
• SLOVO PŘEDSEDY

Úvodem bych Vám rád popřál krásné atletické zážitky v roce 2017, v roce mistrovství světa v Londýně, ale především 
v roce oslav 120 let organizované atletiky v českých zemích. Jsem velmi rád, že kniha s názvem 120 let české atletiky, 
kterou jsme u příležitosti tohoto významného výročí vydali, se těší velkému zájmu. Limitovaná série 500 kusů, kterou 
jsme připravili pro knižní trh České republiky, je v podstatě rozebraná. Český atletický svaz pro své členy ještě drobnou 
rezervu má a na mailu chciknihu@atletika.cz může případné zájemce uspokojit.
Halová atletická sezóna se pomalu rozbíhá a můžeme se těšit na její vrchol při ME v Bělehradě, ale předtím především 
domácí atletické závody. Jsem rád, že se 14. února vrátí velká atletika do nové ostravské haly u příležitosti mezinárodní-
ho atletického mítinku, a že mistrovství České republiky mužů a žen bude po 2 letech hostit dobudovaná Hala Otakara 
Jandery v pražské Stromovce.
Věřím, že se v halové sezóně 2017 máme na co těšit, a že se našim atletům podaří navázat na úspěch z halového 
mistrovství Evropy 2015 v Praze.
Přeji Vám, ať Vás atletika v mrazivých lednových dnech rozehřívá.

Libor Varhaník,  
předseda Českého atletického svazu
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Vážení čtenáři, dostává se k vám prosincové číslo Atletických listů. V něm již pátý rok pokračujeme s hlavním 
tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme do libereckého, kde vám představí-
me atletický oddíl AC TJ Jíčín, z.s.. Další téma měsíce se zabývá Předáváním TOP českých běhů. Z jednání 
KAS přinášíme Moravskoslezský, Olomoucký, Královehradecký a Plzeňský. Jako vždy si vás dovolím vyzvat, 
abyste 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 Kalendária, v jehož 
rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje
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• PŘEDSEDNICTVO 

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS zhodnotilo pozitivně individuální vystoupení a  konečnou  
15. příčku v závodě žen Evy Vrabcové Nývltové, solidní umístění družstva žen, vystoupení dalších nominovaných 
běžců jako neúspěšné. • P ČAS schválilo po úpravách materiál „Řízení TR ČAS v tréninkovém a soutěžním roce 
2016 – 2017.“ • P ČAS schválilo koncepci přípravy a soutěže reprezentace v roce 2017. • P ČAS schválilo nomi-
naci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území ČR v roce 2017. • P ČAS schválilo hodnocení článku 
péče o talentovanou mládeže za RTC 2015/16. • P ČAS schválilo směrnici ČAS, kterou se mění směrnice ČAS 
č. 3/2015, o článcích péče o talentovanou mládež, a aktualizaci brožury Talentovaná mládež. • P ČAS schválilo 
hodnocení projektu Atletika pro radost I. a II. • P ČAS schválilo Směrnici ČAS o trenérech a změnu ve směrnici 
o poplatcích a odměnách v ČAS. • P ČAS schválilo podle čl. XX odst. 7 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS  
č. 2/2010 rozhodlo o změně schváleného rozpočtu pro rok 2016. • P ČAS přijalo za své členy SK Sokol Zlatníky, 
z. s., Atletický klub Kuřim, z. s., SK Ostraváček, z. s. • 

Karolína Farská

• TÉMA 

Byly oceněny české TOP běhy

Run Czech liga, Olympijský běh a Vltava Run – to jsou TOP běhy 2016 v kategoriích seriál, akce a závod, které 
byly spolu s dalšími významnými pořadateli běžeckých podniků vyhlášeny v Golf Resortu Konopiště. Při tradičním 
adventním ceremoniálu nechyběli vedle zástupců ČAS ani členové Zlatého klubu českých vytrvalců.
Český atletický svaz pravidelně oceňuje organizátory nejvýznamnějších běžeckých podniků u  nás. Do prostor 
Radeckého sálu Golf & Spa Resortu Konopiště byli ke slavnostnímu vyhlášení přizváni pořadatelé, kteří přestavují 
přes sto tisíc dokončivších účastníků, přesně 102 691 běžců. Předávání se zhostili členky a členové zlatého vytr-
valeckého klubu, konkrétně „seriálům“ Eva Vrabcová s Janem Pešavou, „akcím“ Monika Deverová (Hamhalterová) 
s Pavlem Klimešem, a „závodům“ Jarmila Kratochvílová s Josefem Jánským.

