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■ SLOVO PŘEDSEDY
At’ je atletika stále vidět
Závěr loňského roku byl ve znamení dvou mimořádných vítězství. O jedno se zasloužila Barbora Špotáková,
která ovládla anketu Sportovec roku České republiky. Druhé bylo trošku netradiční, přesto s atletikou spo-
jené. Kateřina Bad’urová – Janků se protančila pátou řadu StarDance až k celkovému prvenství. Rád bych
oběma nejen poblahopřál, ale také poděkoval. Díky těmto dvěma dámám se o atletice v závěru roku hodně
mluvilo i psalo.

Ve stejném období se rovněž jednalo o finančních prostředcích pro sport na rok 2013. Problematika není jed-
noduchá. Nakonec se sice podařilo ve druhém čtení prosadit do státního rozpočtu částku 800 milionů korun
pro sport, nicméně situace ohledně dělení těchto peněz je značně nepřehledná. Rok 2013 tak bude z po-
hledu financování rokem novým postupů. Města disponují vzhledem ke změně loterijního zákona plněním
pro sportovní prostředí, ale způsob jejich přerozdělování se bohužel diametrálně liší.

Z pohledu atletiky vyvrcholí rok 2013 především halovým mistrovstvím Evropy v Göteborgu a světovým šam-
pionátem v Moskvě. Göteborg je posledním halovým evropským šampionátem před tím naším v roce 2015.
Věřím proto, že v březnu odstartujeme správným směrem k HME v Praze nejen co se týče výkonu našich at-
letů, ale také nabíráním zkušeností od švédských pořadatelů. Hlavní atletická sezona bude pak nabita mlá-
dežnickými šampionáty. Doufám, že úspěšné bude především ME 22letých, tedy těch, kteří by národní atletický
tým na HME 2015 měli posílit.

Přeji všem pevné zdraví, pohodu v osobním životě a at’ vám atletika stále přináší radost.

Libor Varhaník,
předseda ČAS

■ ČAS INFORMUJE



■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání 8. ledna 2013
Jednání Předsednictva ČAS řídil předseda Libor Varhaník. ■ Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí způsob nomi-
nace na MU v halových vícebojích 2013. ■ P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu jarního
zasedání výboru ČAS v roce 2013. ■ P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu zasedání
valné hromady ČAS v roce 2013. ■ 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 a Směrnice ČAS č. 1/2012 ze dne
17. ledna 2012 a uložilo předsedovi organizační komise zveřejnit text směrnice č. 1/2010 ve znění účinném od
9. ledna 2013 na internetových stránkách ČAS. ■ P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní zá-
vody konané na území ČR, dále nominaci delegátů ČAS na mistrovství ČR a vzalo na vědomí nominaci technic-
kých delegátů mistrovství ČR. ■ P ČAS souhlasilo s přidělením SpS DP k oddílům SK Přerov a AC Jablonec nad
Nisou o. s. pro období roku 2013. ■ P ČAS vzalo na vědomí zprávu z oponentního řízení SG za RTC 2011/2012.
■ P ČAS schválilo vedoucí výprav na MU ve vícebojích (T. Dvořák), na HME v Göteborgu (F. Fojt) a MU chůze v Po-
děbradech (D. Molitoris). Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ PŘIHLÁŠKY KLUBŮ/ODDÍLŮ K ČINNOSTI

12. prosince 2012, 10:28  
Přihlášky k činnosti kluby a oddíly vyplňují na adrese http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx. Naleznete je
též na webu ČAS (www.atletika.cz) v rubrice Členská sekce - Oddíly - Přihlášky oddílů a registrace závodníků.

Přihlášky je možné vyplňovat od pondělí 17.12.2012 do neděle 27.1.2013.

Členský příspěvek klubu/oddílu pro rok 2013 je 2000 Kč. Platbu poukazujte na č. účtu 153150982/0300, spe-
cifický symbol 01, variabilní symbol = č. klubu/oddílu.

Od 1. 12. 2012 do 31. 1. 2013 lze také ukončit činnost atleta (zrušit jeho registraci) - v registračním systému
vyhledejte v přehledu atletů řádek s atletem, jehož činnost chcete ukončit a ukončení potvr�te kliknutím na po-
slední ikonu v příslušném řádku (znázorňující červené znaménko mínus). Tím se požadavek na ukončení činnosti
atleta odešle ke zpracování na ČAS. Pokud dostanete potvrzení o provedení, je celá transakce dokončena. Jedná
se o bezplatnou operaci, pro urychlení prací však laskavě zašlete seznam atletů, jejichž ukončení činnosti poža-
dujete, na ČAS (mmastny@atletika.cz).
Podrobnosti včetně dokumentů ke stažení v tomto článku:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-klubuoddilu-k-cinnosti/

Martin Mastný
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám na první číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představo-
váním oddílů z jednotlivých krajů, letos začínáme Libereckým a TJ LIAZ Jablonec.
Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na mpro-
chazka@atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů
atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace.
Příjemné čtení a úspěšný rok 2013.

Michal Procházka, redaktor AL



■ ZMĚNY ROZSAHU ZÁVODĚNÍ
17. prosince 2012, 11:31 

Změny se týkají závodů na dráze s účinností od 1.4.2013.

PČAS na návrh Soutěžní komise ČAS schválilo následující změny rozsahu závodění na dráze:
1. změna: 3000 m překážek juniorek na 2000 m překážek
2. změna: disk starších žákyň z 1 kg na 0,75 kg
3. změna: štafety 3x300m starších žáků a starších žákyň na 4x300m
4. změna: váhy koule mladších žákyň z 3 kg na 2 kg

Změny jsou ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/zmeny-rozsahu-zavodeni/
Dušan Molitoris, předseda Soutěžní komise ČAS

■ TERMÍNOVÁ LISTINA 2013
17. prosince 2012, 14:42 

Termínovou listinu 2013 schválenou předsednictvem ČAS (stav k 17. prosinci 2012) naleznete zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/terminova-listina-2013/

Dušan Molitoris, předseda Soutěžní komise ČAS

■ VÝCVIKOVÉ TÁBORY V ROCE 2013
20. prosince 2012, 09:00 

JUNIORSKÁ REPREZENTACE (ROČNÍK 1994 – 1995)
Sprinty: Jablonec 5.1. – 12.1.2013 

Nymburk 1.4. – 6.4.2013 (kondiční příprava) 
Španělsko 13. – 24.4.2013 
Nymburk 12. – 17.8.2013
Žinkovy 3. – 8.11.2013 

Štafety: - VT Nymburk 28.3. - 1.4.2013
- VT Nymburk 29.4. - 1.5.2013
- VT Olomouc 6. - 8.5.2013

Skoky: Jablonec 5.1. – 11.1.2013
Nymburk 1.4. – 6.4.2013 (kondiční příprava)
Španělsko 13. – 24.4.2013
Nymburk 12. – 17.8.2013
Žinkovy 3. – 8.11.2013

Vrhy: Nymburk 27.1. – 1.2.2013
Španělsko 13. – 24.4.2013
Nymburk 12. – 17.8.2013
Žinkovy 3. – 8.11.2013

Běhy: Melago duben 
Tatry listopad

Chůze: Kořenov leden 
Melago /Tatry leden/únor
Melago /Tatry březen 
Kořenov srpen

Nymburk 9. – 12.7.2013 VT před ME 19‘‘ v Rieti (18. – 21.7.) (nom. 7.7.)
Nymburk 4. – 6.7.2013 VT před ME 22‘‘ v Tampere(11. – 14.7.) (nom. 1.7.)
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KEMPY MLÁDEŽE (ROČNÍKY 1996 A MLADŠÍ)
Sprinty: Jablonec 5.1. – 11.1.2013

Nymburk 1.4. – 6.4.2013 (kondiční příprava)
Španělsko 13. – 24.4.2013
Nymburk 12. – 17.8.2013
Žinkovy 3. – 8.11.2013

Skoky: Jablonec 5.1. – 11.1.2013
Nymburk 1.4. – 6.4.2013 (kondiční příprava)
Španělsko 13. – 24.4.2013
Nymburk 12. – 17.8.2013
Ústí nad Orlicí 20. – 25.10.2013
Žinkovy 3. – 8.11.2013

Vrhy: Nymburk 27.1. – 1.2.2013
Španělsko 13. – 24.4.2013
Nymburk 12. – 17.8.2013
Olomouc 31. – 3.11. 2013
Žinkovy 3. – 8.11.2013

Běhy:     Melago duben
Tatry listopad

Chůze: Kořenov leden 
Melago /Tatry leden/únor
Melago /Tatry březen 
Kořenov srpen

Nymburk 2. – 5.7.2013 VT před MS 17‘‘ v Doněcku(10. – 14.7.)(nom.23.6.)
Nymburk 2. – 5.7.2013 VT před EYOF v Utrechtu (14. – 19.7.) (nom.23.6.)

