
• SLOVO PŘEDSEDY

Měsíc listopad je nejen měsícem vyhodnocování, ale také měsícem strategických rozhodnutí pro přípravu roku 2018, 
a to nejen z důvodu schvalování příslušného rozpočtu Výborem ČAS, ale především v souladu s časovou osou aktivit 
Českého atletického svazu od začátku roku 2018. Těší mě, že atletika v roce 2017 opět zaznamenala růst, a to nejen 
co se týče členské základny svazu, ale také počtu aktivních závodníků v našich soutěžích. Skvělé výsledky našich re-
prezentantů na vrcholných akcích letošního roku jsou však jen vrcholem pomyslné pyramidy, která musí stát na pevných 
základech každodenní práce v oddílech a krajských atletických svazech. Právě posílení pozice atletiky v regionech je 
dalším z našich strategických cílů. Struktura svazu, která kopíruje státoprávní uspořádání v krajích, nám může umožnit 
zlepšení pozice atletiky. Spatřujeme potenciál v  prolnutí a  sdružování finančních prostředků nejen z  rozpočtů měst 
a obcí, ale čím dál ve větší míře také z krajských úřadů. Abychom byli v krajských strukturách úspěšní, musíme nutně 
reflektovat současné potřeby a snažit se vytvořit platformu úspěšné spolupráce. Právě k tomu by měl sloužit projekt 
podpory regionů Českého atletického svazu, na který pamatuje rozpočet ČAS výraznou částkou. Ta je definována ve 
dvou rovinách – posílením akceschopnosti krajských atletických svazů a Pražského atletického svazu v obecné části 
jejich činnosti a vytvořením personálního potenciálu k dosažení našich cílů. Akceschopnost krajských atletických svazů 
a PAS v součinnosti s politickou reprezentací krajů a hlavního města Prahy musí být doprovázena i v operativní rovině. 
Aktivita v regionech by měla vést k zaplňování bílých míst na mapě našich regionů v nadstavbě na projekt Atletika pro 
radost tak, aby byla penetrace co největší. V minulých letech jsme primárně pracovali s našimi oddíly, kde v současné 
době cítíme obrovský pohyb a dynamiku a nyní chceme též přinést aktivity do regionů, které budou znamenat například 
i  vylepšení atletické infrastruktury. Dalším rozměrem projektu je užší spolupráce s partnerskými organizacemi (např. 
AŠSK) na našich náborových soutěžích. 
Děkuji vám za práci, kterou pro atletiku děláte a přeji krásné Vánoce a vše nejlepší do roku 2018.

Libor Varhaník,  
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, dostává se k vám další letošní číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá vyhlášením ankety Atlet 
roku 2017. Z jednání KAS přinášíme Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Královehradecký. 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 Kalendá-
ria, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje
 Redakce AL
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• VÝBOR 

JEDNÁNÍ | 24. LISTOPADU
Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • Výbor ČAS schválil návrh rozpočtu ČAS na rok 2018. • Výbor ČAS 
schválil Pravidla  pro stanovení finanční úplaty pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz pro rok 2018. • Výbor 
ČAS schválil Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby pro rok 2018. • Výbor ČAS schválil Pravidla 
pro stanovení finanční úplaty za účast v soutěžích družstev mládeže mezi AO a AK pro rok 2018. • Výbor ČAS podle 
článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS pro rok 2018 stanovil sazbu členského příspěvku takto: každý atletický 
oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny. Každý atletický oddíl nebo atletický 
klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evi-
dovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č.3/2016 k 1.1.2018. • Výbor ČAS 
schválil strukturu mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň 
řízených ČAS pro rok 2018. • Výbor ČAS schválil předložený návrh směrnice ČAS č. X/2017 – Jednací řád Výboru ČAS. 
• Výbor ČAS schválil termín další schůze Výboru ČAS, která se uskuteční v Pardubicích 14. dubna 2018. • 

