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■ SLOVO PŘEDSEDY

Hlavní atletická sezóna se rozjela na plné obrátky a my se můžeme těšit z vynikajících výkonů nejen našich, 
ale i předních světových atletů, které dosahují na území naší republiky. Memoriál Josefa Odložila zařazený 
mezi pět mítinků Evropské atletiky kategorie Premium, vícebojařský TNT Express v prestižní IAAF Challenge 
a Zlatá tretra Ostrava jako IAAF World Challenge – takovou úroveň mítinků považuji za úspěch české atletiky, 
navíc na všech třech jmenovaných akcích dostávají příležitost vyniknout domácí. Vyprodaná Zlatá tretra je 
skvělou vizitkou atletiky a její propagací.
Konkurence ostatních sportů roste, a pokud chceme postavení atletiky udržet či vylepšit, neobejdeme se 
bez významných mezinárodních akcí. I to je důvodem pro jednání s Mezinárodní asociací atletických federací 
IAAF o případné kandidatuře Českého atletického svazu na jednu z jejich nejvýznamnějších akcí – Kontinen-
tální pohár v roce 2018. Po Mistrovství Evropy do 23 let 2012 a právě připravovaném Halovém mistrovství 
Evropy 2015 bychom rádi navázali na roky 1997, kdy jsme pořádali Světový pohár IAAF v chůzi, a 2007, kdy 
jsme hostili Mistrovství světa atletů do 17 let.
Kontinentální pohár by mohl být dalším impulsem, ale také sblížením ČAS s IAAF. I proto jsem v minulých 
dnech v Praze a Ostravě jednal s oběma místopředsedy IAAF Sebastianem Coem a Sergejem Bubkou. ČAS 
se snaží být aktivním členem světové rodiny atletických federací a jsem rád, že nejen výsledky atletů, ale
i organizační potenciál pořadatelů naše postavení ve světové atletice podporuje.

S přáním hezkého léta, 
 Libor Varhaník, předseda ČAS
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, 
dostává se k vám šesté číslo Atletických listů roku 2014. V hlavním tématu pokračujeme s představová-
ním největších oddílů z jednotlivých krajů, tentokrát z Ústeckého – AK Bílina.
Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na 
mprochazka@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

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO

Jednání 10.6.
P ČAS zhodnotilo vystoupení dorostenecké reprezentace na EYOT v azérbajdžánském Baku jako úspěšné. 
Gratuluje všem finalistům a kvalifikovaným na YOG 2014. ■ P ČAS vzalo na vědomí návrh závodníků pro 
účast na YOG 2014. ■ P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na ME družstev 2014. ■ P ČAS schválilo 
nominaci závodníků a doprovodu pro 9. WMRA mezinárodní pohár mládeže v běhu do vrchu 2014 v Arco 
di Trento. ■ P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na EP ve vícebojích 2014. ■ P ČAS vzalo na vědomí 
nominaci na ME v běhu do vrchu 2014. ■ P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace závodníků a doprovo-
du na MU dorostenek/dorostenců a juniorek/juniorů 2014. ■ P ČAS vzalo na vědomí návrh manuálu práv 
a povinností delegátů ČAS a technických delegátů mistrovství ČR. ■ P ČAS schválilo Zásady zpracování 
rozpočtového záměru ČAS pro rok 2015. Předsednictvo ČAS uložilo jednotlivým členům předsednictva, aby 
v okruhu své působnosti do 15. září 2014 shromáždili požadavky pro zpracování rozpočtového záměru pro 
rok 2015 a předali je předsedovi ekonomické komise. Předsednictvo ČAS současně vyzývá Dozorčí radu 
ČAS, Arbitrážní radu ČAS a Disciplinární komisi ČAS, aby do 15. září 2014 předali předsedovi ekonomické 
komise požadavky pro zapracování rozpočtového záměru pro rok 2015. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci 
o mobilní atletické dráze v majetku občanského sdružení Zelený ostrov. ■ P ČAS schválilo kandidaturu ČAS 
na Kontinentální pohár 2018. ■ P ČAS pověřilo předsedu ČAS výkonem práv společníka na valné hromadě 
společnosti Ostrava 2011, s. r. o., s tím, že bude při hlasování postupovat takovým způsobem, aby usnesení 
této valné hromady zajistilo podmínky nezbytné pro přípravu kandidatury na Kontinentální pohár 2018 ve 
smyslu a rozsahu takového materiálu. ■ P ČAS schválil Plán práce Předsednictva ČAS na II. pololetí 2014. 
■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentantů na EP v běhu na 10 000 m jako průměrné. ■

Karolína Farská 

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ SDRUŽENÍ ATLETICKÝCH STATISTIKŮ, NOVÉ DOKUMENTY
    22. května 2014, 10:47  

Do sekce Sdružení atletických statistiků byly doplněny nové dokumenty. Ke stažení rovněž zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/sdruzeni-atletickych-statistiku-nove-dokumenty/

Milan Urban 

■ MU DOROSTENCŮ A DOROSTENEK - ZMĚNA TERMÍNU
    23. května 2014, 09:15  
Mezistátní utkání ČR-Maďarsko-Slovensko dorostenců a dorostenek v Maďarsku se bude konat v novém 
termínu 4. července (původně 5.7.).

Tomáš Purman 

■ YANNICK TREGARO NA SEMINÁŘI V ČR
    27. května 2014, 10:45 
Bývalý výborný výškař YANNICK TREGARO, který po ukončení aktivní kariéry trénoval mj. trojskokana Chris-
tiana Olssona nebo výškařku Kajsu Bergqvist a který je v současné době trenérem vynikající švédské výškař-
ky Emmy Green – Tregaro, přijal pozvání do České republiky. Na říjnovém trenérském semináři poodhalí (jak 
sám uvedl) svoje nápady a nadšení pro skok do výšky. Využijte příležitosti setkat se s významnou světovou 
trenérskou osobností!
Další informace k semináři a podmínky přihlášení:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/yannick-tregaro-na-seminari-v-cr/

za MK ČAS: Iveta Rudová
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■ PROSTŘEDKY NA SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MEZI TJ A SK
    29. května 2014, 16:07 
Na základě Rozhodnutí MŠMT č. 502014_4_057 a schválených kritérií pro rozdělení fi nančních prostředků 
na podporu provozu a údržby sportovních zařízení mezi TJ a SK pro rok 2014 byl proveden výpočet, který je 
uvedený (spolu s kritérii) zde: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vypocet-fi nancnich-prostredku-na-podporu-upsz-mezi/