Běžecké seriály: Soutěže pořádané v  průběhu roku jedním organizátorem a  pod společným názvem. Pozici 
jedničky bezpečně obhájil šampion šampionů RunCzech liga, jejíž pořadatelé mají značnou zásluhu na rozběhání 
tisíců lidí v České republice. Do sedmi hlavních závodů, tedy pěti půlmaratonů (Praha, K. Vary, Č. Budějovice, 
Olomouc, Ústí) a po jednom maratonu a desítce (oboje v Praze), se letos aktivně zapojilo dohromady přes 34 tisíc 
lidí. Velkou popularitou kousek pod hranicí deseti tisíc účastníků se mohou pochlubit i seriály Night Run a Run Tour.

Běžecké akce: Nová sekce, do níž jsou zařazeny podniky mimo běžecký seriál, ale při nichž pořadatelé připravují 
v jeden den různé tratě. Vítězný T-Mobile Olympijský běh dokonce na různých místech republiky rozběhal v jeden 
okamžik přes čtyři tisíce lidí, a to nejsou započítány tisíce dětí v doprovodných závodech. Skoro dva a půl tisíce se 
pak postavily na start nejslavnějšího domácího krosu Velké kunratické. A ze třech akcí, které přesáhly patnáct set 
startujících, patří třetí pozice silničnímu Pardubickému vinařskému půlmaratonu (1755).

Běžecký závod: Tato kategorie nyní zahrnuje výhradně samostatné závody o jedné distanci. Šampionem se stal 
s 2834 účastníky Vltava Run, při němž (až) dvanáctičlenné týmy štafetovým způsobem absolvují vzdálenost od 
pramene nejdelší české řeky do Prahy. Těsně tak odsunul na pozici dvojky silniční klasiku Běchovice-Praha (o 70 
startujících méně). Posledním, kdo ještě překonal hranici dvou tisíc, je brněnský závod Triexpert Vokolo Príglu.

 Michal Procházka 
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• Z KRAJŮ 

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
AC TJ Jíčín, z.s.
vznik: 1914 | počet registrovaných členů: 331
předseda oddílu: Petr Šindelář

Kolik má váš oddíl v současné době členů?
Náš oddíl je zaměřen především na práci s mládeží.  Ke konci listopadu, kdy se podávala přihláška do programu 
VIII MŠMT, měl náš oddíl 331 členů, z toho 254 ve věku od tří do osmnácti let. 

Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Ačkoli nepořádáme žádné „nábory“ každoročně narůstá počet dětí v přípravce od těch nejmenších až po mladší 
žactvo. V dalších kategoriích, asi jako ve většině oddílů, počty stagnují.

Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? 
K výše uvedenému datu je v našem klubu 155 členů s  licencí, z nichž se většina účastní mistrovských soutěží 
družstev, či jednotlivců.

Kolik a jaká družstva přihlašujete?
V letošním roce startovalo družstva žen v první lize, družstvo mužů v druhé lize, a družstva juniorů, dorostenek, 
starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň a družstva nejmladšího žactva v krajském přeboru LKAS.

Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
V této oblasti má náš klub ještě rezervy. Dětí v přípravce sice přibývá, ale zapojení do akcí „Atletiky pro děti“ nebylo 
zatím na požadované úrovni, i když alespoň jedné akce v roce se snažíme zúčastnit. Zde vidím rezervu, jak činnost 
přípravky zatraktivnit. Dlouhodobě spolupracujeme se ZŠ Jičín, Železnická.

Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Činnost oddílu řídí výkonný výbor ve složení předseda oddílu, místopředseda a hospodář, který se schází jedenkrát 
měsíčně. Ten úzce spolupracuje s výborem oddílu, kde je dalších šest členů – mimo jiné hlavní trenér, předseda 
revizní komise, předseda komise rozhodčích a zástupci družstev dospělých a přípravky.

Jste členy SK. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci SK?
Jsme samostatný oddíl s právní subjektivitou, který úzce spolupracuje ve volném sdružení s Tělovýchovnou jed-
notou Jičín.

Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Před dvěma lety jsme pořádali MČR v běhu na 10 kilometrů. V příštím roce bude dokončen na městském stadionu 
nový objekt šaten a zároveň rekonstrukce hotelu v sousedství sportovního areálu. Vzniknou tak vhodné podmínky 
pro pořádání akce republikového významu. Naším záměrem je v roce 2018, či 2019 uspořádat mistrovství jednot-
livců žactva, či některou z fází mistrovství družstev.

Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
V  letošním roce jsme uspořádali jedno z  kol druhé ligy, krajský přebor jednotlivců ve víceboji mladšího žactva 
a krajský přebor jednotlivců staršího žactva, krajský přebor družstev mladšího a nejmladšího žactva. Kromě mi-
strovských soutěží jsme pořádali závody pro školky, žactvo prvního stupně ZŠ a  Atletický čtyřboj ZŠ, okresní 
kolo Štafetového poháru, okresní kolo Středoškolského poháru, okresní kolo OVOV. Velmi vydařený byl i tradiční 
vrhačský mítink Jičínské memoriály a nedávno uskutečněný 71. Ročník Mikulášského běhu. Tak jako každoročně 
jsme uspořádali v hale sportovního areálu trojboj dětí ze školek, čtyřboj pro žáky prvního stupně ZŠ a závody pro 
děti z přípravky.

 Petr Jelínek



• JEDNÁNÍ KAS 

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS | 15. PROSINCE 
Byla projednána termínová listina soutěží na rok 2017 a jejich pořadatelů s tím, že není určen pořadatel krajského 
kola CORNY a řídící soutěže KPD přípravky, sk. C. • TJ Dvůr Králové n. L. nebude v roce 2017 pořadatelem 
krajského kola CORNY, výbor vyzývá oddíly, které mají o pořádání zájem, ať se přihlásí v průběhu ledna místo-
předsedovi KAS. • Informaci o nové koncepci ČPTM podal A. Žďárský. • P. Metelka a K. Ettler podali informaci 
o průběhu a výsledcích mezikrajových utkání. • O. Veverka byl pověřen předáním informace o schůzi výboru ČAS, 
které se zúčastnil předseda L. Šnajdr. Projednával se návrh rozpočtu ČAS na rok 2017, návrh kritérií pro rozdělení 
finančních příspěvků mezi atletické kluby a oddíly pro rok 2017. Dále byl projednán návrh struktury mistrovských 
soutěží družstev řízených ČAS pro rok 2017. • J. Brych seznámil výbor s aktuálním stavem financí

PLZEŇSKÝ KAS | 15. PROSINCE
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.10/2016. • VV zhodnil průběh akcí „Předání cen nejlepším 
závodníkům BP mládeže Plzeňského kraje“ a „Vyhlášení nejlepších atletů Plzeňského kraje“ Bylo konstatováno, že 
průběh byl důstojný, odpovídající slavnostní události. • Předsedkyně komise mládeže paní Prokopová seznámila 
výbor s průběhem mezikrajového utkání staršího žactva v hale. • VV PKAS se zabýval přípravou volební valné 
hromady. Její předběžný termín byl stanoven na 1. 4. 2017. • Hospodář pan Ing. Bastl seznámil VV s aktuálním 
stavem konta. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 12. PROSINCE
VV MSKAS provedl kontrolu zápisu. • Halová sezóna se rozeběhla, první závod mezikrajové utkání žactva pro-
běhlo na výborné úrovni. • P.Zvolánek předložil plán práce na první pololetí 2017, po krátké diskuzi byl schválen 
a bude přílohou tohoto zápisu, dne 11.1. se v Olomouci koná setkání klubů a oddílů – příprava letní sezóny, 
rozlosování soutěží, pozvánky budou zaslány. • P.Hoferek zhodnotil atletickou sezóny roku 2016. • P.Polášek 
informoval o jednání předsedů svazů MS KO ČUS, která se konala 1.12 2016, byly projednávány dotace MŠMT 
program VIII. a program IV. • P.Nejezchleba informoval o tom, že bude pokračovat soutěž přípravek Beskydský 
pohár i Atletická liga. 

