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■ SLOVO PŘEDSEDY
Do Moskvy s očekáváními
V minulém roce na hrách v Londýně atletika jasně prokázala pozici olympijského sportu číslo 1. Nyní nás čeká
další vrcholná událost světové atletiky – mistrovství světa v Moskvě. Dvoudenní Diamantová liga v Londýně
s elektrizující atmosférou a účastí 120 000 diváků, kteří vykoupili vstupenky za pouhé dvě a půl hodiny, pod-
pořená skvělými výkony, musí být pro světový šampionát hozenou rukavicí. Atletika v Moskvě musí potvrdit,
že je o ni stále zájem a otevřít nové směry svého rozvoje. 
Věřím, že Kongres IAAF, který v Moskvě předchází mistrovství světa, vytvoří patřičné předpoklady a že světová
atletika s novým vedením po volebním kongresu v roce 2015 nastaví kormidlo správným směrem. Atletika je
nejglobálnějším sportem a účast takřka 2000 atletů z 206 členských federací je toho dokladem.
Těší mne, že Český atletický svaz vysílá do Moskvy co do počtu druhou nejsilnější výpravu v historii samostat-
ného státu. I přes mateřské povinnosti Barbory Špotákové, která byla na posledních třech světových šampio-
nátech naší medailovou jistotou, neodjíždíme do ruské metropole bez očekávání cenných kovů. Naše současná
špička je naštěstí širší. Přejme našim reprezentantům, a� se jim v Moskvě daří a věřím, že Zuzana Hejnová, Ví�a
Veselý, Ladislav Prášil, Lukáš Melich a další převezmou pomyslnou štafetu od opor českého národního týmu,
jakými byli Jan Železný, Tomáš Dvořák, Roman Šebrle či Barbora Špotáková.
Na obrazovkách České televize budeme moci od 10. do 18. srpna sledovat kompletní program mistrovství
a jsem si jist, že se bude na co dívat.
Krásné atletické zážitky.

Libor Varhaník, předseda ČAS

■ ČAS INFORMUJE

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám na osmé číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představo-
váním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme Jihomoravským (TJ Lokomotiva Břeclav) a Olomouckým
(TJ Šumperk).
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



■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání ze 29.7.
Předsednictvo ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu na MS v Moskvě. Nominace: Jaroslav Bába (výška),
Michal Balner (tyč), Jitka Bartoničková (4x400 m), Kateřina Čechová (100 m), Anežka Drahotová (20 km chůze),
Zuzana Hejnová (400 m př., 4x400 m), Eliška Klučinová (sedmiboj), Jana Korešová (dálka), Tereza Králová (kla-
divo), Jan Kubista (800 m, 4x400 m), Jan Kudlička (tyč), Petr Lichý (4x400 m), Pavel Maslák (400 m, 4x400 m),
Lenka Masná (800 m, 4x400 m), Martin Mazáč (110 m př.), Lukáš Melich (kladivo), Daniel Němeček (4x400 m),
Lucie Pelantová (20 km chůze), Ladislav Prášil (koule), Denisa Rosolová (400 m př., 4x400 m), Jana Slaninová
(4x400 m), Martin Stašek (koule), Jiřina Svobodová (tyč), Sylva Škabrahová (4x400 m), Lucie Škrobáková (100 m
př.), Jan Tesař (4x400 m), Vítězslav Veselý (oštěp), Antonín Žalský (koule). ■ P ČAS vzalo na vědomí informační
zprávu organizačního výboru mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu (Jánské Lázně, 31. 8. 2013). * P ČAS
zhodnotilo vystoupení reprezentačního družstva na ME družstev, díky postupu do Superligy z 1. místa, jako
úspěšné. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení týmu vícebojařů na EP ve vícebojích ve švýcarském Nottwilu jako ne-
úspěšné. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na ME v běhu do vrchu jako uspokojivé. ■ P ČAS zhod-
notilo vystoupení dorosteneckých reprezentantů na MS 17 jako úspěšné, vysoce pak zhodnotilo medailová
a finálová umístění mladých atletů a dále jimi dosažené výkony na úrovni osobních maxim ve světové konkurenci.
■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentantů na ME 22 jako úspěšné, vysoce pak zhodnotilo medailové a fi-
nálová umístění atletů v evropské konkurenci této věkové kategorie. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení atletických
reprezentanů na EYOF jako úspěšné, vysoce pak zhodnotilo medailová a finálové umístění mladých atletů a dále
jimi dosažené výkony na úrovni osobních maxim v konkurenci evropských atletických nadějí. ■ P ČAS zhodno-
tilo vystoupení juniorských reprezentantů na MEJ jako úspěšné, vysoce pak zhodnotilo medailová a finálová
umístění mladých atletů v evropské konkurenci. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické reprezentace na LSU
jako dobré. ■ P ČAS vzalo na vědomí informace o hospodaření dceřiných společností ČAS za rok 2012. ■ P ČAS
vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. červnu 2013. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o ka-
tegorizaci mítinků IAAF a EA v roce 2014. ■ P ČAS vzalo na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení na po-
řádání M ČR 2014 (2015) a uložilo zpracovat rešerši potenciálních pořadatelů M ČR mužů a žen v příštích letech.
* P ČAS projednalo návrh na vznik komise pro objekty a zařízení ČAS, rozhodlo o zřízení pracovní skupiny a ulo-
žilo pracovní skupině připravit rozbor problematiky technických požadavků na atletická zařízení a návrh řešení.
■ Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ TABULKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV PO 3. KOLE

4. července 2013, 12:01
Konečné tabulky po 3. kole jsou zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-soutezi-druzstev-po-3-kole/

Václav Fišer, Oddělení soutěží ČAS

■ MČR 2013 V TÁBOŘE - ANALÝZA DÁLKY ŽEN
11. července 2013, 10:39 

Analýzu skoku dalekého žen z MČR v Táboře naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/mcr-2013-v-
tabore-analyza-dalky-zen/ 
Další analýzy naleznete v sekci Biomechanika. 

