
• SLOVO PŘEDSEDY

Atletická sezóna je v plném proudu. Byli jsme svědky vynikajících výkonů na Memoriálu Josefa Odložila v Praze, a pře-
devším na Zlaté tretře v Ostravě. Věřím, že reprezentační výběry juniorů a 23letcýh pro blížící se mistrovství Evropy 
budou rekordníKoedukované družstvo mužů a žen hájí naše barvy na II. Evropských hrách v Minsku. Těšíme se také na 
vrchol domácí atletické sezóny na „Mistrák jako Brno“ do metropole jižní Moravy.
V nabitém atletickém programu ale nemohu nepřipomenout rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR. Těsná většina (102) 
poslanců prohlasovala nový zákon o podpoře sportu, který výrazně ovlivní fungování sportu v České republice. Odebrá-
ní sportu z gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vytvoření Národní agentury pro sport bude významným 
milníkem pro organizaci sportu v naší zemi. Zatím nás však bohužel čeká přechodné období, tedy období, kdy bude 
vznikat výše zmíněná Národní agentura pro sport, ale rozdělování finančních prostředků pro rok 2020 ještě zůstane 
v kompetenci MŠMT.
Český atletický svaz přirozeně sleduje tento vývoj a musí být připraven projít složitým přechodným obdobím, který 
transformace řízení sportu z MŠMT na Národní agenturu pro sport přinese. 
O vývoji ve výše popsané oblasti Vás budu informovat.
S přáním krásného léta

Libor Varhaník,  
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní druhé číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá projektem Českého 
atletického svazu s názvem Pohybová gramotnost. Z jednání KAS přinášíme Plzeňský, Královehradecký, a Mo-
ravskoslezský. 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 | 25. DUBNA 

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS schválilo Zásady zpracování návrhu rozpočtu ČAS 
pro rok 2020. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace pro ME vícebojařských týmů. • P ČAS schválilo nominaci 
závodníka a doprovodu na EP v běhu na 10 000 m. • P ČAS schválilo nominaci závodníků, doprovodu a vedení výpravy 
na ME v běhu do vrchu. • P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na ME U23, M U20, MU U20, MU U18, způsob 
tvorby návrhu nominace pro EYOF. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na EP v chůzi 2019 jako neúspěšné. • 
P ČAS schválilo pořádání mezinárodního mítinku Czech Indoor Gala v předpokládaném termínu 5. února 2020 a jmeno-
valo předsedou organizačního výboru ředitele ČAS Ing. Tomáše Janků a pověřilo ho sestavením organizačního výboru 
a zahájením přípravy Czech Indoor Gala 2020. P ČAS schválilo pořádání mezinárodního chodeckého mítinku Poděbrady 
2020 a jmenovalo předsedou organizačního výboru Mgr. Františka Fojta a pověřilo ho sestavením organizačního výboru 
a zahájením příprav Poděbrady 2020. • P ČAS schválilo vyslání H. Koptíkové na European Running Business Conferen-
ce, která proběhne ve dnech 6. – 8. září 2019 v Praze v hotelu Hilton. • P ČAS schválilo směrnici ČAS o etických pra-
vidlech ČAS – „Etický kodex“. • P ČAS schválilo jmenování Mgr. Lukáše Trojana do funkce Compliance officera ČAS. • 
 Karolína Farská