OLOMOUCKÝ KAS | 7. PROSINCE
Dne 1.12.2016 proběhly v Olomouci oponentury ČPTM ČAS 2016. za účasti vedoucích trenérů Olomouckého 
kraje SpS /Uhlíř, Ovečka, Vykydal, Koňařík/ , SCM /Rakowski/ V SCM je zařazeno 17 členů, kteří splnili výkonnost-
ní limity. Dozařazeni mohou být další členové po halové sezóně. SpS – AK Olomouc zařazen v nejvyšší skupině. 
Oddíly SK Přerov, AK Šternberk, AC Prostějov, TJ Šumperk zařazeny ve 2. skupině. Vedoucí trenéři musejí mít 
uzavřenu pracovní smlouvu na částečný úvazek. • Na ČAS bude vznesen dotaz týkající se nominace a případné 
donominace na soustředění a campy pořádané ČAS. • Jednání zástupců oddílů Moravy a Slezska proběhne dne 
11.1. od 16,30 hod v Olomouci.V této souvislosti upozorňuji, aby byly zaslány přihlášky na adresu:  jsoba@c-box.
cz a v kopii na mir.hrabal@seznam.cz. Viz příloha. Sledujte web ČAS týkající se přihlášek k činnosti na rok 2017. • 
Běžecký pohár mládeže Olomouckého kraje bude mít 10 závodů.  Jeden ze závodů proběhne v rámci kalendáře 
akcí spojených s Olomouc – evropské město sportu dne 1.4. 2017. • Bylo schváleno, že oddíly z Olomouckého 
kraje nebudou platit startovné na závodech pořádaných v olomoucké hale. Ostatní oddíly uhradí startovné dle 
propozic. 

