
• SLOVO PŘEDSEDY

Podzimní měsíce jsou v atletice tradičně věnovány vyhodnocení atletické sezony a také plánování příštího atletického 
roku. Atletický Konvent ve Vilniusu, který byl letos spojen i s Kongresem Evropské atletiky, defi noval mezinárodní atletic-
ký kalendář 2018. Atletický rok 2018 bude opět výjimečný a jeho vrcholy vidím především na mistrovství Evropy v Berlíně 
a Kontinentálním poháru IAAF, který hostí 8. – 9. září Ostrava. Bude to mimořádná atletická akce a jsem rád, že už dnes 
je o vstupenky neobyčejný zájem (prodáno přes 7000 lístků!!!). Proto neváhejte a zajistěte si včas možnost být při tom!
Evropský atletický kongres ve Vilniusu svým hlasováním rozhodl o pořadateli příštího Kongresu Evropské atletiky. Těší 
mne, že naše kandidatura uspěla a  budeme moci v  dubnu 2019 přivítat evropskou atletickou rodinu na kongresu 
v Praze.
Turbulentní změny ve fi nancování sportu ze strany MŠMT nás vedli ke svolání Strategické konference Českého atletic-
kého svazu, které se o víkendu ve Špindlerově Mlýně účastnili zástupci 140 atletických oddílů a klubů. Konference řešila 
nutnost reagovat na požadavky MŠMT v souladu s novými zákony o podpoře sportu a povinností MŠMT vést rejstřík 
sportovců dle Zákona „GDPR“ Evropské unie o ochraně osobních údajů.
Těší mě, že se účastníci konference jednoznačně shodli na potřebě reakce a pochopili předkládané návrhy a požadavky. 
Částka 32 mil. korun, kterou Český atletický svaz svým základním článkům v těchto chvílích posílá, by měla být do-
statečným fi nančním polštářem na překlenutí nového nastavení fi nancování. Konference rovněž vyjádřila podporu nové 
architektuře Českého atletického svazu v práci na regionální úrovni. 
Čeká nás zajímavý rok, ale ještě před ním si nenechte ujít vyhodnocení toho letošního při anketě Atlet roku 2017, která 
se bude konat v sobotu dne 11. listopadu od 21,20 hod. opět v přímém přenosu České televize. Díky mimořádným 
medailovým úspěchům našich atletů se určitě bude na co dívat.
S přáním hezkého podzimu

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní šesté číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá fi nálovým zá-
vodem Středoškolského atletického poháru, který se konal v Břeclavi. Dalším tématem je pak Strategická 
konference ČAS, která proběhla ve Špindlerově Mlýně. V tomto čísle se též zabýváme projektem Atletika pro 
radost. Z jednání KAS přinášíme Liberecký, Moravskoslezský 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 Redakce AL
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• PŘEDSEDNICTVO 