• TÉMA 

POHYBOVÁ GRAMOTNOST
Pohybová gramotnost je v minulém roce vzniklý projekt Českého atletického svazu, který je zaměřen na získání základ-
ních pohybových dovedností dětí a rodičů. Spadají pod něj další dílčí projekty, jako jsou „Atletika pro děti“, „Atletika pro 
celou rodinu“, „Jsem atlet“ a atletické soutěže pro školní mládež (Štafetový pohár, Pohár rozhlasu, Středoškolský atle-
tický pohár). Nové webové stránky www.pohybova-gramotnost.com jsou informačním zdrojem i jakýmsi rozcestníkem 
k těmto projektům.
Primárním cílem projektu je zvýšení pohybových schopností a dovedností současné populace v České republice, dovést 
tím rodiče, děti a mladé lidi k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správnými a pravidelnými činnostmi působit 
příznivě na zdraví a kvalitu svého života. V rámci projektů spadajících pod Pohybovou gramotnost si tak mohou cílové 
skupiny vybrat z nabízené škály tu aktivitu, která je nejvíc zajímá a do které se mohou zapojit.
Projekt Pohybová gramotnost najdete také na Facebooku (www.facebook.com/pohybovagramotnost) a  Instagramu 
(www.instagram.com/pohybovagramotnost).
Zároveň byly spuštěny weby www.atletikaprodeti.cz (inovovaný) a www.atletikaprorodinu.cz (nový).
Pod projekt „Jsem atlet“ (www.jsematlet.cz), který má přirozeně také svůj Facebook (www.facebook.com/JsemAtlet) 
i Instagram (www.instagram.com/jsematlet), pak spadají školní soutěž soutěže pro děti a mládež, z nichž první dvě jsou 
momentálně v plném proudu. Jedná se o Štafetový pohár (www.stafetovypohar.cz), finále soutěže pro první stupeň ZŠ 
hostí již ve středu 29. května Vlašim; Pohár rozhlasu (www.poharrozhlasu.cz) pro druhý stupeň ZŠ, jehož vyvrcholení 
proběhne 11. června v Plzni; a Středoškolský pohár (www.stredoskolskypohar.cz), který startuje v září.
 

• Z JEDNÁNÍ KAS 

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS | 24. ČERVNA
Předseda MSKAS zhodnotil činnost MSKAS za I.pololetí 2019. Práce se daří, výbor se schází pravidelně s 95% účastí. 
Pokud nastanou situace, které je třeba řešit, aktivně výbor pracuje na zlepšení daného problému. Kladně hodnotil Kraj-
ské přebory mladšího a staršího žactva ve F-M a Třinci, škoda neúčasti některých oddílů. • Sekretář MSKAS zhodnotil 
průběh soutěží jednotlivců a družstev za první pololetí, nebyly zaznamenány žádné nedostatky a větší chyby. • M.Mařá-
dek – upozornil na možnost spolupráce s nadací OLYMPIJSKÉHO VÝBORU – podpora mládeže ze slabších sociálních 
rodin. • P.Kubenka informoval o jmenování nových ústředních rozhodčích – návrh: pánové Šimek, Chalupa, Novotný 
a paní Matýsková. 

PLZEŇSKÝ KAS | 4. ČERVNA
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. • VV PKAS se seznámil s předloženou nominací závodníků a závod-
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nic na LODM. • Výbor PKAS provedl hodnocení proběhlých závodů. • Předseda soutěžní komise přednesl hodnocení 
dosavadních soutěží družstev. • Pan Sladký seznámil přítomné s průběhem dalšího závodu BPM (Mochtín). • Hospodář 
pan Bastl přednesl zprávu o stavu konta PKAS. 

KRÁLOVEHRADECKÝ KAS | 22. KVĚTNA
Proběhla kontrola úkolů. Zápis č. 22 byl výborem odsouhlasen. • J. Brych seznámil výbor se stavem financí a průběhem 
čerpání za uvedené období. • Roční uzávěrka a daňové přiznání za rok 2018 byly schváleny Valnou hromadou dne 28. 
2. 2019. • Smlouvy s pořadateli krajských soutěží 2019 - Výbor souhlasí s návrhem O. Veverky s tím, že konečná částka 
za uspořádání bude stanovena rozhodnutím výboru KAS po zjištění všech příjmů KAS. • J. Němec podal informaci 
o průběhu školních závodů v kraji. •

