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■ SLOVO PŘEDSEDY
Úvodem nemohu nezmínit úžasné zvolení Zuzany Hejnové nejlepší evropskou atletkou roku a její postup mezi
tři nejlepší světové. Pro vítězku domácí ankety Atlet roku 2013 je to výjimečné ocenění a skvělá vizitka našeho
sportu ve světě.
Podzimní dny nejsou v atletice jen obdobím hodnocení ale také časem plánování. Jsem rád, že se nám pod-
ařilo atletickým oddílům, klubům a krajským svazům rozeslat poslední část příspěvku na činnost, který byl roz-
hodnutím Předsednictva ze 16. 6. 2013 navýšen o 3 800 000 Kč. Jak jistě všichni víte, byl letošní rok pro
financování českého sportu mimořádně složitý. Třicet procent částky z „Programu V. na organizaci sportu“
Český atletický svaz obdržel až koncem října a do posledního momentu vůbec nebylo jisté, zda tyto finanční
prostředky vůbec budou.
Ještě složitější situace se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy odehrávala u prostředků na investice.
Spolu s předsedou ČOV se snažíme jednat s MŠMT o nastavení nových pravidel. Z diskusí a jednání, která
probíhají, je patrné, že klíčovými faktory pro získávání finančních prostředků budou úspěšnost daného sportu
a jeho členská základna.
Právě evidence členské základny svazu a vytvoření modelu, který ČASu v podmínkách od Nového roku plat-
ného občanského zákoníku umožní maximální možné čerpání finančních prostředků z MŠMT i ČOV je pro nás
všechny velkou výzvou. Jsem přesvědčen, že ČAS je nejen jedním z nejúspěšnějších svazů v ČR, ale i jedním
z největších. Prokázat to však musíme evidencí všech, kteří atletiku (přirozeně včetně běhů mimo dráhu) pro-
vozují. Jen tak budeme moci být rovnocennými partnery ostatním sportovním svazům při rozdělování finanč-
ních prostředků určených pro sport a to nejen na úrovni MŠMT, ale i na úrovni krajů a jednotlivých měst.
Věřím, že transformaci zvládneme, úspěchy našich atletů nás k tomu zavazují.

S přáním hezkého podzimu,
Libor Varhaník, předseda ČAS

■ ČAS INFORMUJE

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám na desáté číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představo-
váním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme Zlínským a TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště.
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
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■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání 5.11.
P ČAS po připomínkách schválilo projekt Atletika pro děti do škol. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků a do-
provodu na ME v přespolním běhu 2013. Junioři: Jakub Zemaník, Jan Friš, Josef Havlíček, Dominik Sádlo, Adam
Zenkl, Muži do 23 let: Jan Janů, Muži: Milan Kocourek, Lukáš Kourek, Juniorky: Moira Stewartová, Ženy do 23
let: Diana Mezuliáníková, Ženy: Lucie Sekanová, Květoslava Pecková, Kamila Gregorová, Monika Preibischová,
Eva Krchová. ■ P ČAS schválilo Termínovou listinu 2014 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby ji prů-
běžně doplňoval o termíny dalších závodů. ■ P ČAS schválilo návrh na pořádání Extraligy mužů a žen pro rok
2014: 1. kolo společné, 2. kolo se bude skládat ze stávajících sedmi mítinků, M ČR družstev – stejný způsob jako
v roce 2013. ■ P ČAS schválilo návrh rozpočtového záměru ČAS na rok 2014. ■ P ČAS schválilo návrh kritérií
pro rozdělení finančních příspěvků mezi krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz a hlavní podmínky pro je-
jich přiznání a použití pro rok 2014. ■ P ČAS schválilo návrh kritérií pro rozdělení finančních prostředků na pod-
poru talentované mládeže mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2014.
■ P ČAS schválilo návrh kritérií pro rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti mezi atletické oddíly
a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2014. ■ P ČAS schválilo návrh kritérií pro rozdělení
finančního příspěvku na účast v soutěžích družstev mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání
a použití pro rok 2014. ■ P ČAS schválilo návrh na výši členského příspěvku pro rok 2014 v členění na pevnou
částku 200 Kč a na pohyblivou částku 12Kč/evidovaného člena. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji roz-
počtu ČAS k 30. září 2013. ■ P ČAS bylo seznámeno s informací o kontrole zajištění schůze Výboru ČAS. ■ P
ČAS schválilo plán školení a seminářů rozhodčích pro rok 2014. ■ P ČAS schválilo plán školení a seminářů tre-
nérů pro rok 2014. ■ P ČAS schválilo plán ediční činnosti ČAS pro rok 2014. ■ P ČAS schválilo nominaci dele-
gátů ČAS mistrovství ČR a vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR. ■ P ČAS rozhodlo
o výběru pořadatele MU „22“ v roce 2014, kterým bude AK SSK Vítkovice. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci
ze zasedání Rady EA. ■ P ČAS vzalo na vědomí návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek,
dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2014. ■ P ČAS schválilo druhou část
předložených rekordů ČR za rok 2013 (200 m překážek žákyně – Tereza Semecká, desetiboj dorostenci – Jan Do-
ležal, oštěp 500 g žákyně a dorostenky – Nikola Tabačková). ■ P ČAS schválilo základní rekordy v nově zavede-
ných disciplínách. ■ P ČAS přijalo nový atletický oddíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. ■ P ČAS vzalo na vědomí
informaci o průběhu příprav HME 2015 v Praze. ■ P ČAS schválilo udělení záštity předsedy ČAS nad OVOV. ■

Karolína Farská 

■ VÝBOR
Jednání 16.11.
Výbor ČAS schválil zápis ze schůze Výboru ČAS ze dne 23.3.2013. ■ Výbor schválil předložený návrh rozpočto-
vého záměru ČAS na rok 2014. ■ Výbor schválil kritéria pro rozdělení finančních příspěvků pro krajské atletické
svazy a Pražský atletický svaz a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2014, kritéria pro rozdělení fi-
nančních příspěvků na podporu talentované mládeže mezi AO a AK a hlavní podmínky jejich přiznání a použití
pro rok 2014, kritéria pro rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti mezi AO a AK a hlavní podmínky
jejich přiznání a použití pro rok 2014, kritéria pro rozdělení příspěvku na účast v soutěžích družstev mládeže
mezi AO a AK a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2014, kritéria pro rozdělení finančních pro-
středků na podporu provozu a údržby sportovních zařízení mezi TJ a SK a hlavní podmínky jejich přiznání a použ-
ití pro rok 2014. ■ Výbor ČAS dle článku VII odstavec 3 písmeno h) Stanov ČAS pro rok 2014 stanovil sazbu
členského příspěvku takto: každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 200 Kč bez ohledu na velikost své člen-
ské základny, každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 12 Kč. Pro
účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské
základny podle směrnice ČAS č.3/2013 k 31. 12. 2013. ■ Výbor ČAS schválil změnu klíče pro dělení příspěvku
na účast v soutěžích družstev. ■ Výbor ČAS schválil návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, ju-
niorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2014. ■ Výbor ČAS byl se-
známen se stavem příprav HME 2015. ■ Výbor ČAS vzal na vědomí termín jarní schůze Výboru ČAS na 21. 3.
2014. ■ Karolína Farská 

2

tletické listy



■ ČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2013 - KONEČNÉ POŘADÍ
17. října 2013, 14:09  

18. ročník českého běžeckého poháru 2013
odkaz Emila Zátopka a lidové běhání pod patronací J. Kratochvílové

KONEČNÉ POŘADÍ ČBP 2013:
Ž E N Y
1. P. KAMÍNKOVÁ 34, 2. P. Pastorová 28, 3. M. Preibischová 23, 4. I. Sekyrová + R. Churaňová 21, 6. K. Maki
20, 7. L. Sekanová 18... bodovalo celkem 33 závodnic

M U Ž I
1. J. HOMOLÁČ 71, 2. J. Čivrný 65, 3. M. Kocourek 44, 4. V. Pavlišta 42, 5. J. Kohút 34, 6. L. Kourek 29, 
7. P. Pechek 28, 8. R. Krupička 27, 9. R. Hübl + J. Bajza 25, 11. J. Janů + L. Pelouch 24 ... bodovalo celkem 53
běžců