Karolína Farská

• PŘEDSEDNICTVO 

JEDNÁNÍ | 14. LISTOPADU
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo koncepci Štafetového poháru pro rok 2018. • P ČAS na ná-
vrh ředitele ČAS a předsedy ekonomické komise ČAS přijalo časový harmonogram realizace Podpory činnosti a rozvoje 
regionů ČAS pro období 2018 – 21. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na ME v přespolním běhu (Šamorín, 10. 
12. 2017). • P ČAS schválilo plán školení a seminářů rozhodčích a trenérů v roce 2018. • P ČAS vzalo na vědomí kont-
rolu zajištění podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2017 (Jablonné nad Orlicí, 24. 11. 2017). • P ČAS schválilo nominaci 
delegátů ČAS mistrovství ČR pro rok 2018 (1. část). P ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství 
ČR pro rok 2018 (1. část). • P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území České 
republiky v roce 2018 (1. část). • P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. září 2017. • P ČAS vzalo 
na vědomí s úpravami návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších 
žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2018. • P ČAS vzalo na vědomí základní informace k návrhu systému soutěží 
družstev juniorů a dorostu od roku 2020. • P ČAS schválilo návrh rozpočtu ČAS na rok 2018, návrh Pravidel pro stano-
vení úplaty pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz v roce 2018, návrh Pravidel pro stanovení finanční úplaty 
mezi atletické oddíly a kluby v roce 2018, návrh Pravidel pro stanovení finanční úplaty mezi atletické oddíly a kluby za 
účast v soutěžích družstev mládeže v roce 2018, návrh na výši členského příspěvku pro rok 2018 v členění na pevnou 
částku 500 Kč a na pohyblivou částku 100 Kč na evidovaného člena. P ČAS uložilo předsedovi ekonomické komise 
předložit takto formulované návrhy s úpravami jménem Předsednictva ČAS ke schválení Výboru ČAS. • P ČAS schválilo 
uspořádání Běžeckého poháru mládeže v roce 2018. • P ČAS přijalo za své členy atletické oddíly - Atletický klub Havířov 
a Orel Jednota Hulín. •  Karolína Farská

• TÉMA 

ATLET ROKU 2017
Dne 11. Listopadu proběhl v hotelu Ambassador – Zlatá husa na Václavském náměstí galavečer při příležitosti ocenění 
nejlepších atletů uplynulé sezóny. Podeváté v kariéře získala vítězství v této anketě Českého atletického svazu oštěpařka 
Barbora Špotáková, která letos po deseti letech vybojovala světové zlato. K tomu přidala své páté vítězství v prestižním 
seriálu Diamantové ligy. Druhý skončil další oštěpař Jakub Vadlejch, jenž vystoupal na světovém šampionátu v Londýně 
na stříbrný stupínek a dokázal obhájit své loňské prvenství v Diamantové lize. Stejně jako na mistrovství světa byl i na 
Atletovi roku bronzový oštěpař Petr Frydrych. 
Čtvrtou příčku obsadila překážkářka Zuzana Hejnová, která dosáhla stejného umístění i na MS. Pátý skončil koulař To-
máš Staněk. Ten dokázal v letošní sezóně vylepšit hodnotu národního rekordu na 22.01 a v Londýně skončil těsně pod 
stupni vítězů. Šestý byl halový mistr Evropy z Bělehradu Pavel Maslák, jenž také na domácím šampionátu vylepšit národní 
rekord na dvoustovce. Sedmou pozici obsadil mílař Jakub Holuša, který si z MS odvezl páté místo a osmý byl vícebojař 
Adam Sebastian Helcelet, bronzový z HME v Bělehradě a osmý z MS. Elitní desítku uzavírali devátý Radek Juška (český 
rekordman ve skoku do dálky, hodnotu historického maxima naší země vylepšil až na 831 centimetrů, byl ve finále mist-
rovství světa a opanoval světovou univerziádu) a desátý Filip Sasínek, jenž byl na HME v Bělehradě bronzový a na ME do 
22 let stříbrný. Obou úspěchů dosáhl na trati 1500 metrů. 
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Juniorkou roku byla potřetí v řadě vyhlášena Michaela Hrubá, která se letos stala mistryní Evropy své kategorie, obsadila 
šesté místo na HME a zaskákala si i světové finále. Objevem roku se stala čtvrtkařka Barbora Malíková, která šokovala 
svým vítězstvím na MS do 17 let v keňském Nairobi, kde navíc vylepšila hodnotu českého dorosteneckého rekordu na 
52.74. Trenérem roku byl oceněn již popáté oštěpařský guru Jan Železný.  Petr Jelínek

