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■ SLOVO PŘEDSEDY
Mnoho důvodů k úsměvu
Před několika dny mě na setkání s novináři uvedl moderátor jako předsedu svazu, který má důvod se usmívat.
V přetlaku každodenních událostí, které náš atletický život přináší, mě tato věta vedla k zamyšlení. Ano, v ob-
dobí od posledního vydání Atletických listů se událo mnohé, co jistě nejen mě potěšilo.
Pořadatelé Pražského Hervis ½ Maratonu ohlásili, že čísla pro startující jsou vyprodána a že držitel světového
rekordu v půlmaratonu Zersenay Tadese z Eritrey v Praze zaútočí na světový rekord. Bylo by přirozeně skvělé,
pokud by Praha byla ve všech médiích uváděna jako místo, kde se zrodil nový světový rekord.
Úsměv samozřejmě vyvolalo vystoupení našich atletů na halovém mistrovství Evropy v Göteborgu. Zisk pěti me-
dailí (zlato Pavla Masláka, bronz Jaroslava Báby a Ladislava Prášila a dvě bronzové z mužské a ženské štafety
na 4x400 metrů) a především zisk 55 bodů v hodnocení do 8. místa přineslo druhý nejúspěšnější výsledek
naší výpravy v historii samostatné ČR.
Potěšující byla v Göteborgu také naše úspěšná prezentace jakožto pořadatele HME 2015. Naše pozvání při-
jali vrcholní zástupci mezinárodních atletických federací IAAF, EA, i předsedové národních atletických svazů.
Oficiálně jsme od Evropské atletiky převzali vlajku a věřím, že se organizace zhostíme se ctí.
Dalším mimořádně příjemným okamžikem bylo oznámení účasti toho nejhodnotnějšího, co světová atletika
má, Usaina Bolta a Yohana Blakea na mítinku Zlatá Tretra v Ostravě. Úžasný výkon Anežky Drahotové, která
se blýskla skvělým debutem na dvacetikilometrové trati, viděli v Luganu, kde nejenom, že splnila limit pro mi-
strovství světa v Moskvě, ale ve svých 17 letech zašla druhý nejlepší český čas historie a jednoznačně potvrdila
svůj obrovský talent pro vytrvalecké disciplíny.
Jsem rád, že se u nás atletice daří a je to především vaše zásluha, protože bez vaší každodenní práce by tomu
tak nebylo. Čeká nás spousta výzev i atletických zážitků. Užívejte přicházejícího jara a usmívejte se. Zasloužíte
si to.

Libor Varhaník,
předseda ČAS

■ ČAS INFORMUJE



■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání 19. března
P ČAS projednalo materiály na Výbor ČAS a valnou hromadu ČAS. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o čin-
nosti společnosti HME 2015 v Praze. ■ P ČAS schválilo delegaci hlavních rozhodčích pro mistrovství ČR v sezoně
2013. ■ P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na MU v chůzi. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení české repre-
zentace na HME v Göteborgu jako velmi úspěšné. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na EP v zimních
vrzích jako průměrné. ■ P ČAS schválilo obsah prováděcího pokynu Talentovaná mládež 2013. ■ P ČAS schvá-
lilo nové národní rekordy, resp. nejlepší výkony. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o možné kandidatuře na MS
v běhu na 100 km v roce 2016 v Ostravě. Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ ÚHRADA SOUTĚŽNÍHO POPLATKU V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČAS 2013

19. února 2013, 14:38 
Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické oddíly podle počtu přihlášených družstev (tabulku viz zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/uhrada-soutezniho-poplatku-v-soutezich-d1/)
Platbu lze provést hotově, složenkou nebo bankovním převodem na účet ČAS č.ú. 153150982/0300, nejpoz-
ději do 30. dubna 2013.
Nutno uvést variabilní symbol = číslo oddílu (viz 1. sloupec v tabulce) a specifický symbol = 09.

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ ČESKÁ SPOŘITELNA ATLETICKÁ EXTRALIGA 2013
28. února 2013, 11:50 

Soutěžní komise ČAS zveřejňuje stručný výtah technických podmínek a základní informace k extraligové soutěži
2013. Plné znění bude obsaženo v brožuře Atletické soutěže 2013, II. díl.
Dokumenty jsou ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/ceska-sporitelna-atleticka-extraliga-2013/

Dušan Molitoris, předseda SK ČAS

■ NOVINKA: ŠKOLÍCÍ BALÍČEK PRO TAP
5. března 2013, 11:24 
Český atletický svaz a jeho Komise mládeže a Metodická komise připravily v rámci podpory školení nových
trenérů atletických přípravek tzv. školící balíček. Více informací o něm naleznete zde: http://www.atletika-
prodeti.cz/novinka-apd-skolici-balicek_1 

Adam Pražák
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám na třetí číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představová-
ním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme Pardubickým AC.
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 přeje Michal Procházka, redaktor AL



■ NOVINKY Z PAS
13. března 2013, 10:48  

Předsedou PAS znovuzvolen Vladimír Tikal.
Výbor PAS pokračuje po volební valné hromadě na Strahově ve stejném složení jako v uplynulém období.
34 delegátů z 46 pozvaných zvolilo na čtyřleté období členy výboru PAS.

Funkce: Jméno (nominující oddíly) - počet hlasů
Předseda: Vladimír Tikal (A.C. Sparta, Sportovní chůze) - 34
Místopředseda: Petr Šarapatka (ASK Slavia, Sportovní chůze) - 33
Hospodář: Bedřich Skála (AC Ranck, Sportovní chůze) - 33
Soutěžní komise: Jan Ruda (USK, Sportovní chůze) - 29
Komise rozhodčích: Adriana Dvořáková (PSK Olymp, Sportovní chůze) - 34
Komise mládeže: Radek Bártl (SK Aktis, Sportovní chůze) - 29
Marketing a propagace: Jindřich Linhart (PSK Olymp, Sportovní chůze) - 29
Revizor: Milan Gála (USK, Sportovní chůze) - 34

Pas-atletika.cz

■ JARNÍ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ
13. března 2013, 12:28  

Nejbližší školení trenérů žactva a atletických přípravek najdete na následujícím odkazu:
http://www.atletikaprodeti.cz/skoleni-a-seminare-treneru-v-roce-2013

za MK ČAS: I. Rudová

■ BROŽURKA ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2013, II. DÍL
20. března 2013, 10:15 
Brožurka Atletické soutěže 2013, II. díl ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/brozurka-atleticke-souteze-2013-ii-dil/

RNDr. Ladislav Kňákal

■ ZÁKLADNÍ INFORMACE A SEZNAM KANDIDÁTŮ
26. února 2013, 14:15 

Valná hromada ČAS se uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 od 10.00 hodin ve Sportovním centru Nymburk.
Bližší informace a seznam kandidátů ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/zakladni-informace-k-valne-hromade-cas1/

RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS
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■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ PŘEDSTAVUJEME AC PARDUBICE

Předseda klubu: Pavel Strnad
Info o klubu: www.acpce.cz
Počet registrovaných atletů v klubu: 198
(údaje k 20. 3. 2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v klubu odpovídala jeho hospodářka Jitka Strnadová.