• KALENDÁRIUM 

Bartoš František, *1. 1. 1947 Lanžhot; běžec. Původně fotbalista Sokolu Lanžhot, s atletikou začínal v Lokomotivě 
Břeclav (1964-65, trenér M. Loučka), poté Železárny Prostějov (1966-67), Lokomotiva Olomouc (1968), VŽKG Vítkovice 
(1969-81, trenér A. Procházka). Účastník ME 1974 (12.) a 1978 (7.). Mistr ČR 1970 (3000 m př.), 1977 (10 000 m) 
a 1980 (5000 m), čs. mistr 1975 a 1977-78 (3000 m př.), 1977 (kros) a 1979 (10 000 m). Reprezentoval ve 14 mezist. 
utkáních (1970-81), z toho 2x EP. Os. rekordy: 1500 m 3:50,2 (1977), 3000 m 8:13,6 (1975), 5000 m 13:35,0 (1978), 
10 000 m 28:53,5 (1978), 3000 m př. 8:30,8 (1976), maraton 2:24:40 (1979).
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Burianová Jitka, *17. 1. 1977 Prostějov; sprinterka. Držitelka stříbrné medaile z ME do 22 let 1999 a bronzové me-
daile z MEJ 1995 na 400 m. Začínala v Želez. Prostějov (1987-92, trenérka H. Slavotínková, od 1989 K. Vaníčková), 
poté AC Pardubice (1993-96, od 1990 trenér L. Hruška), PSK Olymp Praha (1997-2004, trenér M. Zahořák). Účast-
nice MEJ 1995 (400 m 3., 4x100 m ve fin. nedok.), MSJ 1996 (200 m smf., 400 m smf., 4x100 m rozb.), ME 1998 
(400 m smf., 4x400 m 5.), ME 22 1999 (400 m 2., 4x400 m 5.), MS 1999 (400 m mzb., 4x400 m 4.), HME 2000 (400 
m smf.), OH 2000 (400 m smf., 4x400 m 7.). Mistryně ČR v hale 1998 (400 m), 1999 (4x200 m), 2000 (400 m, 4x200 
m), 2002 (4x200 m), na dráze 1998 (400 m, 4x100 m, 4x400 m) a 2000 (400 m, 4x100 m, 4x400 m). Reprezentovala 
v 5 mezist. utkáních (1997-2000), z toho 3x v EP a 1x v EP do 22 let. Os. rekordy: 100 m 11,7 (1999) a 11,96 (2001), 
200 m 23,31 (2000), 400 m 50,85 (2000), 400 m př. 58,83 (1998).
Daněk Ludvík, *6. 1. 1937 Hořice u Blanska, †16. 11. 1998 Hutisko-Solance (Horní Bečva); diskař. Olympijský vítěz 
1972, mistr Evropy 1971, držitel stříbrné medaile z OH 1964 a z ME 1974, bronzové medaile z OH 1968. Začínal jako 
skokan a běžec na lyžích, s atletikou ve Spartaku ČKD Blansko, poté Spartak ZJŠ Brno (1956-70, trenér do 1966 J. 
Vrabel), Sparta ČKD Praha (1971-78), RH Praha (1979-82). Držitel 2 světových rekordů: 64,55 (Turnov 2. 8. 1964), 
65,22 (Sokolov 12. 10. 1965) a 2 dalších evropských rekordů 62,45 (Vyškov 10. 5. 1964) a 66,48 (Long Beach 8. 6. 
1969). Účastník ME 1962 (9.), 1966 (5.), 1969 (4.), 1971 (1.), 1974 (2.) a 1978 (kval.), OH 1964 (2.), 1968 (3.), 1972 
(1.) a 1976 (9.), Jako první diskař na světě překonal hranici 65 m. Mistr ČR 1970-72, čs. mistr 1963-69, 1971-76. 
Držitel 9 čs. rekordů 57,22 (1963)-67,18 (1974). Reprezentoval ve 49 mezist. utkáních (1962-78), z toho 7x v EP, zví-
tězil v utkání Evropa-Amerika 1967 a 1969. V letech 1963-76 patřil nepřetržitě k desítce nejlepších diskařů světa. Po 
ukončení závodní činnosti trenér, později hlavní trenér RH-PSK Olymp Praha. mpř. ČAS v letech 1993-98. V 90. letech 
se věnoval práci v Českém klubu olympioniků, byl zvolen jeho předsedou a zastupoval ho ve VV ČOV. V roce 1995 mu 
byl udělen předsedou MOV J. A. Samaranchem Olympijský řád. V září 1998 jako třetí český sportovec převzal v praž-
ském Karolinu cenu Fair play Pierre de Coubertina za rok 1997. Os. rekordy: koule 15,29 (1969), disk 67,18 (1974).
Ficková Lenka, *10. 1. 1982 Chrudim; sprinterka. Začínala ve Spartaku Slatiňany (1991-93, trenér Hanuš), poté AFK 
a ŠAK Chrudim (1994-2000, trenéři K. Fiedler, od 1997 J. Jón), AC Pardubice (2001-02), PSK Olymp Praha (2003-05, 