Martina Renzová, ekonomka ČAS 

■ PŘÍSPĚVKY NA TALENTOVANOU MLÁDEŽ MEZI AK A AO
    2. června 2014, 11:05 
Na základě Rozhodnutí MŠMT č. 502014_2_106_A a schválených kritérií pro rozdělení fi nančních příspěvků 
na podporu talentované mládeže mezi AK a AO pro rok 2014 byl proveden výpočet, který je uvedený (spolu 
s kritérii) zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vypocet-fi nancnich-prispevku-na-podporu-talentovan/

Martina Renzová, ekonomka ČAS 

■ PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST AK A AO
    4. června 2014, 11:19 
Na základě Rozhodnutí MŠMT č. 502014_5_003_A a schválených kritérií pro rozdělení fi nančních příspěvků 
na podporu činnosti mezi AK a AO pro rok 2014 byl proveden výpočet, který je uvedený zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vypocet-fi nancnich-prispevku-na-podporu-cinnosti-m/ 

Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MČR 2015 (2016)
    6. června 2014, 15:34 
Soutěžní komise ČAS vypisuje výběrové řízení na uspořádání mistrovství České republiky pro rok 2015 (kros, 
10000 m, víceboje, junioři/dorost, do 22 let, družstva, žactva), mužů a žen na dráze pro rok 2016, 1. kolo 
extraligy 2015.
Podrobnosti včetně fi nančního příspěvku ČAS zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vyberove-rizeni-na-usporadani-mistrovstv1/

Dušan Molitoris, předseda soutěžní komise ČAS

■ TABULKY LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ 2014
    8. června 2014, 16:03 
Pořadí ligových soutěží 2014 po 2. kole ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-ligo-
vych-soutezi-20141/ (tabulky budou průběžně aktualizovány podle došlých zpravodajů řídících pracovníků)

Mgr. Václav Fišer

■ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2015
    10. června 2014, 15:44 
Soutěžní komise ČAS vypisuje výběrové řízení na uspořádání nemistrovských soutěží pro rok 2015: republi-
kové fi nále Poháru rozhlasu, IAAF World Athletics Day, Olympic Hopes
Podrobnosti včetně fi nančního příspěvku ČAS zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vyberove-rizeni-pro-nemistrovske-souteze-2015/ 

Mgr. Václav Fišer
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■ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ TRENÉR SCM
    17. června 2014, 14:12 
Český atletický svaz vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa vedoucího trenéra Sportovního centra 
mládeže v atletice pro Krajský atletický svaz Vysočina.
Podrobnosti zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/vyberove-rizeni-vedouci-trener-scm2/

Mgr. František Fojt, ředitel ČAS

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 4 ■ Jednání KAS s. 6

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ Představujeme AK Bílina
Prezident: Jaromír Říha
Info: www.akbilina.net 
Počet registrovaných atletů: 172
(údaje k 23.6. – online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v klubu odpovídali členové výboru klubu.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 172 členů. Kolik máte celkově, včetně těch nere-
gistrovaných u ČAS?
K 19. lednu letošního roku měl AK Bílina 371 členů, z toho tedy 172 registrovaných.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
V posledních letech jsme zaznamenali mírný nárůst: v roce 2010 jsme měli 221 členů, 239 členů ve 2011,
v roce 2012 to bylo 248 sportovců.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
V posledních letech pravidelně trénuje a závodí kolem stovky atletů (2010-99, 2011-118, 2012-132, 2013-
105).
Kolik a jaká družstva letos přihlašujete?
Přihlašujeme družstva mužů – áčko do 1. ligy, béčko do krajského přeboru, ženy do 2. ligy, dorostenky s am-
bicemi postoupit minimálně do republikového semifi nále, dále do krajských soutěží ještě starší žáky, mladší 
žáky i žákyně. Celkem tedy sedm družstev.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
U projektu Atletika pro děti jsme byli od samého počátku. Stali jsme se pilotní školkou, a tak jsme stáli u zrodu 
testování sad náčiní. Metodicky pomáháme oddílům z našeho kraje. Pořádáme spoustu sportovních akcí pro 
nejmenší děti. Ve městě a v regionu jsme hlavním pořadatelem aktivit pro nejmenší mládež, a tak je u nás 
o tento projekt enormní zájem. Velmi úzce spolupracujeme se Základní školou Za Chlumem, která je naším 
partnerem Atleťáčku. Dá se říct, že jsme příkladem pro ostatní sporty, které zakládají podobné projekty, jako 
např. Sokoláček, Fotbálek aj.
Přibližte prosím strukturu vedení oddílu i se jmény, kdo za co zodpovídá, činnost výboru, četnost 
schůzek apod.
Výbor se v letošním roce skládá z osmi členů. Prezidentem klubu je JUDr. Jaromír Říha, o fi nance se stará 
Čestmír Duda mladší, Milan Holcr dělá statistika, Martin Sýkora, Jiří Nechvátal a Zdeněk Bažant jsou trenéry, 
členem výboru jsou dále vedoucí ligového družstva mužů Josef Mairich a sekretář Václav Janouch. Výbor se 
schází podle potřeby, loni to bylo jedenáct schůzek. 

■ Z KRAJŮ
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Jste ryze atletický klub. Jaké to má (ne)výhody oproti členství v nějaké jednotě, můžete-li srovnávat?
Je to těžké posoudit. Určitě si můžeme o spoustě věcí rozhodovat sami. Tím, že jsme jedním z hlavní garantů 
sportu v Bílině, dostává se nám dobré podpory od města. Děti a mládež rozdíl nepocítí, neboť naší hlavní 
fi lozofi í je všestrannost. Nevěnujeme se jen atletice, ale spoustě dalších sportů a pořádáme i různé sportovně 
- společenské akce pro rodiče a děti.
Máte zkušenost se šampionátem na desítku. Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání mist-
rovství ČR?
Nejspíše ne. MČR bychom asi dokázali uspořádat ve spolupráci s dalšími aktivními kluby z kraje.
Jste známí pořádáním Bílinské půlky, letos se však (alespoň podle kalendáře) nekoná. 
Ale ano, Bílinská půlka se bude konat, a to 16. srpna, jen se do první verze kalendáře nedostala kvůli pozd-
nímu odeslání termínu.
Podle závodu „Rozlučka se starým polytanem“ odhaduji, že se stadion rekonstruuje. Jak hodně roz-
sáhle? Kdy bude probíhat (probíhá) a kdy bude dokončeno? Jak to ovlivní přípravu atletů?
Takřka přes měsíc a půl trvala rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny. Byla provede-
na oprava umělého povrchu, jeho nový nástřik a lajnování. V souvislosti s tím proběhla celková rekonstrukce 
koulařského sektoru, která sestávala ve výstavbě nového koulařského kruhu a dopadového sektoru. V kladi-
vářském sektoru za řekou byl zhotoven nový odhodový kruh. Jednalo se o náročnou práci, která pro sportov-
ní přípravu činila velké potíže, především s ohledem na technické disciplíny, které nebylo možné trénovat. Od 
17. června se už můžeme plně věnovat nácviku technických disciplín na stadionu. Běžeckou přípravu jsme
v době rekonstrukce absolvovali v příjemném prostředí lázeňského parku na Kyselce.