• KALENDÁRIUM 

Fibingerová Helena, *13. 7. 1949 Víceměřice; koulařka. Držitelka bronzové medaile z OH 1976, mistryně světa 1983, 
osminásobná halová mistryně Evropy v  letech 1973, 1974, 1977, 1978, 1980, 1983-85, držitelka stříbrných medailí 
z ME 1978 a 1982, z HME 1975, 1981 a 1982, bronzové medaile z ME 1974. Začínala ve Spartaku Uherské Hradiště 
(1964, trenér L. Přílezský), poté TJ Gottwaldov (1965-67, trenér J. Brabec), TJ Vítkovice (1968-88, trenéři J. Trnka, od 
1969 J. Šmíd). Účastnice EHH 1969 (5.), HME 1970 (9.), 1972 (8.), 1973 (1.), 1974 (1.), 1975 (2.), 1977 (1.), 1978 (1.), 
1980 (1.), 1981 (2.), 1982 (2.), 1983 (1.), 1984 (1.), 1985 (1.), ME 1969 (10.), 1971 (12.), 1974 (3.), 1978 (2.), 1982 (2.), 
1986 (10.), OH 1972 (7.) a 1976 (3.), MS 1983 (1.), 1987 (8.). Druhá na SP 1977, 1979 a 1981, třetí na SP 1985, vítězka 
GP IAAF 1985 a 1987. Čs. mistryně v hale 1969-75, 1977, 1978, 1981, 1982, 1985-87, na dráze 1970-79, 1981-85 
(celkem 29 titulů). Mistryně ČR 1970-73, 1976 a 1982, v hale 1975, 1977 a 1981. Držitelka 25 českých rekordů 16,32 
(1970)-22,32 (1977-dosud platný). Jako první česká koulařka překonala hranici 17 m (17,90 Praha 12. 5. 1972), 18 m 
(18,70 Ostrava 1. 6. 1972), 19 m (19,05 Sušice 24. 9. 1972), 20 m (20,03 Ostrava 7. 6. 1973), 21 m 21,03 (Ostrava 1. 
6. 1974) a 22 m (22,32 Nitra 20. 8. 1977). Reprezentovala v 45 mezist. utkáních (1967-88), z toho 10x v EP. Vytvořila 4 
světové rekordy: na dráze 21,57 (Gottwaldov 21. 9. 1974), 21,99 (Opava 26. 9. 1976) a 22,32 (Nitra 20. 8. 1977), v hale 
22,50 (Jablonec 19. 2. 1977). Nyní manažerka České atletiky, s.r.o. Manžel Jaroslav Šmíd-viz heslo. Os. rekordy: koule 
22,50h (1977) a 22,32 (1977), disk 50,28 (1973).
Opavská Milena, *21. 7. 1944 Brno; rozhodčí, od 1970 členka TJ Gottwaldov-AC Alfa Zlín-AK PSK Zlín, činovnice 
a funkcionářka, ústřední rozhodčí, krajský i ústřední instruktor, členka výboru oddílu 1980-2003, okresního atl. svazu 
1980-94, krajské komise rozhodčích Jm oblasti 1984-88, členka české komise rozhodčích 1988-2009, od 2010 členka 
výboru AK PSK Zlín.
Rous Josef, *26. 7. 1979 Planá u Mariánských Lázní; výškař, překážkář. Začínal ve Strojplastu Tachov (1994-95), poté 
Sokol SG Plzeň-Petřín (1996-97, trenér od 1993 I. Hubáček), Dukla Praha (1998-2001, trenér J. Janků), PSK Olymp 
Praha (2002-04), Baník Stříbro (2005-06). Studoval a závodil v USA. Účastník MEJ 1997 (výška kval.), ME 22 1999 (400 
m př., 4x400 m rozb.) a 2001 (400 m př. rozb.). Mistr ČR 1999 (400 m př.), 2000 (4x200 m v hale, 400 m př. a 4x400 m 
na dráze). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1996-2000). Os. rekordy: 400 m 48,63h (2001) a 49,88 (1999), 400 m 
př. 49,93 (2000), výška 215 (1997), dálka 700 (2005).
Smola Josef, *17. 7. 1964 Praha; chodec. Začínal v Atletiku Praha (1979-88), poté RH-PSK Olymp Praha (1989-98), 
AC Praha 1890 (1999-2010), SK Nové Město nad Metují (od 2011). Mistr ČR 1988-89 (50 km) a 1990 (20 km). Repre-
zentoval ve 3 mezist. utkáních (1990-95). Os. rekordy: 20 km 1:29:42 (1990), 50 km 3:59:44 (1990).
Sýkora Jiří, *1. 7. 1954 Opava; běžec. Začínal jako lyžař (1969), s atletikou jako doplňkovým sportem ve Slezanu Opa-
va (1970-74, trenéři A. Petroš a J. Pospíšil), poté se věnoval orientačnímu běhu (čs. reprezentant), Nový Jičín (1978), 
Slezan Opava (1979-83), Vítkovice (1984-87), Slezan Opava (1988, trenér od 1978 S. Mikeska). Účastník OH 1980 
(5000 m 9., 10 000 m rozb.). Mistr ČR 1980 (kros), 1985 (5000 m), 1982 a 1984-85 (10 000 m). Čs. mistr 1980 (10 000 
m). Držitel českých rekordů na 5000 m 13:24,99 (1980), 2 na 10 000 m 28:18,9 (1980) a 28:11,51 (1981). Reprezento-
val v 6 mezist. utkáních (1980-82), z toho 2x v EP. Os. rekordy: 1500 m 3:45,8 (1980), 3000 m 7:58,1h (1981), 5000 m 
13:24,99 (1980), 10 000 m 28:11,51 (1981), maraton 2:18:31 (1985).
Vyhnalová Helena, roz. Žlábková, *15. 7. 1944 Praha; diskařka. Závodila za RH Praha (1957-78, trenér Z. Čihák). 
Účastnice ME 1974 (9.). Mistryně ČR 1972-74. Čs. mistryně 1971, 1974-75 a 1977. Držitelka 9 českých rekordů 57,48 
(1974)-63,26 (1975). Jako první česká diskařka překonala hranici 60 m (60,06 Praha 24. 8. 1974). Reprezentovala v 19 
mezist. utkáních (1965-75), z toho 2x v EP. Os. rekordy: koule 14,34 (1975), disk 63,26 (1975)
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NEKROLOGY

