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■ SLOVO PŘEDSEDY

Závěr hlavní atletické sezony patřil mimo jiné fi nálovým závodům Diamantové ligy, které znamenaly pro Českou 
republiku dvojnásobný úspěch. Vítězství Zuzany Hejnové a Barbory Špotákové v  celkovém seriálu nás mohou 
více než těšit. Naše pozornost po hlavních vrcholech mezinárodního kalendáře přešla k domácím šampionátům. 
Mistrovství České republiky v silničním běhu na deset kilometrů konané na tradiční trati z Běchovic do Prahy mělo 
letos důstojnou účast třech tisíc běžců. Pokračující tradice nejstaršího závodu na světě konaného bez přerušení 
již od roku 1897 je zavazující a pevně věřím, že i 120. ročník, který nás v příštím roce čeká, se bude těšit zájmu 
našich běžců.
Hlavní atletická sezóna 2015 končí a nastává období plánování, rozpočtování a příprav příštího atletického roku. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy letos v rámci podpory sportu vypsalo nově program VIII. Organizace 
sportu v základních článcích - SK/TJ. Český atletický svaz je připraven naplnit metodiku vypsaného programu tak, 
aby atletické oddíly a kluby fi nanční prostředky ve 100 % jejich přidělení v roce 2016 co nejdříve obdržely. Metodika 
MŠMT byla vypsána tak, že řadu potenciálních příjemců vedla k dotazům. Žádám vás proto o spolupráci s pracov-
níky sekretariátu ČAS, abychom z nově vypsaného programu vytěžili pro atletiku maximum možného. Český atle-
tický svaz je připraven ve spolupráci se svými základními články realizovat nejen proces žádostí, ale i následného 
vyúčtování s ministerstvem podobně jako v ostatních vypsaných programech MŠMT.
Přeji vám krásné dny babího léta.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní deváté číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokraču-
jeme s hlavním tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do našeho 
hlavního města a představíme vám Univerzitní sportovní klub Praha. I já si vás dovolím vyzvat, abys-
te nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na pjelinek@atletika.cz. Nadále uvítáme 
i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletického hnutí do Kalendá-
ria, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace. 
Příjemné čtení přeje

Petr Jelínek

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Předsednictvo ČAS vzalo na  vědomí informaci 
„Štafetový pohár 2016“. • P ČAS zhodnotilo mistrovství světa v Pekingu a gratuluje k zisku mistrovského titu-
lu Zuzaně Hejnové, celkově zhodnotilo vystoupení reprezentace na MS 2015 vzhledem k zisku zlaté medaile, 
čtyřem umístěním ve finálové osmičce a dalším sedmi pozicím v první polovině startovního pole jako dobré. 
• P ČAS schválilo předložený návrh o uspořádání ankety „Atlet roku 2015.“ • P ČAS schválilo s úpravami 
směrnici ČAS č. 9/2015, o členství v ČAS. • P ČAS schválilo s úpravami směrnici ČAS č. 8/2015 – Jednací řád 
Předsednictva ČAS. • P ČAS vzalo na vědomí plnění dílčích termínů harmonogramu norem pro silniční a kro-
sové závody. • P ČAS souhlasilo s rozesláním informačního dopisu organizátorům a běžcům, státní správě 
a samosprávám, s přihlédnutím na podepsaná memoranda o spolupráci. P ČAS schválilo materiál Proces cer-
tifikace trati. • P ČAS schválilo návrh modelu spolupráce ČAS a pořadatele MU v chůzi/MČR v chůzi na 20 km. 
• P ČAS schválilo posun termínu předsednictva ČAS ze dne 6. 10. na 13. 10. 2015. • P ČAS schválilo vyslání 
Jana Fehera a Radima Jebavého na CECS LII Lecturers Course (19. 9. - 25. 9.) v Kolíně nad Rýnem, Ivu Pe-
chovou a Jiřího Šorma na seminář System and Youth Conference (4. – 8. 11.) ve Frankfurtu nad Mohanem, 
Libora Varhaníka, Tomáše Janků a Martu Feikovou na EA Extraordinary Congress and Convention (15. - 18. 
10.) v Lausanne, Karolínu Farskou na EA Communication Managers Seminar (17. - 19. 10.) v Lausanne. • P 
ČAS schválilo předložený návrh směrnice ČAS, kterou se mění směrnice ČAS č. 3/2011, o rozhodčích. 

Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ KONFERENCE PSYCHOLOGIE SPORTU
    2. září 
6. ročník konference Psychologie sportu v praxi 2015 aneb Jiný úhel pohledu, kterou pořádá Asociace 
psychologů sportu ČR (APS) ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK v Praze, se bude konat v netradič-
ním prostředí indoor golfu v hotelu Step, Praha ve dnech 4. - 5. 12. 2015.
Těšit se můžete na velmi zajímavé hosty převážně ze zahraničí, diskusi s vrcholovou hráčkou golfu, živé de-
baty českých odborníků a členů APS a další. Program bude ještě průběžně doplňován. Pozvánku naleznete 
zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/konference-psychologie-sportu/ 

Za organizační výbor Veronika Baláková

■  VÝPOČET FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z  DARŮ PŘIJATÝCH OD  ČOV Z  PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH 
OD PROVOZOVATELŮ LOTERIÍ

    8. září 
Výbor ČAS dne 29. listopadu 2014 schválil „Kritéria pro dělení fi nančních příspěvků z darů přijatých od ČOV 
mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2015“. Pro rok 2015 byla 
v rozpočtu ČAS schválena částka k rozdělení ve výši 2.800.000 Kč.
Dne 18. srpna 2015 byly atletickým oddílům (klubům), které mají podepsanou rámcovou darovací smlouvu 
z prosince 2014 poukázány vypočtené částky na účet uvedený ve smlouvě (výpočet viz níže).
Atletické oddíly (kluby), které dosud nepodepsaly „Darovací smlouvu“ obdrží začátkem září tuto smlouvu 
ještě jednou k podpisu. Tato darovací smlouva je koncipována jako rámcová, umožňující v budoucnu i opa-
kované poskytování darů z těchto zdrojů bez uvedení konkrétní výše daru. Darované prostředky musí být 
využity nejpozději do konce třetího roku následujícího po roce, ve kterém byly přijaty a na výzvu ČAS je 
nutno předložit doklady prokazující použití darovaných prostředků a splnění závazků sjednaných v darovací 
smlouvě.
Finanční prostředky budou převedeny na účet atletického oddílu (klubu) po obdržení podepsané darovací 
smlouvy. Podepsanou darovací smlouvu je nutné vrátit na adresu Českého atletického svazu nejpozději 
do konce října 2015.
Kritéria pro rozdělení fi nančních příspěvků pro rok 2015 naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/
vypocet-fi nancnich-prispevku-z-daru-prijatych-od-c/ 

Martin Mastný



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

3

■ KONEČNÉ POŘADÍ MČR DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN
    10. září 
Konečné pořadí MČR družstev mužů a žen naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/konecne
-poradi-druzstev-muzu-a-zen/

Martin Mastný

■ KONFERENCE ATLETIKA 2015
    16. září 
Mezinárodní vědecká konference Atletika 2015 se uskuteční 20.11. v Praze na FTVS UK.

Tematické okruhy konference:
1. Sportovní trénink v atletice
2. Atletika ve školní tělesné výchově
3. Atletika v kondiční přípravě sportovců
Více informací naleznete na: http://www.atletika.cz/cas-informuje/konference-atletika-2015/

Martin Mastný

■ ZMĚNA ADRESY PRO OZNAMOVÁNÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTI
    18. září 
Došlo ke změně poštovní adresy pro zasílání pojistných událostí.
ZPŮSOBY ZASLÁNÍ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ na Pojišťovnu VZP a.s.:
1) per e-mail nascanováním dokumentů na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz,
2) doporučeně poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí; Ke Štvanici 656/3; 186 00 Praha 8 - Karlín 
3) osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech PVZP, a.s. nebo na všech pobočkách 
VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY.