Váš klub má podle aktuální databáze na webu ČAS 198 členů. Kolik máte celkově, včetně těch ne-
registrovaných u ČAS?
Celkový počet členů je více než dvojnásobný, 474.
Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Každým rokem se zvyšuje, zejména díky zájmu z řad nejmladšího žactva.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Pravidelně trénuje a závodí 135 atletů.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
V nejmladších kategoriích čtyři družstva, v mladším žactvu, dorostu a juniorech po dvou týmech.
Jaký je ve vašem klubu zájem o Atletiku pro děti?
Zájem je registrujeme docela veliký. Již třetím rokem „atletíme“ s malými sportovci od pěti let.
Platí struktura vedení, jak ji uvádíte na webu? Kdo je hospodářem/ekonomem klubu?
Struktura vedení na webu platí, máme devítičlenný výbor s předsedou Pavlem Strnadem a místopředsedou
Milanem Nývltem. Hospodářem jsem já, funkci ekonoma vykonává Karel Bělohlav.
Kolik činovníků/trenérů se dále podílí na práci v klubu?
Celkově je nás dvacet čtyři.
Přiznám se, že neznám úplně přesně situaci kolem stadionu, kde tedy působíte a jak se připravují
vaši atleti?
AC Pardubice má již 107letou tradici. Klub změnil několikrát jméno, ale stále sídlí na stejné adrese. Využíváme
zrekonstruované hřiště, 250 m tartanový ovál, atletickou halu a běžecký tunel. Těchto prostor si v zimním ob-
dobí velmi vážíme, i když za užívání platíme pronájem. Dorost až dospělí chodí také trénovat na vzdálenější
městský atletický stadion, kde je standardní 400m ovál, v letním období zde využíváme hlavně skok o tyči.
Jaké závody pořádáte?
AC Pardubice pořádá 10 závodů v průběhu celého roku: dvoje veřejné halové závody, Březinův pohár – pro
střední školy a učiliště v atletických disciplínách, kolo krajského přeboru družstev mladšího žactva, Velkou cena
města Pardubic na 400m a Memoriál Jaroslava Brože ve skoku dalekém, olympiádu mládeže v přespolním
běhu pro ZŠ a SŠ, Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic na 60 m a štafety 4 x 60 m, Velkou a Malou Pardu-
bickou cross country, Zimní ligu družstev pro žákovské kategorie.
Na kterém závodě se spolupodílíte?
Klub AC Pardubice se také podílí na organizaci Pardubické devítky, což je poměrně velký závod vyhodnocený
mezi TOP desítkou běhů v republice.

Michal Procházka
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■ Z KRAJŮ



■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII MLADŠÍCH ŽÁKYŇ 13 LET – HALA
50 m 6,90 Ivana Urbanová, 77 Mladá Boleslav 89
50 m 6,85 Dagmar Polachová, 78 Univerzita Brno 91
ručně 6,6 Renata Staňová, 67 LIAZ Jablonec n. N. 80
60 m 8,03 Martina Hejduková, 88 Sokol Plzeň 01
100 m 13,88 Eliška Preislerová, 88 ZŠ Jablonec n. N. 01
150 m 19,56 Jana Janoušová, 95 Kladno 08
200 m 28,44 Pavla Kosková, 88 AC Pardubice 01
300 m 42,61 Jana Polívková, 85 Spartak Praha 4 98
ručně 41,7 Ivana Kumperová, 63 Karlovy Vary 76
400 m 67,59 Jitka Moravcová, 88 Znojmo 01
600 m 1:37,3 Blanka Kunovská, 64 Gottwaldov 77
800 m 2:20,2 Eva Martinovská, 75 Most 88
1 km 3:17,46 Markéta Krejčí, 89 Nové Město na Mor. 02
1500 m 4:57,17 Aneta Pražáková, 87 Turnov 00
3 km 11:28,97 Petra Kuříková, 91 ZŠ Jablonec n. N. 04
50 př./76 8,06 Andrea Velínská, 74 Transporta Chrudim 87
ručně 7,7 Iveta Glücková, 63 Gottwaldov 80

7,7 Ludmila Moszkorzová, 73 Havířov 86
60 př./76 9,19 Soňa Pertlová, 88 Třinec 01
80 př./76 14,51 Helena Šavrdová, 72 ZŠ Jablonec n. N. 85
výška 173 Lucie Krtičková, 91 Hodonín 04
tyč 270 Monika Parmová, 87 USK Praha 00
dálka 540 Petra Vachatová, 88 Kladno 01
koule 3 kg 1278 Iveta Kudrnová, 66 Ostrov n. Ohří 79
spr. trojboj 2065 b Jana Čechurová, 80 Ústí n. Lab. 93

7,1 / 8,3 / 13,3
2 km chůze 11:01,08 Jitka Hippmannová, 78 Česká Lípa 91
3 km chůze 15:51,0 Eliška Drahotová, 95 Rumburk 08
4x150m 1:27,8 Kostelec n. Orl. 81

Cabalková, Bartošová, Judová, Prudičová
Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji. Jiří Hetfleiš
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APRÍLOVÝ BĚH S KUŘETEM
19. ročník Aprílového běhu s kuřetem pořádá Spor-
tovní klub ZŠ Jeseniova ve čtvrtek 4. dubna. Závod
je určen pro děti ve věku od 7 do 10 let. Pro tuto ka-
tegorii se pořádá málo akcí. Aprílový běh s kuřetem
může být první akcí, která je osloví. Účastnit se
mohou jak jednotlivci, tak reprezentace škol z Prahy.
Předpokládaný počet účastníků je 500. V rámci zá-
vodu vrcholí naše sbírka pro kuře a děti se seznámí
s Nadací rozvoje občanské společnosti a jejich pro-
gramem Pomozte dětem! Myslíme, že je důležité již
tyto děti věděli, že možnost sportovat je dar a ne
samozřejmost. V průběhu závodu pořádáme nábor
do našeho klubu. Máme v názvu základní školu, ale
sportují u nás děti, mládež a dospělí z celé Prahy. Při
našem sportovním klubu působí Sportovní středisko
zřízené Českým atletickým svazem, součástí Spor-
tovního střediska je přípravka, sportovní třídy a at-
letický oddíl.  Bližší informace na www.jeseniova.cz,
dále na Facebooku SK ZŠ Jeseniova a Aprílový běh
s kuřetem. SK ZŠ Jeseniova



