jílek (†8. 10. 1984 na atl. dráze Sokola Brno I). Původně učitel, později novinář
a redaktor deníků Čin a Rovnost v Brně, ved. redaktor Československého sportu v Brně. Sprinter Moravské
Slavie, člen rekordní štafety na 4x100 m. Aktivní člen Klubu sportovních novinářů, jako jediný brněnský no-
vinář obdržel Cenu Josef Laufra.

22. 1. 1967 Praha Jana Blažková roz. Pěnkavová, sprinterka. Závodila za RH, Olymp Praha (1987-92, tre-
néři Z. Holler, M. Zahořák, otec Pavel). Mistryně ČR 1990 (400 m), 1991 (4x400 m), v hale 1990 a 1991 (400
m). Čs. mistryně 1990 (400 m a 4x400 m), 1991 (4x400 m), v hale 1990 a 1991 (400 m). Reprezentovala ve
3 mezist. utkáních (1990-91). Os. rekordy: 200 m 24.85 (1989), 400 m 54.34h (1991) a 54.5 (1990), 800 m
2:07.35 (1992). Dcera Pavla Pěnkavy.

22. 1. 1947 Olomouc Radek Jahn, běžec. Začínal ve Vsetíně (1963), poté TJ Rožnov pod Radhoštěm (1964-
67), Dukla Mikuláš (1968-69), TJ Rožnov pod Radhoštěm (1970), TŽ Třinec (1971-77). Mistr ČR 1972 (800
m) a 1976 (800 m v hale), čs. halový mistr 1974 (800 m). Os. rekordy: 400 m 48.5 (1971), 800 m 1:49.0
(1972).

23. 1. 1927 Boskovice Miloš Máca (†27. 3. 1984), kladivář. Začínal v SK Židenice (1947), poté MEZ Židenice
(1949, trenér J. Kuchařík), ATK Praha (1950, trenér J. Dadák), Zbrojovka Brno (1951), GZ Královo Pole (1952),
RH Praha (1953-58), Spartak Brno ZJŠ (1959-68). Mistr republiky 1952-56. Držitel 3 českých rekordů 58.57
(1952) - 61.22 (1955), jako první český kladivář překonal hranici 60 m (61.00 Kutná Hora 12. 9. 1953). Re-
prezentoval v 10 mezist. utkáních (1953-56). Účastník OH 1952 (15.), ME 1954 (5.). Os. rekord: kladivo
61.43 (1955).

24. 1. 1957 Brno Ctibor Nezdařil, výškař. Začínal jako košíkář (1968, trenér Šuster), s atletikou v Sokole Ža-
bovřesky (1972-73), poté Zbrojovka Brno (1974-82, trenér Z. Odehnal). Halový mistr ČR 1995. Reprezento-
val v 1 mezist. utkání do 23 let (1975). Účastník MEJ 1975 (17.). Os. rekord: 214 (1977). Trenér od 1981 ve
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Zbrojovce Brno, reprezentační trenér juniorek ve výšce 1984-1987. Významní svěřenci: Š. Kašpárková, A. Var-
cholová-Nezdařilová, A. Checová-Javad, Z. Kováčiková, S. Ton a další.

26. 1. 1962 Hradec Králové Petr Novotný, sprinter. Začínal ve Spartaku Hradec Králové (1974-81), poté VŠ
Praha (1982-84). Mistr ČR 1982 (100 m). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1983), z toho 1x v EP. Os. rekordy:
100 m 10.71 (1983), 200 m 21.68 (1983).

28. 1. 1932 Kracmanov Ladislav Koštejn Dr., CSc, vícebojař, trenér vícebojů. Začínal v Kolíně, potom Spar-
tak Praha Stalingrad, Slavia VŠ Praha ITVS. Významní svěřenci: J. Frič, J. Knejp, P. Krátký, M. Machura, P. Od-
várka a další. Os. rekord: desetiboj 6313 (1955). 

28. 1. 1927 Třebíč Alois Krul, překážkář. Začínal v Horácké Slavii a Sokole Třebíč (1945-50), poté Zbrojovka
Brno (1951-52), ÚDA Praha (1953-54), Spartak Brno ZJŠ (1955-63), Slavoj Vyškov (1965-69). Držitel čes-
kého rekordu na 110 m př. 15.0 (1948). Reprezentoval v 18 mezist. utkáních (1947-54). Účastník ME 1954
(110 m př. vyř. v rozb.). Os. rekordy: 110 m př. 14.7 (1954), 400 m př. 55.1 (1950).