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.• P ČAS schvalilo zápis č. 9/2017 ze zasedání předsednictva ČAS 
konaného dne 19. 9. 2017.• Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentantů na MU U16 2017, kona-
ném v chorvatském Varaždinu, vzhledem k umístění obou týmů a dosaženým výkonům jako úspěšné.• P ČAS 
schválilo obsahovou a organizační přípravu podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2017 konané dne 25. 11. 2017 
v Jablonném nad Orlicí.• P ČAS schválilo s úpravami směrnici ČAS č. X/2017, o členství v ČAS.• P ČAS schválilo 
výsledek výběrového řízení na zařazení do systému SpS s účinností od 1. 1. 2018 a rozdělení AO/AK do 3 pří-
spěvkových pásem.• P ČAS schválilo přijetí nového atletického oddílu – Atletický oddíl TJ Žďár nad Sázavou z.s. 
(KAS Vysočina), za člena ČAS.• P ČAS vzalo na vědomí přeměnu spolku Sportovních klubů Praha 4 z.s. na nově 
ustanovený spolek Spartak Praha 4 z.s.• P ČAS schválilo předložené překonané a vyrovnané národní rekordy 
dosažené v období 16. 7. 2017 – 30. 9. 2017.• P ČAS schválilo vyslání Vítězslava Žáka na IRK 2017 konanou ve 
dnech 30. 11. – 3. 12. 2017 v Berlíně.• P ČAS schválilo na základě doporučení Komise rozhodčích ČAS anulování 
výsledků z důvodů pochybného měření časů ze závodů na HESU mítinku Zuzany Hejnové, který se konal 13. září 
2017 v Kutné Hoře, a to ve smíšeném závodě mužů a žen na 100 a 110 metrů překážek, 200 metrů překážek 
žen a 150 metrů žactva.• P ČAS schválilo doplacení odměn za umístění na vrcholných reprezentačních akcích 
a to pro: štafetu 4x400m žen (Rosolová, Hejnová, Bartoničková, Bergrová)/MS 2011, Terezu Čapkovou (1500m)/
ME 2012, Lenku Masnou (800m)/MS 2013.• P ČAS schválilo přidělení pořadatelství MČR v chůzi na 50 kilometrů 
2018 pořadateli Smola chůze z.s. v  termínu 6. 10. 2018 s podmínkou podepsání pořadatelské smlouvy. MČR 
se bude konat v pražské Stromovce.• P ČAS schválilo návrh termínové listiny 2018.• P ČAS rozhodlo o změně 
schváleného rozpočtu pro rok 2017.• Předsednictvo ČAS schválilo návrh pro rozdělení finančních příspěvků mezi 
atletické oddíly a kluby na zajištění soutěží pro rok 2017 a na zajištění sportovní přípravy atletů zařazených do péče 
sportovních středisek v roce 2017 a hlavní podmínky jejich přiznání a použití a pověřilo předsedu ekonomické ko-
mise předložením tohoto návrhu Výboru ČAS dne 20. října 2017.* Předsednictvo ČAS schválilo materiál Podpora 
činnosti a rozvoje regionů ČAS pro období 2018 - 2021.• P ČAS schválilo vyslání Pavla Tunky a Miroslava Wastla 
na Site Visit do Šamorína.• Předsednictvo ČAS schválilo složení organizačního výboru na Kongres EA 2019. *

Petr Jelínek

• TÉMA 

STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR
Na břeclavském atletickém stadionu proběhlo finále šestatřicátého ročníku Středoškolského atletického 
poháru. Tentokrát se z triumfu radovali chlapci z Tábora a dívky z Trutnova. 
Klání chlapecké kategorie mělo jasné vítěze a těmi se stali studenti ze SPŠ Tábor, kteří posbírali celkem 9462 bodů. 
Stříbrnou příčku obsadili atleti z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Jejich součet činil 9075 bodů. Na pomyslný 
bronzový stupínek vystoupali chlapci z poděbradského gymnázia (9030 b.).
Mezi dívkami se konečně po dvou druhých místech dočkaly primátu atletky z trutnovského gymnázia, které jako 
jediné bodově přesáhly devět tisíc bodů. Celkem jich získaly 9034. Loňské vítězky ze Šumperka se musely tento-
krát spokojit se stříbrnou příčkou za 8690 bodů. Bronz putuje do Prahy zásluhou studentek Gymnázia Nad Štolou 
(8616 b.).
Padala i  řada zajímavých individuálních výkonů. Velkou kvalitu měla například koule chlapců, kterou opanovali 
bratři Forejtovi, kteří nás letos reprezentovali na světovém šampionátu dorostu v keňském Nairobi. Úspěšnější byl 
o dvě minuty starší Michal, jenž poslal své náčiní na rovných osmnáct metrů. Dalším zajímavým jménem byla Lada 
Pejchalová. Pátá z letošního mistrovství Evropy juniorů v italském Grossetu absolvovala dokonce tři disciplíny. Ve 
výšce si s jistotou a poklidem vyskákala vítězství a stačil jí k tomu v chladném počasí výkon 172 centimetrů. Ná-
sledně vybojovala pro trutnovské gymnázium druhé místo v dálce za 551 centimetrů. Tam zaostala tři centimetry za 
vítěznou Barborou Hůlkovou z Jablonce (554). Na závěr svého „trojboje“ si střihla dvousetmetrový úsek ve štafetě.
Po jedenácti letech vystřídal v patronátu Středoškolského poháru Barboru Špotákovou tyčkař Jan Kudlička. Český 
rekordman a několikanásobný medailista má sám bohaté zkušenosti se závoděním v této soutěži a klání v Břeclavi 
si náležitě užíval. „Není to tak dlouho, kdy jsem i  já závodil na Středoškolském poháru a vzpomínám na ty časy 
rád. Jedná se o týmovou soutěž, takže je to něco speciálního. Všichni se navzájem povzbuzují a je cítit ten týmový 

2



3

duch. Člověk se musí pro tým rozdat. Pamatuji si, že jsem si při jednom ročníku udělal tržnou ránu na hlavě, nechal 
si ji obvázat a závodil dál, abych pomohl družstvu. Na břeclavském stadionu jsem v minulosti závodil mnohokrát 
a mám zde naskákané skvělé výkony v tyči i ve skoku do dálky. Také počasí se nakonec celkem vybralo,“ řekl.