David Opatrný, management sportu - referát sportovních svazů ČUS

■ DOTACE NA ORGANIZACI SPORTU VE SPORTOVNÍCH KLUBECH – PROGRAM VIII
    25. září  
Vážení předsedové,
Vážné předsedkyně,
pro letošní rok je možno nově žádat a  čerpat fi nanční prostředky z  Programu VIII. – Organizace sportu 
ve sportovních klubech prostřednictvím národních sportovních svazů. Český atletický svaz učiní všechny 
kroky nutné k získání podílu na  těchto fi nančních prostředcích. 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 na emailmrenzova@
atletika.cz nejpozději do 7. října 2015 a následně v tištěné formě (podepsanou a orazítkovanou) k rukám 
ekonomky ČAS, Ing. Martiny Renzové na adresu Český atletický svaz, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha (viz 
žádost v příloze). Při nedodržení lhůty či neúplném vyplnění žádosti nemůže ČAS garantovat, že Vám budou 
v roce 2016 fi nanční prostředky z uvedeného programu poskytnuty. 
V případě atletických oddílů, vyvíjejících činnost v rámci TJ/SK s více sportovními odvětvími je nutno, aby 
se vedení TJ/SK rozhodlo, zda podá žádost prostřednictvím ČAS. Ve své žádosti musí TJ/SK uvést údaje 
o svém majetku, své členské základně a členských příspěvcích za všechna provozovaná sportovní odvětví. 
Důrazně všem zájemcům doporučujeme seznámit se s  podmínkami Programu VIII. po  jejich zveřejnění 
na www.msmt.cz 

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

■ ODBORNÉ SEMINÁŘE 
    28. září 
Semináře jsou určeny pro trenéry všech kvalifi kačních stupňů zejména pro ty, kterým v letošním roce končí 
platnost trenérské kvalifi kace nebo již platnost skončila. Jsou určeny i dalším zájemcům o odbornou téma-
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tiku z atletické veřejnosti. Účastníkům všech odborných seminářů bude automaticky prodloužena trenérská 
kvalifi kace na dalších 5 let!
Více info na http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-a-odborne-seminare-podzim-2015/ 

Za Metodickou komisi ČAS Iveta Rudová

■ NABÍDKA TELEFONŮ
    29. září  
Český atletický svaz nabízí atletickým oddílům a klubům zdarma k odběru vyřazené (zcela funkční) telefonní 
přístroje (viz obrázek níže). Zájemci se mohou ozvat emailem na adresu atletika@atletika.cz.

Sekretariát ČAS

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 4 ■ Jednání KAS s. 5

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ USK Praha
Info: www.uskatletika.cz 
Vznik: 1953
Počet registrovaných atletů: 310
Předseda: Pavel Sluka

Odpovídal: předseda oddílu Pavel Sluka.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 309 členů. Kolik máte celkově, včetně těch nere-
gistrovaných u ČAS?
Neregistrovaných máme přibližně 140, mění se v průběhu roku podle počtu dětí v přípravce a atletů končících 
aktivní činnost, tito dochází na kondiční a příležitostné tréninky a klubové aktivity.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
V posledních letech je základna celkem stabilní s malým nárůstem v zejména v posledních dvou letech.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Přibližně kolem 160 pravidelně trénujících a závodících atletů
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Prioritou je extraligové družstvo žen- mnohonásobné mistryně ČR, pravidelně reprezentující ČR i na PMEZ, 
dále družstva mládežnická. Přihlašování konkrétních počtů družstev mládeže je vždy podle konkrétního roč-
níku ( přibližně 6 družstev mládeže), přihlašujeme i družstvo žen B a mužů ve 2.lize.
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Velký, přímo se podílíme na projektu Atletika pro děti a při realizaci některých doprovodných akcí. V atletic-
kých přípravkách při ZŠ a MŠ Petřiny-jih využíváme všechny sady Atletiky pro děti. 
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) 
a přiblížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Předsedou atletického oddílu je Mgr. Pavel Sluka, výbor pracuje v 7 členném, složení a pravidelně se schází-
me při trenérských radách v průběhu celého roku, v sezóně každý týden.
Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci SK?
Jsme členy TJ USK Praha. Tato jednota sdružuje mimo jiné i tyto sporty:
Basketbal, kanoistika slalom, kanoistika rychlost, plavání, judo, šerm, krasobruslení, lyžování.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Nechystáme.

■ Z KRAJŮ
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Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Atletický mítink Praga Academica, Vánoční hala žactva, pořádáme jarní přespolní běh Hvězdou, kola druž-
stev dospělých a mládežnických kategorií.
Vzhledem k tomu, že využíváme halu na Strahově, jsme významným pořadatelem veřejných závodů a pře-
bornických soutěží v halové sezóně. Každoročně prezentujeme atletiku a náš atletický oddíl na volnočaso-
vém festivalu na Ladronce.