KEMPY MLÁDEŽE (ROČNÍKY 1996 A MLADŠÍ)
Sprinty: Jablonec 5.1. – 11.1.2013

Nymburk 1.4. – 6.4.2013 (kondiční příprava)
Španělsko 13. – 24.4.2013
Nymburk 12. – 17.8.2013
Žinkovy 3. – 8.11.2013

Skoky:   Jablonec 5.1. – 11.1.2013
Nymburk 1.4. – 6.4.2013 (kondiční příprava)
Španělsko 13. – 24.4.2013
Nymburk 12. – 17.8.2013
Ústí nad Orlicí 20. – 25.10.2013
Žinkovy 3. – 8.11.2013

Vrhy: Nymburk 27.1. – 1.2.2013
Španělsko 13. – 24.4.2013
Nymburk 12. – 17.8.2013
Olomouc 31. – 3.11. 2013
Žinkovy 3. – 8.11.2013

Běhy:     Melago duben
Tatry listopad
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Chůze: Kořenov leden 
Melago /Tatry leden/únor
Melago /Tatry březen 
Kořenov srpen

Nymburk 2. – 5.7.2013 VT před MS 17‘‘ v Doněcku(10. – 14.7.)(nom.23.6.)
Nymburk 2. – 5.7.2013 VT před EYOF v Utrechtu (14. – 19.7.) (nom.23.6.)

Tomáš Purman, trenér ČAS 

■ ZÁJEZDY ZA SVĚTOVOU ATLETIKOU
20. prosince 2012, 09:25

Chystáme se na halové mistrovství Evropy do Göteborgu (1.3. - 3.3. 2013) a jako tradičně do Curychu na mí-
tink Weltklasse (29.8. 2013).
Při včasné platbě pro Vás máme připraveny zajímavé slevy. Neváhejte s přihláškami, o zájezdy je vždy mimo-
řádný zájem!
Podrobné informace v letácích ke stažení:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/zajezdy-za-svetovou-atletikou2/
Další informace: CA Brigateam, Svobody 25, 350 02 Cheb

Tel.: 354 433 081, Mobil: 777 740 235, E-mail: ck.brigateam@quick.cz
Jacek Přibáň

■ ČASOPIS ATLETIKA - UPOZORNĚNÍ NA CHYBNÉ GRAFY V JEDNOM Z ČLÁNKŮ
20. prosince 2012, 10:14 

V aktuálním čísle IV časopisu Atletika došlo k nedopatřením k záměně některých grafů v článku Pavla
Grasgrubera s názvem Identifikace dispozic - hladké sprinty žen. Jejich správnou podobu naleznete zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/casopis-atletika-upozorneni-na-chybne-grafy-v-jedn/
Autorovi i čtenářům se omlouváme.

Adam Pražák, šéfredaktor 

■ PŘESTUPY (PODZIM 2012)
2. ledna 2013, 16:10 

Organizační komise Českého atletického svazu rozhodla o přestupech podaných v termínu 1. - 30. 11. 2012.
Přehled přestupů ke stažení (viz také přílohu): http://www.atletika.cz/cas-informuje/prestupy-podzim-2012/

RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS
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OLYMPIC HOPES A IAAF WORLD ATHLETICS DAY,
VÝBĚR POŘADATELŮ PRO ROK 2013
3. ledna 2013, 09:36 
I v roce 2013 se budou konat dva významné atletické mládežnické závody – Olympic Hopes – Závod olympij-
ských nadějí a IAAF World Athletics Day – Světový atletický mládežnický den. Oba závody jsou podporovány
příspěvkem na pořadatelství od IAAF a ČOV.
Navrhovaný termín závodů: IAAF World Athletics Day – 11. května 2013

Olympic Hopes – 18. května 2013

Přihlásit k pořadatelství se může atletický oddíl/klub, který splňuje podmínky pro pořádání mistrovských závodů.
Předběžné přihlášky obsahující název oddílu/klubu, název závodu a termín, vlastníka stadiónu a jméno zod-
povědné osoby pro komunikaci zasílejte do 31.1.2013 emailem na vfiser@atletika.cz. Pořadatel bude vy-
brán do konce února 2013.

Za oddělení soutěží ČAS Martin Olšan 



■ NOVÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA HUSTOPEČSKÉHO SKÁKÁNÍ
8. ledna 2013, 12:15  

Nová internetová stránka Hustopečského skákání je http://www.hustopecskeskakani.cz.
Martin Mastný 

■ ATLETICKÉ VÝKONY 2012
9. ledna 2013, 11:20

Publikaci Atletické výkony 2012 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde: http://www.atletika.cz/cas-infor-
muje/atleticke-vykony-20121/
V nejbližších dnech publikace vyjde rovněž v tištěné podobě.

Martin Mastný 
■ STATUT ŘÍDÍCÍHO PRACOVNÍKA SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV

9. ledna 2013, 15:30 
Statut řídícího pracovníka soutěží družstev vydala Soutěžní komise ČAS. 
Dokument ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/statut-ridiciho-pracovnika-soutezi-druzstev/

Jaroslav Kubica, SK ČAS

Obsah: Z činnosti v krajích s. 6 / Jednání KAS s. 8

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ PŘEDSTAVUJEME TJ LIAZ JABLONEC NAD NISOU

Předseda klubu: Dušan Molitoris
Info o oddílu: www.atletikajbc.cz
Počet registrovaných atletů v klubu: 390
(údaje k 16. 1. 2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v oddílu odpovídali místopředsedové Renata Staňová a Pavel Procházka.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 390 členů. Kolik máte celkově, včetně těch ne-
registrovaných u ČAS?
V oddílové databázi evidujeme celkem 730 členů.
Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Trend je velmi podobný i situaci v jiných oddílech. Velký zájem o atletiku je zejména v kategoriích nejmlad-
šího a mladšího žactva, dobrá situace je i ve starším žactvu, ale s přibývajícím věkem ubývá atletů, ti skutečně
dobří odcházejí za lepšími podmínkami do jiných oddílů.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? 
Z celkového počtu registrovaných pravidelně trénuje a závodí 248 našich členů od nejmladšího žactva až po
veterány.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Jablonec vždy preferoval soutěže družstev, a i když v současné době nedisponujeme tak velkým množstvím
závodníků jako v minulosti, tak počtem družstev a dosahovanými úspěchy jsme stále nejsilnějším oddílem Li-
bereckého kraje. Naše A družstva mužů i žen soutěží v I. lize, B družstva v krajském přeboru, kde naše ženy
opakovaně vítězí a mohly by závodit ve II. lize. Preferují však účast v nižší soutěži, kde si lépe zazávodí a ne-
musejí daleko dojíždět. V kategoriích juniorstva a dorostu ne vždy obsadíme všechny čtyři kategorie, naopak
všechna žákovská družstva mají většinou kromě A i B družstva.
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■ Z KRAJŮ



Jaký je ve vašem oddíle zájem o Atletiku pro děti?
Je využívána trenéry mládeže dostatečně a má přínos pro jejich přípravu na atletické disciplíny.
Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu
Oddíl řídí výbor volený na dvouleté období. V současné době ho vede předseda Dušan Molitoris, místo-
předsedové Dana Jandová (šéftrenérka), Pavel Procházka (vedení družstev) Renata Staňová (hospodářka),
Zbyněk Budínský (rozhodčí), Arnošt Fučík (mezinárodní styky), Petra Šikolová (organizace závodů), Eva Mi-
kulová (žactvo) a členové Jiří Matura a Michal Preisler.
Kolik činovníků/trenérů se podílí na práci v oddíle?
Máme 34 registrovaných trenérů, z toho je přibližně 20 aktivních. Počet činovníků zahrnuje i rozhodčí a čás-
tečně se překrývá i s trenéry. Lze hovořit o přibližně padesáti osobách. 
Letos pořádáte halové mistrovství ČR žactva a venkovní gigant – MČR juniorů a dorostu. Jak se na
akce připravujete?
V pořádání vrcholných republikových atletických akcích máme řadu zkušeností z minulých i nedávných let
a tak na ně můžeme navázat. Halové mistrovství ČR žactva budeme letos pořádat potřetí v řadě a věříme, že
ho zvládneme stejně dobře jako obě předchozí. Venkovní gigant bude prověrkou našich možností a schop-
ností, bude to rozsahem největší atletický závod pořádaný v Jablonci v uplynulém desetiletí. Obě akce při-
pravuje organizační výbor řízený předsedou Dušanem Molitorisem, který pracuje podle připraveného
harmonogramu a s dostatečným předstihem řeší vše potřebné.
Které další (významnější) závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí vaši
členové?
V halové sezoně pořádáme především jediný mezinárodní halový mítink v České republice a to Jabloneckou
halu 2013, dále pak pětkrát krajský přebor jednotlivců a v březnu zcela novou soutěž Český pohár družstev
mužů a žen. V letní sezoně jsme pořadateli tradičního mezinárodního juniorského mítinku Mladá Evropa
a dále pořádáme 1. kolo I. ligy a několik krajských přeborů jednotlivců a družstev.