STRATEGICKÁ KONFERENCE ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU
Konference se zúčastnilo přes 160 zástupců z atletických oddílů a klubů z celé České republiky. Hlavním téma-
tem strategické konference bylo téma systémových změn ve financování oddílů a klubů v souvislosti s inovacemi 
v programech MŠMT. „Jsem rád, že o  strategickou konferenci byl z  řad zástupců oddílů a  klubů velký zájem. 
Problematika, kterou jsme probírali, má vliv na každý atletický oddíl a klub v České republice. Věřím, že jsme touto 
konferencí napomohli k tomu, aby oddíly a kluby měly návod, jak se v dané problematice orientovat, vytříbili jsme si 
společně názory a byla přínosem jak pro Český atletický svaz, tak pro zástupce atletických oddílů a klubů, kteří se 
naší konferenci zúčastnili,“ říká Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu a dodává: „V roce 120. výročí, 
který byl pro nás mimořádně úspěšný, je třeba nastartovat dialog a posunout rozvoj atletiky v České republice.“
Program strategické konference byl během dvou víkendových dní nabitý a účastníci se dozvěděli informace o změ-
nách financování sportu v  České republice a  jejich dopady na činnost Českého atletického svazu, informace 
o evidenci členské základny, principy a střednědobý výhled hospodaření od roku 2018, změny podmínek v oblasti 
stavebních investic v dotacích MŠMT, aktivizace regionů ČAS od roku 2018, impulzy pro aktivizaci regionů od roku 
2018 či přímá a nepřímá aktivizace regionů.

ATLETIKA PRO RADOST 2. ROČNÍK
Atletika pro radost
Atletika pro radost (dále jen APR) je projekt Českého atletického svazu, který začal v roce 2016. Je rozdělen na dvě 
základní části. Atletika pro radost I. je určena pro děti od 6 do 11 let a reaguje na projekt Atletika pro děti. V sou-
ladu s tímto projektem nabízí další možnosti pro děti této kategorie. Atletika pro radost II má za cíl oslovit skupinu 
dětí od 12 let, které nemají ambice pokračovat v závodní nebo výkonnostní atletice, ale mají zájem o pohybovou 
aktivitu, kroužek, rekreační sport, který jim zůstane na celý život. Dále se členové tréninkových skupin (TS) APR II 
mohou zapojit do činnosti v klubech/oddílech, organizace atletických závodů a náborově prezentačních akcí ČAS.
 
Atletika pro radost II – druhý ročník
Projekt byl zahájen v roce 2016. Je hodnocen jako velmi úspěšný. Z tohoto důvodu bychom rádi navázali vznikem 
nových tréninkových skupin u dalších ještě nezapojených klubů a oddílů ČAS. V projektu opět dojde k poskytnutí 
metodické podpory a finančních příspěvků na odměny pro trenéry takto vzniklých tréninkových skupin s uvedeným 
zaměřením. Vznikne dalších 50 atletických – všesportovních tréninkových skupin v atletických oddílech/klubech.

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro radost II? 
Jako oddíl/klub vytvořte novou tréninkovou skupinu s uvedeným zaměřením, kterou musí navštěvovat min. 10 dětí 
„sportovat“ by měly její členové 1 – 2 x týdně 1-1,5 h. Personální zajištění: trenér/trenérka oddílu/klubu minimálně 
s kvalifikací trenéra žactva. Zajistíme vám metodické materiály. Prostory pro trénink by měl zajistit oddíl/klub podle 
potřeb a tréninkového plánu trenéra. Cílem je využití i jiných sportovišť v dosahu tak aby nabídky sportovního vyžití 
byla co nejpestřejší a zaujala členy tréninkové skupiny. Členové vzniklé tréninkové skupiny budou evidovanými 
členy konkrétního oddílu, a tudíž ČAS. Případní kandidáti na trenéry těchto tréninkových skupin bez kvalifikace 
nebo pouze s kvalifikací TAP budou vyškoleni na trenéry/trenérky žactva (TŽ). Maximálně 2 osoby z jednoho při-
hlášeného klubu. 