Pavel Červinka 

■ ZMĚNA TERMÍNU VELKÉ CENY MĚSTA KOLÍNA
11. července 2013, 10:58 

Termín letošní Velké ceny Kolína se přesouvá z původního 25. srpna na neděli 18. srpna od 10.00 hod.
Propozice naleznete zde: http://www.atletika.cz/propozice1/propozice-velka-cena-mesta-kolina2/

Martin Mastný 
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■ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ PŘI MČR ŽACTVA
18. července 2013, 13:47 
(21.-22.9.2013)

HOTEL SLAVIA - v areálu cca 80m od stadionu / tel: 267 312 471 / info@slaviahotel.com
Cena v dvou a třílůžkových pokojích včetně snídaně 350Kč/os/noc
Cena v jednolůžkovém pokoji včetně snídaně 500Kč/os/noc
Rezervace do 3.9.2013.
Při objednávce je nutno uvést, že se jedná o MČR žactva v atletice.
(www.slaviahotel.com)

Michaela Svojanovská, ASK Slavia Praha

■ ANALÝZY Z MČR MUŽŮ A ŽEN V TÁBOŘE
23. července 2013, 12:28  

Časové analýzy sprinterských disciplín mužů a žen do 200m včetně, 100 a 110 m překážek, štafety mužů na
4x100 m, dálky mužů - dokumenty ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/analyzy-z-mcr-muzu-a-
zen-v-tabore/
Další analýzy naleznete v sekci Biomechanika. 

Jan Feher, Pavel Červinka

■ NOVINKY Z ATLETIKY PRO DĚTI
30. července 2013, 15:51 

• Právě probíhá letní fotografická soutěž – více na http://www.atletikaprodeti.cz/velka-prazninova-fotosoutez
• Téma letošního léta: Jóga v tréninku malých atletů
Zpestřete si léto s jógovými hrátkami
více na http://www.atletikaprodeti.cz/zpestrete-si-leto-jogovymi-hratkami 
Chcete obohatit trénink malých atletů o cviky z jógy? Zašleme vám zdarma letáček Jak se zdraví sluníčko – více
na http://www.atletikaprodeti.cz/napiste-si-o-slunicko

• Atletika pro děti je na Facebooku – přidejte se k nám! 
více na http://www.atletikaprodeti.cz/jsme-na-facebooku

• Možnost půjčení sad nářadí a náčiní pro dětskou atletiku, popř. jednotlivých pomůcek a nafukovacího oblouku
s logem Atletika pro děti – více na http://www.atletikaprodeti.cz/aby-atletika-pro-deti-byla-videt_2 

• Jak nacvičovat s malými atlety ŠTAFETU (nová kapitola v sekci Metodika sportovního procesu nejmladších at-
letů) – více na http://www.atletikaprodeti.cz/zaostreno-na-stafetu_1

Prosíme oddíly a kluby zapojené do projektu Atletika pro děti, aby aktualizovaly svoje data vložená na www.at-
letikaprodeti.cz (viz Hledej přípravku) tak, že pošlou I. Rudové na email irudova@atletika.cz nutné úpravy.

Příjemné letní atletění přeje
I. Rudová, koordinátorka projektu Atletika pro děti

■ MS VETERÁNŮ V BĚHU DO VRCHU - PRODLOUŽENÍ PŘIHLÁŠEK
1. srpna 2013, 12:26  

Po dohodě s VMRA prodlužuje TJ Maratonstav Úpice dobu přihlášek na MS veteránů v běhu do vrchu v Janských
Lázních, které se koná 30.-31.8. 2013, do 10.8.2013 do 24:00hod. Do dnešního dne je přihlášeno 428 závod-
níků z celého světa.

Za TJ Maratonstav Karel Šklíba

■ TABULKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV - EXTRALIGA PO 6. MÍTINKU 2. KOLA
2. srpna 2013, 12:00 

Pod odkazem níže naleznete tabulky soutěží družstev. Tabulky extraligy mužů i žen jsou aktualizovány po 6. mí-
tinku 2. kola. http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-soutezi-druzstev-extraliga-po-6-mitinku/

Václav Fišer, Oddělení soutěží ČAS
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■ VÝZVA ATLETICKÝM ODDÍLŮM A KLUBŮM - DOTACE NA PROVOZ A ÚDRŽBU SPORTOVIŠŤ
PRO ROK 2014
5. srpna 2013, 15:00 

K rukám předsedy TJ/SK
K rukám předsedy AO/AK V Praze dne 18. července 2013 

Vážený pane předsedo,
Vážná paní předsedkyně,

podobně jako pro letošní rok je možno i pro rok 2014 žádat a čerpat finanční pro-
středky z Programu IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení prostřednictvím národních sportovních svazů.
Český atletický svaz proto učiní všechny kroky nutné pro udržení podílu těchto finančních prostředků na finan-
cování provozu a údržby atletických sportovních zařízení. Neobejde se však přitom bez součinnosti s jednotlivými
AO/AK či TJ/SK. 

Z těchto důvodů se na Vás obracíme s výzvou o vyplnění přiložené žádosti a její odeslání v tištěné formě
k rukám ekonomky ČAS – Ing. Martiny Renzové, Český atletický svaz, Diskařská 100, 169 00 Praha a současně
na email mrenzova@atletika.cz. Údaje je nezbytné poskytnout nejpozději do 31. srpna 2013. Při nedodržení
lhůty nemůže ČAS garantovat, že Vám budou v roce 2014 finanční prostředky z uvedeného programu poskyt-
nuty. 

V případě atletických oddílů vyvíjejících činnost v rámci TJ/SK s více sportovními odvětvími je nutno, aby se ve-
dení TJ/SK rozhodlo, zda podá žádost prostřednictvím ČAS či zda zvolí jiný ze způsobů uvedených v materiálu
„Státní podpora sportu pro rok 2014“ (oddíl C, Program IV.). Ve své žádosti musí TJ/SK uvést údaje o členské zá-
kladně a členských příspěvcích za všechna provozovaná sportovní odvětví. 
Od letošního roku je nutno také doložit jmenovitý přehled evidence členské základny v tabulce uvedené v pří-
loze.