trenér M. Zahořák). Účastnice MS 17 1999 (100 m smf., 200 m 5.), MEJ 1999 (200 m 8.) a 2001 (200 m 5., 4x100 m 
rozb.), MSJ 2000 (100 m smf.) a OH 2000 (4x400 m 7.), Mistryně ČR 2000 (100 m) a 2001 (200 m). Reprezentovala 
v 6 mezist. utkání (1999-2002). Os. rekordy: 100 m 11,67 (2000), 200 m 23,60 (2001), 400 m 53,53 (2000).
Hanáček Zdeněk, *11. 1. 1962 Veselí nad Moravou; dálkař. Začínal ve Velké nad Veličkou (1973-74), poté Slovan 
Hodonín (1975), Velká nad Veličkou (1976-78, trenéři od 1973 Nesrstová, od 1977 K. Kalina), Sparta ČKD Praha 
(1979-80, trenér V. Ráž), Dukla Praha (1981-87, trenér V. Fišer). Účastník MEJ 1979 (8.), HME 1983 (10.), 1984 (6.), 
1985 (10.) a 1986 (6.), ME 1986 (8.). Mistr ČR 1983 (dálka), 1986 (dálka v hale, na dráze 4x100 m). Čs. halový mistr 
1983 a 1984 v dálce, 1986 na dráze a člen mistrovské štafety 4x100 m. Držitel 2 českých rekordů v odd. štafetě 
4x100 m 39,99 (1984) a 39,60 (1985). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1983-87). Os. rekordy: dálka 804 (1986), 
trojskok 16,02 (1987).
Janků Jan, *8. 1. 1947; výškař, začínal v SZ Česká Lípa (1962-67), dále Dukla Banská Bystrica (1967-69), LIAZ Jab-
lonec n. N. (1969-80). Trenér od 1969 v Jablonci, od 1997 v Dukle Praha. Významní svěřenci: Bába, I. Janků, synové 
J. Janků a T. Janků, M. Karbanová a další. Os. rekord: výška 211 (1971).
Jareš Theodor, *6. 1. 1987, sprinter. Začínal v Sokole Královské Vinohrady Praha (2002-07), poté ASK Slavia Praha 
(od 2008, trenér P. Novotný). Účastník ME 22 2007 (4x400 m 4.), HMS 2010 (4x400 m rozb.) a 2012 (4x400 m rozb.). 
Mistr republiky 2010 a 2012 (4x400 m v hale), 2011 (400 m v hale a na dráze, 4x400 m na dráze). Reprezentoval v 5 
mezist. utkáních (2006-10). Os. rekordy: 100 m 10,85 (2010), 200 m 21,51 (2008), 400 m 46,65 (2010).
Juck Alfonz, *9. 1. 1962 Bratislava (Slovensko); sportovní redaktor a komentátor, statistik, hlasatel, organizátor a ma-
nažer. Začínal ve 13 letech jako překážkář ve Slávii UK Bratislava (šestinásobný mistr Slovenska v mládežnických 
kategoriích na 250 a 400 m př.). Sportovní redaktor a komentátor ČTK, TASR, SITA, Slovenské televize. Viceprezident 
atletické komise AIPS, člen mediální komise EAA a člen tiskové komise IAAF. Člen ATFS od 1984, spoluautor světo-
vých tabulek. Hlasatel významných mítinků (mj. Rošického memoriálu, Evropského poháru, mistrovství republiky atd.). 
Od 2002 spoluorganizátor a manažer mítinku Zlatá tretra (do 1998 spoluorganizátor a manažer mítinku PTS). Manažer 
předních českých atletů (Železný, Šebrle, Kašpárková, Mužík, Pospíšilová, Brejchová, Bába, Hamáčková a další).
Krul Alois, MUDr., *28. 1. 1927 Třebíč; překážkář. Začínal v Horácké Slavii a Sokole Třebíč (1945-50), poté Zbrojovka 
Brno (1951-52), ÚDA Praha (1953-54), Spartak Brno ZJŠ (1955-63), Slavoj Vyškov (1965-69). Účastník ME 1954 (110 
m př. rozb.). Držitel čs. rekordu na 110 m př. 15,0 (1948). Reprezentoval v 18 mezist. utkáních (1947-54). Os. rekordy: 
110 m př. 14,7 (1954), 400 m př. 55,1 (1950).
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Máca Miloš, *23. 1. 1927 Boskovice, †27. 3. 1984; kladivář. Začínal v SK Židenice (1947), poté MEZ Židenice (1949, 
trenér J. Kuchařík), ATK Praha (1950, trenér J. Dadák), Zbrojovka Brno (1951), GZ Královo Pole (1952), RH Praha 
(1953-58), Spartak Brno ZJŠ (1959-68). Účastník OH 1952 (15.), ME 1954 (5.). Mistr republiky 1952-56. Držitel 3 čs. 
rekordů 58,57 (1952)-61,22 (1955), jako první český kladivář překonal hranici 60 m (61,00 Kutná Hora 12. 9. 1953). 
Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (1953-56). Os. rekord: kladivo 61,43 (1955).
Mařinec Vlastimil, Ing., *9. 1. 1957 Pacov; trojskokan. Držitel stříbrné medaile z HME 1984. Začínal jako fotbali-
sta (1967), s atletikou ve Slavoji Pacov (1967-76, trenér B. Zajíc), poté Slavia IPS Praha (1977-86, trenér od 1976  
P. Nemšovský). Účastník MS 1983 (5.), HME 1984 (2.). Mistr ČR 1980 v hale a na dráze (trojskok). Čs. mistr na dráze 
1980-81 a 1983-84 (trojskok), 1983 (dálka), v hale 1981 (trojskok). Držitel českého rekordu v trojskoku 17,21, jako 
první český trojskokan překonal hranici 17 metrů-17,21 m Bratislava 4. 6. 1983. Reprezentoval v 9 mezist. utkáních 
(1979-83), z toho 3x v EP. Os. rekordy: 200 m 21,94 (1981), dálka 799 (1983), trojskok 17,21 (1983).
Pešava Jan, *14. 1. 1972 Jablonec nad Nisou; běžec. Začínal v LIAZ Jablonec (1982-95, trenéři J. Kraus a R. Roz-
mahel, I. Bláhová, od 1985 Moravec, od 1986 J. Drbohlav), poté Dukla Praha (1996-99). Účastník MSJ 1990 (5000 
m 7.), MEJ 1991 (5000 m nedok.), MS 1992 v silniční štaf. (7.), MS 1993 v krosu (40.), 1994 (192.) a 1995 (108.), MS 
1993 (5000 m rozb.) a 1995 (5000 m rozb.), ME 1994 (10 000 m 7.) a 1998 (10 000 m nedok.), MS 1997 v půlmara-
tonu (16.). Mistr ČR 1992 (5000 m), 1993 (5000 m, kros), 1994 (10 000 m, silniční běh Běchovice), 1995 (10 000 m), 
1996 (10 000 m, Běchovice, běh do vrchu), 1997 (10 000 m, Běchovice, půlmaraton, kros), 1998 (10 000 m). Držitel 
českého rekordu na 3000 m 7:46,72 (1998), 2 na 10 000 m 28:10,73 (1994) a 27:47,90 (1998). První český atlet, který 
zaběhl 10 000 m pod 28 minut. Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1992-98), z toho 4x v EP, 2x v EP do 22 let. Os. 
rekordy: 1500 m 3:45,63 (1996), 2000 m 5:06,98 (1996), 3000 m 7:46,72 (1998), 5000 m 13:25,80 (1998), 10 000 m 
27:47,90 (1998), 3000 m př. 8:56,92 (1996), půlmaraton 1:01:31 (1997).
Škrobáková Lucie, provd. Martincová, pozd. Škrobáková, *4. 1. 1982 Hodonín; překážkářka. Držitelka stříbrné 
medaile z HME 2009 na 60 m př. a bronzové z MEJ 2001 na 100 m př. Začínala v AC Rentea Čejkovice (1991-2001, 
trenér P. Damborský), poté USK Praha (od 2002, trenérka J. Jílková, nyní J. Uher). Účastnice MS 17 1999 (400 m 
př. rozb.), MSJ 2000 (100 m př., rozb.), MEJ 2001 (100 m př. 3.), HME 2002 (60 m př. rozb.), 2005 (60m př. smf.), 
2009 (60 m př. 2.) a 2011 (7.), ME 2002 (100 m př. rozb.), 2006 (100 m př. rozb., 4x100 m rozb.), 2010 (100 m př. 
smf.) a 2012 (100 m př. smf.), ME 22 2003 (100 m př. smf.), HMS 2004 (60 m př. rozb.), 2010 (60 m př. smf.) a 2012 
(60 m př. smf.), OH 2004 (100 m př. rozb.), 2008 (100 m př. rozb.) a 2012 (100 m př. smf.). Mistryně ČR v hale 2001-05, 
2007-11, na dráze 2001, 2003-05 a 2008-12). Držitelka 3 českých rekordů na 100 m př. 13,03 (2008)-12,73 (2009). 
První naše překážkářka s časem pod 13 s. (12,93 Tábor 4. 7. 2008). Reprezentovala v 13 mezist. utkání (1999-2011). 
Os. rekordy: 100 m 11,66 (2012), 200 m 23,98 (2009), 100 m př. 12,73 (2009), 400 m př. 61,46 (1999).
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NEKROLOGY
Alois Andrýsek
V úterý 29. listopadu zemřel ve věku 87 let Alois Andrýsek, který byl dlouholetým trenérem v atletickém klubu 
Sparta Praha. Některé jeho svěřenkyně se podílely na úspěchu družstva žen Sparty, které vyhrálo v roce 1974 
první ligu a některé z nich byly i členkami reprezentačního družstva.