■ JEDNÁNÍ KAS
MORAVSKOSLEZSKÝ KAS, 18.2.2013
Mistrovství Moravy a Slezska v Bratislavě: přihlášených 590 osob, výběr 542, nakonec startovalo 480 závodníků.
Společné mistrovství se žactvem se osvědčilo, pro rok 2014 pořádat stejným způsobem. Návrhy uspořádat MMaS
ve Vídni – ponecháno k diskusi, otázka nájmu, dopravy atd. Připomínky k technickému zajištění. Časový pořad
dodržen, technické zajištění ze strany haly bylo zajištěno na úrovni, lékařská služba v pořádku. Placení startovného
– hladký průběh. Diplomy a medaile předány, nevyzvednuté rozeslány na oddíly ihned v pondělí 11.2.2013.  ■
Valná hromada MSKAS: vše připraveno, pozvánky rozeslat do 25.2.2013,včetně volebního řádu a jednacího řádu.
Oddíly budou vyzvány, aby podaly kandidáty do funkcí na místa výboru MSKAS. Jedná se o tyto funkce: předseda,
místopředseda, sekretář, hospodář, předseda komise mládeže, člen komise mládeže,předseda soutěžní komise, ve-
doucí trenérské rady, archivní komise, předseda komise rozhodčích, člen výboru. Dále bude na VH voleno 11 de-
legátů na VH ČAS. ■ B. Zvolánková podala zprávu o hospodaření za rok 2012, ještě bude dopracováno. MSKAS
hospodařil s rezervou, která byla využita na uspořádání Mistrovství Moravy v Bratislavě. Po doúčtování MMaS
bude rozfakturováno na ostatní kraje. ■ Hospodaření SCM bez problémů, poděkování patří vedoucím trenérům
Emilce Szmekové a Michalu Buzkovi. Rovněž patří poděkování Dagmar Němcové, která pro nás zpracovává pod-
klady pro daňové přiznání a další doklady vůči FÚ. ■ V. Černý zpracovává brožuru letních soutěží, žádá o dodání
všech materiálů a termínů. Do brožury budou zařazeny i soutěže přípravek v kraji. ■ V. Kubenka: krajská komise
rozhodčích se bude konat v podzimním termínu, rovněž případné školení rozhodčích. Doškolení pro rozhodčí, kte-
rým končí platnost licence bude řešit F. Fiala. ■ O. Klepek upozornil na kalendárium města Ostravy, je zde mnoho
záznamů o atletických akcích, význam atletiky pro město je dán obalem kalendária – foto z Tretry 2012 na titulu.
■ J. Nejezchleba: MMaS v přespolním běhu 16.3.2013 - dodat diplomy a medaile. ■ Připomínky k rozpisu Čoko-
ládové tretry: budou akceptovány. ■ M. Buzek informoval o odměnách pro trenéry SCM, bundy, realizováno ze
strany ČAS, upozornil na možnost montáže metodických pomůcek (odrazové měřící desky apod.). Nabízí se spo-
lupráce s katedrou TV na PF v Ostravě. ■ Termín příštího jednání 18.3.2013. ■

PLZEŇSKÝ KAS, 21.2.2013
Kontrola zajištěnosti volební valné hromady KAS, která se uskuteční v sobotu 9.3.2013 v Plzni. Je objednán sa-
lonek v hotelu CENTRAL a pro cca 30 účastníků oběd. Pracovní předsednictvo VH bylo navrženo. VH se usku-
teční podle platného jednacího řádu PKAS a volby podle platného volebního řádu PKAS. Bude se volit předseda
KAS, osm členů výboru KAS a revizor KAS na další čtyři roky. Podle volebního řádu mají právo navrhovat kandi-
dáty do nového výboru odstupující výbor, oddíly-kluby KAS, případně ještě na VH delegáti s hlasem rozhodují-
cím. Přesto výbor KAS žádá oddíly-kluby, aby z organizačních důvodů uplatnily návrhy svých kandidátů do nového
výboru do 28.2.2013 na mail předsedy Konopa : scmplzen@centrum.cz, nebo telefonicky na číslo 728661354.
Dále VH bude volit čtyři delegáty za KAS na VH ČAS, které se uskuteční 6.4.2013 v Nymburku. Kromě těchto
čtyř delegátů KAS se VH ČAS z našeho kraje ještě zúčastní po jednom delegátu oddílů-klubů AC Domažlice, At-
letika Klatovy, Sokol SG Plzeň-Petřín a AK Škoda Plzeň. ■ Projednání zajištěnosti Mistrovství Plzeňského a Jiho-
českého kraje v přespolním běhu, v sobotu 16.3.2013 v krosovém areálu klubu ACCCH u Střelských Hoštic. ■

Od letošního roku dochází ke změně některých disciplin. Tak např. JKY budou mít jako mistrovskou disciplinu
2.000m př. místo 3.000m př. a DKY budou mít 2.000m př. jako doplňkovou disciplinu. STŽCI a STŽKY budou
běhat místo štafety 3x300m štafetu 4x300m. Dále se mění váhy nářadí u kategorií MLŽKY a to u koule na 2kg
a u disku na 0.75kg. ■ Letošní společné soutěže mládeže Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje kate-
gorií juniorů, dorostenců a starších žáků se uskuteční ve dvou kolech v Písku a Klatovech. ■ 05/02 Soutěžní po-
platky za družstva která oddíly-kluby přihlásily do letošních OMD musí být uhrazeny nejpozději do 31.3.2013.
Výše soutěžních poplatků je stejná jako v minulém roce. ■ 06/02 Hospodář obdržel od pořadatele halových OM
27.1 a 2.2.2013 KKAS vyúčtování včetně faktury na úhradu 50 % nákladů. Výbor odsouhlasil její úhradu. ■ EK
ČAS zaslala hospodáři KAS dotace, výpočet příspěvků pro krajské atletické svazy v roce 2013. Tabulky budou
u hospodáře KAS a v jedné kopii budou založeny i u sekretáře v korespondenci svazu. ■ Sekretář předal hospo-
dáři podklady pro vystavení faktury KKAS za medaile pro mistrovské soutěže letošního roku. ■ Předseda TR pan
Konop upozorňuje trenéry kterým končí, nebo skončila platnost trenérské licence, aby sledovali web ČAS a včas
se přihlásili na doškolení. ■ Předseda KR Koleš upozorňuje na doškolení, obnovu licencí rozhodčích II. a III. tř. Do-
školení bude vypsáno podle zájmu. Termín bude oznámen. ■ Pan Šilhánek informoval výbor o současném stavu
příprav na Letní olympiádu dětí a mládeže, která se uskuteční ve dnech 24. až 27.6.2013 v Uherském Hradišti.
Účast přislíbilo již všech 6 trenérů. Jmenovitá uzávěrka nominace je do 24.5.2013. ■ Mistrovství ČR mužů a žen
v hale ve dnech 16.-17.2.2013v Praze, medailista - 3. místo Lukáš Bechyně AK Škoda Plzeň tyč 5.30 m. ■ Příští
jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 21.3.2013. ■
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ZLÍNSKÝ KAS, 21.2.2013 
Schůzi řídil předseda svazu Květoslav Tichavský. ■ Schválen zápis z minulého jednání. ■ Doladění termínové lis-
tiny Z-KAS na rok 2013. ■ Projednání informací o konaných krajských přeborech v rámci MMaS v Bratislavě
a v Olomouci. Byl zpracován a předložen přehled získaných medailí a dalšího umístění, se statistickou účastí jed-
notlivých oddílů zlínského kraje. ■ Probrána připravenost konání volební VH Z-KAS. Příslušné oznámení a pod-
klady s požadavky rozeslány. Na dalších potřebných materiálech se pracuje průběžně. Seznámení s prvními
podklady k VH Z-KAS, úseky hospodaření a rozhodčích. Schválena skartace účetních dokladů z let 2002 – 2006
včetně. ■ Rozhodnuto, že 18. 3. 2013 ve 14 hodin bude v klubovně AO UH seminář k používání závodní kan-
celáře ČAS. Sekretář zajistí potřebnou účast. ■ Z-KAS rozhodl a schválil změnu své stávající adresy. Ruší se adresa
– Zlín, Hradská 870. Nová bude Z-KAS, Uherské Hradiště 686 01, Stonky 860. Zde bude zajištěna kancelář s ar-
chivem a poštovní schránkou. ■ V závěru byly probrány předložené podklady k atletické části VI. LODM, které
po konzultaci na krajském úřadě budou zaslány na ČAS ke schválení a následně budou zařazeny do podkladů
pořadatelství Olympiády. ■