JUNIORKY
1. B. BLAHUTOVÁ 20, 2. T. Zinovjevová + L. Davidová + J. Hinterholzingerová + A. Drahotová 15, 
6. M. Stewartová + ...bodovalo celkem 11 závodnic

JUNIOŘI
1. D. SÁDLO 25, 2. J. Havlíček 17, 3. P. Olič + T. Lichý + J. Zemaník J. 15, 6. J. Kováč 10,
... bodovalo celkem 10 běžců

MUŽI 40
1. K. ŠOUREK 25, 2. J. Král 24, 3. R. Petráš 13, 4. E. Beshir 12, 5. B. Jančík 10,
... bodovalo celkem 22 běžců 

MUŽI 50
1. J. PODUŠKA 40, 2. V. Vacarda 12, 3. P. Eliáš + P. Kratochvíl + P. Šafer + J. Sýkora 8
... bodovalo celkem 19 běžců

MUŽI 60
1. J. Čivrný st. 48, 2. F. Mach 16, 3. O. Ropek + J. Kvita 8,
... bodovalo celkem 17 běžců

MUŽI 70
1. S. Doležal 36, 2. J. Holý + J. Engliš + J. Libra 1,3 ... bodovalo celkem 13 běžců

Český běžecký pohár byl od prvního ročníku vždy prestižní soutěží, jako jediný zahrnoval všechna MČR na dlou-
hých tratích, kros i vrch a celkem objektivně tak určoval nejlepší běžkyni a běžce v ČR. Organizátoři jednotlivých
závodů i za nepříznivé situace drželi stále velmi dobré finanční odměny (Žebrák, MČR Pardubice, Nasavrky...), pře-
sto většina našich nejlepších na tradičních bězích chyběla a závěrečné vyhodnocení v rámci 56. ročníku Slovác-
kého běhu tuto skutečnost jenom potvrdilo. Nezájem juniorské kategorie všechny nemile překvapil.
Organizátoři proto uvažují o jiném zaměření celé soutěže v následujícím 19. ročníku 2014 a na našich stránkách
www.beh-nasavrky-mtb.cz, v rozpisu soutěže a v médiích budeme všechny včas informovat.
MČR veteránských kategorií v půlmaratónu: neděle 25.5.2014 Nasavrky-Ležáky-Nasavrky.

Mgr. Honza Rýdlo, JR RUNNING SPORT-intersport

■ OBNOVA REGISTRACE ATLETŮ
31. října 2013, 13:30 

Obnovu registrace atletů a atletek mohou kluby a oddíly provádět od 1.11. do 31.12.2013 následují-
cím způsobem:
1. Přihlášení do registračního systému ČAS (http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx) pod svým jménem a he-

slem.
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2. Ve filtru „Autorizace:“ se vybere předposlední možnost „Končící platnost“.

3. Objeví se všichni atleti, kterým končí registrace 31.12.2013 a dříve.

4. Cizinců a atletů, kterým skončila registrace v roce 2012 a dříve, se obnova registrace netýká.

5. Pro české atlety, kterým končí registrace 31.12.2013, je třeba otevřít kartu atleta = kliknout na jméno, poté
zkontrolovat, zda platí vyplněné údaje, případně je opravit, a poté potvrdit v dolní části formuláře „obnovit re-
gistraci“.

6. Tím se atlet odešle elektronicky na ČAS, kde bude po zaplacení poplatku ve výši 50 Kč autorizován. Platbu pou-
kazujte na č. účtu 153150982/0300, specifický symbol 03, variabilní symbol = č. klubu/oddílu.

7. Pro urychlení dohledání atletů prosíme kluby a oddíly o zaslání seznamu atletů, kterým má být obnovena re-
gistrace, na atletika@atletika.cz nebo mmastny@atletika.cz.

Martin Mastný

■ ÚŘEDNÍ ZPRÁVA ORGANIZAČNÍ KOMISE ČAS K PŘESTUPŮM
31. října 2013, 13:42 

Organizační komise ČAS vydává pro atletické kluby a oddíly - členy ČAS, tuto úřední zprávu:
Přestupy registrovaných sportovců mezi atletickými kluby a oddíly - členy ČAS, se řídí ustanoveními uvedenými
v čl. 7 až 13 a procesními ustanoveními uvedenými v čl. 21 až 25 směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných spor-
tovcích, ve znění pozdějších předpisů.
Aktuálním přestupním obdobím je 1. až 30. listopad 2013.
Přestup lze ohlásit pouze na modrém tiskopisu „Ohlášení přestupu“ (viz příloha 2 směrnice ČAS č. 8/2009, o re-
gistrovaných sportovcích, ve znění pozdějších předpisů). Ohlášení přestupu na jiném tiskopisu není přípustné
a nebude vůbec projednáváno.
Tiskopisy „Ohlášení přestupu“ si můžete vyzvednout na sekretariátu ČAS nebo vám mohou být zaslány poštou.

Dále si Vás dovolujeme upozornit na stále se opakující nedostatky při přestupech:
- Nejčastějším nedostatkem je nedoložení dokladu o zaplacení poplatku za přestup ve výši 100 Kč, který má být
doručen do sídla ČAS spolu s tiskopisem „Ohlášení přestupu“. Tento nedostatek způsobuje zbytečné průtahy při
vyřizování přestupů, někdy vede i k odmítnutí přestupu, protože ne vždy se ve výpisech z banky dá platba pře-
sně dohledat. Proto je nutné doložit fotokopii ústřižku složenky o zaplacení nebo fotokopii příkazu k úhradě po-
tvrzenou bankou či fotokopii výpisu z internetového bankovnictví. Při platbách je vždy nutné uvádět specifický
symbol 04 - přestupy, a variabilní symbol, což je číslo vašeho atletického klubu či oddílu (viz webové stránky ČAS
- http://www.atletika.cz).
- Rovněž se vyskytují případy, kdy přestup ohlašují sportovci, kteří nejsou vůbec registrováni.

RNDr. Ladislav Kňákal,
předseda organizační komise ČAS

■ SEZNAM TRENÉRŮ ČAS - OBNOVA KVALIFIKACÍ
1. listopadu 2013, 10:12 

Seznam všech trenérů ČAS najdete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/seznam-treneru-cas-obnova-
kvalifikaci/ 
Trenéři, kterým končí v letošním roce kvalifikace jsou zvýrazněni červeně. Trenéři, kterým již kvalifikace skon-
čila jsou označeni žlutě.
Změny vyplývající ze říjnových školení a seminářů budou v seznamu zohledněny do konce listopadu.

K obnovení kvalifikace je možné využít odborných seminářů (9.11.2013):
http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-treneru-podzim-20131 
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Prosíme zástupce oddílů/klubů, aby nám zaslali jména trenérů, kteří již v jejich oddílu/klubu nepůsobí a chtějí
je vyřadit ze seznamu - jména zasílejte Ivetě Rudové na email: irudova@atletika.cz.

Iveta Rudová

■ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA USPOŘÁDÁNÍ 1. KOLA EXTRALIGY DRUŽSTEV
6. listopadu 2013, 16:09 

Soutěžní komise ČAS vypisuje zkrácené výběrové řízení na uspořádání 1. kola extraligy družstev, které se bude
konat dne 17. května 2014. 
Pořadateli náleží náhrada dle čl. 5 soutěžního řádu družstev. Na náklady ČAS bude zabezpečena závodní kan-
celář (informační systém pro vedení závodu, vyhodnocení časů u běhů na cílové kameře, světelné displeje, kom-
plexní zpracování startovních a výsledkových listin, zpracování bodování, informační služby na internetu a výsledky,
umístěné na www.atletika.cz). 

Vyzýváme všechny zájemce, aby své přihlášky do výběrového řízení zaslali e-mailem na adresu vfiser@atletika.cz,
a to nejpozději do 2. prosince 2013.