Žadatelé, kteří prostřednictvím ČAS obdrželi příspěvek v roce 2013, k vyplněné žádosti v případě, že nedošlo
ke změně právních vztahů, pouze doloží žádost, čestné prohlášení podle přiloženého vzoru a evidenci členské
základny. V případech, kdy je právním titulem užívání sportoviště nájem či výpůjčka, je nutno doložit, že nájem
či výpůjčka jsou sjednány minimálně na dobu do 31. prosince 2024, pokud toto žadatel nedoložil již v rámci žá-
dosti na rok 2013.

Důrazně všem zájemcům doporučujeme seznámit se s podmínkami Programu IV. zveřejněnými na
www.msmt.cz. a uvedenými v příloze tohoto dopisu.

Poskytnutí příspěvku pro rok 2014 je u žadatelů, kteří obdrželi příspěvek v roce 2013, podmíněno splněním
všech povinností, ke kterým se ve Smlouvě o poskytnutí a podmínkách vyúčtování finančních prostředků nein-
vestiční dotace ze státního rozpočtu na údržbu a provoz sportovních zařízení na rok 2013 zavázali.

S pozdravem
Ing. Jiří Topinka v.r., předseda EK ČAS

Mgr. František Fojt,  ředitel ČAS
Oldřich Zvolánek v.r., místopředseda ČAS

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

Přílohy ke stažení:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vyzva-atletickym-oddilum-a-klubum-dotace1/

■ DĚČÍNSKÉ VÍCEBOJE ZRUŠENY
5. srpna 2013, 16:07 

S definitivní platností rušíme letošní ročník Děčínských vícebojů (17.-18.8.). 
Stejně tak letošní ročník Večerních závodů (30.8.) neproběhne podle původních propozic – v pátek 30.8. se po-
běží pouze závod na 1 míli od 17,30 hod.
Důvodem je stav našeho stadionu po ničivých povodních z počátku června tohoto roku.

Za ASK Děčín Zdeněk Hrnčíř
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Obsah: Z činnosti v krajích s. 5 / Jednání KAS s. 7

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ PŘEDSTAVUJEME TJ LOKOMOTIVA BŘECLAV
Předseda oddílu: Zbyněk Chlumecký
Info o oddílu: www.atletikabreclav.wz.cz
Počet registrovaných atletů v oddíle: 308
(údaje k 7.8.2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v oddíle odpovídal jeho předseda Zbyněk Chlumecký.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 308 členů. Kolik máte celkově, včetně těch ne-
registrovaných?
Počet členů, tedy závodníků, přípravky, funkcionářů, rozhodčích se reálně pohybuje kolem tří stovek.
Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Momentálně máme velký nárůst v přípravkách, kde máme devadesát dětí. Tento rok pořádáme dva turnusy
příměstského atletického tábora, na kterých máme dětí sedmdesát.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Pravidelně trénuje a závodí kolem 120 registrovaných.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Stavíme družstva mužů a žen, juniorů a juniorek, starší žáky a žákyně i mladší žáky a žákyně.
Jaký je ve vašem oddíle zájem o Atletiku pro děti?
Účastníme se všech soutěží Atletiky pro děti a děláme další soutěže pro přípravky.
Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu a kolik činovníků/trenérů se celkově podílí na práci v od-
díle?
Předsedou jsem já, hospodáře děla Stanislav Petrjanoš, výbor dále tvoří Jiří Petrjanoš, Bořivoj Lánský a Ladi-
slav Klim. Celkem se o běh oddílu stará čtrnáct lidí.
Jste součástí TJ. Které další sporty v ní jsou? 
Basketbal, volejbal, squash, kopaná, badminton, softbal
Jak funguje oddíl v rámci TJ?
V rámci TJ jsme největším oddílem, v devítičlenném výboru máme hned tři zástupce.
Pořádali jste před časem mistrovství ČR do 22 let. Chystáte se ucházet o nějaký další šampionát
v nejbližší době?
Vzhledem k tomu, že letos proběhl retoping dráhy, nemohli jsme pro letošek kandidovat. Chtěli bychom ale
příští rok MČR žactva.
Které závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Pravidelně hostíme krajská kola Poháru rozhlasu, Atletického čtyřboje a CORNY poháru. U posledně jmeno-
vaného rovněž pořádáme už od roku 2005 (a i letos) celorepublikové finále.

MIchal Procházka

■ PŘEDSTAVUJEME TJ ŠUMPERK
Předseda klubu: Tomáš Vykydal
Info o klubu: http://atletika.sumperk.cz/  
Počet registrovaných atletů v klubu: 274
(údaje k 7.8.2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v oddíle odpovídal jeho předseda Tomáš Vykydal.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 274 členů. Kolik máte celkově, včetně těch ne-
registrovaných u ČAS?
Celkově máme téměř 350 evidovaných členů.
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Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Dochází k postupnému navyšování členů TJ z důvodu zvyšujícího se počtu zejména u přípravky. U registro-
vaných pozorujeme spíše mírný pokles.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Pravidelně dochází na trénink něco kolem 120 členů. Z toho ze závodů účastní přibližně stovka.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Do soutěží ČAS máme přihlášena dvě družstva přípravky, mladšího a staršího žactva. Dále družstvo doroste-
nek a juniorů a také mužů a žen.
Jaký je ve vašem oddíle zájem o Atletiku pro děti?
Zájem o Atletiku pro děti je velký. V roce 2013 jsme evidovali něco málo přes 140 dětí.
Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu.
Předsedou oddílu jsem já, členy výboru pak Jarmila Hynková, Květoslav Vykydal, Jiří Hynek, Čestmír Kopecký
a Blanka Vykydalová. Já má na starost i hospodaření, Jarmila Hynková je předsedkyní TJ a dále má na starosti
společně s Květošem Vykydalem soutěže družstev. Jiří Hynek je pak odpovědný za fungování atletiky na zdejší
sportovní škole. Čestmír Kopecký se stará o sekci rozhodčích a Blanka Vykydalová má na starosti veterány.
Kolik činovníků/trenérů se podílí na práci v oddíle?
Celkem se věnuje práci v oddílu šest výše jmenovaných činovníků/trenérů a dále už jen trenéři přípravek
(Lenka Vavříková, Hana Pražáková a Kateřina Spillerová).
Jste součástí TJ. Které další sporty v ní jsou? Jak funguje oddíl v rámci TJ?
Ano, jsme členy TJ Šumperk. Součástí TJ je dále basketbal, házená, plavání, vzpírání, cyklistika, gymnastika,
moderní gymnastika a futsal. Vzhledem k tomu, že členka výboru oddílu atletiky paní Jarmila Hynková je zá-
roveň předsedkyní TJ, tak oddíl funguje v rámci TJ výborně.
Chystáte se ucházet o pořadatelství některého z domácích šampionátů?
V příštím roce usilujeme o pořádání mistrovství ČR v běhu do vrchu.
Které závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
V letošním roce jsme hostili kola družstev staršího žactva, přípravek a II. ligy mužů a žen. Kromě toho orga-
nizujeme Ščudlův memoriál pro střední školy, měli jsme tu okresní a krajské kolo atletického čtyřboje a okresní
kolo Poháru rozhlasu. Na podzim se chystáme uspořádat okresní a krajské kolo Corny poháru.