Václav Chudomel
Ve čtvrtek 15. prosince zemřel ve věku 84 let Václav Chudomel, jedna z velkých postav české běžecké historie. 
Václav Chudomel obsadil 18. místo při olympijském maratonu v Tokiu v roce 1964. Jeho osobní rekord na této 
distanci je 2:15:26. 

Eva Šuranová Kucmanová
Rodačka z maďarského Ódzu se stala první slovenskou atletkou, která vybojovala cenný kov pod pěti kruhy. 
Stalo se tak na olympijských hrách v Mnichově 1972, kde vystoupala v dálkařském závodě na bronzový stupínek, 
když dolétla na 667 centimetrů. Na olympiádě startovala i o čtyři roky později v Montrealu, kde její cesta skončila 
v kvalifikaci. Získala též stříbrný cenný kov na evropském šampionátu v Římě 1974. Čtrnáctkrát se stala mistryní 
republiky. 

Čest jejich památce
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• dodávky veškerého atletického náčiní a nářadí
• dodávky disků od firmy Denfi Sport ApS

• kompletní vybavení hřišť a stadionů
• poradenské služby

RANCK, s. r. o.
Opatovická 17, 110 00  Praha 1, ČR

e-mail: skala@ranck.cz
mobil: +420 602 374 251

VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY POLANIK

NABÍZÍ

we help to win

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 9.1. Akademické MČR ................................................................................................. Praha – Strahov
 14.-15.1. Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích ........................................................................Ostrava
 28.-29.1. Mezistátní utkání ve vícebojích ......................................................................... Praha – Stromovka
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Tisk Ofset a. s.
Spojenců 282, 542 32  Úpice
tel.: 499 881 171  |  tiskofset@tiskofset.cz

Zajistíme kompletní tiskový servis
Vašich závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice

diplomy
plakáty
traťové šipky S
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L
ATYP A

bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
jednobarevné provedení
pouze se startovním číslem, černý tisk

TYP B
bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
dvoubarevné provedení
s možností dotisku  sponzorů,
názvu závodu atd., černý tisk číslic

TYP C
bílá netkaná textilie,
 rozměr max. 21 x 25 cm,
 černý tisk číslic s možností jedno-
barevného dotisku sponzorů a názvu
závodu a s barevným pruhem pod číslem

TYP D
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 21 x 19,8 cm,
neomezené sady, vysoce kvalitní
plnobarevný tisk s možností personalizace
(jméno závodníka...)

TYP E
 tyvex
– velmi odolný materiál,
 rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
neomezené sady, vysoce kvalitní plnobarevný 
tisk s možností personalizace (jméno závodníka...)

TYP F
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  oboustranná
laminace, vrtané díry,
možnost personalizace

TYP G
plastový materiál,
vhodné pro cyklistické závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení, jakýkoli barevný tisk,  
vrtané díry, možnost personalizace

TYP H
papírová samolepka,
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk,  možnost personalizace

í plnobbarevný

li w w w . t i s k o f s e t . c z

INZERCE