Předsednictvo ČAS rozhodne o pořadateli na svém zasedání dne 10. 12. 2013.
Václav Fišer, oddělení soutěží ČAS

■ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ KOMISE ČAS
14. listopadu 2013, 11:06 

Jednání proběhlo dne 29. října 2013. Zápis ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/zapis-z-
jednani-ekonomicke-komise-cas/

Martin Mastný

■ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČAS 5.11.2013
15. listopadu 2013, 11:14 

Zápis ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/zapis-z-jednani-predsednictva-cas-5112013/
Martin Mastný

■ ZÁJEZDY ZA SVĚTOVOU ATLETIKOU
19. listopadu 2013, 09:25  

Chystáme se na halové mistrovství světa do Sopot (7.3.-9.3.2014), na mistrovství Evropy do Curychu (12.8.-17.8.
2014) a jako tradičně do Curychu na mítink Weltklasse (28.8. 2014).
Při včasné platbě pro Vás máme připraveny zajímavé slevy. Neváhejte s přihláškami, o zájezdy je vždy mimořádný
zájem!

Podrobné informace v letácích ke stažení: http://www.atletika.cz/cas-informuje/zajezdy-za-svetovou-
atletikou2/ 

Váš Jacek Přibáň

Informace:
CA Brigateam
Svobody 25
350 02 Cheb

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

5

Atletické listy



Obsah: Z činnosti v krajích s. 6 / Jednání KAS s. 7

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ PŘEDSTAVUJEME TJ SLOVÁCKÁ SLÁVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Předseda oddílu: Květoslav Tichavský
Info o oddílu: www.atletikauh.cz
Počet registrovaných atletů v oddílu: 266
(údaje k 20.11.2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v klubu odpovídal jeho předseda Květoslav Tichavský.

Váš oddíl má podle aktuální svazové databáze 266 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregi-
strovaných u ČAS?
Celkem je to 340 členů.

Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Mírný úbytek. Sice máme nyní více dětí v přípravkách, ale odcházejí nám v dorosteneckých, juniorských ka-
tegoriích. Proto také stavíme od přípravky po žactvo po dvou družstvech dívek i chlapců a pak až muže
a ženy. Jednotlivce v dorost a juniorech dáváme na hostování do Olomouce nebo Zlína.

Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu.
Oddíl vedu já, místopředseda Jiří Michalík je zároveň hospodářem, Jaroslav Vlček dělá metodika, Hana Sme-
tanová se stará o rozhodčí, ostatní členové výboru jsou bu� vedoucími družstev, nebo pomáhají jinak, na-
příklad se starají o internet.

Jste v rámci TJ, kolik je v ní sportů? Jak funguje spolupráce mezi oddíly?
Celkem je v tělovýchovné jednotě deset sportů. Spolupráce je myslím na slušné úrovni, už proto že využíváme
zázemí sportovní haly a musíme se mezi sebou dohodnout.

Kolik trenérů a rozhodčích se podílí na práci v oddíle?
Pokud vezmu ty aktivní, máme dva trenéry první třídy, čtyři druhé. Mezi rozhodčími jsou činní čtyři ústřední,
osm I. třídy, a po dvaceti II. a III. třídy.

Vcelku pravidelně hostíte mezistátní utkání. Uvažujete také o některém z republikových šampio-
nátů?
V příštím roce ne, protože se chystáme po dvanácti letech udělat „retoping“ dráhy. Mezistátních utkání jsme
tu měli šest, a letos také třeba atletiku při olympiádě mládeže.

Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové AC?
V květnu jsou to hodinovka a memoriály, které měly letos 23. ročník. Již po 56. proběhl Slovácký běh, který
se koná tradičně druhou neděli v říjnu. Každoročně pořádáme 17, 18 závodů, včetně pohárů rozhlasu a stře-
doškolského nebo čtyřboje.

MIchal Procházka
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NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII ŽEN – HALA, NEMISTROVSKÉ DISCIPLÍNY
50 m 6,23 Renata Kubalová, 65 Vítkovice 91
100y 11,5 Hana Malá, 50 LIAZ Jablonec n. Nis. 69
100 m 11,51 Monika Špičková. 67 Bohemians Praha 89
150 m 17,80 Hana Benešová, 75 USK Praha 04

17,80 Iveta Mazáčová, 86 Olymp Praha 09
300 m 37,14 Denisa Rosolová, 86 Vítkovice 11
ručně 36,1 Ta�ána Kocembová, 62 dtto 83
500 m 1:11,61 Alena Bulířová, 61 Liberec 86
600 m 1:31,19 Lenka Masná, 85 Olymp Brno 09
1 km 2:42,79 Ivana Kubešová, 62 VŠ Praha 91
1 míle 4.35,83 Ivana Kubešová, 62 USK Praha 92
2 km 5:51,78 Ivana Kubešová, 62 dtto 92
5 km 16:24,01 Barbora Kuncová, 82 Liberec 05
10 km 35:15,0 Vlasta Rulcová, 44 LIAZ Jablonec n. N. 83
80 m př. 11,2 Milena Piáčková, 49 Gottwaldov 69
100 m př. 14,20 Michaela Hejnová, 80 Liberec 00
200 m př. 27,0 Jana Korešová, 81 USK Praha 09
spr. trojboj 2723 b Zdenka Mušinská, 57 Zlín 92

7,62 / 12,17 / 25,57
5 km chůze 22:44,24 Dana Vavřačová, 54 LIAZ Jablonec n. N. 86
4x150 m 1:17,4 RH Praha 66

Hiltscherová, Přikrylová, Zábršová, Teichmannová
švédská 2:24,36 Nové Město n. Met. 03
štafeta Rohulánová, Johnová, Rousková, Cvikýřová

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

■ JEDNÁNÍ KAS
Jihočeský KAS, 16.9.
Ekonomika JčKAS. Dle ekonomických informací je příspěvek na činnost kraje a příspěvek na zabezpečení KP,
dále byla podepsaná smlouva na SCM na 190 500 Kč. Hospodaření za 1. pololetí předneseno a zejména z po-
hledu na grant KU bude na VV KAS v 11/2013. ■ Soutěže JčKAS podzim 2013 a hala 2014. Zvážit, zda svolat
na říjen aktiv k soutěžím všech oddílů. Plzeňský KAS nabídl společný KP mužů a žen v hale. Termíny KP v hale
jsou v jednání, návrh 11. a 25.1.2014. ■ JčKAS děkuje všem trenérům za zajištění účasti JčK na hrách VI. LODM.
■ MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou, v Třebíči 6. října. ■ Z Českého atletického svazu odsouhlasené pro-
pozice mezikrajového utkání družstev mladšího žactva 29. září 2013 v Kolíně. ■ Další schůze VV KAS 18.11.

Zlínský KAS, 3.10.
Schůzi řídil předseda svazu Květoslav Tichavský. ■ Schválen zápis z minulého jednání. ■ Následně probráno hod-
nocení ne mistrovských soutěží v Z-KAS, které byly v termínových různých organizátorů atletických akcí s kon-
statováním, že nebyly následně prezentovány žádné problémy. ■ Vzato na vědomí – probíhající soutěž CORNY,
mezikrajové soutěže mladšího i staršího žactva, rozebrány prvotní podklady k hodnocení činnosti SCM, detailní
příprava na konání oponentur dne 14. 11. 2013 v Uherském Hradišti. ■ Byla řešena možnost jednotného oble-
čení na mezikrajských soutěží žactva. 