MIchal Procházka

■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII JUNIOREK 18 LET – HALA
50 m 6,43 Renata Černochová, 65 Vítkovice 83

6,43 Hana Benešová, 75 Čáslav 93
60 m 7,49 Hana Benešová, 75 dtto 93
80 m 10,26 Zuzana Valentová, 64 Škoda Plzeň 82
100 m 11,72 Hana Benešová, 75 Čáslav 93
150 m 18,69 Jitka Bartoničková, 85 Slavia Praha 03
ručně 18,4 Zdena Kösslová, 60 Bohemians Praha 78
200 m 24,01 Hana Benešová, 75 Čáslav 93
300 m 38,61 Lenka Ficková, 82 ŠAK Chrudim 00
400 m 54,36 Kateřina Glosová, 79 Hranice 97
500 m 1:14,53 Radka Lukavská, 74 USK Praha 92
600 m 1:33,62 Miluše Morávková, 79 SG Jablonec n. N 97
800 m 2:08,24 Ludmila Marvánová,64 Zbrojovka Brno 82
1 km 2:48,52 Věra Nožičková, 66 LIAZ Jablonec n. N 84
1500 m 4:23,37 Iva Jurková, 66 Uherské Hradiště 84
1 míle 4:59,73 Andrea Bergmanová, 75 LIAZ Jablonec n. N 93
2 km 6:17,48 Helena Volná, 80 Prostějov 98
3 km 9:42,7 Pavlína Vondrková, 81 Sokol Č. Budějovice 99
5 km 18:58,37 Tereza Dubská, 89 Stará Boleslav 07
50 př./76 7,19 Jana Petříková, 67 Milevsko 85
ručně 6,9 Jana Petříková, 67 dtto 85
50 př./84 7,44 Gabriela Čadová, 72 Dynamo Pardubice 90
60 př./84 8,44 Denisa Ščerbová, 86 Vítkovice 04
80 př./76 11,6 Eva Pömerlová, 50 RH Vítkovice 68
100 př./76 15,1 Eva Hrubešová, 52 Škoda Plzeň 70
výška 190 Šárka Kašpárková, 71 Zbrojovka Brno 81
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tyč 411 Jiřina Ptáčníková, 86 USK Praha 04
dálka 661 Denisa Ščerbová, 86 Vítkovice 04
trojskok 1270 Gabriela Vaculová, 85 Borovany 03
koule 1535 Dagmar Pešáková, 72 Olomouc 90
spr. trojbo 2367 b Šárka Hanzlíčková, 63 LIAZ Jablonec n. N. 81

8,03 / 12,83 / 26,79
pětiboj 078 Denisa Ščerbová, 86 Vítkovice 04

8,65 / 173 / 1000 / 619 / 2:24,30
3 km chůze 12:57,4 Kamila Holpuchová, 73 VŠ Praha 91
5 km chůze 25:24,14 Pavla Choděrová, 80 Nový Bor 98
4x200 m 1:47,22 AC Pardubice 01

Hedvičáková, Kroutilová, Gregorová, Tschiedelová
4x3x2x100 m 2:24,26 Nové Město n. Met. 03

Rohulánová, Johnová, Rousková, Cvikýřová

Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji. Jiří Hetfleiš

■ JEDNÁNÍ KAS
JIHOMORAVSKÝ KAS, 22.6.
Výkonný výbor projednal a schválil  garanci JmKAS na půjčku AK Olymp Brno od ČAS. ■

PAS, 7.7.
Výbor schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis ze minulého jednání 23. května.
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS k 6.6. ■ Výbor schválil hodnocení účasti družstva Prahy na LODM v Uher-
ském Hradišti a oceňuje: 1. Dosažené sportovní výsledky, především pak vítězství družstva Prahy v atletické části
olympiády, při zisku 91 bodů a zisk 13 medailových umístění (5-6-2). 2.  Úspěšnou práci vedení družstva ve slo-
žení Milan Gála, Miloslav Cimbál, Marek Čepelák, Petr Šarapatka, Žaneta Václavková a Jaroslava Weberová. ■

Výbor vzal na vědomí první hodnocení MU juniorů, které PAS uspořádal 3.7. na stadionu Evžena Rošického. ■

Výbor schválil předložený text smlouvy mezi Pražským atletickým svazem a pražskými atletickými kluby a TJ. ■

Výbor vzal na vědomí Zprávu předsedy soutěžní komise o průběhu přebornických soutěží a soutěží MPD v jar-
ním období. ■ Výbor schválil termínový plán jednání výboru PAS na období srpen 2013 až leden 2014. ■ Výbor
schválil příspěvek na organizačně technické zabezpečení přeboru Prahy v silničním běhu ve výši 5 000 Kč a do-
daní medailí, diplomů a pohárů pro tuto soutěž. ■ Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí 26. srpna. ■

Medailony s. 9 / Nekrolog s. 11

MEDAILONY 1. 9. - 30. 9.
1. 9. 1878 Nové Město nad Metují Miloslav Josef Horáček (†22. 12. 1948 Praha). Jeden z prvních sport.
novinářů  v čas. Sport a hry, později řídil rubriku Českého Slova, založil týdeník STAR. Povoláním byl ředitel-
ským radou Hypoteční banky v Praze. 1941 navrhl Unii konat Velké ceny měst a Velké štafetové závody, aby
během války se udržela výkonnost českých atletů.  Už 1903 byl sekretářem ČAAU, 1931 II. místopředsedou
ústředí, od března 1932 se stal předsedou, pak zvolen ještě dvakrát. Uzavřel smlouvu o spolupráci s ČOS,
1934 se stal čestným členem klubu sport. novinářů. 