Jakou získáte podporu?
Trenér nové tréninkové skupiny APR II získá roční finanční podporu 20 000 Kč (2000 Kč/měsíc - září až červen 
- zatím garantováno jen pro školní rok 2017 - 2018). Dále bude financováno vyškolení trenéra/trenérky atletiky (po-
vinné víkendové školení včetně ubytování, stravy a dopravy v Nymburku 25. - 26. 11. 2017), metodické materiály 
(brožura Atletika pro žactvo, DVD aj.

Poznámka: do tohoto projektu nelze zařadit jako nové kluby ty kluby, s tréninkovými skupinami APR II, které se již zapojili v loňském 

roce. Tyto kluby dostanou v letošním roce 50% podpory.



Závazné termíny:
do 31. 10. 2017
podání žádosti o APR II na ČAS. Oddíl/klub může podat max. 1 žádost, finanční podpora může být rozdělena 
maximálně mezi 2 trenéry. Žádosti budou podány na vytvořeném formuláři (viz níže).

Poznámka: Oddíly/kluby, u kterých je již zřízena APR II, nemusí podávat novou žádost.

do 10. 11. 2017
posouzení a výběr žádostí ČAS dle předem určeného klíče. Z došlých přihlášek bude vybráno 50 nových od-
dílů/klubů s tréninkovou skupinou APR II.
13. 11. 2017 
veřejné oznámení vybraných APR II
13. 11. - 30. 11. 2017
rozeslání podkladů ke zřízení TS APR II – průběžná informovanost ČAS
25. 11. – 26. 11. 2017
školení trenérů žactva (TŽ) pro trenéry TS APR II
listopad - prosinec
příprava metodiky, sad, školení, rozdělení a převod financí
září – prosinec 2017
začátek činnosti TS APR II ve vybraných oddílech/klubech

Žádosti zasílejte prostřednictvím následujícího formuláře ZDE nejpozději do 31. října 2017.

Informace k projektu Atletika pro radost II jsou zveřejněny na WEBu ČAS. 

Případné dotazy směřujte na vedoucího oddělení mládeže V. Ruse (mobil 727 973 109).

Michal Procházka

• JEDNÁNÍ KAS 

MORAVSKOSLEZSKÝ | 25. ZÁŘÍ
Proběhla kontrola zápisu.• Halová sezóna – provoz v hale bude zahájen 1.11.• Vánoční hala pro žactvo bude 
v termínu 15.12. pátek- mladší žactvo, 16.12. sobota- starší žactvo.• Výbor MSKAS po diskuzním příspěvku p. 
Nejezchleby přijal rozhodnutí, že při přípravě soutěžních brožur na zimní, ale zejména na letní sezónu, bude věno-
vat velkou pozornost jejímu obsahu, tak, aby vše bylo přesně a bez chyb a nedocházelo k rozporům ve výkladu.• 
Výbor MSKAS konstatuje, že MČR žactva v Břeclavi bylo velmi úspěšné pro kraj, jak ziskem medailí, tak výkony 
krajských reprezentantů.• Dne 9.10. na schůzi MSKAS proběhne hodnocení (oponentury) sportovních tříd, SCM, 
SG – P. Zvolánek zašle pozvánky pro vedoucí trenéry. Schůze se bude konat v restauraci Stadion na Městském 
stadionu ve Vítkovicích od 16:00hodin.

PLZEŇSKÝ | 21. ZÁŘÍ
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.7/17.• VV hodnotil proběhlé soutěže.• Předseda PKAS pan 
Konop spolu s panem Sladkým se zúčastnil jednání na ČASu, jehož předmětem bylo představení předpokláda-
ného zabezpečení MČR v krosu 2018 v Alfrédově (24. 11.). Jednání a prezentace proběhla za účasti starosty 
Kostelce u Stříbra pana Trhlíka. Kandidatůra PKAS na pořadatelství M ČR byla jednohlasně VV ČAS schválena.• 
Hospodář PKAS pan Ing. Bastl upozornil, že některé kluby ještě navyúčtovaly akce, které letos pořádaly a které 
jsou v organizační gesci PKAS. VV proto žádá, aby kluby kterých se to týká, neprodleně vyúčtování předložili 
a zaslali FA.• VV PKAS přijal informaci, že již proběhla všechna okresní kola CORNY středoškolského poháru.• 
Předseda soutěžní komise pan Mgr. Pšajdl seznámil výbor se zajištěním hal pro rok 2018.• Hospodář pan Ing. 
Bastl přednesl zprávu o hospodaření PKAS ke dni jednání. 
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LIBERECKÝ | 19. ZÁŘÍ
Proběhla kontrola zápisu. – úkoly splněny.• Proběhlo průběžné hodnocení letní sezóny.• Předložen návrh ter-
mínové listiny na plánované soutěže v zimní sezóně a v roce 2018.• byly schváleny 2 žádosti o dotace z úřadu 
Libereckého kraje pro rok 2017 – 65.000 Kč na soutěže dospělých, juniorů a dorostu a 90.000 Kč na soutěže 
mládeže.• Do konce roku 2017 proběhne výměna a aktualizace legitimací rozhodčích 2. a 3. třídy i čekatelů 
3.třídy LKAS.• D.Molitoris informoval o velmi malých počtech účastníků na KPD juniorů a dorostu celé Moravy, 
což ukazuje na stejný problém s počty účastníků i v jiných oblastech Čech a Moravy.• Ve dnech 13.-15.10. se 
konají oponentury v Nymburce.• Rozšířená schůzka STK v Turnově se bude konat ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 
16:30. 

•VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

Výběrové řízení – vedoucí trenér/trenérka SCM – Praha II (6-10)
Český atletický svaz, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 - Strahov
vypisuje výběrové řízení na pozici „vedoucí trenér/trenérka Sportovního centra mládeže – Praha II“:
s trenérem bude uzavřena pracovní smlouva na 0,5 - 1,0 úvazku

Požadavky:
–  kvalifikace trenéra atletiky 1. tř., příp. 2. třídy ve spojení s  odbornou praxí v  trvání minimálně 5 let

(S podmínkou zahájení studia na Trenérské škole v co nejbližším termínu a získání kvalifikace trenéra 1. třídy 
nejpozději do 3 let.)

–  znalost atletického prostředí v Praze podmínkou
–  člen atletického klubu nebo oddílu, který je přihlášen k činnosti u PAS / ČAS 
–  trenérská praxe a zkušenosti s přípravou reprezentantů mládeže, juniorů nebo dospělých
–  organizační schopnosti, znalost práce s výpočetní technikou
–  znalost anglického nebo jiného cizího jazyka 
–  řidičský průkaz skupiny B
–  trestní bezúhonnost

Předpokládaná pracovní náplň:
–  přímá trenérská činnost
–  vyhledávání talentovaných atletů
–  řízení sportovního centra mládeže – spádově polovina klubů v Praze
–  koordinace činnosti osobních trenérů mládeže 
–  spolupráce se sekcemi mládeže
–  spolupráce při přípravě a realizaci seminářů, školení, konferencí pro trenéry
–  účast na reprezentačních akcích podle potřeb šéftrenéra
–  dohled na nemistrovské soutěže spolupořádané ČAS (ve spolupráci s AŠSK ČR)

Zájemci zasílají své nabídky doporučenou poštou na adresu Českého atletického svazu, s datem poštovního 
razítka nejpozději 3. listopadu 2017, a současně do téhož data E-mailem na adresu: vrus@atletika.cz 

Nabídky obsahují:
–  kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
–  strukturovaný životopis s uvedením trenérské praxe
–  písemnou garanci mateřského oddílu v rámci působnosti PAS o vytvoření pracovního zázemí
–  trestní bezúhonnost 

Předpokládaný nástup: 1. prosince 2017

Ing. Tomáš Janků, ředitel ČAS 
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Výběrové řízení – vedoucí trenér/trenérka SCM 
Český atletický svaz, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 - Strahov
vypisuje výběrové řízení na pozici „vedoucí trenér/trenérka Sportovního centra mládeže – Zlínského kraje“.

S trenérem bude uzavřena pracovní smlouva na 0,5 - 1,0 úvazku

Požadavky:
–  kvalifikace trenéra atletiky 1. tř., příp. 2. třídy ve spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 5 let

(S podmínkou zahájení studia na Trenérské škole v co nejbližším termínu a získání kvalifikace trenéra 1. třídy 
nejpozději do 3 let)

–  znalost atletického prostředí ve Zlínském kraji podmínkou
–  člen atletického klubu nebo oddílu, který je přihlášen k činnosti u Zlínského KAS / ČAS 
–  trenérská praxe a zkušenosti s přípravou reprezentantů mládeže, juniorů nebo dospělých
–  organizační schopnosti, znalost práce s výpočetní technikou
–  znalost anglického nebo jiného cizího jazyka 
–  řidičský průkaz skupiny B
–  trestní bezúhonnost