• Z JEDNÁNÍ KAS 

OLOMOUCKÝ | MORAVSKOSLEZSKÝ | ZLÍNSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KAS  
| 22. LISTOPADU
Proběhlo vyhodnocení sezóny 2017. Soutěže jednotlivců v roce 2017 proběhly bez problémů, nevyskytly se žádné pro-
testy. Účastníci jednání zdůrazňují, že pro rok 2018 musí pro všechny soutěže být včas určeni řídící pracovníci, p. Šoba 
zpracuje vzorový zpravodaj pro řídící pracovníky tak, aby na lednové schůzi oddílů byl předložen. • Účastníci jednání 
potvrdili, aby na halová mistrovství v Ostravě bylo vybíráno startovné ve výši 150,- Kč/osoba z moravských krajů, ostatní 
kraje včetně Vysočiny 300,-Kč. Slovenští závodníci 10EUR/osoba, startovné při MMaS – jednodenní víceboj 150,-Kč/
osoba, dvoudenní víceboj 300,-Kč/osoba. Dále bylo rozhodnuto, že náklady na uspořádání halových mistrovství se 
budou dělit podle skutečných počtů startujících a  budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. všechna 
mistrovství v hale – 25.000,-Kč. • Bylo rozhodnuto, že MMaS žactva v hale (starší i mladší) se bude konat bez cizích 
účastníků. Soutěžit mohou pouze žáci z Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezské-
ho. Pro omezení bylo rozhodnuto z důvodu velkého počtu účastníků, který v podstatě snížil kvalitu soutěže. • zájemci 
o pořádání soutěží, zejména MMaS jednotlivců, se přihlásí do 15.12.2017 na adrese p.Černého: Hulvácká 26, 700 30 
Ostrava, tel.: 731 152 426 nebo na mail: vladek.cerny@centrum.cz. Na tuto adresu oznamte i pořádání dalších soutěží 
(velké ceny, memoriály apod.vč.běhů silničních, přespolních, do vrchu) – prosíme, abyste opravdu termíny sdělili do výše 
uvedeného data!!! • Termín jednání zástupců oddílů, klubů k letní sezóně proběhne ve středu 10.1.2018 od 17,00 hodin 
v zasedací místnosti AK Olomouc na stadionu. 

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS | 30. ŘÍJNA
Proběhla kontrola úkolů. Vypracování návrhu na podobu webových stránek – M. Musilová, O. Veverka – úkol dále trvá, 
uzavře se na příští schůzi. • J. Brych seznámil výbor se stavem financí a čerpáním za uvedené období. • Byla projedná-
na hodnocení SpS, která předložili vedoucí trenéři: S. Paarová, K. Ettler, M. Musils tím, že navrhují změnu v návrhu na 
zařazení atleta do SpS. • O. Veverka podal zprávu o konečném stavu soutěží v kraji. Zpráva byla odeslána na ČAS. • 
Mezikrajové utkání družstev staršího žactva bude uskutečněno 9. prosince 2017 v hale O. Jandery V Praze ve Stromov-
ce. Vedoucím družstva bude K. Ettler, nominaci provede ve spolupráci s P. Metelkou. • 

• 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 republiky 
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, tre-
nér 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 pře-
konal 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 svě-
řenci: 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).
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. Publikace: 
"Rámcové programy přípravy mládeže v TSM" (1977), "Program přípravky v TSM" (1980), "Vrhy a hody-Vrcholový 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 atleti-
kou začínala ve Slovanu Liberec (1963-67, trenéři O. Svršek, M. Pfingstner 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). Reprezentoval 
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 diskem. 
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).

4

NEKROLOG

Dne 17. 8. 2013 zemřel Drahomír Pechánek. Běžec, který závodil za Sokol Slavia-Dynamo Praha (1949-51), 
poté ČSD-Lokomotiva Kolín (1952-54), Dynamo Praha (1955-56), Dynamo Pardubice (1957-65). Během své 
kariéry zaběhl 2 čs. rekordů na 25 000 m 1:28:05,0-1:26:45,4 (1952). Os. rekordy: 10 000 m 31:34,0 (1962), 
maraton 2:29:50,8 (1959).
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NEKROLOGY

Ve věku 86 let zemřel dlouholetý člen výboru atletického klubu SSK Vítkovice, propagátor běhu pro zdraví, legenda 
vítkovického klubu Doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc. Jeho aktivity byly velmi široké, byl specialista v oblasti 
kardiologie, přednášel na univerzitách i na mezinárodních konferencích.Vydával odborné publikace, aktivně běhal 
dlouhé tratě a měl také úžasný malířský talent. Za svoji mimořádnou činnost obdržel, mimo jiné, také vyznamenání 
Čestný občan města Ostravy.