Michal Procházka

■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII NEJMLADŠÍCH ŽÁKYŇ 11 LET – HALA
50m 6,92 Tereza Málková, 91 Mladá Boleslav 02
60 m 8,69 Kristina Mrlinová, 75 Tršice 86
150 m 22,36 Pavla Kožená, 84 AFK Pardubice 95
ručně 21,4 Pavla Stehlíková, 70 Dynamo Plzeň 81
300 m 47,53 Jana Voplakalová, 76 LIAZ Jablonec n. N. 87
ručně 46,1 Marcela Konzíková, 70 Dynamo Plzeň 81

46,1 Petra Juřicová, 75 Vítkovice 86
46,1 Štěpánka Klapáčová, 78 Dynamo Plzeň 89

500 m 1:28,09 Eva Dohnalová, 70 Příbram 81
600 m 1:45,26 Zuzana Hovorková, 75 dtto 86
800 m 2:31,7 Lenka Vorlická, 75 Ledeč Sáz. 86
1500 m 5:10,75 Eva Truksová, 85 LIAZ Jablonec n. N. 96
50 př/76 10,28 Kateřina Ministrová, 78 Olomouc 89
ručně 9,6 Petra Halásková, 77 Dynamo Plzeň 88
60 př/76 10,90 Klára Michalská, 93 LIAZ Jablonec n. N. 04
výška 145 Kristýna Poláková, 81 Valašské Meziříčí 92
tyč 200 Kristýna Holá, 94 Kladno 04
dálka 473 Gabriela Heřmanová, 70 Zbrojovka Brno 81
koule 3 kg 816 Zdeňka Černá, 65 Dynamo Plzeň 76
2 km chůze 12:16,1 Ilona Černá, 88 Litvínov 99
3 km chůze 20:30,94 Ilona Černá, 88 dtto 98
Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji. Jiří Hetfleiš

■ ROČENKA MORAVY A SLEZSKA 2012
15. ledna 2013, 11:47 

Ročenka ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/rocenka-moravy-a-slezska-2012/
Martin Mastný
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■ JEDNÁNÍ KAS
KAS OLOMOUC, 3.12.2012
Proběhly oponentury SCM a oponentury SPS - Všechna stávající sportovní střediska: Olomouc, Prostějov a Šum-
perk obhájila svoji činnost a na další období budou podporovány za stávajících podmínek. Zařazení AK Šternberk
je v jednání. ■ 4.1.2013 jednání STK Moravy a Slezska. ■ Připomínáme zaslání přihlášky k soutěžím a přihlášky
ČAS k činnosti a uhrazení poplatku 2000 Kč na rok 2013. ■ Předsedou komise rozhodčích Bůžkem byla předlo-
žena písemná zpráva komise rozhodčích a podána informace o končících platnostech průkazů rozhodčích. Jme-
novaní rozhodčí by měli absolvovat doškolení. V roce 2013 proběhnou odborné semináře kamera a starty.
Ústředními instruktory v Olomouckém kraji jsou pánové : Oldřich Lukeš a Čestmír Kopecký. Aktualizaci rozhod-
čích provádí Ludmila Pudilová. ■ Bylo poděkováno vedoucímu výpravy p. Rakowskému a všem trenérům, kteří
se zúčastnili Mezikrajového utkání staršího žactva v Praze, a podíleli se na vynikajícím 3. místě krajské výpravy.
Účastníky byla velice kritizována organizace závodů. ■ Bylo diskutováno o závěrech jednání představitelů Moravy
- předsedů, hospodářů a sekretářů. ■ M. Sadil informoval o vyhodnocení Běžeckého poháru Olomouckého kraje,
které proběhlo ve Šternberku za účasti starosty. ■ Krajské tabulky zpracoval a rozešle do konce roku V. Klvaňa.
■ Krajské přebory v přespolním běhu proběhnou 23.3.2013 v Přerově. ■ KASO obdržel od ČAS dětskou sadu
sportovního náčiní – Atletika pro děti, sada je uskladněna v prostorách AK Olomouc. ■ Příští jednání se uskuteční
4.1.2013. ■

KRÁLOVÉHRADECKÝ KAS, 11. 12. 2012
Minulý zápis odsouhlasen. ■ Karel Ettler souhlasí s nominací na zodpovědného funkcionáře za zajištění Letní
ODM ve Zlíně. ■ Tabulky výkonů za sezónu 2012 sestavil F. Karlík. ■ Granty pro rok 2013 budou podány na KÚ
KH kraje ve stejném rozsahu jako v roce 2012. ■ Byla projednána a po menších úpravách schválena Termínovka
včetně struktury soutěží na rok 2013. ■ Informace o VI. Letní olympiádě dětí a mládeže – 24.-27. 6. 2013 ve Zlíně
podal Karel Ettler. ■ Vedoucí trenér SCM A. Ž�árský informoval o sestavě a o činnosti SCM a v navržené sestavě
pro rok 2013 je 24 atletů (2 závodnice do 22 let, 7 ve sk.A, 5 ve sk.B a 10 ve sk.C). ■ Školení a semináře pro roz-
hodčí a trenéry budou v příštím roce probíhat dle zájmu klubů a oddílů, a to v termínech uvedených na interne-
tových stránkách ČAS. O termínech pořádání školení a seminářů v rámci kraje budou oddíly včas informovat
ostatní oddíly v KH KAS. O. Veverka upozornil,že pro výpočet dotací z ČAS klubům a oddílům bude jedním
z ukazatelů i počet evidovaných rozhodčích, kteří jsou zároveň členy daného klubu nebo oddílu. ■ SK NMnM
uspořádá slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších atletů KH KAS 11. ledna 2013 v restauračním zařízení Pyramida
v Novém Městě nad Metují. Do ankety o nejúspěšnějšího sportovce KH kraje byl odsouhlasen návrh F. Karlíka:
Kategorie ženy:Pavla Schorná, Michaela Drábková, Junioři- Michal Desenský, Juniorky-Alena Ulrichová, Žáci -
Dominik Muller, družstva – štafeta 4x400 m žen do 22 let SK NM. Profesionální trenéři: Mgr.V. Perun, Dobrovolní
trenéři: J. Nohejl, Osobnost svazu: ing.O. Voňka. ■ Výborem bylo odsouhlaseno, že VH KH KAS proběhne
21.3.2013 v Hradci Králové v restauraci TJ Sokol. Na VH ČAS bude KH KAS volit 4 delegáty a dále se zúčastní
po 1 delegátovi z HKRAL a NMMET. ■ Vyúčtování příspěvku ČAS na činnost v roce 2012. ■ L. Šnajdr vydal Pří-
kaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012. ■ M. Brzek navrhl, aby veškeré materiály
z jednání KAS byly vyvěšovány na www.atletika.cz. ■ Vydání Ročenky za rok 2012 zajistí F. Karlík. ■ Na návrh V. Pe-
runa se pokusí O. Veverka společně s L. Šnajdrem sestavit grant KÚ na finanční podporu účasti žactva do 15 let
na EKAG 2013 v Brně. ■ M. Kymr zaslal na KAS informaci, že k 31. 12. 2012 ruší SK Hronov členství v ČAS a tím
i v KAS. ■ KAS žádá oddíly a kluby, aby do 8. 2. 2013 zaslali návrhy na kandidáty pro volbu výboru KHKAS, který
se bude volit na VH 21. 3. 2013. ■ Příští schůze KH KAS se uskuteční 12. 2. 2013.■

LIBERECKÝ KAS, 11.12.2012
Na základě výsledků z oponentního řízení článků péče o talentovanou mládež proběhlo jednání mezi zástupci
ČAS-LKAS-SG Jablonec n.N.-TJ Liaz Jablonec n.N., kde se řešila spolupráce s SG. Výsledek: zlepšit vzájemnou ko-
munikaci, zapojit trenéry SG do výboru oddílu TJ Liaz a do funkcí vedoucích družstev, pokusit se propojit spo-
lečné tréninky. ■ Mezikrajové utkání staršího žactva v Praze: celkově se po pozdějším přepočítání výsledků umístil
náš kraj na 1. místě, což je velký úspěch a odměna trenérům a závodníkům za vynikající práci; výměnu medailí
a poháru provede 4.1.2013 D.Molitoris. ■ Projednána halová sezóna LKAS 2013, brožura je uvedena na webu
LKAS. Schválen příspěvek TJ Liaz Jablonec n.N. za pořádání halových přeborů ve výši 55 000,-Kč. ■ Projednány
termíny KP letní sezóny LKAS. Diskutována možnost smíšené štafety na 4x100 m. ■ P.Šindelář rozeslal do oddílů
přihlášku k soutěžím LKAS v roce 2013 s termínem vyplnění a zpětného odeslání tiskopisu do 13.1.2013. ■ V ter-
mínu 23.6.-28.6.2013 se uskuteční v Uherském Hradišti „Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže“. Vedoucím vý-
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pravy bude A. Drahoňovský, trenéři: D. Jandová + zástupci z okresů Liberec, Česká Lípa. Nominační závod pro-
běhne 15.5.2013 v Turnově. ■ Informace ze zasedání předsednictva ČAS , výboru ČAS, STK ČAS. ■ Informace
o plnění rozpočtu 2012. Vyúčtování rozpočtu SCM za rok 2012. ■ nformace o oponentním řízení článků péče
o talentovanou mládež, které se uskutečnilo 12.11.2012 v Praze. Výbor ČAS následně schválil sportovní střediska
u oddílů: TJ Liaz Jablonec nad Nisou (navýšení podpory), AC Slovan Liberec, AC Syner Turnov, AC Mladá Bole-
slav, AC Česká Lípa (přechod s detašovaného pracoviště). Detašovaná pracoviště u oddílů: SK ZŠ Jablonné v Pod-
ještědí, AC TJ Jičín. Výbor LKAS schvaluje jako nové detašované pracoviště u oddílu AC Jablonec nad Nisou. ■
Informace o podzimním soustředění v Doksech. ■ Zpravodaje jsou pravidelně rozesílány a uveřejněny na webu
LKAS. ■ Rozhodčí: nominace HR, ZHR a instruktorů na halové přebory; další školení se uskuteční v příštím roce;
předložena statistika rozhodčích po jednotlivých okresech. ■ Termíny jednání: 19.2. Liberec – výbor LKAS, 9.3.
Jablonec – STK LKAS, 21.3. Liberec volební valná hromada LKAS, 6.4. Nymburk – volební valná hromada ČAS.
■ Na webu LKAS odkaz na facebookové stránky LKAS, kam je možno umis�ovat fotky, propozice, výsledky, dis-
kutovat kolem krajské atletiky. ■ Další schůzka výboru LKAS se koná 19.2.2013. ■