Michal Procházka

40 m 5,2 Petr Kudyn, 53 Přelouč 66

50 m 6,64 Václav Bohutínský, 92 Dukovany 05

ručně 6,1 Jaroslav Fikejz, 27 Vysoké Mýto 40

6,1 Jan Hejzlar, 62 AC Praha 1890 75

60 m 7,56 Ivan Šlehobr, 76 Slavia Praha 89

7,56 Michal Urban, 97 Tábor 10

ručně 7,2 Jaroslav Fikejz, 27 Vysoké Mýto 40

7,2 Ladislav Mandelík, 52 Vyškov 65

7,2 Miloslav Vaněk, 62 Liberec 75

7,2 Miroslav Homza, 62 Poruba 75

7,2 Ivan Šlehobr, 76 Slavia Praha 89

100 m 11,62 Matěj Krsek, 00 Kladno 13

150 m 17,74 Matěj Krsek, 00 Kladno 13

ručně 17,3 Ivan Šlehobr, 76 Slavia Praha 89

200 m 25,10 Dominik Křesťan, 98 Karlovy Vary 11

300 m 38,13 Matěj Krsek, 00 Kladno 13

ručně 37,7 Miloslav Vaněk, 62 Liberec 75

■ NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY MLADŠÍCH ŽÁKŮ DO 13 LET
Veškeré opravy a dodatky na adresu autora – Jiří Hetfl eiš, Jilemnického 298, 562 01 Ústí nad Orlicí, e-mail: 
eva.hublova@seznam.cz
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NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY MLADŠÍCH ŽÁKŮ DO 13 LET

400 m 56,55 Jan Cihlář, 89 Nové Město n. Mor. 02

ručně 56,1 Jiří Maidl, 68 Technika Brno 81

500 m 1:09,8 Miloslav Vaněk, 62 Liberec 75

600 m 1:30,4 Zdeněk Pichl, 83 Kolín 96

800 m 2:06,4 Robert Štefánek, 81 Havlíčkův Brod 94

1 km 2:45,9 Miroslav Lysý, 63 Žďár n. Sáz. 76

2:45,9 Jiří Maidl, 68 Technika Brno 81

1500 m 4:20,70 Lukáš Vydra, 73 Spartak Praha 4 86

1 míle 5:00,3 Robert Štefánek, 81 Havlíčkův Brod 94 

2 km 6:31,8 Vojtěch Durák, 90 Znojmo 03

3 km 9:48,52 Ondřej Nýdrle, 88 Liberec 01

5 km 17:54,9 Pavel Bulíček, 68 Brno-Žabovřesky 81

10 km 39:35,0 Luděk Šír, 76 Zbrojovka Brno 89

hodinovka 14.606 m Květoslav Malý, 68 Oslavany 81

50 m př./76 8,3 Jiří Zákostelský, 61 AC Praha 1890 74

60 m př./76 8,81 Petr Pavlíček, 74 Duchcov 87

80 m př./76 12,16 Petr Polák, 76 Sparta Praha 89

ručně 11,7 Petr Pavlíček, 74 Duchcov 87

11,7 Zdeněk Pravda, 76 Zlín 89

100 př./76 15,40 Matěj Chvála, 93 Liberec 06

100 m př./84 15,09 David Matoušek, 97 Stará Boleslav 10

100 m př./100 19,3 Petr Vaněk, 86 Ostroměř 99

200 m př./76 30,35 David Matoušek, 97 Stará Boleslav 10

1500 m př./84 5:00,99 Radek Štěpánek, 89 Prostějov 02

výška 183 Jan Poděbradský, 74 ZŠ Jeseniova Praha 87

tyč 375 Zdeněk Pravda, 76 Zlín 89

dálka 635 Jaroslav Fikejz, 27 Vysoké Mýto 40

trojskok 1107 Ondřej Hruška, 97 Most 10

■ JEDNÁNÍ KAS

■ Ústecký KAS, 24.4. 
Kontrola plnění úkolů. ■ Ekonomicko – hospodářské záležitosti: výbor souhlasí s proplacením faktur; prove-
dená úhrada ve prospěch FC-BC Kadaň; informace o dosud provedených úhradách soutěžních poplatků; in-
formace o školení rozhodčích. ■ Činnost ČAS a KM –dvě sady Atletiky pro děti rozhodl výbor ÚKAS přidělit do 
USK VŠEM Ústí (pro školku) a AC Ústí (pro školu); předseda výboru ÚKAS navrhl zvážit možnost zavedení ce-
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loroční soutěže pro tuto kategorii dětí, výbor neprojevil o takto prezentovaný záměr zájem. ■ Místopředseda 
ÚKAS informoval výbor o: překrývání termínů jednotlivých akcí pořádaných v Ústeckém kraji; výsledcích atletů 
ÚKAS na MČR v přespolním běhu; průběhu KP v přespolním běhu v Bílině; pro příští roky domluvit netříštění 
termínů Běkoda Teplice a Kondičních běhů Kadaň. ■ Výbor vzal na vědomí zprávu o školení a doškolení 
rozhodčích III. a II. třídy, 12. a 13. duben. ■ Problematika spojená s činností STK: podána informace k vyda-
né brožuře Atletické soutěže 2014; upřesněn konečný seznam přihlášených družstev do KPD ÚKAS; - bylo 
opětovně zdůrazněno rozhodnutí výboru ÚKAS o nutnosti nahlášení záměru pořádání závodů s předstihem 14 
dnů a jejich dodatečné zapsání do termínové listiny ÚKAS (pan Holcr). ■ Podána informace o Zahajovacích 
závodech v Bílině. ■ Vznesen dotaz ohledně nominací na mezikrajské akce. Výbor rozhodl takto: nominační 
komise zůstane stejná jako v 2013; termín uzávěrky nominací pro mezikrajská utkání st.žactva je 8.6.2014 
a pro ml. žactvo 16.6.2014, nominováni budou 1 - 2 nejlepší ve statistických tabulkách ÚKAS ke dni nomina-
ce.  ■ Upozorněno na problém s uspořádáním baráže o 2.ligu dne 20.9. ■ Předseda výboru ÚKAS informoval 
o výpočtu příspěvků pro KAS v roce 2014. V následné diskuzi byl nastíněn předpokládaný rozpočtový záměr 
s tím, že je třeba jednotlivé očekávané náklady a příjmy upřesnit a podrobněji specifi kovat. ■ Příští schůze 
22.5.