Petr Jelínek 

■ JEDNÁNÍ KAS

■ Karlovarský KAS, 1. září 
Jednání řídil  Jacek Příbáň. • Proběhla kontrola zápisu. • Hodnocení závodů: 2.7. Mariánské Lázně – Memo-
riál H Trejbalové – bez připomínek. 12.7. Velká cena Chebu – kvalitní výkony. • Příprava závodů: 9.9. III. kolo 
OMD ml. žactva a II. kolo kr. přeboru družstev žactva Chodov – připraveno, Okresní a krajské kolo Atletické-
ho čtyřboje – 22.,23.9. Chodov, 24.9. K.Vary, krajské kolo 30.9. Chodov, Krajský přebor v přespolním běhu 
– Běh Smolnickým kopcem – 11.10. - Chodov – přihlášky výhradně přes on-line formulář. • MDDM Ostrov 
dosud nezaplatil za účast v soutěži družstev žactva – pokud nebude úhrada, bude družstvo vyřazeno ze 
soutěže, návrh na uspořádání 2-3 závodů o prázdninách 2016 pro mládež. • Termín dalšího jednání 13.10.

■ Plzeňský KAS, 1. září 
Jednání PKAS vedl p. Petr Konop. Kontrola zápisu. • Hodnocení MČR dospělých a do 22 let. Ve dnech 27. 
- 28. 6. 2015 proběhlo na Městském stadionu v Plzni MČR dospělých. Pořadatelem byl atletický oddíl AK 
Škoda. Mistrovství nebylo z pohledu zisku medailí úspěšné jako to předchozí, ale počet fi nálových umístění 
byl uspokojivý. O cenné kovy se zasloužili: stříbro: Lenka Valešová –(kladivo), bronz štafeta 4x400 m. 29. 
- 30. 8. hostil AK Hodonín mistrovství ČR do 22 let. Medaile: zlato: Matěj Klukan (výška), stříbro: 4x400 m 
Domažlice, bronz: Josef Šimša (1500 m), Kateřina Klailová (oštěp), Jiří Kubeš (110 m př.). • Výbor PKAS 
rozhodl o přeložení fi nále mladšího žactva z 20. 9. na 15. 9. (úterý) 2015. Důvodem byla žádost řady trenérů 
a klubů. • Společnost Škoda Transportation je připravena vyčlenit fi nanční prostředky na akci „ Běh s trené-
ry“. Akce má proběhnout v pěti městech v rámci kraje + 18. 5. 2016 půlmaraton. Součástí běhu bude i účast 
výživových poradců, lékařů a dalších odborníků. • Dalším bodem jednání byly předběžné termíny a struk-
tura halových závodů v  roce 2016. Předseda soutěžní komise pan Janeček prověří možnost objednání 
haly ve vybraných termínech. • Hospodář pan Bastl seznámil výbor se stavem účtu PKAS a s postupným 
fakturováním akcí sezóny. • Příští jednání 24. 9.

■ KAS Vysočina, 16. září
Kontrola úkolů. • Výbor projednal přípravu na fi nále KPD mladšího žactva, Třebíč 19.9. • Výbor projednal 
nominaci na mezikrajové utkání do Olomouce. • Výbor projednal nominaci na mezinárodní závody Dolní 
Bavorsko, 3. a  4. října 2015. • Výbor projednal přípravu na  školení a  doškolení rozhodčích: na  školení 
přihlášeno 53 rozhodčích a na doškolení 38; 10.10. - školení rozhodčích - Jihlava v 9:00 hodin (Jihlava, 
Třebíč, Havlíčkův Brod, Ledeč); 14.11. - školení rozhodčích - Pacov v 9:30 hodin (Pacov, Humpolec); 24.10. 
- doškolení rozhodčích - Pacov v 9:30 hodin. • Výbor projednal přidělení doskočiště na skok vysoký pro 
přípravku. • Výbor neprojednával protest Švece ohledně startu mimo soutěž některých závodnic:  výboru 
nepřísluší rozhodování v  této otázce, o protestu rozhodnou řídící soutěží. • Zpracovat konečné tabulky 
soutěží družstev (30.9.) Kristinus. • Zpracovat poplatky za účast na KPD (30.9.). • Vystavit faktury za účast 
na KPD (15.10.). • Připravit návrh změn soutěžního řádu (14.10.). • Připravit přehled čerpání prostředků 
KCTM (14.10.). • Výbor vzal na vědomí oznámení Jirky Švece, že od příštího roku nebude dělat hospodáře. 