Předpokládaná pracovní náplň:
–  přímá trenérská činnost
–  vyhledávání talentovaných atletů
–  řízení sportovního centra mládeže v kraji
–  koordinace činnosti osobních trenérů mládeže 
–  spolupráce se sekcemi mládeže
–  spolupráce při přípravě a realizaci seminářů, školení, konferencí pro trenéry
–  účast na reprezentačních akcích podle potřeb šéftrenéra
–  dohled na nemistrovské soutěže spolupořádané ČAS (ve spolupráci s AŠSK ČR)

Zájemci zasílají své nabídky doporučenou poštou na adresu Českého atletického svazu, s datem poštovního 
razítka nejpozději 3. listopadu 2017, a současně do téhož data E-mailem na adresu: vrus@atletika.cz 

Nabídky obsahují:
-  kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
-  strukturovaný životopis s uvedením trenérské praxe
-  písemnou garanci mateřského oddílu v rámci působnosti Zlínského KAS o vytvoření pracovního zázemí
-  trestní bezúhonnost 

Předpokládaný nástup: 1. prosince 2017
Ing. Tomáš Janků, ředitel ČAS 
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• KALENDÁRIUM 

Boháč Vladislav, *16. 12. 1947 Teplice; chodec. Držitel bronzové medaile z EHJ 1966 na 10 000 m chůze. Začínal 
ve Spartaku Sokolovo Praha (1963-65), poté Dukla Praha (1966-67), Sparta ČKD Praha (1968). Účastník EHJ 1966 
(10 000 m 3.). Os. rekordy: 10 000 m 47:03,6 (1965), 20 km 1:40:33 (1966).

Borovička Antonín, *8. 12. 1902 Praha, †6. 10. 1974; sprinter. Závodil za AC Sparta Praha (1921-28). Mistr repub-
liky 1927 (100 m), 1924-25 a 1927 (4x100 m). Držitel čs. rekordu ve štafetě 4x400 m 3:33,8 (1924). Reprezentoval 
ve 3 mezist. utkáních (1927). Os. rekordy: 100 m 11,2 (1927), 200 m 23,4 (1925), 400 m 51,2 (1927).

Hanák Josef, *13. 12. 1952 Vyškov; oštěpař. Začínal s ledním hokejem (1966), s atletikou v Sokole Vyškov (1969-
71), poté Dukla Praha (1972-73, trenér M. Vlček), Zbrojovka Brno (1974-82, trenérka V. Fraisová). Účastník ME 
1978 (kval.). Mistr ČR 1975 a 1978, čs. mistr 1977. Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1975-78). Os. rekord: 
oštěp 82,74 (1977).

Höffer Aleš, *9. 12. 1962 Praha, † 14. 11. 2008; překážkář. Halový mistr Evropy 1988 na 60 m př. Začínal v Baníku 
Příbram (1974-78, trenér P. Musil), poté AŠ Mladá Boleslav (1979-81, trenér J. Horák), Slavia IPS Praha (1982-83, 
trenér J. Caha), RH Praha (1984-85, trenér R. Černý), Slavia IPS Praha (1986-89, trenér od 1985 J. Pospíšil, od 
1987 L. Svoboda), USK Praha (1990, trenér M. Kváč). Účastník HME 1985 (60 m př. rozb.), 1987 (60 m př. rozb.), 
1988 (60 m př. 1.), 1989 (60 m př. 8.) a 1990 (60 m př. rozb.), MS 1987 (110 m př. smf.). Mistr ČR v hale 1985 
a 1989-90 (50 m př.), na dráze 1984-86 a 1989 (110 m př.), 1984 (4x100 m). Čs. mistr 1985, 1987 a 1989 (110 m 
př.), v hale 1988 (60 m př.), 1984 na dráze (4x100 m). Držitel 2 českých rekordů na 110 m př. 13,67 a 13,53 (1987). 
Reprezentoval ve 13 mezist. utkáních (1984-89), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,7 (1984) a 10,95 (1985), 
110 m př. 13,53 (1987).

Kocourek Milan, *6. 12. 1987 Brno; běžec. Začínal v ARC Brno (2004-10, J. Sequent), poté AK Kroměříž (od 
2011). Účastník ME 2006 v krosu (junioři 18.), 2007 (22 let 62.), 2008 (32.), 2010 (60.), 2011 (18.) a 2012 (12.). Mistr 
ČR 2007 (kros), 2008 (5000 m, kros), 2009 (kros), 2010 (1500 m, 5000 m, silniční běh Běchovice), 2011 (1500 m 
v hale, 5000 m, 10 000 m, 3000 m př., kros, Běchovice), 2012 (1500 m a 3000 m v hale, 10 000 m, 3000 m př., 
kros). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (2004-11). Os. rekordy: 800 m 1:51,10 (2008), 1500 m 3:43,53 (2010), 
3000 m 8:04,78h (2011) a 8:07,32 (2012), 5000 m 14:06,28 (2011), 10 000 m 29:06,21 (2012), 3000 m př. 8:48,23 
(2009).