Moravskoslezský KAS, 14.10.
Jediným bodem jednání byly oponentury ST, SpS, SCM, SG. Písemné vyhodnocení činnosti předložili všichni ve-
doucí ST, SpS, SCM a SG. Všichni přítomni podle stanoveného programu jednotlivě informovali o činnosti svých
středisek. ■ Kontrola zápisu z 15.10.2012: Všechny úkoly byly splněny, trvá kritika současného stavu výkon-
nostních tříd pro žactvo, jsou neobjektivní, nutno je přehodnotit, návrh J.Korbela nevzal nikdo v potaz. ■ Zú-
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častnění kladně hodnotili dopisy, které oceňovaly práci ředitelů škol a trenérů, doporučují v tomto pokračovat,
je to určitě motivující prvek. Co se týká plánovaných staveb u ZŠ Porubské a ZŠ Kudeříkové – zatím se ve výstavbě
nepokračuje. ■ CISO: Netoličková předala písemné hodnocení o činnosti CISO za rok 2013, pro rok 2014 je za-
řazeno 9 atletů, vyřazeni byli pro nesplnění limitů Dominik Košař, Kristina Jurigová a Michal Štefek, CISO velmi
významně podporuje přípravu sportovců, kteří mají ambice postoupit na ME, MS, EYOF apod., CISO finančně
zajiš�uje město a kraj, největším úspěchem v roce 2013 je účast Jany Slaninové na MS mužů a žen v Moskvě. ■
Projednání činnosti SCM: SCM Třinec a SCM Ostrava – obě střediska pracují ve vysoké kvalitě, nevyskytly se
žádné závažné problémy, prohlídky sportovců zajištěny, v Ostravě probíhají ve spolupráci s SG, trenéři Szmeková
a Buzek podrobně informovali o výsledcích obou SCM, v současné době je v Ostravě zařazeno 44 atletů, v Třinci
21, oba trenéři kladně hodnotili odměny pro dobrovolné trenéry v podobě bund, v této chvíli konstatují, že
všichni trenéři jsou již odměněni. Prohlídky, které zajiš�uje SCM je možno proplatit přes pojiš�ovny, při prohlíd-
kách ochotně vydávají potvrzení pro sportovce tak, aby si mohli u své pojiš�ovny nechat částku proplatit. ■ Ter-
mín příštího jednání výboru MSKAS 18.11.

Ústecký KAS, 15.10.
Kontrola plnění úkolů. ■ Před zahájením jednání výboru ÚKAS připomenul předseda členům skutečnost, že plá-
novaná schůze výboru 13.6.2013 se neuskutečnila z důvodu zaneprázdnění členů výboru a s ohledem na ná-
sledný požadavek konat schůzi až po skončení všech soutěží (KP ÚKAS, KPD ÚKAS, MČR jednotlivců a MČR
družstev) s účastí sportovců ÚKAS. ■ Letní olympiáda dětí a mládeže (LODM 2013). ■ Zhodnocení účasti spor-
tovců ÚKAS na MČR 2013 (dráha): Sportovci ÚKAS získali na MČR 2013 v jednotlivých kategoriích celkem 2x
zlatou medaili, 2x stříbrnou medaili a 6x bronzovou medaili. S ohledem na zisk medailí i zařazení sportovců ÚKAS
do reprezentačních výběrů, včetně jejich vystoupení na mezinárodních akcích, je účast sportovců ÚKAS hodno-
cena pozitivně. ■ Informace o hospodaření ÚKAS – informaci podala P.Holcrová, hospodářka ÚKAS: ■ Zhodno-
cení soutěží ÚKAS: Předseda STK ÚKAS zhodnotil ukončenou letní sezonu z pohledu konání soutěží vypsaných
ÚKAS jako zdařilou. Všechny plánované soutěže proběhly i přes problémy vyplývající z jarních povodní 2013. ■
Zhodnocení Krajské olympiády Ústeckého kraje 2013. ■ Mezikrajové utkání mladšího a staršího žactva. ■ Příprava
VH ÚKAS 2013, 23.11.2013 v Mostě na 18.ZŠ od 9.30 hod. ■ Problematika spojená s činností STK – informaci
podal P. Flanderka, předseda STK ÚKAS. Předseda STK ÚKAS informoval výbor ÚKAS o stavu zajiš�ování halové
sezony (problém hala, forma pořádání, výběr disciplín). Dále zmínil informaci o možnosti uspořádání společného
přeboru družstev D a J s Libereckým krajem. Výbor ÚKAS pověřil předsedu STK k dalšímu jednání v této záleži-
tosti. ■ Problematika spojená s činností SCM – informaci podal A. Lesnik. Vedoucí trenér SCM předložil výboru
ÚKAS návrh na zařazení atletů do SCM pro rok 2014. Zároveň předal výboru ÚKAS přehled čerpání příspěvků
na přípravu jednotlivými zařazenými členy SCM. K oběma materiálům byla vedena diskuse. Závěrem pak výbor
ÚKAS oba materiály schválil. ■ Problematika spojená s činností statistika – informaci podal M. Holcr. Statistik ÚKAS
připomenul anketu Atlet ÚKAS 2013 s tím, že na webových stránkách ÚKAS budou zveřejněné výkony a umís-
tění nejúspěšnějších atletů ÚKAS a na následné schůzi výboru ÚKAS bude provedena volba stejným způsobem
jako v roce 2012. ■ Problematika spojená s činností komise rozhodčích – informaci podal R. Trubač. Předseda
komise rozhodčích informoval výbor ÚKAS o záměru připravit v nadcházejícím období doškolení rozhodčích, za
předpokladu, že bude ze strany jednotlivých oddílů o toto doškolení zájem. Dále informoval o proběhlém Ús-
teckém půlmaratonu 2013 a o zajištění této akce. ■ Předseda ÚKAS upozornil na skutečnost, že dosud nebyly
předány ceny za anketu Atlet ÚKAS 2012. Po diskuzi bylo stanoveno, že finanční odměna ve výši 1.000,-Kč bude
dodatečně nahrazena pohárem s upomínkovým štítkem. ■ Předseda ÚKAS připomenul nedořešenou otázku
ohledně školení trenérů AP a TM. ■ S ohledem na konání VH ÚKAS 2013 byla hospodářka ÚKAS pověřena vy-
placením cestovného členům výboru ÚKAS na schůze výboru ÚKAS na základě jejich účasti. Dále výbor ÚKAS
schválil odměny funkcionářů ÚKAS v rozsahu roku 2012 a pověřil hospodářku ÚKAS, vyplatit tyto odměny na
základě uzavřených DoPP. ■ Předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS o jednání ohledně finanční pomoci při li-
kvidaci důsledků jarní povodně v areálu ASK Děčín. Následně podal informaci o současném stavu řešení prob-
lému předseda ASK Děčín, Jaroslav Calda. ■ Příští schůze výboru ÚKAS se koná ve čtvrtek 7.11.

KAS Vysočina, 16.10.
Kontrola úkolů. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení mezikrajového utkání mladšího žactva. ■ Výbor vzal na vě-
domí hodnocení mezinárodního mezikrajového pětiutkání. ■ Výbor projednal přípravu setkání zástupců oddílů,
v pátek 6. prosince v 17 hodin v Jihlavě. ■ Krajský přebor v přespolním běhu. ■ Výbor schválil proplacení příspěvků
oddílům za pořádání KPD, příspěvků na dopravu na závody pro oddíly a faktury za časomíru na KPD. ■ Příští
schůze 11.12.
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PAS, 24.10.
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil minulý zápis, včetně změny číslo-
vání úkolů, a kontrolu plnění usnesení. Výbor schválil předložený návrh na udělení Grantu hl. m. Prahy v oblasti
podpory sportu na rok 2014 v celkové výši 8 531 000 Kč. ■ Výbor vzal na vědomí kontrolu zabezpečení mezi-
krajového halového utkání staršího žactva. ■ Výbor vzal na vědomí kontrolu přípravy vyhlášení nejlepších mla-
dých atletů Prahy pro rok 2013 a schválil: 1. Komisi PAS ve složení B. Skála, P.Šarapatka, J. Ruda a R. Bártl, která
připraví návrh nejlepších mladých atletů Prahy na základě sportovních výsledků v roce 2013. 2. V kategorii ju-
niorek mimořádně vyhlásit tři závodnice, které získaly medaile na juniorském mistrovství Evropy (K.Seidlová,
A.Drahotová a E.Drahotová). 3. Na vyhlášení nejlepších mladých atletů Prahy pozvat trenéry vyhlašovaných at-
letů, předsedy pražských atletických oddílů, předsedu a ředitele ČAS, svazové trenéry. 4. Pro vyznamenané za-
bezpečit diplomy ve stejném rozsahu jako v roce 2012. ■ Výbor schválil zabezpečit pronájem přetlakové haly pro
pražské atletické oddíly/kluby s platnosti od pondělí 11. 11. 2013 denně v době od 17.30 do 20.00 hodin. ■
Výbor uložil: projednat s ředitelem závodů a hlavním rozhodčím soutěže nedostatky, které se vyskytly při přeboru
Prahy ve vícebojích; předložit nový návrh na organizační zabezpečení přeboru Prahy ve vícebojích s cílem zjed-
nodušení této soutěže pro pořadatele. ■ Výbor schválil: 1. Návrh halové termínové listiny Prahy pro rok 201/2014.
2. Zvýšit příspěvek na uspořádání přeboru Prahy družstev žactva SK ZŠ Jeseniova o 5.000 Kč a zároveň snížit pří-
spěvek za pořádání Přeboru Prahy ve vícebojích všech kategorií o částku 2. 000 Kč. 3. Úhrady za uspořádání pře-
bornických soutěží jednotlivců a družstev pražským oddílům, které se uskutečnily v podzimním termínu beze
změn, mimo ty soutěže uvedené v bodě 2. tohoto usnesení. ■ Výbor schválil uhradit PTU příspěvek ve výši 30
000 Kč na zabezpečení činnosti PTU a úhradu nákladů s vedením účetnictví PTU. Úhradu zabezpečí B. Skála. ■
Výbor vzal na vědomí informaci o připravovaných školení pro rozhodčí v měsíci listopadu. ■ Příští jednání výboru
PAS se uskuteční ve čtvrtek 14. 1istopadu 2013.