■ Moravskoslezský KAS, 21. září 
Kontrola zápisu: Informace o Corny poháru 2015 – termíny okresních kol – okres Bruntál, Krnov – 17.9., 
okres F-M, Třinec – 24.9., okres Karviná, Havířov – 22.9., okres Opava, Opava – 16.9., okres Ostrava, 
Ostrava 16.9., okres Nový Jičín, Nový Jičín – 23.9., krajské fi nále se koná 29.9. v Opavě, za fi nále je odpo-
vědná Jana Gellnerová, e-mail: jana.gellnerova@seznam.cz, do fi nále postupují vítězové okresů + organi-
zátor a pokud všichni zašlou výsledky do 24.9. garantovi Corny poháru E. Szmekové, budou uděleny dvě 
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divoké karty. • Beskydský pohár přípravek – uskutečnilo se úspěšně další kolo, dalším závodem bude fi nále 
ve F-M,• Kubenka uvedl termíny školení rozhodčích 3. třídy, školení se bude konat 20.-21.11. na stadionu 
ve Vítkovicích. • Školení trenérů 3. třídy se koná na stadionu ve Vítkovicích ve dnech 1.-4.10. a druhé kolo 
8.-11.10.. • Zvolánková informovala o hospodaření MSKAS, výbor bere zprávu na vědomí. • Příprava halo-
vé sezóny – Černý a Zvolánek předložili návrh termínů v hale v Ostravě, 14.1. – celostátní utkání sportovních 
gymnázií. • Černý podal informaci, že od 1.10. se stává vedoucím trenérem na SG D. a E. Zátopkových 
v Ostravě po odstoupení Aleše Dudy z osobních důvodů. • Na MS v běhu do vrchu juniorky ČR získaly 
titul mistrů světa, členem týmu byla Kateřina Divišová z AK SSKV, svěřenkyně Černého. • Termín příštího 
jednání 12.10. 

Obsah: 
Medailony s. 6 ■ Nekrology s. 7

MEDAILONY ŘÍJEN 2015

Beneš František, *16. 10. 1925, Vlčnov; činovník, rozhodčí. 1968-86 předseda oddílu Dukla Praha, 1971-74 
člen VAS MV ČSTV Praha. Ústř. rozhodčí od 1972. Odb. asistent na FTVS Praha 1955-87.

Bradáčová Věra, *12. 10. 1955 Nový Bor; výškařka. Začala s během na lyžích (1963), s atletikou nejprve kro-
sem (1964), skok do výšky v Dynamu ZČE Plzeň (1968-71, trenér otec Karel), poté Sparta ČKD Praha (1972-79, 
trenéři J. Kovář, od 1975 L. Plischke, od 1977 otec), Škoda Plzeň (1980), RH Praha (1981, 1984-86). Účastnice 
MEJ 1973 (5.), HME 1975 (6.) a 1976 (4.), OH 1976 (kval.). Mistryně ČR 1976, v hale 1975-76. Čs. mistryně 
v hale 1975. Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1973-76), z toho 2x v EP. Os. rekord: výška 190 (1976).

Gába Karel, *8. 10. 1950 Míškovice; běžec. Začínal s kopanou (1966), s atletikou v TJ Gottwaldov (1968-72, 
trenéři V. Pešák a 1969 B. Zháňal), poté Dukla Praha (1973-74, trenér A. Zvolenský), Sl. Technika Gottwaldov 
(1975, trenér J. Horčic), Vítkovice (1976-81, trenér A. Procházka). Účastník ME 1978 (5000 m rozb., 10 000 m 
20.). Mistr ČR 1977 (5000 m). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1978). Os. rekordy: 5000 m 13:36,8 (1978), 
10 000 m 28:35,13 (1978), 3000 m př. 8:58,4 (1978).