DV sobotu 4. května 2019 odešla z atletického světa velká osobnost olomoucké atletiky v poválečných letech. Ve 
věku 92 let zemřel Jaroslav Slavíček. Před pětašedesáti lety zaběhl jako první atlet v Československu 3 km překá-
žek pod devět minut v čase 8:58,8 min. V letech 1949 až 1955 reprezentoval Československo na 14 mezistátních 
utkáních. Mezi jeho největší úspěchy patří zlatá medaile ze šampionátu v Berlíně z roku 1951 v běhu na 3 km. Bral 
též dvě medaile na Světových atletických hrách v Budapešti a Berlíně. Zvítězil na prestižním prvém ročníku Kusozin-
ského memoriálu v roce 1955. Prosadil se jako trenér a z jeho atletické líhně vzešla řada vynikajících běžců a mezi 
jeho svěřence patřil i držitel stříbrné olympijské medaile z LOH v Tokiu v běhu na 1.500 m Josef Odložil.

Dne 11. května 2019 zemřel ve věku 90 let Josef Matoušek, který byl výtečným kladivářem. S atletikou začínal 
v Tatranu Solnice a následně hájil barvy Spartaku Hradec Králové a Bohemians Praha. V reprezentačním dresu se 
zúčastnil olympijských her v roce 1964 a mistrovství Evropy v roce 1962. Pětkrát se stal držitelem národního rekor-
du a získal šest titulů mistra Československa. Byl vůbec prvním českým kladivářem, kterému se podařilo překonat 
hranici 65 metrů.