28. 1. 1927 Nový Bydžov František Vobořil (†30. 6. 2007 Liberec), činovník a rozhodčí, mezin. rozhodčí
chůze IAAF 1958-90. Rozhodčí od 1945. Od 1943 jedn. atl. odboru KČT Nový Bydžov, 1948 zakládající člen
atl. oddílu v Jablonci nad Nisou, propag. pracovník oddílu v Jablonci 1948-49, trenér sport. školy mládeže
1948-55, předseda krajské komise rozh. v Liberci 1949-59, předseda okresní komise rozhodčích v Liberci
1960-63, v ústředí člen ústř. komise rozhodčích - ved. instruktorů 1979-90. Publikace: příručka "Atletika pro
rozhodčí všech tříd". Byl autorem změny pravidla 181/18: konstrukce zarážecího břevna u vrhu koulí (přijato
kongresem IAAF v Los Angeles). Člen RR čas. Atletika 1987 - 1989.

28. 1. 1982 Jablonec nad Nisou Jan Vrba, sprinter. Závodil za LIAZ Jablonec n/N. (1992-2008, trenéři J. Mo-
ravec, od 1996 V. Puš). Reprezentoval v 1 dorost. a v 1 jun. mezist. utkání (1999 - 2000). Účastník MS do 17
let 1999 (400 m smf., štafeta 4.) a MEJ 2001 (400 m rozb., 4x400 m 8.). Os. rekordy: 100 m 10.82 (2005),
200 m 21.70 (2005), 400 m 47.36 (2005).

31. 1. 1932 Předmostí u Přerova Milan Gála st., závodník, trenér a organizátor. Trenér od 1960, významní
svěřenci: J. Poděbradský, V. Skotnická, J. Cettl a další. Závodil na středních tratích v SK Přerov, později členem
VŠ Praha a ZŠ Jeseniova, jejímž byl hlavním tvůrcem. Předseda TJ a atl. oddílu 1960 - 1992, hlavní trenér, pak
hl. učitel sport. tříd v ZŠ Jeseniova 1972 - 1992. Člen STK měst. atl. Praha. Os. rekord: 3000 m př. 10:06.6
(1958).

1. 2. 1967 Plzeň Radek Mach, výškař. Začínal ve Škodě Plzeň (1979-86, trenéři Reischl a od 1982 Neckář),
poté RH Praha (1987-88), Škoda Plzeň (1989), Slavia Praha (1990). Reprezentoval ve 4 juniorských mezist.
utkáních (1984-85). Účastník MEJ 1985 (nekv.). Os. rekord: 218 (1984).

2. 2. 1922 Emil Diringer, vytrvalec. Závodil za AC Sparta Praha, později Sparta Bubeneč a Bratrství Sparta
(1943-50). Mistr republiky 1945, 1946 a 1948 (10 000 m), 1945 (silniční běh Běchovice - Praha), 1946 (kros),
1947 (lesní běh). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1948-50). Os. rekordy: 3000 m 8:56.0 (1946), 5000 m
15:16.4 (1950), 10 000 m 32:09.6 (1949).

2. 2. 1902 Most Miloslav Luňák, běžec. Začínal jako cyklista (1918), s atletikou 1923. Závodil za SK Slavia
Praha. Účastník OH 1936 (maraton 19.). Os. rekord: maraton 2:46:12.8 (1939).

2. 2. 1942 Rychnov nad Kněžnou Jan Mazáč, sport. novinář a publicista. Zást. šéfredaktora Večerníku Praha
a později čas. Mladý svět. Člen RR čas. Atletika od 1991.

2. 2. 1967 Praha Pavel Sládek, trenér od 1991, Slavoj Stará Boleslav, ved. trenér CTM (SCM).

3. 2. 1957 Most Arpád Bari, běžec. Na ZŠ kopaná, s atletikou začínal 1973 ve VŽKG (1973 - 1976, trenér
O. Jurák), poté Dukla Praha (1977 - 1983), VŠ Praha (1984-86), Gottwaldov (1987). Halový mistr ČR na
800 m 1982 a 1500 m 1981. Čs. mistr na 1500 m v hale 1981, na dráze 1977 a 1981, v krosu 1980. Re-
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prezentoval v 8 mezist. utkáních (1978-84), z toho 1x v EP. Účastník HME 1979 na 1500 m (rozb.). Os. re-
kordy: 800 m 1:48.9 (1982), 1500 m 3:41.01 (1982), 3000 m 8:01.0h (1980), 5000 m 14:24.7 (1980).