Dne 8. listopadu krátce před půlnocí podlehl ve věku 71 let ve svém posledním závodě o život těžké zákeřné 
nemoci pan Jaroslav Sedlák, známý chrudimský atletický funkcionář posledních téměř padesáti let. Se závod-
ní atletikou začal jako žák u profesora Mísaře v  oddíle atletiky TJ Jiskra Chrudim na stadionu za vodojemem 
a pokračoval po přechodu atletického oddílu pod hlavičku TJ Spartak Transporta Chrudim v této nové jednotě 
jako dorostenec. Po úraze při skoku o tyči, který předčasně ukončil jeho slibnou závodní kariéru, převzal funkci 
vedoucího družstva dorostenců, později družstva mužů, se kterým jako vedoucí družstva byl aktívním účastníkem 
zatím největších úspěchů chrudimské atletiky (mj. 1. místo v přeboru republiky atletických družstev mužů). Stal se 
úspěšným trenérem mládeže i dospělých závodníků, byl rozhodčím atletiky a své bohaté zkušenosti uplatňoval 
jako technický ředitel při většině závodů na dráze v Chrudimi. Rok vedl Správu sportovních zařízení TJ Transporta 
Chrudim. Většinu svého sportovního i profesního života věnoval nezištně chrudimské atletice a stadionu Emila 
Zátopka. Zde pracoval dlouhá léta i jako profesionální správce a údržbář. Nelze nevzpomenout ani jeho roky trvající 
práci pro školní atletický klub (ŠAK). Kromě rozhodčího a jiných aktivit byl zástupcem atletiky ve VV AFK CR LS 
a doslova do poslední chvíle funkcionářem a hospodářem oddílu Atletika Chrudim.

Miroslav Novák se narodil 28. prosince 1933. Od roku 1960 trénoval v ODDM Náchod, v letech 1974-75 pak 
ve Slavii VŠ Praha. Předsedal atletickému oddílu v Náchodě, byl metodikem sekce běhů při komisi vrcholového 
sportu 1974-84 a reprezentačním trenérem 1977-82. Mezi jeho svěřence patřili Hana Soumarová (Čermáková), 
Jana Klimešová (Švejdová), Renata Prouzová (Jirásková), Eva Burdychová (Vítová) či Pavel Melichar. Zemřel v so-
botu 4. listopadu.

V sobotu 28. 10. 2017 zemřel ve věku 80 let Jiří Dostál. Rodák z Týniště n/Orl. se po ukončení aktivní atletiky 
věnoval dobrovolné trenérské a  funkcionářské činnosti. Více jak 50 let byl hlavní osobností v atletickém oddíle 
v Týništi n/Orl., především jako organizátor závodů a předseda oddílu. V roce 1968 se také stal členem výboru 
krajského atletického svazu a až do roku 1977 vykonával funkci předsedy soutěžní komise. Po krátké odmlce se 
do výboru KAS vrátil a v letech 1983 až 2017 byl aktivní jako místopředseda a později předseda soutěžní komise. 
Kromě toho se věnoval i řízení soutěží, především 40 let krajskému přeboru družstev mužů a také 5 let II. lize žen. 
V trenérské činnosti lze za jeho největší úspěch považovat skutečnost, že k atletice přivedl později vynikajícího 
desetibojaře Romana Šebrleho.

V neděli 29.10.2017 zemřel ve věku 69 let atlet a rozhodčí TJ TŽ Třinec Jiří Pavlík. Jiří Pavlík se narodil 22.2.1948, 
byl sprinterem s osobními rekordy 100 m – 10,8 s, 200 m – 22,4 s a 400 m 49,7 s. Byl členem družstva mužů, 
které v  roce 1967 vybojovalo postup do I. ligy a v  roce 1969 byl nejproduktivnějším závodníkem družstva. Po 
skončení aktivní závodní činnosti pracoval v oddíle jako rozhodčí.

19. října 2017 zemřel ve věku 88 let Václav Lajbner. Václav Lajbner se narodil 31. srpna 1929 v obci Kbel. Věnoval 
se vrhům, reprezentoval v jednom mezistátním utkání, jeho osobní rekordy: koule 15,25 (1960), disk 49,57 (1957), 
kladivo 47,28 (1957), oštěp 60,74 (1958). S atletikou začínal ve Škodě Hradec Králové (1952), poté Slavia ITVS 
Praha (1953-56), Spartak Hradec Králové (1957-71). Mezi jeho svěřence patřili Jaroslav Charvát (první č. kladivář, 
který překonal 70 m, účastník ME 1974), Jitka Prouzová (diskařka, čs. rekordmanka a finalistka ME 1978), Jaroslav 
Vidrna (diskař, účastník ME 1969, později též trenér). Lajbnerova dcera Zuzana, provdaná Valentová, čtvrt století 
držela český rekord v sedmiboji.

Čest jeho 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
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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
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Kompletní tiskový
servis závodů:

startovní čísla
reklamní bannery
propozice
diplomy
plakáty
traťové šipky
infosáčky
mapy

INZERCE