VALNÁ HROMADA JIHOČESKÉHO KAS, 22.2.2013 
Pozváno: 35 delegátů s HR (29 zástupců oddílů, 6 členů VV JKAS); přítomno: 22 delegátů (16 zástupců oddílů,
6 členů VV JKAS), 1 host; zástupce ČAS, ředitel F. Fojt se omluvil - přeložená schůze představenstva. ■ Z průběhu
valné hromady: Proběhla volba mandátové, volební komise, návrhové komise. Kontrola usnesení z VH z roku
2012 - přednesl Novák. Zprávu o činnosti přednesl Novák. Zprávu o hospodaření přednesla Tycová, obsah, hos-
podaření JKAS v roce 2012 - dále návrh rozpočtu JKAS za rok 2013 a metodika hospodaření. Zprávu soutěžní
komise přednesl Rybák, zhodnocení přeborů 2012, návrhy soutěží KPD pro rok 2013. Zprávu o SCM přednesl
Bor. Zprávu komise rozhodčích přednesl Vacek. Zprávu revizora přednesl Prášil. Diskusi k předchozím bodům řídil
Novák. Volba delegátů na VH ČAS: Počet volených delegátů na VH ČAS 4, návrh: Novák, Tipka, Urs, Bahenský.
■ Zpráva volební komise: Pozváno 35, přítomno 22, VH je usnášení schopná, vyhlašuje výsledky voleb. Valná
hromada volila: předsedou navržen Pavel Novák - zvolen: 21 pro, 1 se zdržel. 6 členů výboru JčKAS - zvoleni: David
Bor 21 hlasů, Dagmar Tycová 21 hlasů, Václav Tipka 21 hlasů, Ludvík Vacek 21 hlasů, Petr Bahenský 15 hlasů,
Urs Gysel 13 hlasů; nezvoleni: Michal Rybák 10 hlasů, Bohuslava Váňová 7 hlasů a Miroslav Šimek 0 hlasů. Náplň
a funkce nového výboru bude dohodnuta mailovou cestou a na schůzi JKAS 25. 3. 2013. ■ Revizorem JKAS na-
vržen Milan Prášil - zvolen: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel. ■ Diskusní příspěvek Putschögel - zvážit vhodný výběr ter-
mínů v SŘ, aby nedocházelo ke kolizím z tradičními běhy. * Novák seznámil přítomné s přípravou a zajištěním
LODM v U. Hradišti. ■ SŘ 2013 na přání předsedy dokončí Rybák za úhradu. ■ Návrh usnesení - usnesení bylo
schváleno všemi hlasy, zdržel se 0, proti 0. * Závěrem poděkoval Novák hostům a delegátům za účast a klidné
a konstruktivní jednání VH. ■

PAS, 25.2.2013 
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z 40. jednání výboru PAS
ze dne 7. února 2013 s opravou čísla usnesení. 2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS termínovaných k datu
25. 2. 2013. ■ Výbor vzal na vědomí informace projednané k zabezpečení valné hromady PAS a schválil pozvání
delegáta oddílu Jižní město, pokud oddíl bude k datu 1. 3. 2013 řádně přijat za člena ČAS. ■ Soutěžní brožura
pražských soutěží II – 2013. ■ Kontrola zabezpečení meziměstského utkání ml. žactva Praha-Brno. ■ P.Šarapatka
požádal o zveřejnění nové fakturační adresy na webových stránkách PAS. ■ Mistrovství světa mentálně postiže-
ných v atletice 2013 na Strahově. ■ Výbor vzal na vědomí kandidaturu Adriany Dvořákové (PSK Olymp Praha) –
na funkci předsedkyně komise rozhodčích ČAS, Ladislava Kňákala (ASK Slavia Praha) – na funkci předsedy or-
ganizační komise ČAS, Jitky Vinduškové (USK Praha) – na funkci předsedkyně metodické komise ČAS, Josefa
Šrámka (ASK Slavia Praha) - na funkci předsedy dozorčí rady, či člena dozorčí rady ČAS, Ladislava Kárského (PSK
Olymp Praha) – na funkci předsedy dozorčí rady ČAS. Výbor schválil podporu kandidatur Adriany Dvořákové, La-
dislava Kňákala a Jitky Vinduškové za členy předsednictva ČAS pro období 2013 až 2017. * Výbor doporučil us-
kutečnit první zasedání nově zvoleného výboru PAS ve čtvrtek 21. března 2013. ■

KAS OLOMOUC, 26.2.2013
Prosím atletické oddíly, které se přihlásily k činnosti na rok 2013, aby zaslali kopii přihlášky na KASO. ■ CISKO –
Trenéři (závodníci) žádající o zařazení do systému CISKO, nech� doloží zdravotní prohlídky. ■ LODM – vedoucím
výpravy Rakowským byli navrženi a schváleni representanti na LODM, kterým bude poskytnut příspěvek na pří-
pravu. ■ Řídící soutěže přípravek Kopecký zpracoval návrh soutěže přípravek. ■ Rakowski informoval o SCM
a výši přidělené částky a způsobu čerpání příspěvku. ■ Okresní kola Poháru rozhlasu a atletického čtyřboje fi-
nancují a na pořádání se podílejí AŠSK. Je třeba projednat se zástupci AŠSK na okresech. ■ Školení trenérů pří-
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pravek a doškolení trenérů všech tříd proběhne v Olomouci dne 20.4.2013 od 9,00 hod. Podrobnosti budou včas
oznámeny. ■ Byla projednávána organizace VH KASO, která se uskuteční 19.3.2013 v Olomouci (klubovna AK)
od 16 hodin. Pozvánka na VH,volební řád, jednací řád. Účastníkům VH bude proplaceno jízdně dle směrnic ČAS.
V průběhu jednání bude podáno občerstvení. ■ KASO neobdržel pro letošní rok grant na výběr a přípravu zá-
vodníků od Olomouckého kraje, i když se koná LODM. Výběr závodníků a přípravu representantů bude hradit
KASO ze svého rozpočtu. ■ Podána průběžná informace o hospodaření KASO. ■ Příští jednání se uskuteční
v úterý 19.3.2013. ■