3. 2. 1972 Jablonec nad Nisou Květuše Krausová, běžkyně. Závodila za LIAZ Jablonec (1983-93, trenéři
I. Bláhová a J. Haupt). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1992). Os. rekordy: 800 m 2:11.09 (1990), 1500 m
4:28.53 (1990), 3000 m 10:06.2 (1989).

3. 2. 1942 Vysoké nad Jizerou Jiří Stehlík, běžec. Začínal jako lyžař (1954), s atletikou ve Slovanu Jilemnice
(1957-61, trenér do 1959 Vávra), poté Stadion Liberec (1962-63, trenér od 1960 M. Gräf), RH Praha (1964-
65, trenér M. Písařík), Slovan Liberec (1966-70, trenér M. Gräf), SK Slavia Praha (1971-77, trenér L. Fišer), Slo-
van Liberec (1978-79). Mistr ČR v maratonu 1975. Čs. mistr 1966 (5000 m). Reprezentoval v 9 mezist.
utkáních (1966-74). Os. rekordy: 800 m 1:54.2 (1963), 1500 m 3:47.7 (1965), 3000 m 8:11.2 (1971), 5000 m
14:04.6 (1972), 10 000 m 29:58.8 (1973), maraton 2:21:05 (1972), 3000 m př. 9:05.0 (1965).

4. 2. 1947 Svítkov u Pardubic Jaroslav Janura, kladivář. Závodil za RH Pardubice (1965 - 1972), poté Dy-
namo Pardubice (1973-80). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1970). Os. rekord: 61.52 (1970).

6. 2. 1902 Vojtěch Šimek (†11. 10. 1990), běžec, trenér, rozhodčí a činovník, vedl oddíl LTC Olomouc po
dobu zatčení Fr. Dvořáka gestapem. Os. rekordy: 800 m 2:02.0 (1937), 1500 m 4:02.5 (1934), reprezento-
val v pěti utkáních (1931 - 1933) s Polskem a Rakouskem.

6. 2. 1947 Brno Alena Vozáková roz. Kalodová, sprinterka. Závodila za Zbrojovku Brno (1964-72). Mistryně
republiky 1970 (60 m v hale), 1967-69 a 1971 (4x100 m). Držitelka českého rekordu ve štafetě 4x200 m
1:39.9 (1968). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1970-71). Os. rekordy: 100 m 11.8 (1971), 200 m 24.7
(1967).

7. 2. 1942 Přešín Marie Jirglová Mgr., činovnice, trenérka, rozhodčí, ředitelka školy. Trénovala ve Škodě Plzeň,
pak AC Start Karlovy Vary. Rozhodčí II. třídy. V ústředí členka komise mládeže od 1990 a členka VV ČAS 1992
- 1996 jako předsedkyně komise mládeže, od 1997 místropředsedkyně dozorčí rady. Pokračuje od 2005.

8. 2. 1967 Jaromír Jirman, dálkař, trojskokan. Začínal ve Startu Karlovy Vary (1980-85), poté Slavia IPS a SK
Slavia Praha (1986-92). Reprezentoval v 1 mezist. utkání do 22 let (1987). Os. rekordy: dálka 740 (1987), troj-
skok 15.44 (1987).

9. 2. 1957 Chomutov Miroslav Bauckmann, běžec. Začínal 1974 v Lokomotivě Bílina při středoškolských
hrách (trenér J. Mairych), poté RH Praha (1977-78), CHZ Litvínov (1979-83), LIAZ Jablonec (1983-86), VŠ
Praha (1987-94). Mistr ČR na 10 000 m (1986), v krosu 1981-82 a 1986. Reprezentoval ve 3 mezist. utká-
ních (1982-85). Účastník MS v krosu 1981 (53.) a 1987 (163.). Os. rekordy: 5000 m 13:55.61 (1986), 10
000 m 28:53.70 (1986), maraton 2:17:03 (1985). 