Krátký Petr, *7. 12. 1947 Moravská Třebová; vícebojař. Začínal ve VŠ Praha (1965-71, trenér L. Koštejn), poté 
Dukla Praha (1972-73, trenér M. Vlček), VŠ Praha (1974-78, trenér L. Koštejn). Mistr ČR 1977, čs. mistr 1970, 
1971, 1976 a 1977 (desetiboj). Držitel 2 českých rekordů v desetiboji 7876 (1973) a 7673e (1977). Jako první český 
vícebojař překonal hranici 7800 (7876 Praha 20.-21. 6. 1973). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1971-77), z toho 
5x v EP. Trenér VŠ-USK Praha od 1977, trenér reprezentantů vícebojařů 1980-85, odb. as. na katedře atletiky FTVS 
UK. Význační svěřenci: P. Šářec, M. Machura, J. Knejp, A. Pastrňák a další. Publikoval vysokoškolská skripta a met. 
materiály pro školení trenérů. Os. rekordy: 110 m př. 14,1 (1975), tyč 470 (1973), dálka 756 (1976), desetiboj 7838 
(1976).

Krejcar Miroslav, *24. 12. 1922 Lomnice nad Popelkou, †1993; tyčkař. Začínal v Sokole Lomnice n. P. (1940-41), 
poté SK Nová Paka (1942-43), NSK a  Sokol Mladá Boleslav (1944-45), Sokol-Technolen-Jiskra Lomnice n. P. 
(1946-59). Účastník ME 1946 (7.). Mistr republiky 1948 a 1952. Reprezentoval v 19 mezist. utkáních (1947-55). Os. 
rekord: tyč 412 (1952).

Mikyna Miroslav, *15. 12. 1942 Vetlá; sprinter. Závodil za Chemičku a  Spartak Ústí nad Labem (1959-61), 
poté Slavia VŠ Praha (1962-66), Dukla Praha (1967-68), Slavia VŠ Praha (1969-74). Čs. mistr 1969 (4x400 m, 
400+300+200+100 m), 1970 (4x400 m). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1961-63). Os. rekordy: 100 m 10,5 
(1963), 200 m 21,1 (1963), 400 m 48,4 (1962).
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Sazima David, *8. 12. 1987 Most; vícebojař. Začínal v AK Most (2002-07, trenér S. Peřina), poté USK Praha (2008, 
trenér P. Beran a J. Čihák), ASK Slavia Praha (2009), USK Praha (od 2010). Účastník ME 22 2009 (15.). Mistr ČR 
2008 (sedmiboj v hale), 2009 (desetiboj). Reprezentoval celkem v 7 mezist. utkáních (2005-11). Os. rekordy: 110 m 
př. 14,84 (2008), výška 213 (2009), tyč 500 (2011), dálka 721 (2009), oštěp 60,89 (2012), desetiboj 7494 (2009).

Skoumal Radomil, *1. 12. 1932 Brníčko; kladivář, trenér od 1955, začínal v Zábřehu 1948-71, potom Gottwaldov 
1972-80, Ústí nad Labem 1981-86 a Gottwaldov-AK Zlín od 1987, ved. trenér AZ, TSM v Zábřehu, Ústí nad Labem 
a Gottwaldově-Zlíně 1961-85. Významní svěřenci: R. Skoumal, J. Skoumalová, N. Tomečková, F. Fojt a další. Pub-
likace: "Rámcové programy přípravy mládeže v TSM" (1977), "Program přípravky v TSM" (1980), "Vrhy a hody-Vr-
cholový sport" (1985). Otec Radomila a Jany Skoumalových-viz hesla. Os. rekord: kladivo 48,00 (1957).