1. 9. 1953 Praha  Simona Jahodová, provd. Gunarová, sprinterka. Začínala s krasobruslením (1957), s at-
letikou ve Spartaku Ústí nad Labem (1963, trenér otec Svatopluk), poté Slavia Praha (1973-78). Čtyřnásobná
dorostenecká mistryně republiky (100 a 200 m). Reprezentovala v 6 mezist. utkáních mládež. kategorií (1969-
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72). Os. rekordy: 100 m 11,8 (1971), 200 m 25,8 (1969), dálka 569 (1970). Po skončení závodní činnosti tre-
nérka v Ústí nad Labem. Otec JUDr. Svatopluk Svoboda - viz heslo.

1. 9. 1963 Praha Boleslav Patera, Mgr., tyčkař. Začínal jako plavec, s atletikou ve VŠ Praha (1975-90, tre-
néři Petřina, J. Hegyes a 1977-84 P. Beran), Dukla Praha (1991-92). Halový mistr republiky 1984. Reprezen-
toval ve 2 mládežnických mezist. utkáních (1981 a 1982). Os. rekord: 530h (1984) a 530 (1985). Po ukončení
závodní činnosti trenér od 1986 ve VŠ Praha, potom v Dukle Praha. Významní svěřenci: M. Balner, K. Ba�u-
rová (Janků), D. Bártová, P. Hamáčková, Š. Janáček, J. Kudlička, M. Kysela, A. Ptáček, Z. Šafář, R. Havlásek, M.
Jelínek a spolupráce s R. Změlíkem, T. Dvořákem, R. Šebrlem při technice skoku o tyči.

3. 9. 1973 Roman Hudeczek, trojskokan. Začínal ve Slezanu Opava (1989-91), poté Olymp Praha (1992-
93), Slezan Opava 1994-95), Sokol Opava (1996), Slezan Opava (1997-99). Reprezentoval v 1 mezist. utkání
(1996), z toho 1x v EP. Os. rekordy: výška 200h a 200 (1992), dálka 734 (1996), trojskok 15,86 (1996).

4. 9. 1978 Olomouc Pavel Rada, sprinter. Začínal v AK Milo Olomouc (1992-99, trenér Novotný), poté Dukla
Praha (2000-04, trenér L. Svoboda). Mistr ČR 2001 (4x100 m). Reprezentoval celkem v 9 mezist. utkáníc
(1994-2002), z toho 2x v EP. Účastník MEJ 1997 (100 m rozb.), ME do 22 let 1999 (100 m a 4x100 m rozb.),
armádní MS (100 m 4.). Os. rekordy: 100 m 10,52 (2002), 200 m 21,57 (1997). Kondiční trenér fotbalistů
AC Sparta Praha (od 2008).

7. 9. 1928 Žampach Josef Matoušek, kladivář. Začínal v Tatranu Solnice (1953), poté Spartak Kvasiny (1954-
55, trenér J. Frič), Spartak Hradec Králové (1956-64, trenéři M. Horák, od 1961 J. Málek), Bohemians Praha
(1965-70), Spartak Hradec Králové (1971-75), Bohemians Praha (1976), Spartak Hradec Králové (1977-85).
Mistr republiky 1959, 1963-66 a 1968. Držitel 5 českých rekordů 63,68 (1960) - 68,78 (1963). Jako první
český kladivář překonal hranici 65 m (67,82 Tatabánya 19. 8. 1962). Reprezentoval ve 28 mezist. utkáních
(1959-68). Účastník ME 1962 (7.), OH 1964 (9.). Os. rekord: 68,78 (1963).

7. 9. 1948 Ovčáry Marie Paříková, sprinterka. Závodila za Lokomotivu Kolín (1966), poté RH Praha (1967-
72). Mistryně ČR 1972 (4x400 m). Čs. mistryně 1971 a 1972 (4x400 m). Držitelka 3 českých rekordů v odd.
štafetě 4x400 m 3:48,6 (1971) - 3:47,0 (1972). Os. rekordy: 200 m 25,0 (1971), 400 m 56,7 (1971). 

9. 9. 1933 Praha Josef Dvořák, tyčkař. Začínal v Ústí nad Labem (1952), poté Spartak Děčín (1953-55),
ÚDA Praha (1956), Dynamo a později Slavia Praha (1957-65). Mistr republiky 1957. Reprezentoval ve 2
mezist. utkáních (1956-57). Os. rekord: 426 (1959).

9. 9. 1963 Michal Halbich, trenér od 1984 v SK ZŠ Jeseniova, mpř. oddílu, hlavní trenér, od 1999 profesio-
nální trenér. 

10. 9. 1893 Vladimír Penc, běžec. Závodil za SK Slavia Praha. Mistr zemí Koruny české 1912 (5000 m). Účastník
OH 1912 (10 000 m rozb., maraton nedok.). Os. rekordy: 5000 m 18:01,4 (1912), 10 000 m 37:27,6 (1912).

10. 9. 1908 Benešov Lidmila Pešková (†3. 8. 1998), oštěpařka, činovnice. Závodila za SK Slavia Praha (1928-
31), poté Sokol Vinohrady (1932-37). Mistryně republiky 1929 a 1930. Držitelka českých rekordů 29,41
(1929), 30,38 (1930, jako první překonala hranici 30 m), 30,87 (1930). Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních
(1929-31). Os. rekordy: disk 30,30 (1932), oštěp 34,75 (1932). Po ukončení závodní činnosti se věnovala
funkcionářské práci. 1945-48 členka TO ČSAAU, od srpna 1948 náčelnice ČOS, 1943-47 náčelnice žen
ČSAAU. Později činovnice a rozhodčí sport. gymnastiky, hlavní organizátorka Večerů družby při spartakiádách.