Jurek Miroslav, *28. 10. 1935 Boskovice; běžec. Začínal ve Spartaku Uherské Hradiště (1952-54), poté RH 
Praha (1955-56), Jiskra Gottwaldov (1957), Spartak Brno ZJŠ (1958-59), Spartak Uherské Hradiště (1960-
64). Účastník ME 1958 (5000 m 7.) a 1962 (5000 m 12.), OH 1960 (5000 m rozb.). Mistr republiky 1957-62 
(5000 m), 1964 (kros). Držitel 4 čs. rekordů: 3000 m 7:59,8 (1960), 2 míle 8:35,8 (1961), 3 míle 16:28,4 (1962), 
5000 m 13:52,2 (1958). Reprezentoval ve 22 mezist. utkáních (1957-64). Otec Ivy Jurkové-viz heslo.Os. rekor-
dy: 1500 m 3:47,9 (1964), 3000 m 7:59,8 (1960), 5000 m 13:52,2 (1958), 10 000 m 29:39,0 (1962).

Kobián Jan, *28. 10. 1970 Praha; sprinter. Začínal ve Slavii Praha (1982-89), poté Dukla Praha (1990), SK 
Slavia Praha (1991). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1990). Poté reprezentant v jízdě na bobech-účastník 
ZOH 1992 (20. ve dvousedadlových a 10. ve čtyřsedadlových bobech) a 1998 (8. ve dvousedadlových a 13. 
ve čtyřsedadlových bobech). Os. rekordy: 100 m 10,93 (1990), 200 m 22,20 (1990).

Krchová Jindřiška, provd. Pluhařová, *15. 10. 1950 Otradovice; překážkářka. Závodila za  Slavoj Stará 
Boleslav (1963), poté Slavia Brandýs nad Labem (1964-73), VŠ Praha (1974, trenérka od 1963 V. Millerová). 
Mistryně ČR 1971 (100 m př., 200 m př., 4x100 m), 1974 (4x100 m). Držitelka čs. rekordu ve štafetě 4x220 
y 1:48,0 (1966). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1970-74), z toho 1x v EP. Manžel Stanislav Pluhař-viz 
heslo.Os. rekordy: 100 m 12,1 (1973), 200 m 25,1 (1970), 80 m př. 11,2 (1967), 100 m př. 13,88 (1974).

■ KALENDÁRIUM
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Losová Marie, *4. 10. 1910 Praha, †23. 9. 1993 Praha; závodnice Sokola Vysočany, později členka AC Sparta 
Praha. Členka pražského pětižupí Sokola 1948, v ústředí 1948-49 ref. org. závodů žen, 1950 ref. rozhodčích žen, 
1956-90 členka komise rozhodčích, 1969 stála s M. Tučkem a F. Macákem u zrodu Poháru rozhlasu, v 80. letech 
členka komise veteránů ústředí.

Merta Karel, *25. 10. 1930 Třeština, †4. 7. 1995; diskař. Držitel 2 evropských rekordů 56,47 (Březnice 17. 7. 1955) 
a 56,69 (Manchester 15. 10. 1955). Začínal v Sokole Olomouc (1950-51), poté ATK-ÚDA-Dukla Praha (1952-56), 
Dynamo Praha (1957-61). Mistr republiky 1953-58. Držitel 9 čs. rekordů 50,84 (1953)-56,69 (1955). Jako první 
český diskař překonal hranici 50 m (50,84 Gottwaldov 29. 8. 1953) i 55 m (56,47). Reprezentoval v 16 mezist. utká-
ních (1953-59). Po ukončení závodní činnosti s přestávkami trenér v Dynamu-Slavia Praha, významní svěřenci: M. 
Šimánková, L.Paleček a další. Os. rekord: disk 56,69 (1955).

Rudl Rudolf, *8. 10. 1875, †14. 2. 1938; běžec, činovník a organizátor, první atlet, který získal titul mistra Rakousko
-Uherska (1898 v běhu na 1000 m). 20. 7. 1897 vytvořil rekordy na 440 y 52,0 a na 500 m 1:09,2. 1898 ve Vídni mis-
trem Rakouska na 1000 m, titul obhájil ještě dvakrát. Člen AC Královské Vinohrady, pak AC Sparta Praha, dlouholetý 
předseda oddílu AC Sparta Praha. Člen ČAAU jako archivář, první mpř. (1909) a místonáčelník (1923). Po ukončení 
záv. činnosti byl trenérem ve Spartě. Hl. rozhodčí běhu Běchovice-Praha 1933. Čestný člen ČsAAU (1922).