Plzeňský KAS, 24.10.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Oponentury SCM, SPS a SG proběhnou 20.11. ■ VV se se-
známil s podklady pro hodnocení „detašovaných pracoviš�“ SpS (TJ Klatovy, TJ Baník Stříbro). Atletický oddíl AC
Domažlice podal přihlášku pro zřízení „detašovaného pracoviště“. VV pověřil nezávislou komisi ve složení Sladký,
Janeček, Prokopová vyhodnotit předložené materiály. ■ Předseda Konop předložil výboru PKAS hodnocení SCM
za rok 2013 a seznámil členy s návrhem závodníků zařazených do SCM pro rok 2014. ■ VV informuje kluby
o nově vybaveném pracovišti tělovýchovného lékařství, které provádí veškerá funkční vyšetření. Ordinaci vede
MUDr. Ludmila Beranová , Úslavská 2357/75 Plzeň (vedle haly Lokomotivy). ■ Sladký provedl zhodnocení 4. roč-
níku Běžeckého poháru mládeže, jehož poslední závod proběhl 19.10.v Klatovech. Bylo konstatováno, že počet
účastníků celého ročníku se již stabilizoval. Velký nárůst účasti byl patrný zejména u mladších kategorií, naopak
určité rezervy je vidět u dorostu. Zaznamenán byl i zájem o rozšíření poháru pro mladší ročníky. Sladký připraví
návrh struktury poháru pro následující ročník. ■ Pracovník STK Janeček seznámil výbor s návrhem první verze ter-
mínové listiny pro r. 2014. Předsednictvo ČAS bude schvalovat konečnou verzi koncem listopadu. ■ VV projed-
nal návrh mistrovských soutěží družstev. Janeček seznámí oddíly ve věstníku. ■ Výbor PKAS žádá všechny oddíly,
aby včas zaslaly Janečkovi přihlášku k činnosti. Do přihlášky zároveň uve�te, zda chcete zajistit el. časomíru. Ter-
mín 16.12. 2013. ■ VV odsouhlasil navýšení finanční podpory oddílům, pořádajícím soutěže družstev ml. žactva.
Zvýšená podpora ve výši 2000 Kč bude vyplacena v případě použití el. časomíry. ■ Komise mládeže připraví návrh
závodu přípravek. ■ Hospodář Bastl a pracovník STK Janeček připraví koncepci způsobu financování společných
soutěží s dalšími KASy. ■ Hospodář Bastl upozorňuje při zasílání vyúčtování na nezbytnost uvedení správné adresy
PKAS (změna sídla)! ■ VV pověřil paní Prokopovou a pana Šilhánka organizací motivačních kempů mladšího ža-
ctva. ■ Sekretář Hubáček informoval výbor o konání Středoškolského poháru sportovních gymnázií. Závod pro-
běhne 13.5.2014 na Městském stadionu v Plzni. ■ Hospodář Bastl poskytl informaci o vyfakturování ČASu všech
nákladů na pořádání krajských mistrovství. ■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 28.11. 2013.

Královéhradecký KAS, 6.11.
Kontrola úkolů. ■ Vyhlášení nejlepších atletů za rok 2013 bude uskutečněno v pátek 10.1.2014 od 16.00 hod.
v restauračním zařízení „Pyramida“ v Novém Městě nad Metují. Příspěvek na tuto akci ve výši 15 000,- Kč byl
výborem odsouhlasen. ■ A. Ž�árský seznámil výbor s hodnocením SCM za rok 2013 a s návrhem na sestavu SCM
na rok 2014, který výbor schválil. ■ Příprava podkladů pro jednání s PA KAS k termínovce 2014: 1. jednání –
v úterý 19.11. v 15.30 v Pardubicích – zúčastní se: L. Šnajdr, O. Veverka, P. Metelka; 2. jednání – ve středu 4.12.
v 15.30 v HK U Koruny- zúčastní se: L. Šnajdr, O. Veverka, J. Brych. * Zprávu o průběhu čerpání a o aktuálním
stavu financí předložil J. Brych. ■ Nominace mladšího žactva na ATLETICKÝ KEMP MLÁDEŽE 2013. ■ O. Veverka
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seznámil výbor s konečným stavem soutěží v kraji. ■ Výbor kladně hodnotí účast a výsledky mezikrajového ut-
kání ml. žactva, které proběhlo 29.9. v Jablonci nad Nisou. ■ Halové přebory 2014 proběhnou ve spolupráci s Li-
bereckým KAS v Jablonci nad Nisou v těchto termínech: 19.1. open; 1.2. starší žactvo. ■ Komise ve složení L.
Šnajdr, A. Ž�árský a P. Metelka vyslechla zástupce TJ Loko Trutnov a TJ Dvůr Králové, kteří o přidělení SpS DP pro
rok 2014 mají zájem, a seznámila s průběhem jednání výbor. Výbor navrhuje, aby konečné rozhodnutí padlo při
oponenturách KH kraje18.11., které proběhne za účasti zástupců ČAS. ■ Výbor dodatečně souhlasí s udělením
„Čestného uznání“ u příležitosti 100. výročí založení atletiky ve Dvoře Králové nad Labem těmto funkcionářům:
V. Bartoška, J. Grohová, J. Pospíšil, J. Tomáš, O. Voňka, J. Schreiber, O. Veverka a M. Mikeš. ■ Upozorňujeme od-
díly a kluby, že od 13. 11. do 19. 12. 2013 mohou podávat žádosti o granty vyhlášené KÚ Královéhradeckého
kraje. ■ Příští jednání výboru se uskuteční 17.12. společně se zástupci oddílů, klubů a řídícími soutěží.

Středočeský KAS, 9.11.
Oponentury: Seznam zařazení do SCM; Hodnocení SpS a SCM. ■ SpS a SCM v kraji fungují a nejsou k činnosti
těchto žádné připomínky: SpS Slavoj Stará Boleslav; SpSdp Spartak Vlašim; SpSdp Lokomotiva Beroun; SpS AC
Tepo Kladno; SCM: Pí. Hana Větrovcová předložila seznam navrhovaných členů do zařazení do SCM. Oddíly na-
vrhly další členy do SCM. Je nutno, aby oddíly zaslaly přihlášky na zařazení do SCM co nejdříve k rukám Hany
Větrovcové. Zúčastnění souhlasí s návrhem seznamu a předložení ke schválení na ČASu. ■ Ve dnech 15.-17.11.
se koná v Kolíně Motivační kemp ml. žactva. ■ Soutěžní komise: Termínovku SKAS vytvořil předseda soutěžní ko-
mise Michal Pufr. ■ 7.12. se tradičně uskuteční Pohár družstev v hale. Zúčastnit se mohou ročníky 2000 a starší.
Každá věková kategorie bude mít vlastní výšku překážek a odpovídající hmotnost koulí. Podle návrhu budou
tyto závody spojeny s krajem Vysočina, který projevil zájem a případně některým dalším z menších krajů. První 3
družstva obdrží diplom a pohár. Hodnotit se budou družstva i případně z jiných krajů dohromady. ■ Do konce
roku 2013 je třeba zaslat na SKAS / M. Pufr, J.Klesnil / a na ČAS přihlášky k soutěži družstev. Poplatky za druž-
stva proběhnou stejným systémem, jako v letošním roce. ■ KP ve vícebojích z důvodu malého počtu závodníků
nebude pořádán. Oddíly si víceboje pořádají lokálně a je možno, aby se jich zúčastnili i závodníci jiných oddílů.
■ Žádáme pořádající oddíly, aby včas uveřejnili propozice a na komisi rozhodčích v dostatečném předstihu zaslali
požadavky na rozhodčí. 