KARLOVARSKÝ KAS, 5.3.2013
Kontrola minulého zápisu č.1/2013. ■ Hodnocení OMJ v hale 2013: 27.1. Praha-Strahov – OMJ ml.+st. žactva;
2.2 Praha-Strahov – OMJ starších kategorií. Obě mistrovství byly v režii Karlovarského kraje (kromě rozhodčích).
Na žactvu ředitelem L. Dočkal, dospělí J. Přibáň. Poděkování všem, kteří pomohli k hladkému průběhu. Finančně
skončila mistrovství ve ztrátě 13.950 Kč také zásluhou nemožnosti startů cizích atletů na mistrovství žactva. ■ M-
ČR v hale – vyhodnocení atletů KKAS. ■ Příprava VH KKAS – 9.3.2013 (so) v Chodově od 10.00 hod. ve vinárně
hotelu Nautilus, Poděbradova ul. Výbor se dohodl na jednotlivých krocích k zajištění VH, která je v tomto roce
volební. ■ VV schválil řídící pro nejmladší žactvo a na příští schůzi navrhne odměnu za její práci. VV odsouhlasil
nákup medailí na tuto akci. * Platby za soutěže družstev pro letošní sezónu. ■ Další schůze – 16.4.2013 (út). ■

Medailony s. 8 ■ Nekrology s. 12

MEDAILONY 1. 4. - 30. 4.
1. 4. 1963 Trnava (Slovensko) Milan Mikuláš, dálkař a trojskokan. Držitel bronzové medaile z HME 1989.
Začínal ve Slovanu Michalovce (1975-80, trenér I. Čollák), poté Zemplín (1981 - 1982, trenér V. Hriň), Slavia
Praha IPS (1983 - 1984), RH, Olymp Praha (1985-94, trenér od 1983 P. Nemšovský), AC Start Karlovy Vary
(1997). Halový mistr ČR 1986 (trojskok). Čs. mistr 1988 (dálka a trojskok), 1989 (trojskok v hale), 1990 (troj-
skok v hale i na dráze), 1991 (trojskok v hale i na dráze), 1992 (trojskok v hale i na dráze). Držitel českých re-
kordů ve skoku dalekém 825 (1988 - dosud platný) a v trojskoku 17,53 (1988 - dosud platný). Reprezentoval
ve 13 mezist. utkáních (1987-94), z toho 2x v EP. Účastník HME 1989 (3.), HMS 1989 (5.), OH 1988 (kval.),
1992 (15.). Os. rekordy: dálka 825 (1988), trojskok 17,53 (1988).
1. 4. 1938 Lhota Antonín Procházka, trenér od 1961 v TJ Vítkovice zodpovědný trenér běhu na 3000 m
překážek. Významní svěřenci: J. Pazourek, F. Bartoš, K. Gába, E. Ovádková, M. Hunčík a další. Publikace:
„Metodika běžeckých disciplín - 3000 m př.“ (1970).

2. 4. 1888 Moravské Křižánky Ota Resch (†20. 11. 1929). Začínal s fotbalem v SK Smíchov, po studiích hráč
SK Pardubice. Člen výboru SK Pardubice 1911-24. Organizoval a rozhodoval atletické závody. 1920 I. místo-
předseda ČsAAU.

3. 4. 1953 Křížová (nyní Krucemburk) Oldřich Zvolánek, činovník, od 1998 výkonný ředitel SSK Vítkovice,
člen téže TJ. Trenér mládeže od 1982. Je sekr. SM oblasti od 1984 a mpř. oddílu atletiky SSK Vítkovice od
1990. Od 2003 místopředseda ČAS. V letech 2003-04 byl členem dozorčí rady ČAS.

4. 4. 1878 Jakub Wolf, běžec (†15. 6. 1946 Plzeň). Začínal r. 1895 v Plzni. Vítěz prvních tří ročníků Běcho-
vic, držitel základních českých rekordů na 5000 m, 10 000 m, v hodinovce, na 2 míle a na 3 míle. R. 1899
získal titul mistra Uher na 3 míle a mistra Rakouska na 5000 m.

5. 4. 1958 Chomutov Hana Mužíčková, roz. Chocová, překážkářka. Začínala jako gymnastka (1967), s at-
letikou ve Slovanu Kadaň (1970-71, trenér A. Pulec), poté Slavia Brandýs nad Labem (1972-73, trenér P. Lin-
hart), VŠ Praha (1974-82, trenérka V. Millerová), LIAZ Jablonec (1983). Halová mistryně ČR 1983 (50 m př.).
Čs. mistryně v hale 1977 a 1983 (50 a 60 m př.), na dráze 1983 (100 m př.). Reprezentovala ve 4 mezist. ut-
káních (1977-83), z toho 1x v EP. Účastnice ME 1978 (100 m př. rozb.). Os. rekord: 100 m př. 13,52 (1983). 
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5. 4. 1978 Brno Roman Oravec, běžec. Vítěz světové univerziády 2003, držitel bronzové medaile z MEJ
1997 na 800 m. S atletikou začínal v Technice Brno (1989), poté Zbrojovka Brno (1990-91, trenéři Š. Mala-
tín a Z. Odrůšek), SK SŠ Brno (1992-95, trenéři M. Žižlavský a J. Sequent), ASK Slavia Praha (1996-97, tre-
nér M. Semerád), USK Praha (1998-99, trenér L. Kárský), PSK Olymp Praha (2000-04), USK Praha (2005). Mistr
ČR na 800 m 1997 (v hale) a 2000 (na dráze), 2003 (v hale i na dráze). Reprezentoval celkem v 8 mezist. ut-
káních (1995-2004), z toho 3x v EP. Účastník MSJ 1996 (800 m smf.), MEJ 1997 (800 m 3., 4x400 m 7.), HMS
1997 (800 m rozb.), 2003 (800 m smf.), univerziády 1997 (800 m smf.) a 2003 (800 m 1.), HME 1998, 2000
a 2002 (800 m smf.), ME do 22 let 1999 (4.), MS 1999 (800 m smf.), OH 2000 (800 m rozb.). Os rekordy:
400 m 47,12 (1998), 800 m 1:45,06 (1999), 1500 m 3:47,32 (1999). Studoval v USA.

5. 4. 1968 Moravská Třebová Pavel Sedláček, kladivář. Držitel bronzové medaile z armádního MS 2002. Za-
čínal jako fotbalista (1982), s atletikou v Jiskře Litomyšl (1984-86, trenér J. Kubíček), poté Dukla Praha (1987-
2005, trenér J. Brabec), AK Kroměříž (od 2007). Mistr ČR 1987, 1989-91, 1993-97. Čs. mistr 1987, 1991-97
a 2011. Reprezentoval celkem ve 24 mezist. utkáních (1986-2003), z toho 8x v EP. Účastník MEJ 1987 (kval.),
OH 1992, 1996 a 2000 (kval.), MS 1993, 1995, 1997, 1999 (kval.), ME 1994 a 1998 (kval.), armádního MS
2002 (3.). Os. rekord: 79,56 (1996).