11. 9. 1883 Václav Labík, pseudonymy Gregan, Valda, sprinter. Závodil za AC Sparta Praha (1911-14). Mistr
zemí Koruny české 1912 (200 m), 1912 a 1913 (400 a 800 m), člen mistr. štafet 1500-800-400-200-100 m
(1912), 4x100 m (1913). Držitel českých rekordů na 200 m 23,8 (1912), 3 na 400 m 54,5 (1911) - 52,8
(1913), 4x100 m 46,2 (1913). Jako první český atlet zaběhl 200 m pod 24,0 (1912), 400 m pod 52,0 (1914).
Účastník OH 1912 (100, 200 a 400 m rozb.). Os. rekordy: 100 m 11,2 (1911), 200 m 23,7 (1912), 400 m
51,8 (1914), 800 m 2:07,6 (1913).
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11. 9. 1958 Opočno Vladimír Borůvka, běžec. Začínal 1966 jako plavec, s atletikou ve Spartaku Nové Město
nad Metují (1972-74, trenér L. Šnajdr), poté RH Praha (1975-79, trenér M. Písařík), Spartak Nové Město nad
Metují (1980-92). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních mládežnických kategorií (1976-77). Účastník MEJ
1977 (1500 m rozb.). Os. rekordy: 800 m 1:50,1 (1979), 1500 m 3:41,1 (1979), 5000 m 13:58,03 (1978),
10 000 m 30:07,8 (1978). V roce 1980 zanechal vrcholového sportu ze zdravotních důvodů.

12. 9. 1963 Uherské Hradiště Ivan Ressler, sprinter, dálkař. Začínal ve Slovácké Slavii Uherké Hradiště (1975-
79), poté Dukla Banská Bystrica (1980), Slovácká Slavia Uherské Hradiště (1981-82), Dukla Banská Bystrica
(1983-84, trenér J. Solčány), Sparta Praha (1985-86), Slovácká Slavia Uherské Hradiště (1989). Mistr republiky
1985 (4x100 m). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 39,97 (1985). Os. rekordy: 100 m 10,78
(1985), dálka 754 (1984).

13. 9. 1958 Teplice Eliška Stránská, provd. Dongresová, výškařka. Začínala v Lokomotivě Bílina (1974-79,
trenér Č. Duda), poté LIAZ Jablonec (1980-84, trenér V. Flégl). Mistryně ČR 1980. Reprezentovala ve 3 mezist.
utkáních (1981), z toho 2x v EP. Os. rekord: 186 (1981).

14. 9. 1953 Znojmo Jan Leitner, dálkař. Halový mistr Evropy 1984, vítěz SHH 1985, držitel bronzové me-
daile z ME 1982 a bronzové medaile z HME 1986. Začínal ve VSŽ Košice (1970-73, trenér J. Kolčiter), poté
Dukla Praha (1974-87, trenéři Z. Melichárek, od 1978 V. Fišer). Mistr ČR na dráze (1977 a 1982 dálka, 1986
4x100 m), v hale (1981 a 1985). Čs. mistr na dráze 1975-82, 1984, 1985, v hale 1979, 1981, 1982, 1985,
1986, člen mistr. štafety 4x100 m (1986). Držitel 5 českých rekordů 795 (1977) - 810 (1984), 2 v odd. šta-
fetě 4x100 m 40,17 (1982) - 39.60 (1985). Jako první český dálkař překonal hranici 800 cm (803 Praha 19.
8. 1978) i 810 cm (Bratislava, 4. 6. 1982). Reprezentoval ve 26 mezist. utkáních (1975-87), z toho 9x v EP.
Účastník ME 1978 (11.), 1982 (3.), OH 1980 (kval.), HME 1979 (5.), 1981 (12.), 1982 (4.), 1984 (1.), 1985
(4.), 1986 (3.), MS 1983 (10.), GP 1985 (26 bodů, 5.). Os. rekordy: 100 m 10,75 (1985), 200 m 21,30
(1980), dálka 817h (1985) a 810 (1982), trojskok 16,21 (1982).

16. 9. 1953 Hradec Králové Jaromír Frič, vícebojař. Začínal ve Spartaku Hradec Králové (1963-73, trenér F.
Dunda), poté VŠ Praha (1974-78, trenér L. Koštejn), Škoda Plzeň (1979-81), RH Praha (1982), AC Škoda
Plzeň (od 1983). Mistr ČR v desetiboji (1978). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1975-85), z toho 5x v EP.
Účastník ME 1978 (16.). Os. rekordy: tyč 480 (1978), dálka 744 (1982), desetiboj 7670 (1976).
16. 9.1943 Domažlice Miroslav Kitzberger, trenér od 1973. MDDM Ostrov nad Ohří, předseda odd. od 1974.
Významní sveřenci: E. Kuchtová a další.

16. 9. 1953 Praha Pavel Studnička, člen RH Praha 1966, RH Pardubice 1972, Dynamo (AC) Pardubice 1984,
AFK SKP Pardubice 1993, Hvězda SKP Pardubice (od 2003), předseda oddílu a klubu, člen komise pro kluby
a oddíly a ekonomické komise ČAS. Trenér od 1973, ved. trenér TSM Dynamo Pardubice, ved. CTM VČ ob-
lasti, vedoucí trenér SCM Pardubického kraje, reprezentační trenér pro kladivo mládeže, člen vrhačské sekce
ČAS. Významní svěřenci: J.  Kárníková, T. Králová, K. Kroužková, J. Syrovátko, Š. Šmirausová, E. Studničková-
Vindová-Hrdinová, T. Jirásek, J. Blažek, J. Svatošová a další.

17. 9. 1978 Helena Brejchová, oštěpařka. Začínala s odbíjenou, s atletikou v Sokole SG Plzeň (1993-2010,
trenéři J. Špulák, J. Henžlík). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1999). Účastnice MEJ 1997 (10.). Os. re-
kordy: 52.53 (1998, starý), 48.36 (1999, nový)

17. 9. 1923 Kutná Hora Miloš Dajbych (†30. 11. 2003 Jablonec nad Nisou), trenér a činovník, 1943-70 tre-
nér v K. Hoře, člen výboru oddílu, 1956-64 člen TR StČ kraje, 1962-65 člen ÚTR atl. ústředí, 1965-68 před-
seda ÚTR a člen předsed. sekce lehké atl. ÚV ČSTV, 1976-86 člen předsednictva a předseda komise vrchol.
atl. ÚV ČSTV. Působil v Kutné Hoře a od 1970 v TJ LIAZ a v SVS Jablonec nad Nisou. Významní svěřenci: J.
Hanuš, J. Čeřovský, M. Karbanová a další.