Skoumal Radomil, *31. 10. 1955 Šumperk; kladivář. Začínal v ČSAO Zábřeh (1967-71), poté TJ Gottwaldov (1972-
74, trenér od 1967 otec Radomil-viz heslo), Dukla Praha (1975-93, trenéři J. Málek, od 1983 J. Brabec). Účastník 
ME 1978 (kval.). Mistr ČR 1981, čs. mistr 1978-79. Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1978-82), z toho 2x v EP. 
Po ukončení závodní činnosti trenér v Dukle Praha, významní svěřenci: A. Helcelet, Š. Janáček. Vedoucí ligového 
družstva Dukly Praha. Sestra Jana Skoumalová-viz heslo. Os. rekordy: koule 16,04 (1984), kladivo 72,00 (1982).

Szmeková Emilie, *14. 10. 1960 Český Těšín; skokanka, trenérka. Začínala v TŽ Třinec (1974), poté Slavia Haví-
řov (1975-78), Vítkovice (1979-80), VŠ Praha (1982-85), Slavia Havířov 1986-90), TŽ Třinec (1993-94), AC Havířov 
(1995), TŽ Třinec (1996-2000). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1975-77). Trenérka TŽ Třinec, významní svě-
řenci: V. Navrátíková, I. Klimasová, J. Tomoszek a další. Hlavní organizátorka M ČR v letech 1997, 2007 a 2010-
12. Od 2004 členkou výboru MS KAS (trenérská rada a komise mládeže). Plných 26 let se její jméno vyskytovalo 
v celostátních tabulkách, nejdříve v dálce, ke konci aktivní činnosti v trojskoku. Os. rekordy: 100 m 12,2 (1978), 
výška 173 (1978), dálka 604 a 609w (1978), trojskok 12,05 (1996).

Tesárková Jitka, provd. Hýsková, *27. 10. 1965 Liberec; překážkářka. Závodila za LIAZ Jablonec n. N. (1975-
89, trenéři R. Rozmahel, od 1981 J. Dostál). Účastnice HME 1984 (60 m př. 7.), 1985 (60 m př. smf.), 1986 (60 m př 
rozb.) a 1988 (60 m př. smf.). Mistryně ČR 1984 (4x100 m), 1986 (50 m a 50 m př. v hale, 100 m př.), 1988 (100 m 
př., dálka). Čs. mistryně v hale 1984-86 a 1988-89 (60 m př.), na dráze 1985 (100 m př.). Držitelka českých rekordů 
na 100 m př. 13,38 (1985) a 13,35 (1988). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1984-89), z toho 1x v EP. Manžel 
Pavel Hýsek-viz heslo. Os. rekordy: 100 m 12,28 (1982), 100 m př. 13,35 (1988), dálka 622 (1982).

Tylová Věra, *7. 10. 1960 Praha; sprinterka, běžkyně. Držitelka stříbrné medaile z ME 1982 ve štafetě 4x400 m. 
Začínala ve Slovanu Mariánské Lázně (1974-81), poté Škoda Plzeň (1982-83), VŠ Praha (1984-88, trenér od 1974 
K. Pivec). Účastnice ME 1982 (4x400 m 2.). Mistryně ČR 1980-81 (200 m), 1981-82 (400 m), 1986 (4x100 m), 
1987 (800 m v hale). Čs. mistryně 1981 (200 m), 1985-86 (4x100 m), 1986 (4x400 m). Držitelka rekordů ve štafetě 
4x100 m 44,89 (1979) a 44,85 (1980), 4x400 m 3:22,17 (1982). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1979-86), 
z toho 2x v EP. Os. rekordy: 100 m 11,9 (1981) a 12,17 (1979), 200 m 23,74 (1984), 400 m 52,24 (1982), 800 m 
2:05,26 (1987).

RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOGY

Dne 19. září zemřel ve věku nedožitých 91 let Ladislav Jan Kořan. Bývalý běžec SK Slavia Praha, armád-
ní mistr světa v přespolním běhu a člen redakční rady časopisu Atletika v letech 1990-2005. 

Čest jejich památce.
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INZERCE

    
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

ŘÍJEN
3.10. 
MČR družstev starších žáků a žákyň

........................................................Stará Boleslav

6.10.
Celostátní fi nále Corny středoškolského poháru

...................................................................Břeclav

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

rubriky Kalendář a Zaostřeno na. 
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