■ KAS Vysočina, 14.5.
Kontrola úkolů. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení školení trenérů. - proškoleno bylo 13 nových trenérů. ■ 
Výbor projednal mezikrajová utkání žactva. 14.6. Vlašim, starší žactvo; 22.6. Olomouc mladší žactvo. ■ Vý-
bor vzal na vědomí rezignaci Marka Nekováře na funkci řídícího soutěže, nového navrhne Kristinus. ■ Výbor 
projednal přípravu na KP ve vícebojích, 7. a 8.6. Pacov. ■ Výbor projednal přípravu KP mužů, žen, juniorů 
a dorostu, 15.6. Pacov. ■ Do 30. května podat návrh na ocenění KASu dlouholetých činovníkůpři příležitosti 
životního jubilea. ■ Výbor vzal na vědomí výsledky jednání na KÚ ohledně KCTM. ■ Výbor schválil proplacení 
cestovních nákladů na seminář o KCTM. ■ Příští schůze 7.6. v 19 hodin, Pacov.

■ Moravskoslezský KAS, 19.5. 
Kontrola zápisu: Pohár Českého rozhlasu - jednáno s Gellnarovou, přijde na podzimní zasedání MSKAS; 
webové stránky jsou aktualizovány, bohužel z klubů a oddílů nechodí žádné podněty a materiály, znovu vy-
zýváme, aby kluby na adresu j.odstrcilik@seznam.cz posílaly příspěvky vč. foto; školení rozhodčích 2. a 3.5., 
proběhlo, bylo vyškoleno celkem 30 rozhodčích, děkujeme lektorům Fialovi, Klepkovi a Kubenkovi, kteří velmi 
přispěli k úspěchu školení, potěšitelné je, že u rozhodčích byl nízký věkový průměr, dále všichni zúčastnění 
získali hodnocení nad 80%; závody štafet ZŠ – byly úspěšně uspořádány, bohužel zradilo počasí, tak z 28 při-
hlášených ZŠ, se zúčastnilo 16, přítomna byla ČT, která natočila krátký záznam; rozpor mezi brožurou morav-
skou a brožurou ČAS, na který upozornila Szmeková - start žáků v soutěži dospělých - platí brožura ČAS. ■ 
Zpráva o hospodaření – podala Zvolánková, zatím vše dle rozpočtu, očekáváme dotaci z ČAS, hospodář kraje 
rozešle faktury na ostatní moravské kraje. ■ Hodnocení činnosti SpS při ZŠ – nejsou žádné závažné problémy, 
zatím se v činnosti daří, Zvolánek průběžně bude sledovat záležitosti SpS v MS kraji. Informace o přípravě ZT, 
MČR, MU22 podal Zvolánek – vše probíhá v souladu s časovým plánem, k MČR byla již 3 jednání se zástupci 
ČASu, dne 20.5. podá na P ČAS podrobnou informaci Zvolánek, velmi úspěšně se rozjela Čokoládová tretra 
(Opava, Havířov, F-M), celková účast cca 1.000 dětí. ■ ČUS MS kraje nás požádala o určení zodpovědného 
trenéra, která se bude starat o přípravu 7. LODM v roce 2015, která je přidělena plzeňskému kraji, výbor 
MSKAS projednal materiál, který byl zaslán a určil vedoucího teriéra LODM atletika: Hana Legerská gimany@
seznam.cz, tel.: 732228204. ■ Byla projednána výborem MSKAS účast na mezikrajských utkáních, ml. žactvo 
OL – 22.6., , st. žactvo Vlašim – 14.6., vedoucí trenér Tomáš Kopecký. ■ Zvolánek podal informace o výstavbě 
atletické haly, která se již rozjela, všichni věříme, že stavba bude včas dokončena k 30.5., splní se tak sen 
všech atletů na Moravě. ■ Termín příštího jednání 23.6.2014. 

■ Karlovarský KAS, 20.5.
Kontrola zápisu – splněno. ■ Hodnocení závodů: Všechny závody za uplynulé období (od 24.4. – 20.5.2014) 
proběhly bez organizačních problémů. VV KKAS děkuje všem klubů za spolupráci. Poděkování rovněž patří 
Kaloudové za pomoc a organizaci při krajském fi nále Poháru rozhlasu. ■ Příprava závodů: 23.5. Cheb – kraj-
ské fi nále Štafetového poháru; 24.5. Stříbro – OMJ žactva všech kategorií; 24.5. K.Vary - 1/2maraton; 1.6. 
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Nýřany – II.kolo OMD mužů – časomíra ŠAK Chodov; 3.6. Chodov – předžactvo – Chodovské víceboje; 7.6. 
Plzeň – OMJ (dorost,junioři, dospělí); 11.6. K.Vary – II.kolo OMD mlad. žactva; 14.6. Vlašim –mezikrajové utká-
ní st.žactva; 20.-21.6. Chodov – Maxištafety; 21.6. Kolín – mezikrajové utkání ml. žactva – vedoucí L.Dočkal; 
25.6. M.Lázně – Memoriál H. Trejbalové. ■ STK (O.Dvořák) pověřen jednám s PKAS, aby do fi nále OMD ml. 
postoupilo z našich skupin po třech týmech. ■ VV KAAS odsouhlasil zhotovení 60 ks dresů pro krajská druž-
stva, použije se na letošní mezikrajové utkání a v příštím roce na LODM. ■ Byli určeni vedoucí na mezikrajová 
utkání. ■ Další schůze 10.6. 