17. 9. 1933 Praha Jiří Lanský, výškař. Držitel stříbrných medailí z ME 1954 (198) a 1958 (210). Začínal jako
gymnasta, volejbalista a hokejista, s atletikou v Sokole Vysočany (1948), poté Sparta Praha (1949-53, trenér
O. Jandera),  RH Praha (1954-55), Sparta Praha (1956), ČKD Stalingrad a Bohemians Praha (1957-65). Mistr
republiky 1954, 1958-60, 1963 a 1964. Držitel 7 českých rekordů 201 (1953) - 210 (1958). Jako první český
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výškař překonal hranici 200 cm (Stará Boleslav 1. 5. 1953) a 210 cm (Stockholm 24. 8. 1958). Reprezento-
val ve 28 mezist. utkáních (1951-64). Účastník OH 1960 (7.), ME 1954 (2.) a 1958 (2.). Os. rekord: 210
(1958). Hrál ve filmu Limonádový Joe.

18. 9. 1933 Praha Věra Zapadlová, roz. Vykusová, koulařka. Začínala v Sokole Žižkov (1950-51), poté
Sparta Praha (1952-53), Dynamo Praha (1954-57), Slavia VŠ Praha (1958-68), AŠ Mladá Boleslav (1971-76
a 1985). Mistryně republiky 1955 a 1957. Reprezentovala ve 14 mezist. utkáních (1955-59). Os. rekordy:
koule 14,25 (1957), disk 42,93 (1955). Trenérka od 1964 v Dynamu Praha 1952-57, ve Slavii VŠ Praha 1957-
69 a od 1970 AŠ Mladá Boleslav. Trenérka z povolání 1975-90. Členka výboru AŠ Mladá Boleslav. Významní
svěřenci: L. Kverek, J. Lejsková, K. Hlaváčová a další.

19. 9. 1943 Kolín Jiří Havlín (†24. 2. 2010 Praha), statistik a publicista.  Spolu s Janem Popperem a poz-
ději sám byl v čele skupiny československých statistiků, která do r. 1990 vydávala "Světové tabulky". Od 80.
let  spoluator ročenky ATFS Athletics, vydavatel dlouhodobých tabulek i historických statistických materiálů
v obnovené edici Start. Publikoval tabulky a články v deníku Sport, čas. Atletika a v publikacích IAAF. Spo-
luautor publikací "Malá encyklopedie atletiky", "Jan Železný" aut. Pavel Vitouš, "Sto let královny" a edi-
tor publikace "Kdo byl kdo v české atletice". Člen ATFS od 1983, od 1986 člen výkonného výboru. Oficiální
statistik IAAF na MS 1991, 1993, 1995, 1999 a OH 2000, ITO IAAF na úseku statistiky. Člen RR čas. Atle-
tika od 1992.

20. 9. 1928 Zbraslav nad Vltavou Mirko Gräf (†11. 11. 2011), běžec. Začínal jako fotbalista a tenista, s at-
letikou v SK a Sokol Turnov (1944-51), poté ČSSZ, Tatran, Lokomotiva a Stadion Liberec (1952-63, trenér
1954-55 L. Fišer, jinak bez trenéra). Mistr republiky 1958 (kros), 1959 (10 000 m, kros, silniční běh Běcho-
vice-Praha), 1960 (10 000 m). Držitel českého rekordu ve štafetě 4x1 míle (1957). Reprezentoval ve 13 mezist.
utkáních (1956-61). Os. rekordy: 1500 m 3:54,0 (1954), 5000 m 14:04,2 (1957), 10 000 m 29:55,4 (1959).
Po ukončení závodní činnosti působil od 1964 jako organizátor, rozhodčí a trenér. Významní svěřenci: M.
Mader, J. Stehlík, J. Klimešová, T. Krutský a další. Byl členem  atl. klubu AC Slovan Liberec, později ABK Li-
berec. Byl členem pléna federál. svazu, v oddíle místopředsedou.

22. 9. 1948 Prostějov Milan Urban, činovník a statistik. Člen VŠ Praha do 1970, pak SK Slavia Praha; člen
VS PAS do 1970, pak SK Slavia, člen PAS 60. letech a znovu od 1997, v ústředí členem STK. Publikace: spo-
luúčast na téměř všech publikacích SAS, spoluúčast na publikacích EAA a IAAF (sedmiboj žen). Vydal Světové
halové ročenky 1979-92, zajiš�uje podklady a statistické údaje pro všechny brožury i statistické přehledy pu-
blikované ČAS. Připravuje atl. ročenku ČAS „Atletické výkony“ od 1994. Člen ATFS od 1972. Člen RR čas.
Atletika od 1994. Oficiální statistik ČAS (od 2004), vydává výsledkový bulletin „Sekundy a metry“.

22. 9. 1973 Žatec Kamil Damašek, vícebojař. Začínal ve Slovanu Kadaň (1985-90, trenér A. Pulec), poté USK
Praha (1991-94, trenér R. Černý), Dukla Praha (1995-2000, trenér Z. Váňa). Mistr ČR v desetiboji 1992-95
a 1997, v halovém sedmiboji 1994 a 1999, člen mistrovských štafet 4x400 m 1995 a 1996 a 4x200 m
v hale 1997. Reprezentoval celkem v 15 mezist. utkáních (1992-99), z toho 6x v EP. Účastník MSJ 1992 (11.),
HME 1996 (8.), OH 1996 (16.), univerziády 1997 (2.). Os. rekordy: 100 m 10,86 (1996), 400 m 47,33 (1996),
110 m př. 14,61 (1996), výška 208h (1996) a 207 (1999), tyč 500 (1996) a 510h (1997), dálka 740h a 735
(1997), koule 15,71 (1996) a 15,99h (1997), disk 44,99 (1999), oštěp 60,32 (1997), desetiboj 8256 (1996).
Závodní kariéru musel ukončit ze zdravotních důvodů po autonehodě.