KAS VYSOČINA, 12.12.2012
Kontrola úkolů. ■ Výbor zhodnotil slavnostní vyhlášení Atleta Vysočiny 2012: + důstojné prostředí, + práci ko-
mentátora, + spojeno s vyhlášením Běžeckého poháru mládeže, + kulturní program. ■ Výbor projednal ter-
míny závodů na rok 2013, brožuru Atletické soutěže 2013. ■ Výbor projednal Běžecký pohár mládeže na rok
2013: šest závodů, počítá se pět nejlepších výsledků; řídící soutěží: M, J, Dci – Marek Nekovář, Ž, J, Dky – Irena
Fišerová, starší žactvo – Pavel Zajíc, mladší žactvo – Josef Tůma. ■ Výbor projednal přípravu na KP v hale: roz-
hodčí Ivan Tůma, kancelář Irena Fišerová, techničtí delegáti: Pavel Svoboda a Jiří Švec, výbor schválil rozpočet
na KP v hale, diplomy a medaile Jiří Švec, závodník může startovat maximálně ve třech disciplínách. ■ Výbor se
seznámil s výsledky obhajob SG, SCM a SpS. ■ Výbor schválil zapůjčení sady pro dětskou atletiku Atletice Jem-
nice. ■ Výbor vzal na vědomí změnu názvu ŠSK Jemnice na Atletika Jemnice. ■ Výbor projednal kompetence
členů výboru KAS: pětičlenný výbor (předseda, sektretář, rozhodčí, soutěže, trenéři). ■ Výbor projednal přípravu
valné hromady KAS: termín středa 6.3.2013 v 18 hodin; místnost zajistí Švec; delegáti: BATT N. Město (1), Ha-
vlíčkův Brod (1), Humpolec (1), SK Chotěboř (1), TURBO Chotěboř (1), Jemnice (2), Jihlava (4), Vír (1), Nové
Město (1), Pacov (2), Třebíč (5), Ledeč (1), Velké Meziříčí (2) + členové výboru. ■ Výbor schválil příspěvek na do-
pravu na místo srazů na mezikrajová utkání. ■ Výbor projednal vyúčtování dotace na činnost SCM na rok 2012.
■ Výbor schválil odměnu trenérům KCTM. ■ Ivan Tůma rozešle oddílů dotazník ohledně rozhodčích. ■ Příští
schůze 16.1.2013 ■

KARLOVARSKÝ KAS, 13.12.2012 
Halové mezikrajové utkání – KKAS – 16 atletů – (UNICH 7, CHODO 5, TRIKV 2, AKSOK 1, KVARY 1). Ze 14 krajů
jsme byli 13. Za námi Vysočina, před námi o 0.5 bodu PKAS.  ■ Příprava dalších závodů: 15.12. Praha-Strahov –
Vánoční hala; 16.12.Chodov – Chodovská lat’ka; 5.1. Praha-Olymp – Olympcup XI.; 12.1. Praha-Olymp – Olymp-
cup XII.; 27.1. Praha-Strahov – OMJ ml.+st. žactva; 2.2. Praha-Strahov – OMJ starších kategorií.  ■ Smlouva
s PKAS – byla předána jednotlivých členům výboru k připomínkování do konce 30.12.2012. ■ Příprava VH KKAS
– 9.3.2013 (so) v Chodově od 10 hod. ve vinárně hotelu Nautilus, Poděbradova ul. ■ Byla schválena směrnice
o cestovních náhradách na rok 2013. ■ Byla schválena odměna pro členy VV KKAS za rok 2012. ■ Nová směr-
nice o registrovaných sportovcích – členem ČAS od věku 10 let (v roce 2013 možno registrovat ročníky narození
2004). ■ VV KKAS odsouhlasil vyúčtování SCM za rok 2012, dále i vyúčtování programu III. a rovněž byl vyslo-
ven souhlas vyúčtováním příspěvku na činnost KKAS. ■ Změny v rozsahu závodění od 1.4.2013 (komise mládeže
ČAS). ■ Návrh na jednotlivá kola - OMD ml. žactva – 1. kolo OMJ ve vícebojích 15.5. Sokolov, 2. kolo 12.6.
TRIKV v K.Varech, 5.9. Chodov, finále neděle 29.9. Chodov. ■ M. Sabadin se zúčastnil porady krajských hospo-
dářů v Praze.  ■ Další schůze – 17.1.2013. ■

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS, 17.12.2012
Kontrola zápisu. ■ Příprava halové sezóny 2013 – vše zpracováno, doladí se na jednání v Olomouci dne 4.1.2013,
zodpovídá Zvolánek, Černý. ■ Příprava VH, 22.3.2013: restaurace Stadion od 16:30 hodin, zodpovídá Zvolánek,
Zvolánková, na lednové schůzi MSKAS projednáme výzvu pro kluby, aby navrhly své kandidáty do MSKAS, VH
je volební, začíná nový olympijský cyklus. ■ Předseda MSKAS Hoferek podrobně zhodnotil uplynulý rok a se-
zónu, poděkoval všem za práci a konstatoval, že se nevyskytly žádné problémy, které by bylo nutno řešit. ■ V dis-
kuzi byla probírána VH ČAS, které se uskuteční v dubnu, Mařádek požádal, aby jej kraj nominoval na předsedu
komise mládeže ČAS, v diskuzi podrobně vysvětlil své záměry při práci na tomto postu (zavést změny při odmě-
ňování trenérů SCM – ne rovnost, ale na základě osobního ohodnocení a výsledků, řešit postihem neplnění
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úkolů, řešit koncepci SCM, provést změny v celé práci komise mládeže), uskutečnění těchto změn je velký cíl Ma-
řádka. K jeho vyjádření proběhla dlouhá diskuze s mnoha náměty, ale bez určitého závěru. ■ MSKAS bude na-
vrhovat jako kandidáta předsedy komise rozhodčích Aleše Novotného, místopředsedu ČAS Oldřich Zvolánka
a člena dozorčí rady Ivo Poláška. ■ Zvolánek informoval o výsledcích oponentur, nejhorší situace byla na SpS při
ZŠ Kudeříková v Havířově, roční dotace byla snížena na 10 tis.Kč měsíčně, což je minimum, oddíl Start Havířov
na základě tohoto rozhodnutí uskuteční výběrové řízení na nového vedoucího trenéra, bohužel zástupce MSKAS
se pro zaneprázdněnost všech členů nemůže tohoto výběrového řízení zúčastnit, rozhodnutí komise oddílu vez-
meme na vědomí, protože výběrové řízení je v kompetenci daného oddílu, Zvolánek zajistí informaci pro ČAS –
Rudovou. ■ Nejezchleba informoval, že bude pro rok 2014 žádat o přidělení SpS do F-M, po diskuzi bylo roz-
hodnuto, že vstup do SpS F-M kraj podpoří. ■ Zvolánek informoval o vyhlášení TOP 10 běžeckých závodů, F-M
obdržel plaketu za Hornickou desítku, dále byl založen zlatý klub českých vytrvalců, kteří byli vyzváni k účasti na
společné setkání a ve velké míře se zúčastnili, akce měla velký ohlas. ■ 10.1.2013 se koná v restauraci Stadion
na Městském stadionu seminář rozhodčích pod vedením Kubenky. při doškolení ústředních rozhodčích a roz-
hodčích 1.třídy v Ostravě, byla velmi malá účast, což bylo kritizováno. ■ Proběhla schůzka trenérů ke krajské
soutěži přípravek, byl odsouhlasen návrh Šušky, termíny a pořadatele je třeba uvést v soutěžní brožuře. ■ Upo-
zorňujeme kluby, že do konce ledna je nutno podat přihlášku k činnosti na ČAS elektronicky. ■ Termín příštího
jednání 21.1.2013. ■

PAS, 18.12.2012 
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: zápisy z minulých dvou jednání vý-
boru (4.12. se účastnili také předsedové pražských atletických oddílů a klubů); kontrolu plnění usnesení výboru
PAS. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení mezikrajového utkání staršího žactva. ■ Výbor schválil vyúčtování pří-
spěvku ze státního rozpočtu pro SCM a PAS pro rok 2012 podle předložených výkazů. ■ Výbor vzal na vědomí:
1. Hodnocení školení rozhodčích III. třídy, kterého se účastnilo celkem dvacet zájemců (18 PAS; 2 Středočeský
KAS); 2. Hodnocení semináře k prolongaci rozhodčích II. a III. třídy za účasti pěti rozhodčích. ■ Výbor schválil ter-
mínový plán výboru PAS na I. čtvrtletí 2013 v následujícím rozsahu: 10. ledna 2013 a 24. ledna 2013, 7. února
2013 a 21. února 2013, 7. března 2013. Výbor vzal na vědomí rozhodnutí předsednictva ČAS o přidělení SpS
v Praze, včetně přidělení finančních prostředků, pro rok 2013. ■ Výbor schválil: 1. Termíny pražských přebornic-
kých soutěží a termíny pražských soutěží družstev v roce 2013; 2. Konečný termín pro podání přihlášek do praž-
ských soutěží družstev – do pátku 8. února 2013. ■ Výbor schválil úhradu 9000 Kč za vedení účetnictví na základě
smlouvy o součinnosti mezi PAS a PTU. ■ Příští jednání výboru PAS se uskuteční ve čtvrtek 10. ledna 2013. ■