■ KAS Olomouc, 27.5.
Mezikrajové utkání staršího žactva – Vlašim 14.6. ■ Mezikrajové utkání mladšího žactva – Olomouc 22.6. ■ 
Projednat na komisi mládeže koordinaci termínů akcí pořádaných ČAS, AŠSK a OVOV z důvodu kolize termí-
nů. ■ Navrhujeme soutěžní komisi stanovení výkonnostních limitů pro bodování v soutěžích družstev – mnohé 
výkony zvláště v technických disciplínách znehodnocují a zbytečně protahují soutěž. ■ Opět upozorňujeme 
na nutnost zdravotních prohlídek u závodníků. Urychleně především členů SCM a CISKO z důvodů možnosti 
čerpání fi nančních prostředků. ■ Vyšla nová Pravidla atletiky – KASO bude objednávat pro celý kraj. Žádáme 
představitele oddílů, aby sdělili počty pravidel pro své rozhodčí. ■ Dne 8.11. proběhne školení rozhodčích 
1. třídy v Olomouci. Z Olomouckého kraje jsou přihlášení zástupci Prostějova 3x, Šternberka 3x, Olomouce 
3x a Hranic 1x. Prosíme zástupce Prostějova o nahlášení kontaktních adres. ■ Fakturace za uspořádání KP 
staršího a mladšího žactva – 8000 Kč a za družstva přípravek – 6000 Kč. ■ Školní štafetový pohár – zvítězila 
škola: RG a ZŠ města PV Studentská 2 Prostějov. Startovalo celkem 10 škol. ■ V krajském fi nále atletického 
čtyřboje zvítězili žáci ze ZŠ Heyrovského Olomouc a žákyně ZŠ Šumavská Šumperk. ■ AK Olomouc zajišťuje 
pro Olomoucký kraj mimo Šumperka měření časů elektrickou kamerou. Pro oddíl a obsluhu kamery je to 
organizačně i fi nančně náročné. Proto bude muset upravit cenu za pronájem kamery a zajištění obsluhy. ■ 
Z Krajského kola Poháru rozhlasu postupují do celostátního fi nále ve st. i ml. žácích – ZŠ Heyrovského Olo-
mouc a žákyních ZŠ Železného Prostějov. ■ Vlivem velkého výkonnostního rozdílu ve skoku vysokém v sou-
těžích škol především PR (více než 50 cm) dochází k prodlužování soutěže. Je třeba zvážit optimální nastavení 
základní výšky při povinnosti zvyšování o 4 cm. ■ Příští jednání se uskuteční 25.6.