9. 2. 1957 Slavkov u Brna Lubomír Tesáček (†29. 6. 2011 Praha), běžec. Halový mistr Evropy 1984 na
3000 m. Začínal ve Slavoji Slavkov (1972-76, trenér od 1974 M. Žižlavský), poté Dukla Praha (1977-89, J.
Liška), Inter Bratislava (1990), Dukla Praha (1992), ASK Slavia Praha (1993-94), Dukla Praha (1995-96). Mistr
ČR 1979-82 a 1986 (3000 m v hale) a 1983 (1500 m v hale). Čs. mistr 1980 (5000 m), 1981 (3000 m v hale),
1982 (silniční běh Běchovice - Praha), 1983 (1500 m v hale, 5000 m a Běchovice - Praha), 1984 (1500
a 3000 m v hale, Běchovice - Praha), 1986 (3000 m v hale, 5000 m a Běchovice - Praha), 1987 (3000 m
v hale), 1990 (25 km). Držitel 2 českých rekordů na 3000 m 7:47.36 (1981) a 7:46.99 (1983). Reprezento-
val ve 12 mezist. utkáních (1978-86), z toho 3x v EP. Účastník HME 1981 (3000 m 7.), 1983 (3000 m 4.), 1984
(3000 m 1.), 1986 (3000 m 8.), 1987 (3000 m 9.), ME 1986 (5000 m rozb., 10 000 m 16.), MS 1980 (kros
77.), 1990 (kros 161.). Os. rekordy: 800 m 1:50.8 (1977), 1500 m 3:42.2 (1979), 2000 m 5:06.4h (1987)
a 5:08.46 (1984), 3000 m 7:46.99 (1983), 5000 m 13:25.62 (1986), 10 000 m 28:09.4 (1986), půlmaraton
1:02:58 (1992), maraton 2:13:48 (1990), 3000 m př. 8:58.02 (1981).

11. 2. 1922 Miroslav Herčík, běžec. Závodil za AC Sparta Praha (1941-51), ČSSZ a Tatran Liberec (1952-
53), Spartak Stráž nad Nisou (1954), Spartak Sokolov (1955-59). Mistr republiky v silničním běhu Běchovice
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- Praha (1951). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1947 a 1951). Os. rekordy: 5000 m 15:12.6 (1954), 10
000 m 31:17.6 (1954), maraton 2:36:57.6 (1954).

11. 2. 1962 Strahovice Hubert Sonnek, chodec. Začínal jako volejbalista (1975), s atletikou v Bohemians
ČKD Praha (1978, trenéři J. Severa, od 1980 A. Storcalová) s chůzí ve Spartaku Praha 4 (1984), poté RH
Praha (1985), VTJ Kutná Hora (1986, trenér od 1984 P. Brandejský), Sparta Praha (1987-88), VŠ a USK Praha
(1989-93, trenér od 1987 I. Piták), Czech Walk (1994), Olymp Praha (1995-96, trenér od 1994 J. Benčík), AC
Start Karlovy Vary (od 1997). Mistr ČR v hale 1988 (5000 m), 1986, 1991, 1995-97, 1999 (50 km), 1994-96
(20 km). Čs. mistr 1989 (50 km). Reprezentoval v 16 mezist. utkáních (1987-2000). Účastník ME 1990 (50 km
nedok.) a 1994 (20 km 9.), MS 1991 (50 km 18.) a 1995 (20 km 21., 50 km nedok.), OH 1996 (20 km 52.,
50 km nedok.). Os. rekordy: 20 km 1:21:35 (1996), 50 km 3:52:52 (1990).

12. 2. 1942 Praha František Ortman, sprinter, později činovník Sparty Praha. Os. rekordy: 100 m 10.6
(1964), 200 m 21.8 (1965), 400 m 48.0 (1964).

13. 2. 1932 Mladá Boleslav Vladimír Dědek, tyčkař. Začínal v Mladé Boleslavi (1948 - 1951), poté VŠB a Sla-
via Ostrava (1952-53), VŽKG (1954-64). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1956). Os. rekord: 421 (1958).
13. 2. 1972 Havlíčkův Brod Rudolf Jun, běžec. Začínal v CHMS Chotěboř (1989-91, trenér P. Krejčí), poté
Olymp Praha (1992-95), AO TJ ČZU Praha (1999-2001). Mistr ČR 1993 (maraton). Os. rekordy: 5000 m
14:50.98 (1993), 10 000 m 30:11.2 (1993), půlmaraton 1:11:12 (1994), maraton 2:16:36 (1993).