PLZEŇSKÝ KAS, 20.12.2012 
Kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Halová OM 27.1. a 2.2.2013 v Praze. Za náš kraj navrhl výbor na hlavní
funkce zástupce. Dále výbor konstatoval, že v rozpise pro halu st. a ml. žactva 27.1. by mělo být jasně uvedeno
v bodě startují: Pouze závodníci Karlovarského a Plzeňského kraje. Rovněž časový pořad od 10.30 do 18.35
hodin je značně rozvleklý a dlouhý. Výbor navrhl upozornit pořadatele na jeho úpravu-zkrácení. ■ Mistrovské me-
daile na společných OM jak v hale tak na dráze budou kraje u kategorií st. a ml. žactva předávat samostatně.
U kategorií dorostu až dospělých budou medaile opět společné. ■ Mistrovství Plzeňského a Jihočeského kraje
v přespolním běhu všech kategorií /10/ včetně 4 kategorií přípravek 16.3.2013 v krosovém areálu ACCCH u Střel-
ských Hoštic. ■ Soutěžní komise KAS upozorňuje na změnu termínu 4. kola OMD mladšího žactva. Termín 5.9.
/čt/ se posouvá o týden na 11.9. /st/. ■ Do dnešního dne se do společných soutěží OMD Plzeňského a Karlovar-
ského kraje 2013 přihlásilo celkem 56 (40 PKAS + 16 KKAS) družstev. ■ K dnešnímu dni se KAS přihlásilo k čin-
nosti zatím 16 oddílů-klubů našeho kraje. Svojí činnost končí k 31.12. klub SK BAS Babylon. Naproti tomu se
k činnosti hlásí dva nové oddíly-kluby a to SKP Rapid Sport-atletický oddíl a AK mládeže Viktoria Plzeň. ■ Tech-
nický vedoucí atletické části krajské výpravy na Olympiádu DM Šilhánek informoval o přípravě na na tuto akci,
která se uskuteční ve dnech 24. až 27.6.2013 v Uherském Hradišti. ■ Na dnešním jednání výbor projednal a schvá-
lil vyúčtování dotace od ČAS pro SCM Plzeň za rok 2012. ■ Výbor byl seznámen s návrhem termínů schůzí vý-
boru KAS na 1. pol. 2013, tj.: 24.1. - 21.2. - 21.3. - 25.4. - 23.5. - 20.6.2013. Schůze se budou konat opět ve
čtvrtek od 17.00 hodin v zasedačce oddílu atletiky Sokola SG Plzeň-Petřín v Plzni na Petříně. ■ Volební VH KAS
se uskuteční v sobotu 9.3.2013 v Plzni, VH ČAS 6.4.2013 pravděpodobně v Nymburce. ■ Smutná zpráva: V první
polovině tohoto měsíce zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 64 let pan Mgr. Jiří Pekhart ze Stoda. Jiří Pek-
hart byl dlouholetým atletickým funkcionářem, trenérem mládeže a předsedou atletického oddílu DDM Stod, ale
především dobrým a obětavým člověkem. Čest jeho památce. ■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční
24.1.2013.  ■
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KAS OLOMOUC 4.1.2013 
Prosíme atletické oddíly, které zaslali přihlášku na ČAS, aby kopii zaslali na KASO, email mir.hrabal@seznam.cz
■ Olomoucký kraj vypsal granty. Podmínky jsou uvedeny na adrese http://www.kr-olomoucky.cz/prispevky-v-
oblasti-sportu-cl-684.html ■ VH KASO se uskuteční 19.3.2013 od 16,00 hod v klubovně AK Olomouc. VH se zú-
častní členové VV KASO a za každý oddíl 1 zástupce. ■ Řídící soutěží ST. žactva paní Jarmila Hynková a ML.
žactva pan Milan Čečman zpracují vzorové časové pořady a zahrnou do nich změny rozsahu závodění viz:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/zmeny-rozsahu-zavodeni/ ■ Po vyhodnocení oponentur budou v Olo-
mouckém kraji od 1.1.2013 pracovat tato SpS: při atletických oddílech AK Olomouc, AC Prostějov, TJ Šumperk
a nově je zařazený AK Šternberk. Detašované pracoviště SpS je ustaveno při SK Přerov. Tato SpS zašlou na ČAS
návrh využití přidělených finančních prostředků do 15.1.2013. ■ Ročenky MMaS případné opravy zašlete na
email: b.vrana@wo.cz ■ Vedoucím výpravy Olomouce na MMS Bratislava je David Uhlíř. Případní zájemci o spo-
lečnou dopravu jej mohou kontaktovat. ■ Pozor změna. 2. Olomoucká hala žactva je v termínu 1.2.2013 zru-
šena. Nový termín – úterý 5.2.2013. ■ Trenéři, mající zájem se zúčastnit LODM v termínu 23.6.-27.6.2013, se
nahlásí Rakowskému, vedoucímu výpravy. Uzávěrka nominací závodníků i vedoucích 16.5. Nominačními závody
budou : Malá cena Olomouce 8.5.2013 a závody žactva 14.5. starší a 15.5. - mladší. ■ Příští jednání se uskuteční
v úterý 5.2.2013. ■

PAS, 10. 1. 2013 
Výbor PAS schválil: 1. po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z 37. jednání výboru
PAS ze dne 18. 12.2012. 2. Změnu termínu konání jednání výboru PAS v únoru 2013. Výbor uskuteční své jed-
nání v pondělí 25. února na místo původně stanoveného termínu čtvrtek 21. února. 3. Kontrolu plnění usnesení
výboru PAS. ■ Výbor schválil po zapracování drobných připomínek členů výboru PAS následující dokumenty pro
volební valnou hromadu Pražského atletického svazu: 1. Jednací řád valné hromady PAS. 2. Volební řád valné hro-
mady PAS. ■ Výbor schválil rozsah podkladových materiálů, které budou v písemné podobě připraveny pro jed-
nání volební valné hromady PAS. ■ Výbor schválil: 1. Výši příspěvku na technické zabezpečení přebornických
halových soutěží v roce 2013. 2. Dodatek k článku 8 Všeobecných ustanovení pro pražské halové soutěže. Výbor
vzal na vědomí informaci k pořádání mezistátního utkání juniorů Česko-Chorvatsko-Slovinsko-Ma�arsko dne 3.
7. 2013. ■ Výbor schválil závěry k návrhům na změny soutěžního řádu hlavní atletické sezóny roku 2013; do-
poručení pro soutěžní komisi v souvislosti s návrhy na pořádání přebornických soutěží v roce 2013. ■ Výbor vzal
na vědomí informaci o možnosti uspořádat v prvním čtvrtletí 2013 školení trenérů pro žákovské kategorie. ■ Příští
jednání výboru PAS se uskuteční ve čtvrtek 24. ledna 2013. ■

KAS VYSOČINA, 16.1.2013 
Kontrola úkolů - příprava mezikrajového utkání 2013, trvá. ■ Výbor projednal přípravu na KP v hale. ■ Výbor pro-
jednal přípravu valné hromady. ■ Výbor schválil odměnu Pavlu Zajícovi za zpracování krajských tabulek výkonů.
■ Výbor schválil proplacení faktury za tisk brožury Atletické soutěže 2013. ■ Přihláška do ČAS do 27.1.2013: kopii
přihlášky zaslat Fišerovi (fisera_vratislav@post.cz); zatím splněno Jemnice a Třebíč. ■ Výbor schválil rozdělení bro-
žur Atletické soutěže 2013: BATT N. Město (2), Havlíčkův Brod (2), Humpolec (2), SK Chotěboř (1), TURBO Cho-
těboř (2), Jemnice (3), Jihlava (5), Vír (1), Nové Město (2), Pacov (3), Třebíč (6), Ledeč (1), Velké Meziříčí (3) +
členové výboru (8), řídící soutěží (2). ■ Příští schůze 20.2.2013.  ■
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Medailony s. 12 ■ Nekrology s. 16

MEDAILONY 1. 2. - 28. 2. 2013

1. 2. 1953 Děčín Jindřich Kohout, sprinter. Začínal jako fotbalista (1966) a házenkář (1968), s atletikou
v Secheze Lovosice (1969-72, trenér od 1970 P. Pěnkava), poté RH Praha (1973-79, trenér Z. Holler). Mistr
republiky 1975 (300 m v hale, 400 m a 4x400 m). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1975), z toho 1x v EP.
Os. rekordy: 200 m 21,5 (1974), 400 m 47,2 (1975) a 47,69 (1978).