V neděli 19. května 2019 zemřel vynikající trenér Jozef Vedra, který v Opavě od roku 2016 vytvořil po příchodu 
z Vítkovic bezva partu vrhačů s vynikajícími výkony. Překonali okresní rekordy ve vrhačských disciplínách u všech 
kategorií a Tomáš Grulich se dokonce probojoval na Mistrovství Evropy do 17 let v loňském roce. Působil také jako 
trenér vrhačů v Olympu Brno. Rozloučení je v pátek v ostravském krematoriu ve 14 hodin. Vzpomínají na velkou 
osobnost všichni členové Sokola Opava a hlavně svěřenci Michaela Vedrová, Tomáš Grulich, Filip Chodil, Natálie 
Veselá, Beáta Sedláčková, Martina Bjalková, Zuzana Zdražilová, Michal Špilháček, Matyáš Plaček, Ondřej Vláčil, 
Martin Vajda, Jakub Beil, Martin Grulich, Dominik Špilháček, Ema Šlezingerová, Tomáš Káňa, Anna Pacholská, 
Alexandra Šínová, Eliška Tylšarová, Valerie Luzarová, Pavla Špilháčková, Adéla Cihlářová, Martin Špilháček, Kateřina 
Němcová, Matěj Jaroš

Dne 1. června 2019 zemřel Aleš Poděbrad. S atletikou začínal v olomouckých oddílech LTC (1940-44) a Sokol 
(1947-48), druhou část aktivní dráhy od roku 1949 pak strávil v armádních klubech (ATK, ÚDA, Dukla), kde byli 
jeho trenéry Ota Vodička a Ladislav Fišer. Získal jeden mistrovský titul na čtyřstovce individuálně, k tomu sedm ve 
štafetě. Na 400 m překonal v roce 1949 český rekord časem 48,5, byl také spoludržitelem celkem devíti štafeto-
vých rekordů - 8x na 4x400 m (až na 3:14,4 v r. 1950), z toho 4x v oddílové (3:17,4, 1952), 1x na 4x200 m. V roce 
1950 startoval v rozběhu čtvrtky na mistrovství Evropy v Bruselu, na přelomu 40. a 50. let dále reprezentoval na 15 
mezistátních utkáních.
Poté působil řadu let jako trenér. Jeho svěřenci dosáhli výrazných úspěchů, patřili mezi ně sprinteři Juraj Demeč 
s Jiřím Kynosem (mistři Evropy na 4x100 m 1971), Zdeněk Váňa s Janem Slaninou (mistři republiky a rekordmani, 
oba později významní trenéři), Miroslav Kodejš (2x účastník ME na 400 m př.), ale také běžci Josef Odložil (stříbrný 
z 1500 m na OH 1964) nebo Tomáš Jungwirth (2x stříbrný na 800 m z evrop. halových her). Poděbrad byl také 
členem předsednictva svazu a šéf trenérské rady (1973-75).

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

 13. 7.  Kladno hází a kladenské memoriály ..................................................................................Kladno
 17. 7.  Velká cena Tábora ..............................................................................................................Tábor
 20. 7.  Velká cena Nového Města nad Metují ......................................................Nové Město nad Metují
 26. – 27. 7. Mistrovství ČR mužů a žen na dráze ....................................................................................Brno
 24. 8.  2. kolo extraligy mužů a žen ..................................................................................Praha - Juliska



S
T

A
R

T
O

V
N

Í 
Č

ÍS
L

A
TI

SK
 O

FS
ET

 a
. s

. |
  S

po
je

nc
ů 

28
2,

 5
42

 3
2 

 Ú
pi

ce
 |  

te
l./

fa
x: 

49
9 

88
1 

17
1 

| t
isk

of
se

t@
tis

ko
fse

t.c
z |

 w
w

w.
tis

ko
fse

t.c
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
pamětní samolepky
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