6. 4. 1933 Mladá Boleslav Václav Bečvárovský, překážkář, vícebojař. Začínal v Mladé Boleslavi (1946-54),
poté RH Praha (1955-60), AZNP Mladá Boleslav (1961-66). Mistr republiky 1957, 1959 a 1960, člen mistr.
štafety 4x 100 m 1957 a 1958. Držitel 2 českých rekordů 6867 (1957) a 6896 (1958). Reprezentoval ve 14
mezist. utkáních (1955-60, vždy 110 m př.). Účastník ME 1958 (desetiboj 8.). Os. rekordy: 110 m př. 14,7
(1960), desetiboj 7056/6876 (1959).

7. 4. 1883 Praha Rudolf Richter, chodec (†15. 1. 1962 Brunšov u Štěchovic). Závodil za AC Sparta Praha.
Účastník OH 1912 (10 km nedok. v rozb.). Dlouholetý organizátor a startér závodu Běchovice - Praha (1903-
61), člen ČSOV (1910-51), pokladník ČSOV (1919-51), archivář ČSAAU (1942). Čestný člen ČAAU (1945)
a čestný instr. ČAAU (1948).

7. 4. 1948 Klatovy Karel Rubáš, PaedDr., CSc., trenér, od 1972 v TJ Klatovy, od 1984 Slavie PF Plzeň, nyní
VŠSK PF ČZU Plzeň, předseda atl. odd. od 1984, ved. sekce atletiky na katedře TV. 

7. 4. 1978 Kladno Michal Škvára, sprinter. Začínal v Poldi, AC Kablo Kladno (1985-97, trenéři F. Procházka,
od 1989 A. Špalková, od 1991 K. Kozák, od 1994 M. Koš�álová), poté Dukla Praha (1998-2001, trenér D.
Kupka). Mistr ČR 1998 (4x200 m v hale, 4x400 m) a 2001 (4x400 m). Držitel českého rekordu v odd. štafetě
4x400 m 3:06,27 (1998). Reprezentoval celkem ve 2 mezist. utkání (1997-98), z toho 1x v EP. Účastník MEJ
1997 (400 m rozb., 4x400 m 7.). Os. rekordy: 100 m 10,80 (1998), 200 m 21,48 (1998), 400 m 46,75
(1998).

10. 4. 1908 Oskar Hekš, běžec (†8. 3. 1944 v koncentračním táboře Osvětim). Začínal v Pedestrián klubu
Vinohrady (1928-29), poté ŽSK Hagibor Praha (1930-34), AC Sparta Praha (1936-38). Mistr republiky v ma-
ratonu (1929 a 1930). Držitel českého rekordu v hodinovce 17 501,51 (1935). Účastník OH 1932 (maraton
8.). Os. rekordy: 10 000 m 33:43,6 (1930), maraton 2:41:35 (1932).

10. 4. 1948 Boršov Ladislav Paleček, vrhač. Začínal v Jiskře Kyjov (1962-66), poté Zbrojovka Brno (1967),
Slávia Nitra (1968-71) SK Slavia (1972), Dukla Banská Bystrica (1973), Slavia Praha IPS (1974-78). Účastník
EHJ 1966 (koule 7., disk 6.). Os. rekordy: koule 16,91 (1973), disk 57,12 (1976).

11. 4. 1908 Lev Vašíček, činovník, sport. novinář (†27. 10. 1987 Brno). 1937-48 předseda atl. oddílu Mo-
ravská Slavia Brno, 1950-65 předseda atl. oddílu Spartak ZJŠ Brno, 1937-46 náčelník a 1946-47 předseda
západomoravského okrsku ČAAU, 1936-38 člen výboru ČAAU, 1958-59 člen pléna ústř. sekce atletiky ÚV
ČSTV. Významná osobnost, zasloužil se o rozvoj a slávu brněnské atletiky i o její popularizaci, když byl 1932-
73 zpravodajem sport. redakce brněnského rozhlasu.

11. 4. 1938 Opava Miloš Vojtek, oštěpař. Začínal ve Slezanu Opava (1954-61), poté Dukla Praha (1962), Sle-
zan Opava (1963-69, trenér od začátku J. Strnádek), Sparta Praha (1970-82). Mistr republiky 1958, 1959,
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1961, 1962, 1966, 1968-71. Držitel 2 českých rekordů 75,32 (1960) a 75,44 (1962). Reprezentoval ve 27
mezist. utkáních (1958-73). Účastník ME 1966 (10.). Os. rekord: 79,18 (1970).

12. 4. 1938 Praha Věra Černá, provd. Matrasová, později Englerová (†5. 11. 2008 Banff CAN), koulařka.
RH Praha (1954-66, trenér Z. Holler). Mistryně republiky 1960-62. Držitelka českých rekordů 14,82 a 15,53
(1960). Jako první česká koulařka překonala hranici 15 m. Reprezentovala v 17 mezist. utkáních (1958-64).
Účastnice OH 1960 (9.). Os. rekordy: koule 15,53 (1960), disk 43,77 (1958). Žila v Kanadě.

13. 4. 1978 Plzeň Martina Žabková, dálkařka. Začínala jako házenkářka (1987), s atletikou v TJ Rozvoj
Plzeň (1987), poté Škoda Plzeň (1989-2002, trenéři od 1987 M. Krpejš a V. Čech, od 1992 Linhartová, od
1994 J. Čeliš). Mistryně ČR 1997 a 1998. Reprezentovala celkem ve 4 mezist. utkání (1995-98). Účastnice
MSJ 1996 (11.), MEJ 1997 (10.). Os. rekordy: 100 m 11,94 (1996), 200 m 24,82 (1996), dálka 635 (1998),
trojskok 12,48 (2000). 

14. 4. 1938 Praha Pavel Kurfürst, překážkář, vícebojař. Závodil za Dynamo a Slavii Praha (1956-67). Mistr
republiky 1961 (110 m př.), 1962 (desetiboj). Držitel českého rekordu na 200 m př. 23,9 (1961). Reprezen-
toval v 9 mezist. utkáních (1959-61). Os. rekordy: 110 m př. 14,4 (1961), 400 m př. 54,5 (1961), desetiboj
6845 (1963).

14. 4. 1933 Poštorná Jan Malinkovič, trenér. Od 1960 v Lokomotivě Pramet Šumperk, člen výboru oddílu,
ved. druž. mužů a žaček, člen TR VAS KV Ostrava a člen VAS OV Šumperk. Významní svěřenci: J. Sychra, J.
Hrabal a další.

16. 4. 1978 Brno Šárka Beránková, vícebojařka. Začínala v SK SŠ Brno (1992-96, trenér Ryška), poté PSK
Olymp Praha (1997-2004, trenéři R. Černý, V. Ráž). Mistryně ČR 1998 (4x100 m), 1999 (4x200 m v hale),
2000 (dálka, sedmiboj, 4x100 m), 2002 (sedmiboj). Reprezentovala celkem v 16 mezist. utkáních (1994-
2004), z toho 7x v EP. Účastnice ME do 22 let 1999 (sedmiboj 8.). Os. rekordy: 100 m 11,85 (2000), 200 m
24,26 (2000), 800 m 2:18,33 (2000), 100 m př. 14,05 (2001), výška 176 (2000), dálka 643 (2000), koule
13,90 (2003), oštěp 40,75 (2000), sedmiboj 6079 (2000).