16. 2. 1952 Ústí na Labem Jiří Hynek, trenér z povolání v letech 1976-90 v TSM v Šumperku, významní svě-
řenci: D. a Y. Tesařovy a další. Člen výboru atl. odd. TJ Šumperk od 1976, předseda TR. Působil v TR sev. Mo-
ravy 1976-88 a dále jako trenér vícebojů dívek.

16. 2. 1972 Ústí nad Labem Michal Kučera, běžec. Začínal ve Spartaku Ústí nad Labem (1985-90, trenér
Z. Šourek), poté Olymp Praha (1991), Spartak a AC Spartak Ústí nad Labem (1992-96). Halový mistr ČR 1991
(3000 m), 1993 (silniční běh Běchovice - Praha), 1994-96 (kros). Čs. mistr 1990 (1500 m v hale) a 1992
(kros). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1993-94), z toho 2x v EP. Účastník MSJ 1991 (kros 22.), MS 1992
(štafety 7.), 1994 (štafety 10., kros 80.), 1996 (štafety 14.), ME 1996 (kros 75.). Os. rekordy: 1500 m 3:49.55
(1991), 5000 m 13:41.01 (1993), 10 000 m 29:07.57 (1993).

17. 2. 1912 Brno Vilém Hlavoň (†4. 6. 1977 Brno), tyčkař. Začínal v Sokole Brno I (1931-40), poté SK Mo-
ravská Slavia Brno (1941-45), Sokol Brno I (1946 - 1947). Mistr republiky 1936 a 1939, přeborník ČOS 1934
a 1938. Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1933-37). Os. rekordy: 110 m př. 16.8 (1938), tyč 380 (1934).

17. 2. 1937 Praha František Macák (†23. 1. 2009 Praha), původně redaktor Čs. rozhlasu, stal se propagá-
torem masových forem atletiky. Jeho reportáže a komentáře byly 1972, 1974 a 1984 oceněny Cenou Josefa
Laufra. Velmi aktivně se podílel na Poháru čs. rozhlasu, později při Středoškolském poháru. Od 1991 do 2005
byl šéfredaktorem časopisu Atletika, člen RR v roce 1991. Člen ATFS od 1999.

18. 2. 1947 Mladá Boleslav Věra Bernardová provd. Lišková, výškařka. Začínala ve Spartaku Mladá Bole-
slav (1961-65), poté VŠ Praha (1966 - 1969), AŠ Mladá Boleslav (1972). Držitelka českého rekordu 169 (1963).
Reprezentovala v 9 mezist. utkáních (1962-66). Účastnice ME 1966 (11.). Os. rekord: 170 (1966).

18. 2. 1932 Nymburk František Najbrt PhDr, činovník, trenér, rozhodčí, člen oddílu Lokomotiva Nymburk nyní
SKP Nymburk o. s., bývalý redaktor deníku Čs. sport 1959 - 1970, trenér mládeže od 1962, předseda oddílu
1971 - 1997, rozhodčí II. třídy.

19. 2. 1967 Praha Miloslav Sýkora, sprinter. Závodil za SK Slavia Praha (1987-92), poté Dukla Praha (1993),
ASK Slavia Praha (1996-97). Mistr ČR 1990, 1992 a 1993 (4x 400 m). Reprezentoval v 1 mezist. utkání
(1993). Os. rekord: 400 m 47.80h (1993) a 48.08 (1992). Trenér od 1994, ASK Slavia Praha, katedra TV MFF
UK 1994-96. Trenér nevidomého sprintera Petra Nováka 1994-96.

20. 2. 1942 Brno Pavel Kilian, dálkař. Závodil za Spartak Brno ZJŠ (1959-61), poté Dukla Praha (1963-64),
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Spartak Brno ZJŠ (1965 - 1969). Mistr republiky 1961 (4x100 m). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1961-
66) Os. rekordy: 100 m 10.8 (1966), 200 m 21.8 (1966), dálka 747 (1966).

20. 2. 1962 Praha, Věra Skotnická, provd. Koubová, výškařka. Začínala jako gymnastka, s atletikou v ZDŠ
Jeseniova Praha (1974-76, trenéři Gála a Jirásková), poté Bohemians Praha (1977 - 1991, trenéři P. Kronus,
od 1978 V. Pešák). Mistryně ČR 1978, v hale 1979 a 1981. Čs. mistryně 1979 a 1980, v hale 1979 a 1981.
Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1979-80), z toho 2x v EP. Účastnice MEJ 1979 (8.) a HME 1979 (9.). Os.
rekord: 185 (1980).