KAS Olomouc, 10.11.
Dne 10.11. se uskutečnily oponentury SPS. Vedoucí trenéři zaslaly podklady pro projednávání. Konstatováno: Ve
všech SpS je mnoho zájemců do přípravek. S postupem věku zájem o atletiku upadá. Případný příjem z přípra-
vek není schopen pokrýt požadované náklady na odměny trenérů specialistů. Tabulky s požadavky na splnění kri-
térií byly zaslány pozdě, takže některé discipliny z časového důvodu u některých skupin nebyly splněny. Rovněž
je problém u některých dětí s účastí na požadovaných závodech. 12.11. proběhly oponentury SCM. Z navrho-
vaných 44 sportovců bylo schváleno 33. Do budoucna s uvažovanými změnami v příspěvcích oddílům je třeba
se zaměřit nejen na vysoký počet dětí, ale na splnění všech kriterií a na výkonnost. ■ Olomoucký kraj vypsal pra-
vidla pro poskytování příspěvků na sport na rok 2014 viz: www.kr-olomoucky.cz/prispevky-v-oblasti-sportu-cl-
684.html ■ Aktuální informace z ČAS: mimo jiné – trenérské kvalifikace, obnova registrací, přihlášky k ligové
soutěži. ■ Předložen návrh rozpočtu na rok 2014. Po definitivním příspěvku ČAS bude upřesněn. ■ V diskusi bylo
konstatováno, že především na školách je atletika opomíjena. Problémy nastávají i s uvolňováním pedagogů na
závody. ■ Rozhodčí Iva Machová a Ludmila Pudilová úspěšně absolvovaly seminář ITO a evropských technických
delegátů. Gratulujeme. ■ Vyhodnocení Běžeckého poháru mládeže proběhne 4.12. ve Šternberku. Aktuální in-
formace jsou na : http://bezecky-pohar-olomouckeho-kraje.webnode.cz. ■ V Olomouci se uskuteční 23.11. ško-
lení rozhodčích I. třídy a instruktorů pro Moravu. ■ Bylo diskutováno o termínech vícebojů na rok 2014: ml. žáci
18.6. nebo 25.6. - Přerov, přípravky říjen – Šumperk a ostatní kategorie – Olomouc. Termíny budou upřesněny
po jednání zástupců MMS. ■ Příští jednání se uskuteční v úterý 3. prosince. 

Karlovarský KAS, 12.11.
Kontrola zápisu.. ■ Mistrovství Karlovarského kraje v přespolním běhu Chodov: účast 320 závodníků, organizačně
v pořádku.. ■ Příprava závodů – hala: Mistrovství Karlovarského kraje žactva – 15. února od 10:30 hodin, Praha
- Strahov– rozpis, činovníci, organizační zajištění, rozhodčí, časomíra ŠAK Chodov; Vánoční la�ka Chodov 15.12.
■ Letní sezóna 2014: informace z jednání s PKAS – Dvořák; soutěže družstev – ml. žactvo, ostatní; soutěže jed-
notlivců; termínovka závodů v kraji. ■ Oponentura SCM 20.11. v Chodově. ■ Návrhy na nejlepšího atleta ob-
lasti PK+KK. * Změny financování oddílů. ■ Příprava brožury 2014. ■ SCM – finance aktuální stav – uzávěrka. ■
Školení trenérů III. třídy – nikdo se nepřihlásil. ■ Školení trenérů přípravek ČAS– Triatlet 4 noví trenéři. ■ Další
schůze – 11.12.
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Medailony s. 11

MEDAILONY 1. 12. - 31. 12.
31. 12. 1973 Ostrava Richard Havlásek, tyčkař, sprinter. Začínal ve VŽKG (1987), poté VOKD Poruba (1988-
89), Vítkovice (1990-92, trenér J. Lesák), Dukla Praha (1993-94), SSK Vítkovice (1999). Reprezentoval celkem
v 6 mezist. utkáních (1993-94). Os. rekordy: 100 m 10,92 (1999), tyč 540h (1994) a 530 (1993). 

2. 12. 1928 Brodek u Přerova Vlastimil Brlica, běžec. Závodil za Sokol Olomouc (do 1949), poté ATK Praha
(1950-51), NV a Slovan Olomouc (1952-53), Spartak Přerov (1954-59, Dukla Lipník nad Bečvou (1960-61).
Mistr republiky 1954-56, 1959 a 1960 (3000 m př.), 1951 (4x1500 m). Držitel českého rekordu na 2 míle
9:18,6 (1953), 7 rekordů na 3000 m př. 9:03,6 (1954) - 8:42,2 (1958). Reprezentoval ve 22 mezist. utkáních
(1954-61). Účastník ME 1954 (7.), 1958 (5.), OH 1960 (rozb.). Os. rekordy: 1500 m 3:52,8 (1960), 3000 m
8:27,4 (1954), 5000 m 14:56,8 (1954), 10 000 m 31:24,6 (1954), 3000 m př. 8:42,2 (1958).

4. 12. 1903 Vrcholtovice Zdeněk Otmar († 29. 6. 1994 Praha), činovník, rozhodčí a novinář v Českém Slovu,
zapisovatel ČsAAU od 1923, sekr. ČsAAU (1932-1938), archivář ČsAAU 1934, předseda komise veteránů
ústředí (1969-70).

6. 12. 1928 Mistřín Rostislav Ingr († březen 2012), činovník, rozhodčí. Jako armádní tělovýchovný pracov-
ník od 1958 v Praze a 1961 v Čáslavi. Od l964 Zbrojovka Brno, od 1996 OTEZ Brno. Rozhodčí od 1958, ústř.
rozhodčí. 1958-61 taj. oddílu Blesk Praha, 1961-64 člen komise rozh. Čáslav, 1964-96 člen komise rozhod-
čích Zbrojovka Brno, od 1996 předseda oddílu AK OTEZ Brno, 1988-96 předseda org. komise JM oblasti,
v městském atl. svazu Brno 1984-99 sekr. a člen komise rozh., od 2000 předseda komise rozh. v Brně.
V ústředí 1992-96 člen DR ČAS.

7. 12. 1943 Trenčín (Slovensko) Emília Přivřelová, roz. Ovádková, běžkyně. Držitelka stříbrné medaile
z EHH 1968 ve štafetě 1-2-3-4 kola. Začínala v TTS Trenčín (1959-65, trenér D. Čikel), poté TJ Vítkovice
(1966-75, trenéři J. Kasal a A. Procházka). Mistryně ČR 1971, 1973, 1975 (1500 m), 1975 (3000 m a 4x400
m), 1972, 1973 a 1975 (kros). Čs. mistryně 1967 (800 m), 1969 (800 m v hale), 1962, 1972 a 1975 (kros).
Držitelka českého rekordu na 800 m 2:06,6 (1968), na 1500 m 4:21,0 (1967) a na 3000 m 9:45,8 (1972).
1967 zaběhla nejlepší světový čas na 1000 m 2:44,7. Jako první žena u nás běžela r. 1972 maraton (3:07:23).
Reprezentovala ve 23 mezist. utkáních (1963-75), z toho 3x v EP. Účastnice EHH 1967 (800 m 4.), 1968
(800 m 4., štafeta 1-2-3-4 kola 2.) a 1969 (800 m 4.), ME 1969 (1500 m 12.). Os. rekordy: 800 m 2:05,5
(1968), 1500 m 4:19,0 (1969), 3000 m 9:28,6 (1975).