1. 2. 1953 Přerov Božena Sudická, provd. Vykydalová, běžkyně. Začínala ve Spartaku Přerovské strojírny
(1969-76), poté LIAZ Jablonec (1977-79), Geotest Brno (1980-83, trenér od začátku manžel J. Vykydal). Mi-
stryně ČR 1974 (1500 m, 3000 m, kros), 1975, 1976 a 1978 (1500 m v hale, kros), 1977 (1500 m, kros), 1979
a 1980 (kros). Čs. mistryně 1972 a 1979 (800 m v hale), 1976 a 1978 (1500 m v hale), 1973-75, 1977 a 1979
(1500 m), 1974, 1975, 1977, 1979 a 1980 (3000 m), 1973-78, 1980-82 (kros). Držitelka českého rekordu
na 1 míli 4:45,2 (1974). Reprezentovala ve 22 mezist. utkáních (1973-83), z toho 7x v EP. Účastnice HME 1974
(1500 m 8.) a 1975 (1500 m rozb.), ME 1978 (3000 m 17.). Os. rekordy: 800 m 2:03,12 (1981), 1500 m
4:12,70 (1981), 3000 m 9:12,9 (1978). 

2. 2. 1973 Nový Jičín Petra Jurášková, vrhačka. Začínala se stolním tenisem (1985), s atletikou v Tatře Ko-
přivnice (1986-87, trenér Michálek), poté Vítkovice (1988-92, trenér V. Lindovský), Olymp Praha (1993-97,
trenér J. Šilhavý). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1992) a 2x v EP do 23 let (1992-94). Účastnice MEJ
1991 (koule 10., disk kval.), MSJ 1992 (koule kval., disk 7.). Os. rekordy: koule 15,85 (1997), disk 56,20
(1992), kladivo 50,32 (1996). Studovala v USA. 

2. 2. 1913 Rajec (Slovensko) Štefánie Pekarová, všestranná atletka. Začínala v RG Žilina (1931), poté SK Sla-
via Praha (1932-37). Mistryně republiky 1933, 1935-37 (oštěp), 1934-37 (koule), 1935-37 (dálka), 1935
a 1936 (200 m), 1934 a 1936 (trojboj), 1935 (100 m a pětiboj, 4x100 a 4x200 m). Držitelka 8 českých re-
kordů ve vrhu koulí 11,91 (1934) - 13,40 (1935), 3 v hodu oštěpem 40,30 (1934) - 43,49 (1937), 3 ve šta-
fetě 4x100 m 50,1 - 49,8 (1934). Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (1932-34). Poslední závod absolvovala
na mistrovství ČSR 5. 7. 1937 v Praze. Vzhledem ke změně jejího pohlaví (od 1937 Štefan Pekar), byly její re-
kordy zrušeny (1945, viz Z. Koubková). Os. rekordy: 100 m 12,4 (1935), 200 m 26,6 (1936), dálka 549
(1935), koule 13,40 (1935), oštěp 43,49 (1937).

2. 2. 1898 Šardičky-Kojánky u Bučovic Jaroslav Vykoupil, sport. pseudonym Vykec, (†21. 10. 1976 Praha),
sprinter. Závodil za SK Židenice (1920) a Sokol Královo Pole (1921-23), SK Moravská Slavia Brno (1924-31),
SK Slavia Praha (1932), kde byl i předsedou oddílu. Mistr republiky 1925 (100 a 400 m), 1930 (400 m), 1927
a 1930 (4x100 m), 1930 (4x400 m). Držitel 3 českých rekordů na 400 m 52,0 - 51,2 (1925) a 50,8 (1928),
ve štafetách 4x100 m 44,2 (1924) a 44,1 (1929), 3 na 4x200 m 1:34,3 (1924) - 1:31,2 (1929), 2 na 4x400 m
4:30,6 (1929) a 3:27,8 (1930). Reprezentoval ve 13 mezist. utkáních (1924-30). Účastník OH 1928 (100 m
mzb., 200 m, 400 m a 4x400 m rozb.). Os. rekordy: 100 m 10,9 (1925), 200 m 22,6 (1928), 400 m 50,6
(1928). Po ukončení závodní činnosti se věnoval organizování brněnské atletiky (od 1927 náčelník v SK Mo-
ravská Slavia Brno), od 1933 působil v Praze v SK Slavia Praha, 1933-63 ředitel stadionu na Strahově, od
1932 člen náčelnictva ČOS a ved. sokolské atletiky, 1935-41 jedn. ČSAAU, po návratu z koncentračního tá-
bora 1946-48 mpř. ČSAAU, 1948-52 předseda lehkoatl. ústředí ČOS, 1953-56 předseda lehké atletiky SVTVS,
1957-62 předseda sekce lehké atletiky ÚV ČSTV; čestný člen předsednictva VAS ÚV ČSTV (1973). S B. Chu-
dobou spoluautor příručky „Lehká atletika“. Dlouholetý trenér a rozhodčí.

3. 2. 1933 Zábřeh na Moravě Zdeněk Němec, diskař. Začínal v Atlasu Zábřeh na Moravě (1950-53), poté
ÚDA Praha (1954-55), Spartak Sokolovo (1956-58), RH Praha (1959-69). Mistr republiky 1959-61. Repre-
zentoval v 11 mezist. utkáních (1959-62). Účastník OH 1960 (19.). Os. rekordy: koule 16,12 (1960), disk
56,37 (1960).
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4. 2. 1948 Vratimov Bohumila Bednářová, běžkyně. Závodila za VŽKG Ostrava (1961-76, trenér V. Vacula).
Mistryně ČR 1970, 1971, 1973 a 1975 (4x400 m). Čs. mistryně 1973 (4x 400 m). Držitelka českého rekordu
v odd. štafetě 4x400 m 3:51,6 (1970) a českého rekordu ve štafetě 4x800 m 9:17,8 (1971). Os. rekordy:
400 m 57,1 (1968), 800 m 2:11,9 (1972), 1500 m 4:36,6 (1968). 

6. 2. 1938 Čenkov Libuše Eichlerová, roz. Králíčková, sprinterka. Začínala v Baníku Karlovy Vary (1957-
59, trenér D. Rektorys), poté Slovan Mariánské Lázně (1960-64), RH Praha (1965-69). Mistryně republiky
1963 (400 m), 1965 (200 a 400 m), 1966 (4x100 m). Držitelka 13 českých rekordů: 60 m 7,6 (1962), 200 m
23,8 (1965), 5 na 400 m 56,4 (1962) - 54,4 (1965), 4x100 m 46,5 a 46,4 (1963), 3 v odd. štafetě 4x100 m
47,8 (1965) - 46,2 (1966), 4x110 y 51,0 (1961). Jako první česká atletka zaběhla 400 m pod 55 s (54,4 Praha
25. 9. 1965). Reprezentovala ve 12 utkáních (1961-66), z toho 1x v EP. Účastnice ME 1962 a 1966 (400 m
rozb.). Os. rekordy: 100 m 12,0 (1964), 200 m 23,8 (1965), 400 m 54,4 (1965).

6. 2. 1938 Benešov u Prahy Jan Kasal, běžec. Držitel bronzových medailí z EHH 1967 (800 m), 1968 (3x1000
m). Začínal v PZ a Lokomotivě Kolín (1954-55), poté Slavoj Nymburk (1957), Lokomotiva Kolín (1958), Dukla
Lipník nad Bečvou (1959-60), Dynamo Kutná Hora (1961), VŠ Praha (1962-65), VŽKG (1966-68). Mistr re-
publiky 1964 a 1967 (800 m). Držitel českých rekordů na 800 m 1:47,1 (1965), 880 y 1:48,2 (1965), 4x800 m
7:19,6 (1966, platí doposud). Reprezentoval ve 12 mezist. utkáních (1962-67). Účastník ME 1962 (800 m
a 4x400 m rozb.), EHH 1967 (800 m 3.), 1968 (800 m 6., 3x1000 m 3.). Os. rekordy: 400 m 48,7 (1968),
800 m 1:47,1 (1965), 1000 m 2:19,0 (1965). 

6. 2. 1973 Děčín Vladimír Maška, kladivář. Držitel českého rekordu 81,28 (25. 9. 1999 Pacov). Začínal v Lo-
komotivě Děčín (1987), poté LIAZ Jablonec (1988-92, trenér J. Friedrich), Dukla Praha (1993, trenér J. Bra-
bec), LIAZ Jablonec (1994-2005, trenér M. Matoušek), USK VŠEM Ústí nad Labem (od 2006). Mistr ČR
(1998-2002, 2004-05). Reprezentoval celkem ve 13 mezist. utkáních (1990-2004), z toho 5x v EP a 1x v EP
do 23. Účastník MSJ 1992 (15.), MS 1997 (kval.), 1999 (12.), 2001 (kval.), 2003 (nenast. v kval.) ME 1998
(kval.), 2002 (kval.), 2006 (kval.), OH 2000 (8.), 2004 (kval.). Os. rekordy: koule 17,60h (1999) a 17,35 (1999),
kladivo 81,28 (1999).

6. 2. 1973 Rychnov nad Kněžnou Pavel Procházka, vrhač, vícebojař. Začínal v LIAZ Jablonec nad Nisou
(1988-95), poté AC Turnov (1996-2000). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1993), z toho 1x v EP. Os. re-
kordy: koule 16,15 (2000), disk 52,97 (2000), desetiboj 7059 (1993).

7. 2.1938 na Slovensku Milan Nemeth, trenér od 1963 v AC Česká Lípa, trenér v CTM od 1998. Významní
svěřenci: I. Mayová a další.