21. 2. 1957 Praha Miroslav Procházka, sprinter. Závodil za Bohemians Praha (1972-77, trenér J. Severa),
poté Dukla Praha (1978-79, trenér J. Demeč). Mistr republiky 1978 (4x100 m). Os. rekordy: 100 m 10.8
(1978), 200 m 21.7 (1978) a 21.96 (1978), 400 m 48.44 (1979).

23. 2. 1947 Hradec Králové Jiří Ryba, sprinter, učitel, ved. katedry. Začínal jako fotbalista (1957), s atletikou
v Sokole Běloves (1960), poté Tepna Hronov (1961-65), Slavia Praha (1966), Dukla Praha (1967-68, trenér
A. Poděbrad), VŠ Praha (1969-72, trenér E. Dostál), Transporta Chrudim (1974-76). Mistr ČR 1970 (400 m
a 4x400 m). Čs. mistr 1970 (400 m a 800-400-200-100 m), 1968-70 (4x400 m). Držitel čs. rekordu na
4x400 m 3:06.7 (1970). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1969-71), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 m
10.6 (1965), 200 m 21.6 (1971), 400 m 47.5 (1970).

23. 2. 1967 Znojmo Ivo Rýznar, sprinter. Začínal v TJ Znojmo (1978-84, trenéři K. Kaffka, M. Vocílka, J.
Šoba), poté RH a Olymp Praha (1985-91, trenér R. Černý), AC Sparta Praha (1992). Halový mistr ČR na 200 m
1987-89, na dráze 1987, 4x100 m 1990 a 1991. Čs. mistr 1986 a 1990 (200 m v hale). Reprezentoval v 5
mezist. utkáních (1988-91), z toho 1x v EP. Účastník MEJ 1985 (200 m smf.), MSJ 1986 (200 m 8.). Os. re-
kordy: 100 m 10.63 (1989), 200 m 21.00 (1989).

25. 2. 1972 Stod Martin Dětka, běžec. Závodil za VZŠ a Škodu Plzeň (1988-92, trenér Vyhnánek). Repre-
zentoval ve 2 jun. mezist. utkáních (1990 a 1991). Účastník MSJ 1991 (3000 m př. 10., kros 49.). Os. rekord:
3000 m př. 9:01.34 (1990).

25. 2. 1942 Brno Gustav Kalivoda, trenér. Začínal v NHKG Karviná 1969-72, dále ved. atl. základny TJ Vít-
kovice 1972-74, ved. trenér TSM TJ Vítkovice 1974-79, ved. trenér sport. tříd Brno 1980-83, ved trenér TSM
Brno 1983-4, ved. trenér TSM LIAZ Jablonec 1986-89, šéftrenér Sport. gymnázia Brno 1986-89, ved. trenér
SVS-M Brno 1989-90, svazový trenér Ontario Track and Field Association. Významní svěřenci: L. Chválek ,
R. Černá a další.

25. 2. 1942 Bratislava (Slovensko) Ján Koštial, dálkař. Začínal ve Slovanu Bratislava (1957-59, trenér T. Ťašký),
poté VŠ Praha (1960-64, trenér J. Vacula), Slávia SVŠT a UK Bratislava (1965-72). Mistr republiky 1964 (dálka).
Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1964). Os. rekordy: 100 m 10.8 (1964), 200 m 21.8 (1962), dálka 745
(1964). 

25. 2. 1937 Přerov Milan Skočovský, statistik a činovník, historik české atletiky. Od 1964 rozhodčí, 1967-
68 předseda oddílu Lokomotiva Nymburk, od 1975 člen STK v ústředí, od 2000 člen soutěžní komise stře-
dočeského KAS a autor krajských ročenek, člen ATFS od 1968, od 1973 zpracovává pro ATFS světové
juniorské tabulky, v ČR zpracovává roční tabulky všech kategorií. Spoluautor publikací „Malá encyklopedie
atletiky“ (1989) a „Kdo byl kdo v české atletice“ (2000 a 2004). K MS do 17 let v Ostravě 2007 připravil pub-
likaci s kompletními výsledkami dosavadních mistrovství. Jako ITO oficiální statistik IAAF se zúčastnil osmi ju-
niorských mistrovství světa. 2002 10 řídící pracovník extraligy žen.

26. 2. 1937 Karel Mácha, rozhodčí. Ústř. rozhodčí, instr. rozhodčích. Člen komise rozhodčích v Praze. 