7. 12. 1963 Praha Luboš Ruda, sprinter. Začínal ve VŠ Praha (1976-89, trenérka od 1983 J. Jílková), poté
Dukla Praha (1990), USK Praha (1991-92), AC Sparta Praha (1993-94). Halový mistr ČR 1991 (200 m) a 1993
(4x100 m). Čs. mistr 1990 (200 m). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1990-93), z toho 2x v EP. Os. rekordy:
100 m 10,53 (1989), 200 m 20,92 (1989).

7. 12. 1933 Jedlová Miloslav Zeman († 9. 12. 2012 Třebíč), činovník, rozhodčí. Pracoval jako ref. KV ČSTV
Jihlava, později OV ČSTV Třebíč, redaktorem 1965-70 a od 1990. Člen Spartaku Třebíč, Zbrojovky Brno, Geo-
testu Brno, nyní JE Dukovany. Trenér od 1960, ústř. rozhodčí. V oddíle byl sekr. oddílu Zbrojovky 1975-85,
jednatelem oddílu Geotest 1986-93, předsedou oddílu JE Dukovany 1996-99. Byl předsedou kraj. atl. sekce
v Jihlavě 1959-60, předsedou STK v Brně 1960-70, předsedou Brněnského atletického sdružení 1990-95.
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V ústředí byl členem pléna 1968-70, členem ČAS 1991-93 a členem STK 1968-95. Publikace: „Osmdesáti-
letá královna“ (1999).

8. 12. 1968 Domažlice Radek Bílý, běžec. Začínal jako lyžař, s atletikou na ZŠ Bělá nad Radbuzou (1980-82),
poté Jiskra Domažlice (1983-88, trenér P. Faschingbauer), Sparta Praha (1989-90). Mistr ČR v krosu 1990.
Účastník MSJ v krosu 1987 (129.). Os. rekordy: 1500 m 3:54,86 a 5000 m 14:41,81 (1989). 

8. 12. 1913 Paskov Zdeňka Koubková († 12. 6. 1986), všestranná atletka. Držitelka 2 světových rekordů
na 800 m 2:16,4 (Praha 14. 6. 1934) a 2:12,4 (Londýn 11. 8. 1934). Začínala ve VS Brno (1931), poté VS
Praha (1933-35). Mistryně republiky 1932-34 (800 m, dálka), 1933 a 1934 (200 m, lesní běh), 1934 (100 m,
výška, trojboj, kros). Držitelka 3 českých rekordů na 100 m 12,6 (1933) - 12,2 (1934), 5 na 200 m 26,3
(1933) - 25,7 (1934), 5 na 800 m 2:26,8 (1932) - 2:12,4 (1934), ve skoku do výšky 151 (1932), 4 ve skoku
do dálky 540 - 583 (1934), 3 ve štafetě 4x100 m 50,1 - 49,8 (1934). Vítězka IV. SŽH 1934 (800 m). Repre-
zentovala ve 3 mezist. utkáních (1931-34). Poslední závod absolvovala 22. 9. 1935 v Praze při utkání ČSAAU
a ČOS. Vzhledem ke změně pohlaví (od 1936 Zdeněk Koubek) byly zrušeny všechny její světové (1943) i české
rekordy (1945). Os. rekordy: 100 m 11,9 (1933), 200 m 25,4 (1934), 800 m 2:12,4 (1934), 80 m př. 12,8
(1934), výška 151 (1932), koule 11,57 (1935), disk 30,70 (1934), oštěp 30,68 (1934).

8. 12. 1953 Cheb Vanda Marušová, roz. Grabovská, oštěpařka. Začínala v Jiskře Aš (1965-70, trenér P. Je-
línek), poté Škoda Plzeň (1971-74, trenér V. Wurm), VŠ Praha (1975-81, trenér J. Šimon). Reprezentovala v 1
mezist. utkání do 22 let (1975). Os. rekord: 52,26 (1979). Po ukončení závodní činnosti od 1980 trenérka
mládeže ve VŠ - USK Praha. Od 1999 metodička náčelnictva ČOS. Překládala pro čas. Atletika, publikuje
články o atletice v časopise Sokol.

9. 12. 1898 Olomouc Valerie Vrabcová, roz. Bolardtová, sport. pseudonym paní Valy (†3. 7. 1984 Praha),
činovnice, sokolská cvičitelka v Opavě, později v Přerově, trenérka SK Přerov v letech 1942-45. Připravila de-
sítky děvčat k mistrovským titulům získaných v letech 1946-49, dala základ mistrovskému celku žen SK Pře-
rov koncem 40. let. Po válce působila v Opavě, kde se napojila jako místopředsedkyně ÚVV strany nár. soc.
na protikomunistický odboj dr. Horákové a byla 1950 odsouzena za velezradu a vyzvědačství na 25 let ža-
láře. Byla amnestována 1960, rozsudek zrušen až 1990.

10. 12. 1903 Emanuel Černý, sport. pseudonym Černoch († 9. 11. 1981), sprinter, po ukončení závodní
činnosti (1925-30) byl organizátorem vysokoškolského sportu i ženského sportu, zakladatel VS Praha. Jako
činovník působil ve VS Praha, NSK a VSK Praha, Sokole Vinohrady a později v Bohemians ČKD Praha. Člen
výboru ČAAU 1926, náčelník od 1929, jedn. ČAAU 1928-29, II. mpř. 1934, pokladník 1939, od května 1945
náčelník, 1946 a 1947 ref. tisku a rozhlasu ČAAU, 1934 předseda středočeského okrsku. Člen mistrovské šta-
fety 4x100 m (1928). Držitel českého rekordu v odd. štafetě 4x100 m 44,0 (1929). Reprezentoval v 1 mezist.
utkání (1929). Os. rekordy: 100 m 11,3 (1925), 200 m 23,2 (1929). 

13. 12. 1903 Praha Marie Mejzlíková II, provd. Mayerová, zemřela v emigraci, nejúspěšnější česká atletka
v meziválečném období; 1921-23 nejlepší na světě. Držitelka 9 světových rekordů: 50 m 6 2/5 (Paříž 20. 8.
1922), 60 m 8,0 (Prostějov 30. 7. 1922) a 7 3/5 (Paříž 20. 8. 1922), 80 m 10,0 (Paříž 20. 8. 1922), 100 y 11
4/5 (Prostějov 30. 7. 1922), a 11 2/5 (Paříž 20. 8. 1922), 100 m 13 3/5 (Praha 5. 8. 1922), skok do dálky 516
(Praha 6. 8. 1922) a 530 (Praha 23. 9. 1923), ve štafetách 4x75 m 42 2/5 (Praha 6. 8. 1922) a 4x100 m 53
1/5 (Paříž 21. 5. 1922). Závodila za SK Úředníků Karlín (1921 - 1925). Mistryně republiky 1923, 1925 (60 m),
1923-25 (100 m), 1923, 1924 (dálka), 1924 (4x 100 m a 100-200-100-200 m). Držitelka 2 českých rekordů
na 100 m 13,6 a 13,0 (1922), ve skoku do dálky 516 (1922) a 530 (1923), ve štafetě 4x100 m 58,6 (1921)
a 53,2 (1922). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1922-25). Účastnice I. SŽH 1922 (60 m 1., 100 y 2.,
4x110 y 3.). V 60. letech se přestěhovala do Německa. Os. rekordy: 100 m 12,8 (1923), dálka 530 (1923).
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14. 12. 1933 Dobrovice u Čáslavi Josef Dušátko, oštěpař. Začínal ve Slavoji Podmokly (1951), poté Slavoj
Čáslav (1952-54, trenér J. Uhlíř), RH Praha (1955-57, trenér Z. Příhoda), Spartak Stalingrad - Bohemians
(1958-60), RH Praha (1961-68, Start Karlovy Vary (1969-70). Mistr republiky 1963-65 a 1967. Držitel 4 čes-
kých rekordů 75,07 (1958) - 79,24 (1965). Reprezentoval ve 25 mezist. utkáních (1955-67), z toho 1x v EP.
Účastník ME 1966 (nekv.). Os. rekord: 79,24 (1965).