7. 2. 1963 Frýdlant v Čechách Václav Pařík, běžec. Začínal ve Sklostroji Turnov (1978-81), poté LIAZ Jablo-
nec (1982), Šumava Klatovy (1983-84), LIAZ Jablonec (1985-94), VŠZ Praha (1995-96). Halový mistr republiky
1988 (3000 m). Os. rekordy: 1500 m 3:49,06 (1985), 5000 m 13:58,36 (1987), 10 000 m 29:05,29 (1988),
půlmaraton 1:04:40 (1993), maraton 2:24:01 (1987).

8. 2. 1913 Vestec Miroslav Klásek, všestranný atlet. Začínal v Nymburce (1930), poté VS Praha (1931-32),
SK Slavia Praha (1933), Sokol a LTC Olomouc (1934-41), SK Ba�a Zlín (1942-45). Mistr republiky 1931 a 1941
(oštěp), 1932 a 1934 (desetiboj). Držitel rekordu ve skoku o tyči 402 (1936). Reprezentoval v 6 mezist. ut-
káních (1931-36). Účastník OH 1936 (tyč 17.). Os. rekordy: tyč 402 (1936), oštěp 62,09 (1933), desetiboj
6792,910 (1932).

9. 2. 1933 Praha Zdeněk Čihák, diskař. Začínal v Ostravě (S. Ostrava I, OKD, Baník 1949-53, trenér prof. Vo-
lauf), poté RH Praha (1954-56), Dynamo Praha (1957-58), RH Praha (1959-71, trenér Z. Příhoda). Reprezen-
toval v 18 mezist. utkáních (1954-61). Držitel 2 českých rekordů 52,28 - 53,30 (1954). Účastník OH 1960
(13.). Os. rekord: 55,20 (1960). Po ukončení závodní činnosti se věnoval trenérské činnosti z povolání v RH
Praha - Olymp. Významní svěřenci: M. Stříbrská, H. Vyhnalová, O. Fikotová, J. Prouzová, S. Vašíčková, K. Šula,
J. Dušátko, J. Hájek, D. Vašíček, A. Wybraniec a další. Publikoval v Atletice a přednášel v tren. škole.

10. 2. 1973 Tábor Jana Fáberová, provd. Holubcová, dálkařka. Začínala ve Vodních stavbách Tábor (1988-
93), poté USK Praha (1994-95), Olymp Praha (1997-99, trenér Nousek). Mistryně ČR 1998 (dálka v hale,
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4x100 m). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1994). Os. rekordy: dálka 622h (1998) a 617 (1997), trojskok
12,67 (1998).

10. 2. 1943 Praha Jan Kervitcer, běžec, trenér od 1961 ve Spartaku Praha 4, později od 1978 RH Praha,
rozhodčí II. třídy. Člen výboru odd., člen předsednictva PAS 1967-69, odpovědný trenér mládeže v běžeckých
disciplinách 1969-95. Význační svěřenci: L. Vydra, L. Pokorný, S. Tábor a další. Publikace: „Atletika do kapsy“,
„Běhy na střední a dlouhé trati a chůze“ (1981) a články v Atletice.

10. 2. 1953 Vrchlabí Jiří Michalec, překážkář. Začínal v Dynamu Pardubice (1967-72, trenér J. Čechák), poté
Dukla Praha. Reprezentoval v 1 mezist. utkání. Os. rekord 110 m př. 14,15 (1975). Krátce místopředseda AC
Pardubice. 

11. 2. 1938 Sendražice Ivo Pechar, překážkář. Závodil za SŠD, PŠ a Lokomotivu Kolín (1954-57), poté Dukla
Praha (1958-59), VŠ Praha (1960-61). Mistr republiky 1960 (110 m př.). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních
(1959-60). Os. rekord: 110 m př. 14,5 (1960).

12. 2. 1963 Banská Bystrica (Slovensko) Ján Zvara, výškař. Držitel bronzové medaile z HMS 1987. Začínal
v ZŤS Detva (1978-81, trenér J. Ďurica), poté Dukla Banská Bystrica (1982, trenér F. Vavrinčík), VTJ Kutná Hora
(1983, trenér J. Hanuš), Sparta Praha (1984-88, trenér J. Kovář). Mistr ČR 1985-87, v hale 1987. Čs. mistr
1985 a 1986 (v hale i na dráze). Držitel 7 českých rekordů 227 (1985) - 236 (1987). Jako první náš výškař pře-
konal hranici 230 cm (231 Praha 22. 6. 1985). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1985-87), z toho 2x v EP.
Účastník SHH 1985 (6.), HME 1985 (7.), 1986 (8.) a 1987 (4.), ME 1986 (9.), HMS 1987 (3.), MS 1987 (7.),
GP IAAF 1986 (7.). Os. rekordy: výška 236h (1987) a 236 (1987), trojskok 15,21 (1984).

14. 2. 1958 Chrudim Vladislav Končický, koulař. Začínal v Transportě Chrudim (1972-77, trenéři M. Fejtek
a od 1973 Kábele), poté RH Praha (1978-84, trenér Z. Čihák), Transporta a AFK Chrudim (1985-98). Mistr
Česka ve vrhu koulí 1983 a 1984. Reprezentoval celkem ve 4 mezist. utkáních (1976-84). Os. rekord: 19,79
(1984).

15. 2. 1943 Zábřeh František Fojt, překážkář, pedagog, trenér a činovník. 1970-72 odb. asistent FTVS,
1972-79 profesor gymnázia, 1990-92 sport. ředitel ČSAU, od 1992 gen. sekr. ČAS. Trenér I. tř. od 1976. Člen
VŠ Praha (1967-70 předseda TR) a Slovanu Liberec (1972-79 předseda TR), v ústředí atletiky 1979-85, trenér
reprezentantů sprintu a překážek 1985-90, ústř. trenér a předseda KVA 1985-90, mpř. ČAS 1989-90. Nyní
ředitel ČAS. Publikace: 1978 scénář k filmu Překážkový běh, 1971 učební texty pro školení trenérů, 1972
učební texty pro FTVS, 1982 spoluúčast při filmu Technika mistrů z ME v Aténách. Os. rekordy: 110 m př. 14,3
(1970), 400 m př. 53,7 (1969).

15. 2. 1953 Plzeň Jarmila Strejčková, roz. Nygrýnová, (†5. 1. 1999), dálkařka. Halová mistryně Evropy
1977 a 1978, držitelka stříbrných medailí z HME 1973, 1976 a 1979, držitelka bronzových medailí z ME
1978 a z HME 1972, juniorská mistryně Evropy 1970. Začínala ve Spartaku Blovice (1965-66, trenér učitel J.
Kratochvíl), poté Škoda Plzeň (1967-74), RH Praha (1975-80), Škoda Plzeň (1982-88 a 1991, trenér od 1967
K. Gemov). Mistryně ČR 1970-72, 1976, 1984 a 1985, v hale 1979. Čs. mistryně v hale 1971-73, 1975-80
a 1984 (dálka), 1972 a 1973 (50 a 60 m), na dráze 1976-80 a 1984 (dálka), 1976 (100 m), 1978-80 (4x100
m). Držitelka 9 českých rekordů: 7 ve skoku do dálky 648 (1974) - 689 (1982), 2 v odd. štafetě 4x100 m 46,55
a 45,96 (1978). Jako první česká dálkařka překonala hranice 650 cm (653 Praha 18. 6. 1975), 670 cm (670
Praha 22. 8. 1976) i 680 cm (683 Moskva 31. 7. 1980). Reprezentovala ve 30 mezist. utkáních (1969-86),
z toho 7x v EP. Účastnice OH 1972 (12.), 1976 (6.) a 1980 (6.), ME 1971 (nekv.), 1974 (11.), 1978 (3.) a 1982
(11.), HME 1971 (9.), 1972 (3.), 1973 (2.), 1974 (4.), 1975 (4.), 1976 (2.), 1977 (1.), 1978 (1.), 1979 (2.)
a 1980 (12.), MS 1983 (dálka 10., 4x100 m 8.), SP 1977 (2.), MEJ 1970 (1.), GP IAAF 1985 (4.), Evropa-USA
v hale 1978 (1.). Os. rekordy: 100 m 11,83 (1976), 200 m 24,6 (1972), 100 m př. 14,5 (1980), dálka 689
(1982). Po ukončení závodní činnosti pracovala jako trenérka atletiky v AC Škoda Plzeň, později ve vedení
strojírenské firmy v Blovicích. Manžel přední český herec Alfréd Strejček

16. 2. 1923 Brno Jiří David, (†19. 6. 1997 Brno), sprinter. Držitel dvou bronzových medailí z ME 1946. Začínal
v RG Brno (1939), poté SK Moravská Slavia (1940-45, trenér prof. Majda), VS Brno (1946-47, trenér J. Rumler),
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Sokol Královo Pole (1948), Včela Brno (1950), ATK a ÚDA Praha (1951-54), Spartak Sokolovo (1955-56). Mistr
republiky 1946 a 1947 (100 m), 1944, 1946 a 1947 (200 m), člen mistr. štafet 4x100 m (1943, 1946, 1951-53),
4x200 m (1951), 4x400 m (1952). Držitel českých rekordů na 100 m 10,6 (1947), 200 m 21,6 (1946), 400 m
48,8 (1947), 8 ve štafetách 4x100, 4x200 a 4x400 m a 5 v oddílových štafetách. Reprezentoval v 7 mezist. ut-
káních (1947-53). Účastník OH 1952 (400 m rozb., 4x100 m 6.), ME 1946 (200 m 3., 4x100 m 3., 4x400 m 6.,
100 m smf.). Os. rekordy: 100 m 10,6 (1947), 200 m 21,6 (1946), 400 m 48,8 (1947). První český atlet, který
zaběhl 400 m pod 49 s. Později se věnoval trenérské a činovnické práci v Brně. Byl sport. redaktorem Svobod-
ného Slova. Manželka Olga Modrachová. Jejich dcera Ing. Olga Davidová se věnovala rovněž atletice

17. 2. 1948 Praha Ondřej Čerepuš�ák, chodec, trenér od 1975 ve Spartak Praha 4 a TJ Neratovice. Ved. tre-
nér CTM středočeského kraje. V odd. zastával i funkci předsedy 1982-4. Člen soutěžní komise středočeského
KAS. Významní svěřenci: T. Ort a další.