Slavičová Věra, provd. Šrámková, *25. 12. 1947 Liberec; překážkářka. Původně házenkářka a krasobruslařka, 
s atletikou začínala ve Slovanu Liberec (1963-67, trenéři O. Svršek, M. Pfi ngstner a K. Baňa), poté VŽKG Vítkovice 
(1968-69), Sparta ČKD Praha (1970-74, trenér M. Novák), LIAZ Jablonec n. N. (1976-77). Účastnice HME 1972 
(50 m př. rozb.). Mistryně ČR 1970 (100 m př., 200 m př.). Čs. mistryně 1971 (100 m př.). Držitelka českých rekordů 
na 100 m př. 15,0 a 14,6 (1968), na 200 m př. 28,5 a 28,0 (1970). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1970-72), 
z toho 1x v EP. Os. rekordy: 80 m př. 11,3 (1968), 100 m př. 13,7 (1972) a 14,36 (1974), 400 m př. 65,7 (1977).

Šimánek František, *16. 12. 1927 Praha; sprinter. Začínal v ČKD Dukla Karlín (1951), poté Stará Boleslav (1952), 
RH Praha (1953-59), Dynamo Praha (1960-62). Účastník ME 1954 (4x100 m 4.). Mistr republiky 1957 (100 m), 1954 
a 1957-58 (4x100 m). Držitel čs. rekordů ve štafetě 4x100 m 41,1 a 40,9 (1954) a 4x110 y 41,9 (1956). Reprezen-
toval v 10 mezist. utkáních (1953-57). Manželka Marie Šimánková-viz heslo. Os. rekordy: 100 m 10,7 (1953), 200 
m 21,7 (1956), 400 m 49,8 (1958).

Žemba František, *27. 12. 1947, †1969; vrhač. Držitel bronzových medailí z EHJ 1966 ve vrhu koulí a v hodu dis-
kem. Začínal ve Spartaku Velké Meziříčí (1963), poté Spartak Žďár nad Sázavou (1964), Spartak Brno ZJŠ (1965), 
VŽKG Vítkovice (1966), Dukla Praha (1967-68, trenér J. Skobla), VŠ Praha (1969). Účastník EHJ 1966 (koule 3., disk 
3.). Os. rekordy: koule 17,98 (1968), disk 55,86 (1968). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1966). Bratr Jiří-viz heslo. 
Os. rekordy: koule 17,98 (1968), disk 55,86 (1968).
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NEKROLOGY

Dne 4 října zemřel ve věku dvaašedesáti let Karel Kolář. S atletikou až v roce 1971 u trenérů Jelínka a Skřipské-
ho. Poté se dva roky připravoval v Rudé hvězdě Praha (1975-76) pod vedením pánů Písaříka a Huttera, nejdelší 
a také nejúspěšnější období pak strávil v jabloneckém Liazu, kde jej v letech 1977 až 82 trénoval Vladimír Zelinka.
Kolář se na své hlavní trati čtyřstovce stal halovým mistrem Evropy v roce 1979 ve Vídni, jeho čas 46.21 byl v tu 
chvíli (neofi ciální) světový rekord. O rok dříve zazářil na venkovním evropském šampionátu v Praze, kde si doběhl 
výkonem 45.77 pro stříbro, a ještě významně pomohl k bronzu štafety jako fi nišman. Oba zmíněné časy platily více 
než tři desítky let jako národní rekordy, než je v jediném roce - 2012 - překonal Pavel Maslák, kterému jeho před-
chůdce i osobně gratuloval (viz foto). Mezi Kolářovy mezinárodní úspěchy patří také stříbro z HME v Sindelfi ngenu 
1980 či ve stejném roce semifi nále olympijských her v Moskvě - plus zde se štafetou byl sedmý.
Doma získal devět československých titulů, z toho osm individuálních - pět venku, tři v hale, a vedle toho se stal 
také sedmkrát českým mistrem. Na šampionátech v letech 1979 a 1980 ovládl současně 400 i 200 metrů. Vedle 
zmíněných rekordů na 400 m se podílel i na dvou národních rekordech na 4x400 m - 3:04.0 (1978) a 3:03.5 
(1980). Reprezentoval celkem v devíti mezistátních utkáních (1977-81), z  toho čtyřikrát při Evropském poháru. 
Jeho osobní rekord na dvoustovku měl hodnotu 21.16 (1980), na čtvrtce již zmíněných 45.77 (1978).

Čest jeho památce
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

 11. 11.  81. Velká kunratická..............................................................................................................Praha
 25. 11.  Mistrovství ČR v přespolním běhu .............................................................................Dlouhoňovice
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e-mail: skala@ranck.cz
mobil: +420 602 374 251
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zTYP 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

íí plpplllnnnobbarerreeeerevnvnýýý

lllii

Kompletní tiskový
servis závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice
diplomy
plakáty
traťové šipky
infosáčky
mapy

INZERCE
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