26. 2. 1937 Oldřich Mácha, rozhodčí. Ústř. rozhodčí, instr. rozhodočích. Člen komise rozhodčích v Praze. 

27. 2. 1952 Jablonec nad Nisou Marie Fukalová roz. Labanová, oštěpařka. Začínala v LIAZ Jablonec (1967-
85, trenéři J. Sedláčková, od 1970 B. Poskočil, 1982 P. Kárný, od 1983 Z. Adamec), Vítkovice (1986-89),
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Sigma Hodonín (1992), Univerzita Brno (1992). Mistryně ČR 1985 a 1987. Reprezentovala v 1 mezist. utkání
(1984). Os. rekord: 60.66 (1985).

27. 2. 1962 Plzeň František Ptáčník, sprinter. Držitel bronzové medaile z HME 1987. Začínal v Dynamu ZČE
Plzeň (1973-78, trenér J. Špulák), poté Škoda Plzeň (1979-81, trenér F. Neckář), Dukla Banská Bystrica (1982-
83, trenér J. Šaffa), Sparta Praha (1984-87, trenér L. Svoboda). Mistr ČR v hale 1985-87 (50 m), na dráze 1984
(100 m). Čs. mistr 1983 (4x100 m), 1984 (100 m), 1985-87 (60 m v hale). Držitel 2 českých rekordů na
100 m 10.35 (1984) a 10.25 (1985), v odd. štafetě 4x100 m 39.97 (1985). Reprezentoval v 6 mezist. utká-
ních (1980-87), z toho 1x v EP. Účastník MEJ 1979 (100 m smf., 200 m rozb.), HME 1985 (60 m 6.) a 1987
(60 m 3.). Os. rekordy: 100 m 10.25 (1985), 200 m 21.27 (1986), dálka 748 (1980).

28. 2. 1927 Modřany Jaroslav Liška, běžec. Začínal v AC Sparta Praha (1945), poté VSK Praha (1946-47),
Sokol Vinohrady (1948), ATK Praha (1949-50), Dynamo - Slavia Praha 1951 - 1954, 1958). Mistr republiky
1950 a 1951 (10 000 m), 1950 a 1953 (silniční běh Běchovice - Praha), 1951 (kros). Držitel českých rekordů
v hodinovce 17 788,50 (1950) a ve štafetě 4x1500 m 16:22.8 (1950). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních
(1948-51). Os. rekordy: 1500 m 4:01.4 (1950), 3000 m 8:43.2 (1950), 5000 m 15:15.8 (1950), 10 000 m
31:12,4 (1953), 3000 m př. 9:29.0 (1950).

29. 2. 1972 Olomouc Dagmar Pešáková provd. Flynt, vrhačka. Začínala jako plavkyně (1977), s atletikou
v Lokomotivě a AK Milo Olomouc (1987-96, trenér V. Znojil). Halová mistryně ČR 1990 (koule). Reprezento-
vala ve 4 mezist. utkáních (1990-91). Účastnice MEJ 1991 (vrh koulí 6.). Os. rekordy: koule 15.68 (1994), disk
53.06 (1996), kladivo 43.38 (1996). Žije v USA.

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

NEKROLOGY

Významný sportovní činovník Emanuel Bosák odešel na konci roku 2011 ve věku 87 let.
Prof. PhDr. Emanuel Bosák, CSc., se narodil 2. září 1924 v Jičíně. Po absolvování zdejšího Lepařova gymná-
zia se vydal do pražského Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy Univerzity Karlovy. Následně učil
na Institutu TVS UK (od 1965 FTVS) až do roku 1990, v letech 1964-67 zastával na fakultě funkci proděkana.
Je (spolu)autorem řady publikací: „Lehká atletika – celoroční práce oddílu“ (s M. Janouškem, 1950), „Emil
Zátopek“ (s J. Pondělíkem, 1953), „Miloval život a boj – E. Rošický“ (s J. Novotným, 1956), Československá
lehká atletika (s A. Janeckým, 1958), samostatně pak „XV. Olympijské hry – za mír a přátelství mezi národy“
(1952), „Základy úspěchů čs. Atletiky“ (1955), „František Janda – Suk“ (1956).
Činovnickou práci začal již na konci čtyřicátých let jako vedoucí atletiky Jičínské župy České obce sokolské.
Od roku 1952 do 1970 byl členem evropské komise IAAF, následně působil i v radě světové asociace (1968-
1972). Úzce spolupracoval s tehdejším vedením a podílel se mimo jiné na vzniku evropského poháru, nyněj-
šího mistrovství Evropy družstev.
V ČSTV vystřídal několik funkcí, v letech 1967-1970 tu nejvyšší, z níž vyplývalo i šéfování národnímu olym-
pijskému výboru. Za jeho předsednictví v ČSOV byly podrobně rozpracovány plány na uspořádání Her XXII.
olympiády 1980 v Praze, kvůli normalizaci však přišly vniveč a OH uspořádala nakonec Moskva. Byl také rok
ministrem sportu (1969-1970), poté byl jeho post zrušen. Organizoval pohřeb Jana Palacha.
Emanuel Bosák byl za svou činnost oceněn Finským sportovním záslužným křížem (1964) a odznakem Vete-
ran IAAF (1970). Jeho žena Dagmar jej všestranně podporovala, sama pak byla úspěšnou reprezentantkou.
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GRATULACE
13. ledna 2012 oslavil 80 let dlouholetý člen atletického oddílu TJ KOH-I-NOOR České Budějovice
ing. Antonín Zykmund. Hodně zdraví do dalších let přejí atleti KIN.