16. 4. 1973 Ša�a (Slovensko) Zuzana Hlavoňová, roz. Kováčiková, výškařka. Držitelka stříbrných medailí
z HMS 1999 (196) a HME 2000 (198). Začínala v Olympii Galanta (1986-87, trenér J. Gál), poté TTS Trenčín
(1988-91, trenér Litványi), AC Sparta Praha (1992-98, trenéři J. Kovář, C. Nezdařil), USK Praha (1999-2004,
trenéři S. Joukal, M. Pogány a J. Kovář). Mistryně ČR v hale 1994 a 1996-2000, na dráze 1992, 1994-97,
1999, 2000, 2002-03. Držitelka 4 českých rekordů 196 (1997) - 200 (2000). Reprezentovala celkem v 15
mezist. utkáních (1990-2003), z toho 10x v EP a 1x v EP do 23 let. Účastnice MEJ 1991 (11.), MSJ 1992
(12.), HME 1994 (12.), 1996 (12.), 1998 (5.) a 2000 (2.), ME 1994 (11.) a 1998 (11.), univerziády 1997 (6.),
HMS 1997 (nekv.), 1999 (2.) a 2004 (nekv.), MS 1995 a 1997 (nekv.), 1999 (4.), OH 1996 (12.), 2000 (11.)
a 2004 (nekv.). Os. rekord: 200 (Praha 5. 6. 2000). Jako první naše výškařka překonala hranici 2 m.

16. 4. 1958 Brno Ivo Piták, chodec. Původně cyklista, s atletikou začínal ve Slavii Brandýs nad Labem (1981,
trenér P. Brandejský), poté LIAZ Jablonec (1982-89, trenér J. Brandejský, od 1986 V. Podroužek), Lokomotiva
Děčín (1990), USK Praha (1991), Lokomotiva Děčín (1992), USK Praha (1997). Mistr ČR 1982, 1983, 1986,
1987 (20 km), 1987 (5000 m v hale). Držitel českých rekordů na 30 000 m 2:12:17 (1986) a ve dvouhodi-
novce 27 310 m (1986). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1983-87). Os. rekordy: 20 km 1:22:36 (1985),
50 km 3:51:43 (1986). Od 1985 trenér.

17. 4. 1933 Petrovice u Karviné Jiří Šrámek, trenér od 1957, trenér z povolání od 1964, ved. trenér AZ Brno
1964-73, ved. trenér SVS Brno 1974-79, člen výboru Zbrojovka Brno 1965-99, předseda TMK, sekr. v šede-
sátých letech předseda TMK v kraji. Významní svěřenci: M. Jůza, M. Vítkovič, J. Vedra, P. Cigoš, M. Zou-
bek, M. Margoldová, L. Marvánová a další.

20. 4. 1953 Praha Jindřiška Červená, provd. Šourková, běžkyně. Začínala v Naftových motorech Praha
(1965, trenéři manž. Lauermanovi), poté VŠ Praha (1967-84, trenéři M. Bureš, od 1976 B. Müller). Mistryně
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ČR 1976 (4x400 m), 1979 (800 m) a 1981 (3000 m). Čs. mistryně 1975 a 1979 (4x400 m). Držitelka českého
rekordu ve štafetě 4x800 m 9:15,2 (1974) a v odd. štafetě 4x400 m 3:42,3 (1979). Reprezentovala v 1 mezist.
utkání (1981). Os. rekordy: 400 m 56,4 (1975), 800 m 2:03,93 (1981), 1500 m 4:20,72 (1983), 3000 m
9:44,55 (1983). Odborná asistentka katedry TV.

20. 4. 1958 Praha Petr Novotný, trenér od 1984. Předseda tren. metodické komise PAS od 1996. Významní
svěřenci: M. Blažková, L. Bohman ml., O. Křička, M. Uhlík, R. Götz, J. Šimánek, P. Habásko, J. Bartoničková,
V. Bláha, J. Stokláska, I. Vedralová, J. Prorok, T. Jareš, T. Bošek, K. Volfová, V. Barák, M. Ševčíková, D. Votoč-
ková, D. Urbánková a další.

20. 4. 1978 Frýdlant Vít Zákoucký, desetibojař. Začínal v AC Slovan Liberec (1995-97), poté Dukla Praha
(1998-2003, trenér P. Jeřábek), AC Slovan Liberec (od 2004). Mistr ČR 2003 (desetiboj). Reprezentoval v 5
mezist. utkáních (2001-04), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 110 m př. 14,9 (2001) a 15,29 (2002), tyč 480h
(2004) a 470 (1999), dálka 701 (2003) a 707w (2000), desetiboj 7180 (2000).

25. 4. 1978 Duchcov Tomáš Cholenský, trojskokan. Začínal v AK Duchcov (1990, trenér J. Galeta), poté Che-
mopetrol Litvínov (1994, trenér J. Neubert), AK Bílina (1995-97, trenér M. Sýkora), PSK Olymp Praha (od
1998, trenér V. Ráž). Halový mistr ČR (2000-01), na dráze (2001, 2004-05 a 2009). Reprezentoval celkem v 7
mezist. utkáních (1996-2009). Účastník MEJ 1997 (kval.). Os. rekord: 16,48 (2005). Působil v Austrálii.
25. 4. 1928 Bystrc Stanislav Kroupa, sprinter. Začínal v SK Bystrc (1946), poté Sokol Brno I (1947), Sokol Krá-
lovo Pole (1948), Včela Brno (1949), v armádě (1952), Zbrojovka Brno (1953-58). Reprezentoval v 5 mezist.
utkáních (1948-49). Os. rekordy: 100 m 10,8 (1948), 200 m 22,4 (1948)

27. 4. 1948 Prostějov Miroslav Černošek. V mládí se kromě hokeje a tenisu věnoval i atletice, získal stříbr-
nou medaili v hodu diskem st. dorostu na MR 1964. Majitel marketinkových práv a spoluorganizátor mí-
tinku Zlatá tretra od 2001. Věnuje se tenisu v TK Prostějov i jako trenér, člen představenstva České sportovní
a. s. a jednatel TK Plus s.r.o. Externí vysokoškolský učitel FTV UK Olomouc, publikuje a přednáší v oboru spor-
tovního a olympijského marketinku.