■ Plzeňský KAS, 28.5.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Výbor KKAS vyrozuměl předsedu PKAS Konopa, že 
v roce 2015 nebude participovat na pořádání halových přeborů žactva a dospělých kategorií. Při pořádá-
ní soutěží na dráze počítá se spoluprací v rozsahu roku 2014. ■ Při OMD mládeže v Klatovech došlo k 
problémům v hodu kladivem, které vyústily v úraz závodnice. Důvodem byly nedostatky v sektoru a chyby 
rozhodčích. Náhradní termín této disciplíny je 7.6. Jinak ostatní průběh bez závad. ■ Mistrovství Plzeňského 
a Karlovarského kraje staršího a mladšího žactva proběhlo bez problémů. Bylo konstatováno, že způsob 
vyhlašování jednotlivých kategorií byl poněkud komplikovaný. ■ 7.6. pořádá AK Škoda v Plzni Mistrovství 
Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje dospělých, juniorů a dorostu. ■ 14. 6. (starší žactvo) a 21. 
6. (mladší žactvo) proběhnou mezikrajová utkání žactva. ■ Garant LODM 2015 Šilhánek předložil VV se-
znam trenérů zajištujících výpravu. 4.6. proběhla schůzka garantů jednotlivých sportovních odvětví svolaná 
Krajským úřadem.  ■ Předseda soutěžní komise Janeček obdržel žádost KKAS, aby i z tohoto kraje mohla 
postoupit do fi nále OMD mladšího žactva Plzeňského a Karlovarského kraje tři družstva (tak jako u skupin A 
a B). Soutěž by tak proběhla jako 9 utkání. Výbor PKAS vyslovil s tímto návrhem souhlas. ■ PKAS obdržel od 
ČASu přestupové a hostovací lístky. Zájemci o tyto lístky se mohou přihlásit u Janečka. ■ Předseda soutěžní 
komise Janeček objedná pro potřeby PKAS 20 výtisků poslední verze pravidel atletiky. ■ Sladký informoval 
VV, že se mu podařilo zajistit od fi rmy Decathlon sponzorský dar pro PKAS. Tyto prostředky budou použity 
ve prospěch atletických soutěží. ■ 7.5. pořádaly Klatovy krajské kolo Školního štafetového poháru. Pořadatel 
zajistil průběh soutěže kvalitně, přestože počasí atletice příliš nepřálo. Závodu se zúčastnilo 13 škol (mírně 
nadprůměrná účast). ■ Příští jednání výboru se uskuteční 26.6.
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MEDAILONY ČERVENEC 2014
Alexa Jaroslav, *6. 7. 1949 Brno, †5. 8. 2008 Mariánské Lázně; výškař. Začínal při lize žactva v Brně (1963), 
Spartak ZJŠ Brno (1963-70, trenér Z. Odehnal), poté Dukla Praha (1971-76, trenéři J. Kovář a Z. Melichárek, od 
1974 Z. Melichárek a Z. Odehnal). Účastník EHJ 1966 (12.), OH 1968 (kval.) a 1972 (kval.). Mistr ČR 1974-75, 1976 
v hale, čs. mistr 1968 a 1972, 1974 a 1976 v hale. Držitel 4 českých rekordů 215 (1968)-221 (1972). Reprezentoval 
v 16 mezist. utkáních. Os. rekord: výška 221 (1972).
Arslanian Armenak, *22. 7. 1924, Praha; činovník. Začínal v NSK-VSK Praha, kde vedl dorost. Jeden z organi-
zátorů startu atletů USA u nás v 1946-48, mezin. jedn. středočeské župy ČsAAU 1948 a mezin. jedn. Pražského 
pětižupí Sokola 1948.
Balšánek Vladimír, *7. 7. 1939 Kolšov; běžec. Začínal v SZ Litvínov (1958-61), poté Dukla Praha (1962-71). Mistr 
republiky 1964 (silniční běh Běchovice) a 1967 (10 000 m). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1965-70), z toho 
1x v EP. Os. rekordy: 800 m 1:53,5 (1962), 1500 m 3:47,3 (1964), 3000 m 8:12,3 (1964), 5000 m 14:07,4 (1964), 
10 000 m 29:44,0 (1970), maraton 2:27:30 (1971).
Boldan Arnošt, *21. 7. 1934. kladivář, závodil za Spartak-Škoda Plzeň (1953-1971). Dále působil v TJ Klatovy, 
trenér II. třídy, rozhodčí a hospodář oddílu. Objevil V. Fišera a V. Zwiefelhofera. Os. rekord: kladivo 56.88 (1964).
Brabec Jaroslav, *27. 7. 1949 Litoměřice; koulař. Halový mistr Evropy (1973), držitel bronzových medailí z HME 
(1972 a 1974). Začínal v SCHZ Lovosice (1966-68, trenér V. Vomáčka), poté Dukla Praha (1969-90, trenér J. 
Skobla). Účastník OH 1972 (10.) a 1976 (11.), HME 1971 (11.), 1973 (1.), 1974 (3.), 1975 (4.), 1978 (6.) a 1979 (6.), 
ME 1971 (kval.), 1974 (7.) a 1978 (8.). Mistr ČR 1971-73, 1976-77, 1979 a 1981, v hale 1975 a 1978-79. Čs. mistr 
v hale 1971, 1973, 1975 a 1978-79, na dráze 1971-73, 1975-76, 1979 a 1981-82. Držitel 5 českých rekordů 19,73 
(1971)-21,04 (1973). První český koulař, který překonal hranici 21 m. Reprezentoval v 35 mezist. utkáních (1970-
82), z toho 5x v EP. Od 1987 trenér vrhačů Dukly Praha. Významní svěřenci: R. Machura, F. Vrbka, R. Změlík, V. 
Maška, P. Sedláček, V. Racková a další. Od r. 1993 ved. vrhačské sekce ČAS. Manželka Vladimíra Srbová-viz 
heslo. Os. rekordy: koule 21,04 (1973), disk 54,80 (1971).
Brabenec Augustin, *2. 7. 1914, Opatov u Třebíče; činovník a rozhodčí, učitel těl. výchovy, ve školství zást. řed. 
jedenáctiletky, řed. ZDŠ, 25 let ved. sekce těl. výchovy zákl. škol okresu Třebíč, v atletice TJ JE Dukovany (dříve 
Sokol-Spartak Třebíč), ústř. rozhodčí.
Brož František, *14. 7. 1929 Plzeň; sprinter. Začínal v DTJ Plzeň (1944-48, trenér otec), poté ATK-ÚDA-Dukla 
Praha (1949-57), Spartak Sokolovo Praha (1958-59). Účastník OH 1952 (4x100 m 6., 100 a 200 m rozb.), ME 1954 
(4x100 m 4.). Mistr republiky 1951 (4x100 m, 4x200 m), 1952 (200 m), 1953 (4x100 m) a 1955 (4x100 m). Držitel čs. 
rekordů na 100 m 10,5 (1953), 5x ve štafetě 4x100 m 41,4 (1951)-40,9 (1954), 3x ve štafetě 4x200 m 1:29,4 (1951)-
1:27,9 (1953), 6x v odd.štafetě 4x100 m 42,8 (1950)-41,5 (1953), 4x110 y 42,3 (1955). Reprezentoval v 17 mezist. 
utkáních (1948-55). Os. rekordy: 100 m 10,5 (1953), 200 m 21,6 (1954), 400 m 48,7 (1953), dálka 705 (1950).
Farská Karolina, roz. Poláková, Mgr., Ing., *22. 7. 1974 Praha; od 2000 vedoucí tiskového oddělení ČAS.
Fibingerová Helena, *13. 7. 1949 Víceměřice; koulařka. Držitelka bronzové medaile z OH 1976, mistryně světa 
1983, osminásobná halová mistryně Evropy v letech 1973, 1974, 1977, 1978, 1980, 1983-85, držitelka stříbrných 
medailí z ME 1978 a 1982, z HME 1975, 1981 a 1982, bronzové medaile z ME 1974. Začínala ve Spartaku Uher-
ské Hradiště (1964, trenér L. Přílezský), poté TJ Gottwaldov (1965-67, trenér J. Brabec), TJ Vítkovice (1968-88, 
trenéři J. Trnka, od 1969 J. Šmíd). Účastnice EHH 1969 (5.), HME 1970 (9.), 1972 (8.), 1973 (1.), 1974 (1.), 1975 
(2.), 1977 (1.), 1978 (1.), 1980 (1.), 1981 (2.), 1982 (2.), 1983 (1.), 1984 (1.), 1985 (1.), ME 1969 (10.), 1971 (12.), 
1974 (3.), 1978 (2.), 1982 (2.), 1986 (10.), OH 1972 (7.) a 1976 (3.), MS 1983 (1.), 1987 (8.). Druhá na SP 1977, 1979 
a 1981, třetí na SP 1985, vítězka GP IAAF 1985 a 1987. Čs. mistryně v hale 1969-75, 1977, 1978, 1981, 1982, 
1985-87, na dráze 1970-79, 1981-85 (celkem 29 titulů). Mistryně ČR 1970-73, 1976 a 1982, v hale 1975, 1977 
a 1981. Držitelka 25 českých rekordů 16,32 (1970)-22,32 (1977-dosud platný). Jako první česká koulařka pře-
konala hranici 17 m (17,90 Praha 12. 5. 1972), 18 m (18,70 Ostrava 1. 6. 1972), 19 m (19,05 Sušice 24. 9. 1972), 
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20 m (20,03 Ostrava 7. 6. 1973), 21 m 21,03 (Ostrava 1. 6. 1974) a 22 m (22,32 Nitra 20. 8. 1977). Reprezentovala 
v 45 mezist. utkáních (1967-88), z toho 10x v EP. Vytvořila 4 světové rekordy: na dráze 21,57 (Gottwaldov 21. 9. 
1974), 21,99 (Opava 26. 9. 1976) a 22,32 (Nitra 20. 8. 1977), v hale 22,50 (Jablonec 19. 2. 1977). Nyní manažerka 
České atletiky, s.r.o. Manžel Jaroslav Šmíd-viz heslo. Os. rekordy: koule 22,50h (1977) a 22,32 (1977), disk 50,28 
(1973).
Fischerová Hana, roz. Blechtová, *9. 7. 1949; běžkyně. Závodila za Slavii Univerzitu Olomouc (1965-68), poté 
Slavia VŠ Praha (1969-70). Miss Atletika 1969. Os. rekordy: 800 m 2:11,5 (1970), 1500 m 4:34,8 (1970).
Folkman Jaroslav, *22. 7. 1939 Tábor; koulař. Začínal v SŠD Č. Budějovice (1954), poté VPŠ a Tatran Tábor 
(1955-58), Dukla Praha (1959-60), Dukla Tábor (1961-65), Slavia Praha (1966-71). Reprezentoval ve 4 mezist. 
utkáních (1961-62). Os. rekord: koule 18,20 (1964).
Hájková Květa, *15. 7. 1954; trenérka ve Staré Boleslavi.
Haluza Jan, *12. 7. 1914 Velký Újezd; †25. 8. 2011 Zlín, běžec, překážkář. Začínal ve VS Brno (1936-39), poté 
Orel Brno (1940), SK Baťa Zlín (1942-44). Mistr ČAAU 1939 a 1943-44 (kros), 1942 (lesní běh), 1942 a 1944 (3000 