24. 9. 1923 Užhorod (Ukrajina) Lev Vodrážka (†11. 12. 2006 Kolín), činovník, člen Sokola Kolín, trénoval
R. Hoppovou a S. Petra, ústř. rozhodčí, v oddíle různé funkce, dále předseda okr. výboru atletiky, předseda
kraj. výboru atl., předseda org. komise atl. ústředí 1971-78, mpř. ČAS 1969-83. Čestný člen ČAS (1983).
25. 9. 1933 Praha Josef Bílek, dálkař. Začínal v Nymburce (1950), poté Sparta Praha (1951-53), RH Praha
(1954-62). Mistr republiky v dálce 1961 a ve štafetě 4x100 m 1954, 1957 a 1958. Reprezentoval v 7 mezist.
utkáních (1957-64). Os. rekord: 740 (1955).

25. 9. 1888 František Slavík, běžec. Závodil za AC Sparta Praha. Mistr zemí Koruny české 1912 (hodi-
novka). Účastník OH 1912 (maraton nedok.).
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26. 9. 1923 Benešov Věra Kuželová, provd. Bémová (†6. 11. 1989), sprinterka. Začínala v Sokole Bene-
šov, poté NSK Praha (1941) a VSK Praha (1946), Sokol Vinohrady (1948-49). Mistryně republiky 1942-44
a 1946 (100 a 200 m), 1944 (sprint. trojboj), 1943 a 1944 (4x100 m). Držitelka 2 českých rekordů na 200 m
26,7 a 26,2 (1946), ve štafetě 4x100 m 49,8 (1946) a 4x200 m 1:51,8 (1944). Reprezentovala ve 3 mezist.
utkáních (1946-48). Účastnice ME 1946 (100 m smf., 200 m rozb.). Os. rekordy: 100 m 12,5 (1946), 200 m
26,2 (1946), 80 m př. 12,5 (1948), výška 145 (1942), dálka 488 (1942). 

26. 9. 1938 Hodonín Milan Mader, běžec. Závodil za Lokomotivu, Stadion a Slovan Liberec (1958-68). Re-
prezentoval v 6 mezist. utkáních (1965-67). Os. rekordy: 1500 m 3:50,9 (1962), 5000 m 14:08,2 (1966), 10
000 m 30:00,8 (1966).

27. 9. 1973 Děčín Kamila Holpuchová, chodkyně. Začínala v Lokomotivě Děčín (1986-89, trenéři E. An-
drlová, od 1987 J. Janák), poté VŠ a USK Praha (1991-97, trenér I. Piták). Mistryně ČR 1991, 1993 a 1994
(3000 m v hale), 1993-95 (10 km). Čs. mistryně 1989 (10 km), 1991 a 1992 (3000 m v hale). Držitelka čes-
kého rekordu na 5000 m chůze 22:29,6 (1991). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1991-97). Účastnice
MSJ 1990 (5000 m 6.) a 1992 (5000 m 5.), MEJ 1991 (5000 m 10.), MS 1991 (10 km 32.), 1993 (10 km
25.) a 1995 (10 km 38.), HMS 1991 (3000 m diskv. v rozb.), HME 1990 (3000 m rozb.) a 1994 (3000 m 10.).
Os. rekordy: 5000 m 22:29,6 (1991), 10 km 44:20 (1993), 20 km 1:44:29 (1990), maraton 2:57:37 (1992).

27. 9. 1933 Levoča (Slovensko) Petr Němeček, výškař, činovník. Člen Bohemians Praha, v oddíle Bohemi-
ans 1958-92, z toho 20 let předsedou, 1971-92 hospodář ČAS. Ředitel závodu MEA 1978. Čestný člen ČAS
(1992). Člen RR čas. Atletika 1974-86.

30. 9. 1948 Liberec Karel Šebelka, roz. Kreipl, činovník a trenér, člen AC Slovan Liberec, trenér od 1974,
člen výboru oddílu 20 let, člen výboru SČ kraje 14 let, v ústředí člen STK 5 let. Os. rekordy: trojskok 14,12
(1975), desetiboj 5491 (1976). Od 2001 sekretář Libereckého KAS.

Milan Skočovský
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NEKROLOG

V sobotu 13. července zemřel po dlouhé těžké nemoci Jiří Sequens. Narodil se 24. dubna 1927 v Plzni.
Věnoval se fotbalu, s nímž také v roce 1939 začínal. Do atletiky vstoupil ve Škodě ETP Plzeň – Doud-
levce (1950), pokračoval v ATK Praha (1951), ZVZL a Spartak Plzeň (1953-1958, trenér Hlinka). Podílel
se na českém rekordu na 4x110 y 42,3 vteřiny (1955). Reprezentoval ve třech mezistátních utkáních,
osobní rekordy měl na stovce 10,7 s z 1954 a na dvojnásobné trati 21,6 o rok později. Jako trenér se
věnoval 35 let fotbalu, především tomu žákovskému, mezi jeho odchovance patří brankář Petr Čech.
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
SRPEN/ZÁŘÍ
24.8.
4. kolo I. ligy mužů a žen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Podle vylosování

24.8.
Česká pojiš�ovna Mizuno RunTour 2013
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Olomouc

25.8
7. mítink pro 2. kolo extraligy mužů a žen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pardubice

31.8.
Mistrovství ČR v běhu do vrchu M,Ž,J
 . . . . . . . . . . . . . .Janské Lázně-Černá hora

31.8.
Nike Run Prague  . . . . . . . . . . . . . . . .Praha

31.8.-1.9.
Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na
dráze  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ústí nad Orlicí

7.9.
4. kolo II. ligy mužů a žen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Podle vylosování

7.9.
Grand Prix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praha

8.9.
Mistrovství ČR družstev mužů a žen
 . . . . . . . . . . . . . . .Nové Město nad Metují

8.9.
Česká pojiš�ovna Mizuno RunTour 2013
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brno

15.9.
Mattoni půlmaraton . . . . .Ústí nad Labem

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

rubriky Kalendář a Zaostřeno na. 
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