27. 4. 1973 Rožňava (Slovensko) Peter Sóldos, vícebojař. Začínal v AC Maratón Rožňava (1990-91), poté
Dukla Praha (1992-96), AC Sparta Praha (1997-2007). Reprezentoval v 1 mezist. utkání. Os. rekordy: 100 m
10,93 (97), 400 m 49,27 (2001); 110 m př. 14,50 (2001), výška 202 (1993), tyč 490 (1996), dálka 733h
(2002) a 726 (1996), koule 15,58h (1999) a 15,38 (2000), disk 48,24 (2001), desetiboj 7834 (1996).
29. 4. 1958 Oděsa (UKR) Alexej Lesnik. Od 2000 ved. trenér SCM Ústí nad Labem, od 2003 předs. správní
rady klubu a ved. sport. odd. VŠEM,

29. 4. 1948 Plzeň Alena Prosková, provd. Plischkeová, výškařka. Vítězka EHJ 1966. Začínala jako plavkyně,
gymnastka a krasobruslařka (1955), s atletikou ve Spartaku Bory (1962), poté Škoda Plzeň (1963-67, trenéři
P. Beneš, od 1965 K. Gemov), Sparta Praha (1968-69, trenér J. Kovář), Škoda Plzeň (1970-71), RH Praha
(1972-79), Škoda Plzeň (1980-82, trenér od 1970 L. Plischke, manžel - viz heslo). Mistryně republiky 1971.
Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1967-76). Účastnice EHJ 1966 (1.), EHH 1966 (7.), HME 1971 (7.)
a 1972 (7.), ME 1971 (18.), OH 1972 (18.). Os. rekord: 184 (1971).

29. 4. 1973 Cheb Tomáš Votava, dálkař. Začínal v Unionu Cheb (1985, trenér P. Učík), poté AC Start Kar-
lovy Vary (1994-96, trenér L. Hůrka), PSK Olymp Praha (1997-2001, trenér V. Ráž). Halový mistr ČR (1999).
Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1997-99), z toho 2x v EP. Os. rekordy: dálka 794 (1997), trojskok 15,11
(1996).

29. 4. 1953 Rokycany Otakar Wild, sprinter. Začínal jako fotbalista (1965), s atletikou v ZHD Rokycany
(1967-70, trenér M. Kučera), poté Slavia Praha (1971-72, trenér J. Vostatek), Dukla Praha (1973-79, trenéři
A. Poděbrad a J. Demeč). Mistr ČR 1972 (4x100 m) a 1976 (100 m). Čs. mistr 1971, 1975, 1976 a 1979
(4x100 m) a 1977 (4x400 m). Držitel 2 českých rekordů v odd. štafetě 4x100 m 40,94 (1976) a 40,61 (1978).
Reprezentoval ve 12 mezist. utkáních (1975-79), z toho 4x v EP. Účastník HME 1975 (60 m rozb.), ME 1978
(100 m a 4x100 m rozb.). Os. rekordy: 100 m 10,53 (1977), 200 m 20,9 (1977) a 21,62 (1978).
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30. 4. 1903 Ledeč nad Sázavou Václav Drozda, běžec (†1. 8. 1995 Praha). Začínal v Kolíně (1922-31), poté
VS Praha (1932-34). Mistr republiky 1931 a 1932 (800 m), 1925, 1931-33 (1500 m), 1925, 1926 a 1933
(kros), 1925 (silniční běh), 1932 (lesní běh). Držitel českého rekordu na 800 m 1:58,0 (1925). Reprezentoval
v 10 mezist. utkáních (1925-33). Os. rekordy: 800 m 1:57,2 (1933), 1500 m 4:03,5 (1933), 5000 m 16:22,2
(1925). Za jeho zásluhy o kolínskou atletiku je tradiční lesní běh v Kolíně od 1925 pořádán jako „Drozdův
lesní běh“. 

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

Doplněk k březnovým jubileím:
Václav Kynos zemřel 29. 7. 2011.
16. 3. 1913 Ladislav Černý, vytrvalec, závodil za Český Brod, JSSZ Praha, AFK Stráž bezpečnosti, SK Slavia
s SNB Praha v letech 1936-47. Os. rekordy: 3000 m 9:13.0 (1939), 5000 m 15:15.13 (41), 10000 m 33:23.7
(1939), 300 m př. 10.10.4 (1942)

NEKROLOGY

13. března, tedy den po svých 80. narozeninách zemřel Josef Málek (*12.3.1933 v Praze), trenér a závod-
ník Spartaku Praha 4. Do dějin české i světové atletiky vstoupil tento kladivář několikrát. Začátkem 60. let mi-
nulého století byl evropským rekordmanem v hodu kladivem, vynalezl koulařskou otočku i ji jako první na
světě použil. V roce 1955 způsobil, že IAAF musela upravit před OH v Melbourne pravidla hodu oštěpem,
nebo� s otočkou tímto náčiním hodil dále než byl tehdy platný český rekord. Od něho to převzali Španělé,
kteří touto technikou poprvé dohodili oštěp za 100 m.
Josef Málek byl mistrem republiky 1958, 1960-62, držitelem 2 českých rekordů 62,37 (1958) a 63,01 (1959).
Reprezentoval ve 23 mezistátních utkáních (1954-63) a na ME 1962 (kval.). Osobní rekord: 64,92 (1963). Vý-
znamní svěřenci: Zdeněk Bednář, Petr Horák, Jaroslav Charvát, Josef Málek ml., Pavel Novosad, Stanislav Plu-
hař, Radomil Skoumal, František Vrbka a další. Poslední rozloučení proběhlo ve středu 20. března v obřadní
síni v Praze na Olšanech.

Čest jeho památce.
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Slavoj Stará Boleslav, ubytovna Hou‰tka
ubytovna Hou‰tka,
V Hou‰tce  375,  250 02 Stará Boleslav

e-mail: asb.houstka@ seznam.cz,   
tel: 326 911 826, 721 644 927

Vût‰ina pokojÛ má své vlastní sociální zafiízení, televizi a ledniãku.
K dispozici je spoleãná kuchyÀka, seminární místnost pro pofiádání pfiedná‰ek, kurzÛ
a semináfiÛ s kapacitou cca 40 míst a velká terasa pfiístupná i pfiímo z vût‰iny pokojÛ.

Sportovnû zaloÏení mohou vyuÏít
– atletick˘ stadión s dráhou a sektory s umûl˘m povrchem,
– víceúãelové hfii‰tû pro míãové hry (tenis, volejbal, ko‰íkovou , házenou a dal‰í

sporty) rovnûÏ s umûl˘m povrchem,
– velkou tûlocviãnu a posilovnu. 

V tûsné blízkosti ubytovny je nová in-line dráha a tenisové kurty vzdálené cca 150 m.

SLAVOJ STARÁ BOLESLAV nabízí

levné     a kvalitní

ubytování
v areálu atletického stadiónu v Hou‰tce
ve Staré Boleslavi

– v jednolÛÏkov˘ch
– dvoulÛÏkov˘ch 
– tfiílÛÏkov˘ch pokojích
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
23. března
Mistrovství ČR v chůzi na 50 km mužů
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dudince (Slovensko)

30. března
Mistrovství ČR
v přespolním běhu všech kategorií
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Střelské Hoštice

30. března
Olomoucká dvacítka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olomouc

6. dubna
Hervis půlmaraton Praha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha

13. dubna
Mistrovství ČR v chůzi na 20 km mužů a žen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poděbrady

13. dubna
Mezistátní utkání v chůzi dospělých
na 20 km a juniorů na 10 km
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poděbrady

13. dubna
Mítink EA v chůzi-Poděbrady 2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poděbrady

20. dubna
Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pardubice

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

rubriky Kalendář a Zaostřeno na. 