Podobně jako jeho bratr MUDr. Vladimír „Hasan“, diskař, který byl manželem jedné z našich nejúspěšnějších
gymnastek Evy Bosákové roz. Věchtové. Bosák sám se aktivně zúčastňoval Velké Kunratické i Mikulášského
běhu na Bradech v Jičíně. Všechny je přežil.
Zemřel ve čtvrtek 22. prosince 2011 v Praze, poslední rozloučení se uskutečnilo v rodinném kruhu ve středu
28. 12.
Krátce před svými 69. narozeninami odešel někdejší juniorský evropský rekordman na kilometru a medailista
z evropských halových her v běžecké štafetě Miroslav Jůza.
Narodil se 22. ledna 1943 v Čebíně. V mládí absolvoval všeobecnou sokolskou průpravu, k atletice se dostal
při studiích na průmyslovce v nedalekém Brně. Když mu bylo šestnáct, všiml si jej zde trenér Jiří Šrámek ze
Zbrojovky. Jejich spolupráce pokračovala i po dvouleté základní vojenské službě, při níž jej v pražské Rudé
hvězdě vedl Miloš Písařík. Jůza se po roce 1964 vrátil na Moravu, přestože měl v té době nabídky na pokra-
čování v profesionální kariéře. Při zaměstnání pokračoval s trénováním až do 1971.
K největším Jůzovým úspěchům patří účast na evropských halových hrách 1966, kde skončil šestý v závodě
na tři kilometry a se štafetou 3x1000 metrů, s níž si sáhl na bronz. Reprezentoval v celkem osmi mezistát-
ních utkáních. Stal se také držitelem evropského juniorského rekordu na kilometru 2:24.1, který zaběhl 24.
6. 1962 v Uherském Hradišti. Absolutní osobní výkony, která mají i po půlstoletí vysokou hodnotu, si vytvo-
řil v letech 1964-65, posu�te sami: půlku 1:49.1, kilometr 2:19.4, patnáctistovku 3:42.9, míli 3:59.2 a pětku
14:11.4. V roce 1964 bojoval v nominačním závodě na olympijské hry s Tomášem Salingerem a především
Josefem Odložilem. Svého o pět let staršího soupeře a pozdějšího stříbrného medailistu z Tokia nikdy nepo-
razil, a proto byl prý mezi atlety známý jako „Věčný stín Odložila“.
Jak se píše ve smutečním oznámení, jeho laskavé a bojovné srdce dotlouklo v pátek 13. ledna. Poslední roz-
loučení s Miroslavem Jůzou se konalo 20. 1. ve 12:30 v obřadní síni krematoria města Brna v Jihlavské ulici.

Čest jejich památce.

18

Atletické listy

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
28.-29. ledna
Mezistátní utkání ČR-Francie-Nizozemí-Španělsko-Velká Británie mužů a žen ve vícebojích
Praha-Stromovka

10.-12. února
Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích
Praha-Stromovka

12. února
Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň v chůzi
Praha-Stromovka

18.-19. února
Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
Praha-Stromovka

25.-26. února
Mistrovství ČR mužů a žen
Praha-Stromovka

Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí sledujte na
www.atletika.cz, rubriky Kalendář a Zaostřeno na. 
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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
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