m př.), 1942 (1500 m), 1943-44 (silniční běh Běchovice-Praha). Držitel českého rekordu ve štafetě 4x1500 m 
17:01,6 (1942). Byl jedním z nejlepších závodníků organizace Orel do roku 1941, kdy byl Orel nacisty rozpuštěn, 
stal se 14x přeborníkem Čs. Orla na 800 m, 1500 m a na dlouhých tratích. Po ukončení závodní činnosti působil 
jako činovník a trenér ve Zlíně. Trenér E. Zátopka, vězněn v Jáchymově za členství ve skupině Milady Horákové, 
po roce 1989 obnovil TJ Orel. „Za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva“ mu prezident 
republiky 2010 propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy. Os. rekordy: 400 m 51,5 (1942), 800 m 1:58,2 
(1939), 1500 m 4:03,8 (1942), 5000 m 15:32,1 (1943), 400 m př. 56,7 (1942), 3000 m př. 9:46,5 (1942).
Hlavička Miroslav, *26. 7. 1914, †2. 12. 1989; závodník, činovník, organizátor veteránského hnutí.
Kocourek Jaroslav, *17. 6. 1949 Dětkovice okres Vyškov; běžec. Začínal v Železárnách Prostějov (1967-70, 
trenér J. Mrázek), poté Technika Brno (1970-72), Dukla Banská Bystrica (1973), Technika Brno (1974-78, trenér 
B. Müller), Zbrojovka Brno (1979-86), AC Moravská Slavia Brno (1999), TJ Sokol Žabovřesky (od 2000). Mistr ČR 
1979 (maraton). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1975-79). Účastník GP Evropy 1979 (maraton, 60.). Později 
se věnoval běhům na ultradlouhé vzdálenosti-halový mistr světa v běhu na 48 hodin (2000). Os. rekordy: 10 000 
m 29:43,8 (1974), maraton 2:15:16,4 (1977).
Krybus Josef, *30. 7. 1934 Košice (Slovensko); výškař. Začínal v armádě (1955), poté Slovan Prostějov (1956), 
Dukla Praha (1957), Spartak Stalingrad-Bohemians Praha (1958-62), Spartak Vlašim (1963), Spartak Sokolovo
-Sparta Praha (1964-72). Mistr republiky 1965. Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1956-65), z toho 1x v EP. Os. 
rekord: výška 208 (1965).
Kryška Pavel, *26. 7. 1964 Praha; běžec. Začínal ve Spartě Praha (1980-87, trenér P. Kavan), poté Šumava Kla-
tovy (1988), Sparta Praha (1989-92, trenér J. Mairich), VŠZ-ČZU Praha (1993-2001), AO TJ ČZU Praha (od 1999). 
Mistr ČR v maratonu 1998 a 1999. Os. rekordy: 5000 m 14:26,50 (1989), 10 000 m 29:52,28 (1989), půlmaraton 
1:06:59 (1997), maraton 2:16:23 (1997).
Maar Štefan, *9. 7. 1909 Malé Šenkvice, †1. 12. 1976 Washington; běžec, odchovanec Hajdócyho, trenér 
a činovník. 1957-58 předseda slov. atletiky a mpř. ústředí, 1947-48 II. jednatel ČsAAU. Os. rekordy: 800 m 2:06,0 
(1930), 1500 m 4:23,0 (1923).
Novák Arne, *21. 7. 1909, † 15. 2. 1977; oštěpař, trenér. Závodil za SK Slavia Praha, mistr ČAAU 1940. Repre-
zentoval v 5 mezist. utkáních (1934-37). Přední atl. odborník, trenér a učitel, pracoval jako věd. pracovník FTVS, 
člen Slavia VŠ Praha. Os. rekord 60,66 (1939).
Opavská Milena, *21. 7. 1944 Brno; rozhodčí, od 1970 členka TJ Gottwaldov-AC Alfa Zlín-AK PSK Zlín, činovnice 
a funkcionářka, ústřední rozhodčí, krajský i ústřední instruktor, členka výboru oddílu 1980-2003, okresního atl. 
svazu 1980-94, krajské komise rozhodčích Jm oblasti 1984-88, členka české komise rozhodčích 1988-2009, od 
2010 členka výboru AK PSK Zlín.
Pešava Milan, *12. 7. 1969 Jablonec nad Nisou; běžec. Začínal jako fotbalista (1977), s atletikou v LIAZ Jablonec 
(1982-94, trenér A. Zálabák). Účastník MSJ 1988 (20 km 10.). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1986-90). Os. 
rekordy: 5000 m 14:19,23 (1989), 10 000 m 29:43,20 (1990).
Procházková Jiřina, roz. Lamačová, *13. 7. 1959 Kladno; překážkářka. Začínala jako gymnastka (1970), s atle-
tikou v Poldi SONP Kladno (1971-85, trenéři K. Kozák a Z. Franta). Účastnice MEJ 1977 (100 m př. 7.). Mistryně 
ČR 1981 (100 m př.). Čs. mistryně 1981 (100 m př.). Držitelka českého rekordu na 100 m př. 13,91 (1976). Re-
prezentovala v 6 mezist. utkáních (1976-82). Os. rekordy: 100 m 12,33 (1981), 100 m př. 13,65 (1981), výška 177 
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(1976), dálka 595 (1977).
Smola Josef, *17. 7. 1964 Praha; chodec. Začínal v Atletiku Praha (1979-88), poté RH-PSK Olymp Praha (1989-
98), AC Praha 1890 (1999-2010), SK Nové Město nad Metují (2011), Smola chůze Praha (od 2011). Mistr ČR 
1988-89 (50 km) a 1990 (20 km). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1990-95). Os. rekordy: 20 km 1:29:42 
(1990), 50 km 3:59:44 (1990).
Svozilová Vlasta, provd. Solčányová, *9. 7. 1934 Zlín; dálkařka. Začínala ve Svitu Gottwaldov (1950-51), poté 
PDA Brno (1952-53), ÚDA Praha (1954-56), Spartak Brno ZJŠ (1957-60). Mistryně republiky 1959. Držitelka čs. 
rekordů 577 (1955) a 595 (1956). Reprezentovala ve 13 mezist. utkáních (1954-60). Manžel Ján Solčány (sloven-
ský dálkař 752/1963). Os. rekord: dálka 595 (1956).
Sýkora Jiří, *1. 7. 1954 Opava; běžec. Začínal jako lyžař (1969), s atletikou jako doplňkovým sportem ve Slezanu 
Opava (1970-74, trenéři A. Petroš a J. Pospíšil), poté se věnoval orientačnímu běhu (čs. reprezentant), Nový Jičín 
(1978), Slezan Opava (1979-83), Vítkovice (1984-87), Slezan Opava (1988, trenér od 1978 S. Mikeska). Účastník 
OH 1980 (5000 m 9., 10 000 m rozb.). Mistr ČR 1980 (kros), 1985 (5000 m), 1982 a 1984-85 (10 000 m). Čs. mistr 
1980 (10 000 m). Držitel českých rekordů na 5000 m 13:24,99 (1980), 2 na 10 000 m 28:18,9 (1980) a 28:11,51 
(1981). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1980-82), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 1500 m 3:45,8 (1980), 3000 m 
7:58,1h (1981), 5000 m 13:24,99 (1980), 10 000 m 28:11,51 (1981), maraton 2:18:31 (1985).
Šejnoha Rudolf, *6. 7. 1924; výškař. Závodil za Banku Praha (1944), poté SK Slavia Praha (1945-49), ATK Praha 
(1950), Slavia Praha (1951-52). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1949-50). Os. rekord: výška 190 (1950).
Vyhnalová Helena, roz. Žlábková, *15. 7. 1944 Praha; diskařka. Závodila za RH Praha (1957-78, trenér Z. Čihák). 
Účastnice ME 1974 (9.). Mistryně ČR 1972-74. Čs. mistryně 1971, 1974-75 a 1977. Držitelka 9 českých rekordů 
57,48 (1974)-63,26 (1975). Jako první česká diskařka překonala hranici 60 m (60,06 Praha 24. 8. 1974). Repre-
zentovala v 19 mezist. utkáních (1965-75), z toho 2x v EP. Os. rekordy: koule 14,34 (1975), disk 63,26 (1975).
Vykydal František, *14. 7. 1944 Krumsín; vícebojař, trenér. Závodil za Lokomotivu Šumperk a Bohemians ČKD 
Praha. Trenérem od 1962 v TJ-Lokomotiva Pramet Šumperk, v oddílu ved. ligového družstva mužů, člen výboru 
oddílu. Člen předsednictva OV ČSTV Šumperk. Významní svěřenci: D. Valterová a další. Os. rekord: desetiboj 
6508 (1969).
Vrbovský Alois, *1. 7. 1934 Milotice u Kyjova. Trenér a organizační pracovník Atletického klubu Kyjov od roku 
1965. Spoluzakladatel a organizátor 50 ročníků Štěpánského běhu v Kyjově. Začínal v Somet Teplice později 
Jiskra Jablonec n. Nis., RH České Budějovice, SS Uh. Hradiště, od roku 195 Jiskra Kyjov a od roku 1998 Atletický 
klub Kyjov. Významní svěřenci: Petr a Pavol Klimešovi, A. Slezák, P. Forman, R. Matoušek, A. Smutná, I. Doubra-
vová a další. V poslední době je to M. Bušinová.
Žák Oldřich, *31. 7. 1944 Mladá Boleslav; trenér od 1969 v AŠ Mladá Boleslav, učitel TV na SOŠ-SOU. Rozhodčí 
atletiky. Významní svěřenci: J. Hodač, B. Vazovan, A. Spěvák a další.
Žáková Dobroslava, provd. Stavělová, *1. 7. 1944 Penčičky; běžkyně. Začínala v TJ Gottwaldov (1959-66, tre-
nér B. Zháňal), poté Slavia VŠ Praha (1967-71), Slavia IPS Praha 1974, trenér L. Fišer). Účastnice ME 1966 (800 
m rozb.), EHH 1967 (800 m 6.). Mistryně republiky 1962-65 (800 m), 1963 (kros), 1969 (3x800 m), 1969-70 (4x400 
m). Držitelka čs. rekordů na 400 m 55,1 (1963), 3 na 800 m 2:08,0 (1964), 2 na 4x400 m 3:54,6 a 3:45,7 (1969), 
v odd. štafetě 4x400 m 3:52,3 (1969) a 3x800 m 6:45,9 (1969). Reprezentovala v 15 mezist. utkáních (1963-70), 
z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 m 12,4 (1964), 200 m 25,2 (1964), 400 m 55,1 (1963), 800 m 2:07,3 (1966), 
1500 m 4:36,7 (1970).

RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOGY

Ve středu 21. května ve věku 82 let po dlouhé nemoci zemřel PhDr. František Najbrt. Bývalý závodník, 
rozhodčí, trenér, statistik a sportovní redaktor se narodil 18. února 1932 v Nymburce. Jako aktivní atlet 
se věnoval sprintu - osobní rekordy: 100 m 11,2 (1953), 200 m 22,4 (1954), trenérsky se věnoval mládeži 
od roku 1962, byl také rozhodčím II. třídy. Jako redaktor pracoval v deníku Československý sport (1959-
1970). V letech 1971 až 1997 pak působil jako předseda atletického oddílu Lokomotiva Nymburk, nyní 
SKP Nymburk – oddíl atletiky. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve středu 28.5. v obřadní síni krema-
toria v Nymburce.  Čest jeho památce.

11



âESK¯  ATLETICK¯ SVAZ
CZECH  ATHLETIC FEDER ATION
âESK¯  ATLETICK¯ SVAZ
CZECH  ATHLETIC FEDER ATION

≠

       
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

ČERVEN
28.-29.6. - Třinec
Mistrovství ČR juniorů, dorostu na dráze

ČERVENEC 
8.7. - Tábor
4. mítink pro 2. kolo extraligy, Velká cena

11.7. - Nové Město nad Metují
5. mítink pro 2. kolo extraligy, Velká cena

12.7. - Ostrava
Mezistátní utkání ČR 22 let (HUN, POL, SLO)

12.-13.7. - Praha 
MČR dorostu, st. a ml. žactva ve vícebojích

19.7. - Liberec
Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2014

25.7. - Praha 
6. mítink pro 2. kolo extraligy-Pražské memoriály

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

rubriky Kalendář a Zaostřeno na. 
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