18. 2. 1923 Bartošovice Miroslav Hrdlička, brněnský kladivář s osobním rekordem 46.87 (1956). 

18. 2. 1938 Dana Ellingerová, vytrvalkyně a veteránská závodnice. S běháním začala ve svých 47 letech
a běhá dosud. Ve veteránských kategoriích dosáhla úspěchů i na mezinárodním poli.

18. 2. 1948 Červené Pečky Antonín Spěvák, tyčkař. Začínal jako fotbalista a hokejista, s atletikou v Dy-
namu Pardubice (1964-67, trenér P. Ž�árek), poté Dukla Banská Bystrica (1968-70, trenér F. Vavrinčík), Dukla
Praha (1971-76, trenér Z. Melichárek), Slavia Praha IPS (1977-78), Dynamo Pardubice (1979-86). Mistr ČR
1972, 1974-76. Čs. mistr v hale 1972 a 1973. Reprezentoval v 11 mezist. utkáních (1972-76), z toho 1x
v EP. Os. rekord: 510 (1973)-čsl. rekord (1973).

18. 2. 1948 Aleš Zálabák, trenér běžců v LIAZ Jablonec nad Nisou. Významní svěřenci: L. Gaisl, P. Jehlička,
J. Kraus, J. Kubista, P. Michálek, V. Slouka, D. Vavřačová a další.

19. 2. 1958 České Budějovice Josef Lomický, sprinter. Držitel bronzové medaile z ME 1978 ve štafetě
4x400 m. Začínal v Baníku Sokolov (1970-77, trenéři M. Braum, od 1972 Šmíd), poté Dukla Praha (1978-88,
trenéři od 1983 I. Soulek, od 1986 J. Demeč). Mistr ČR v hale 1981 (50 m), 1982 (50 a 200 m), 1984 (50
m), na dráze 1980 (4x100 m). Čs. mistr v hale 1981 (60 m), 1982 (60 a 200 m), 1983 (60 a 200 m), 1984
(60 m), na dráze 1981 (100 m), 1986 a 1987 (200 m), člen mistr. štafet 4x100 m (1978, 1980-82), 4x400 m
(1981-83). Držitel 6 českých rekordů: 2 ve štafetě 4x400 m 3:04,4 (1978) a 3:03,5 (1980), 2 v odd. štafetě
4x100 m a 2 v odd. štafetě 4x400 m. Reprezentoval v 18 mezist. utkáních (1978-87). Účastník ME 1978
(4x400 m 3.), OH 1980 (4x400 m 7.), HME 1982 (60 a 200 m rozb.), 1984 (60 m 8.), 1985 (60 m rozb.). Os.
rekordy: 100 m 10,2 (1984) a 10,48 (1984), 200 m 21,04 (1985), 400 m 46,40 (1982). 

19. 2. 1958 Rychnov nad Kněžnou Martin Machura, vícebojař. Začínal ve Spartaku Rychnov nad Kněžnou
(1970-77, trenéři V. Hamáček, Kučera, Dohnálek, J. Friedrich), poté VŠ Praha (1978-85, trenéři L. Koštejn, od
1979 P. Krátký), RH Praha (1986), Transporta Chrudim (1987-91). Mistr ČR 1980, 1982, 1984, 1985, 1987
a 1989. Čs. mistr 1982-85. Držitel 3 českých rekordů 7819 (1981) - 7974 (1983). Jako první český desetibojař
překonal hranici 7800 (7819 Praha 6. - 7. 6. 1981) a 7900 (7974 Praha 11. - 12. 6. 1983). Reprezentoval v 5
mezist. utkáních (1983-1989), z toho 4x v EP. Účastník MEJ 1977 (11.), ME 1982 (13.), MS 1983 (13.), uni-
verziády 1981 (7.). Os. rekord: 7941 (1983). Bratr Remigia Machury.

19. 2. 1968 Uherské Hradiště Robert Sklenář, oštěpař. Začínal jako házenkář, s atletikou ve Zbrojovce Brno
(1984-87, trenérka V. Fraisová), poté Dukla Banská Bystrica (1988-89), Zbrojovka, Sokol I, AAC Brno (1990-
93, trenér M. Němec), Slovácká Slavia Uherské Hradiště (1994-2003). Reprezentoval v 1 dor. utkání (1986),
v 1 do 22 let a v 1 utkání dospělých (1988). Účastník MEJ 1987 (kval.). Os. rekord: 72,70 (1989).

22. 2. 1938 Ivo Domanský, propagátor a organizátor přespolních, silničních a horských běhů. Člen RR čas.
Atletika 1991 - 1992.

25. 2. 1973 Litomyšl Viktor Podškubka, běžec. Začínal jako fotbalista (1985), s atletikou v Jiskře Litomyšl
(1989-91, trenér F. Gloser), poté Olymp Praha (1992-93, trenér P. Moravec), Jiskra Litomyšl (1994-95, trenér
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F. Gloser), AC Sparta Praha (1996-97). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních do 22 a 23 let (1992-95). Úča-
stník MS 1996 (štafety 14.), ME 1994 (kros 66.). Os. rekordy: 5000 m 14:04,44 (1995), 10 000 m 30:15,4
(1995), 3000 m př. 8:44,59 (1995).

25. 2. 1893 Praha Josef Voňavka, sport. pseudonym Prinke, (†7. 2. 1981 Praha), všestranný atlet. Závodil
za SK Slavia Praha (1912-21), kde po dobu první světové války působil také jako organizátor. Mistr Čech
1916 (100 a 200 m, výška a dálka), 1917 (200 a 400 m, dálka), 1918 (100 a 200 m, 110 m př., dálka), 1919
(100 m, výška a dálka), člen mistr. štafet 4x100 m (1917-20), 4x200 m (1917 a 1918), 4x400 m (1920),
olymp. štafety (1919). Os. rekordy: 100 m 11,4 (1916), 200 m 23,8 (1916), 400 m 55,0 (1917), 110 m př.
17,3 (1920), výška 167 (1919), tyč 307 (1920), dálka 597 (1919).

26. 2. 1883 Ladislav Jiránek, sport. pseudonym Strana, (†10. 2. 1952), závodník a činovník. Závodil za SK Sla-
via jako sprinter a skokan od 1911, čtyřikrát mistr Čech ve skocích z místa: 1912 (dálka a výška) 1913 (dálka
a výška). 1912 zlepšil rekord ze 137 na 141 cm a 22. 4. 1913 skočil do dálky z místa rekord 312 cm, který mu
po zrušení skoků z místa zůstal navždy. Stal se náčelníkem SK Slavia Praha 1913, tajemníkem ČAAU 1914,
a od února 1922 do března 1923 předsedou ČsAAU, do února 1924 náčelníkem ČsAAU. Hl. rozhodčím Bě-
chovic byl 1924. Stal se trenér mladých. Účastník OH 1912 (100 m rozb.). Os. rekord: 100 m 11,6 (1911).

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

NEKROLOGY

V období vánočních svátků zemřel ve věku 72 let Josef Tobola (narozen 2. 3. 1940 v Kozlivicích). Bývalý ju-
niorský reprezentant začínal v Ústí nad Orlicí, později startoval za RH Pardubice. Os. rekordy: 1500 m
3:57.2/1964, 3000 m 8:36.4/1962. Čest jejich památce.
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GRATULACE
Zakladatel atletiky v Duchcově, nyní hlavní trenér a pokladník AK Duchcov Jiří Galeta 5.1.2013 oslavil
60 let. Jeho zapálenost pro atletiku a trpělivost při práci se žactvem je příkladná. Z jeho úspěšné trenér-
ské práce vyšli Petr Pavlíček, Tomáš Cholenský, Petr Šroubek a další. Nyní přechází do AK Bilina jeho svě-
řenci Antonín Janetka a Katka Sentenská. I o nich brzy uslyšíme na vyšší úrovni.

Marie Polívková, předsedkyně AK Duchcov

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
22. ledna Czech GP-Ostravská la�ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostrava
26. ledna Moravian Tour-Hustopečské skákání MOSS logistics 2013. . . . . . . . . Hustopeče
29. ledna Moravian Tour-Beskydská la�ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Třinec
5. února Zlatá tyčka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pardubice
8.-10. února Mistrovství ČR všech kategorií ve vícebojích . . . . . . . . . . . . . . Praha-Stromovka
10. února Mistrovství ČR mládeže v chůzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha-Stromovka
12. února Czech GP-Brněnská la�ka Alfa Helicopter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brno
14. února Czech GP-Novinářská la�ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha-Zličín
16.-17. února Mistrovství ČR mužů a žen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha-Stromovka
23.-24. února Mistrovství ČR juniorů, dorostu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha-Stromovka

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