14. 12. 1938 Přerov Vladimír Tikal, dálkař, činovník. Oddíly: Spartak Přerovské strojírny, AC Praha 1890,
Sparta Praha. Pracoval jako generální sekr. AC Sparta Praha 1989-93, ředitel Asociace Sparta Praha 1993-
97. V oddíle Sparty mpř. od 1962, v 70. letech předseda STK v Praze a člen STK ústředí. Ředitel vesnice at-
letů při MEA 1978. 1992 až 2009 předseda ekonomické komise ČAS. Od 2009 předseda PAS. Zakladatel
skokanských soutěží s hudbou v hale a tzv. „gigantu“ - mistrovství republiky mládežnických kategorií. Ředi-
tel významných atletických akcí a soutěží. Publikace: „Sport mládeže očima lékaře“ - atletická část. Člen RR
čas. Atletika 1993-96. Os. rekord: 703 (1964).

15. 12. 1928 Chomutov Oldřich Engl († 3. 5. 2010 Ústí nad Labem), kladivář. Začínal ve Spojoceli a Hutích
Chomutov (1950-52), poté RH Praha (1953), ÚDA Praha (1954-55), Spartak Ústí nad Labem (1956-58), Dy-
namo Praha (1959-61). Držitel českého rekordu 61,66 (1956). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1954-
57). Os. rekordy: disk 44,85 (1956), kladivo 61,66 (1956)

15. 12. 1893 Kuřim Eduard Hašek († 25. 10. 1960), sprinter, všestranný atlet. Závodil za SK Moravská
Slavia Brno (1911-20). Mistr republiky 1920 (100 a 400 m). Držitel českého rekordu na 400 m 52,6 (1920).
Účastník OH 1920 (100 m rozb., desetiboj nedok.). Os. rekordy: 100 m 11,0 (1920), 200 m 23,1 (1919),
400 m 52,6 (1920), 110 m př. 18,0 (1920), dálka 650 (1920). Pro zranění kolena ukončil r. 1921 před-
časně závodní činnost (V Praze skákal do dálky, skočil však nečekaně daleko, dopadl na tvrdé místo, které
nebylo tak daleko zryto a přivodil si výron v koleně a tím i konec závodění. Jeho starší bratr Jindřich *2.
8. 1890 Kuřim nazývaný Hajno, závodil za SK Moravskou Sklavii v letech 1912-19. V roce 1913 byl star-
térem na prvních závodech žen na našem území. Védl společně s Adolfem Ženatým také tréninky prvních
atletek klubu).

15. 12. 1913 Karel Hoplíček († 1964), vrhač. Začínal v SK Moravská Slavia a Technika Brno (1930-37), poté
Sokol, LTC a opět Sokol Olomouc (1938-48). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1936-37). Účastník OH
1936 (koule 15.), na Světových studentských hrách v Paříži byl v kouli čtvrtý (14,16). Os. rekordy: koule 15,06
(1938), disk 42,72 (1937). Synovec Františka Hoplíčka - viz heslo.

16. 12. 1923 Jindřich Pěnek, trojskokan, vícebojař. Závodil za SNB Praha (1946-51), poté RH Praha (1952),
Slovan Praha SVTVS (1953), Jiskra Jablonec (1956). Vítěz sletového pětiboje 1947. Reprezentoval v 7 mezist.
utkáních (1949-51). Os. rekordy: výška 183 (1951), dálka 683 (1953), trojskok 13,85 (1949)

18. 12. 1928 Vojkovice Libuše Žáková, provd. Cikrdlová, oštěpařka. Začínala v Sokole Brno I (1947), poté
Zbrojovka, Slavia, Spartak ZJŠ a Slavia Brno (1951-68). Mistryně republiky 1953. Reprezentovala v 9 mezist.
utkáních (1947-55). Os. rekord: 45,94 (1953).

19. 12. 1913 Uherské Hradiště Jaroslav Ryneš († 2. 2. 2005), přední český rozhodčí. Působil jako soudce
v Karviné a byl atl. činovníkem, rozhodčím a trenérem. Ústř. rozhodčí a ústř. instr. rozhodčích, dlouholetý
předseda komise rozhodčích v ostravském a pak severomoravském kraji, později v jihomoravském. Vedl často
ústř. školy rozhodčích a vychoval stovky atl. rozhodčích.
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21. 12. 1928 Zlín Jan Perek († 26. 5. 2012 Zlín), všestranný atlet, zejména oštěpař. Začínal v SK Ba�ov (1944),
poté Sokol Liberec (1946-47), SK Moravská Slavia Brno (1947), Svit Gottwaldov (1949), ATK Praha (1950-51),
Svit a Jiskra Gottwaldov (1952-64). Mistr republiky v hodu oštěpem 1960, člen mistr. štafety 4x400 m (1951).
Držitel 2 českých rekordů v hodu oštěpem 72,85 (1955) a 73,13 (1956), ve štafetě 4x400 m 3:16,6 (1951),
4x200 m 1:29,4 (1950), v odd. štafetách 4x100 m 42,0 (1951) a 4x400 m 3:22,2 (1951). Reprezentoval v 19
mezist. utkáních (1950-60). Os. rekordy: 200 m 21,7 (1950), oštěp 74,29 (1959), desetiboj 6401 (1950,
podle tab. 1934).

21. 12. 1918 František Průša († červenec 2001), činovník, původně působil v Uherském Hradišti, kde byl
od 1944 zkušebním komisařem pro školení rozhodčích. Později člen NSK Praha, Sokola Vinohrady, ČKD Sta-
lingrad-Bohemians. 1946-48 jedn. tech. odboru ČAAU, organizátor závodů mládeže na Strahově září 1943
a červenec 1944. Ředitel a technický ředitel několika MER.

25. 12. 1893 Bašnice Slavoj Friš, JUDr., sport. pseudonym Sláva (†28. 6. 1942 Pardubice), dlouholetý či-
novník ČAAU, mistr republiky na 800 m 2:12,4 (1918) a na 1500 m 4:38,8 (1919), člen SK Slavia Praha, 1919-
23 jedn. ČsAAU, 1926 člen TO, 1932 náhradník výboru. Byl činný nejen v atletice, ale i v Sokole
a důstojnických organizacích. Za nacistické okupace působil v odboji a byl popraven při Heydrichiádě na zá-
mečku v Pardubicích.

25. 12. 1913 Julius Kavan, rozhodčí, přišel ze Slavie do Vítkovic, druhý na MR 1936 na 400 m př., os. re-
kord 58,0 (1941). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1936). Rozhodčí a instr. rozhodčích.

28. 12. 1933 Miroslav Novák, běžec, trenér od 1960 v TJ ODDM Náchod, v letech 1974-75 VŠ Praha. Před-
seda atl. oddílu Náchod, metodik sekce běhů při komisi VS 1974-84, reprezentační trenér 1977-82. Vý-
znamní svěřenci: H. Soumarová, J. Klimešová a další.

30. 12. 1868 Josef Maleček († 21. 2. 1946), jeden ze zakladatelů české atletiky, spolu s O. Lažnovským dali
podnět ke vzniku ČAAU (1897) a klubů AC Praha a AC Královské Vinohrady. 9. 4. 1884 organizoval atletické
závody na ostrově Velké Benátky v Praze a první klubové atletické závody - mistrovství Manin 17. 7. 1887.
Závodil za KB z Manin.

30. 12. 1913 Vsetín Stanislav Otáhal († 31. 5. 2004 Praha), běžec. Závodil za VS a NSK Praha (1935-43).
Mistr republiky 1936 (4x400 m), 1941 (4x400 a 3x1000 m). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1935-37).
Účastník OH 1936 (800 m rozb.). Jeden ze zakladatelů závodu Velká kunratická; závod běžel 36 krát. Os. re-
kordy: 800 m 1:55,8 (1937), 1500 m 4:03,6 (1937), 400 m př. 57,2 (1937).

31. 12. 1973 Ostrava Richard Havlásek, tyčkař, sprinter. Začínal ve VŽKG (1987), poté VOKD Poruba (1988-
89), Vítkovice (1990-92, trenér J. Lesák), Dukla Praha (1993-94), SSK Vítkovice (1999). Reprezentoval celkem
v 6 mezist. utkáních (1993-94). Os. rekordy: 100 m 10,92 (1999), tyč 540h (1994) a 530 (1993). 
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