
Halová atletická sezóna je v plném proudu a ačkoli Světová atletika zrušila kvůli koronaviru její vrchol, halové 
Mistrovství světa v čínském Nankingu, máme se stále na co koukat. Velmi zdařilý mezinárodní mítink Czech 
Indoor Gala 2020 i výkony našich atletů na World Indoor tour nebudou mít bohužel pokračování na halovém 
Mistrovství světa. Přirozeně je mi líto, že příprava i splněné limity nenajdou naplnění, ale ochrana zdraví je 
přednější. Stále se můžeme těšit na dva letní vrcholy – Olympijské hry v Tokiu a mistrovství Evropy v Paříži. 
Kvalifikaci na olympijské hry umožní nejen splněný limit, ale i pořadí v rankingu Světové atletiky. Na tuto 
změnu musí reagovat nejen samotní atleti, ale i struktura soutěží Českého atletického svazu vytvořením 
akcí, na kterých mohou atleti na našem území body do rankingu sbírat. 
Přicházející období bude obdobím konání valných hromad krajských atletických svazů – platformy, na které 
nejen hodnotíme uplynulý rok v regionech, ale především místem plánů rozvoje atletiky pro rok 2020. V 
současné chvíli ve spolupráci s krajskými svazy finalizujeme žádost do upraveného programu MŠMT na 
pořízení samostatného movitého majetku. Věřím, že s žádostí uspějeme a podaří se nám podobně jako v 
minulém roce vylepšit vybavenost atletických stadionů.

S přáním hezkých atletických zážitků

Libor Varhaník 
předseda Českého atletického svazu

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU | 52. ROČNÍK | 2020 | 1

OBSAH: SLOVO PŘEDSEDY |s. 1| PŘEDSEDNICTVO |s. 2| TÉMA |s. 3| JEDNÁNÍ KAS |s. 3| KALENDÁRIUM |s. 4|

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní první číslo Atletických listů. Téma měsíce se zabývá dalším 
ročníkem mezinárodního mítinku Czech Indoor Gala. Z jednání KAS přinášíme Plzeňský, Moravskoslezský 
a Olomoucký. 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

SLOVO REDAKCE

Redakce AL
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SLOVO PŘEDSEDY•



Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS schválilo nominaci závodníků, 
vedení výpravy a doprovodu na Evropský pohár ve vrzích a hodech Leira (Throwing CUP) 21. – 22. 3. 2020. 
* Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí zřízení panelu technických delegátů ČAS a panelu řídících  
pracovníků soutěží ČAS. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o vyúčtování státních dotací 
za rok 2019. *Předsednictvo ČAS schválilo obsahovou a organizační přípravu jarní schůze výboru ČAS 
v roce 2020. Předsednictvo ČAS schválilo podání žádosti na MŠMT do investičního programu 133 520. 
Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 - Podprogram 133D523. Rozvoj 
materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže. * 
Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí ukončení atletických oddílů TJ Dlouhoňovice, z.s. (Pardubický KAS), 
Atletická škola HK, z.s. (Královehradecký KAS), TJ Krnov (Moravskoslezský KAS), Atletický oddíl SVČ 
Rožnov p.R. (Zlínský KAS) a dále Předsednictvo ČAS schválilo přijetí nových atletických oddílů Tělocvičná 
jednota Sokol Holice (Pardubický KAS), Running zone z.s.(Jihomoravský KAS), Běžecký klub Náchod 
(Královehradecký KAS), Atletika Kladno, z.s. (Středočeský KAS) a Předsednictvo ČAS souhlasilo se 
zřízením atletického kroužku Atletický kroužek Kaplice (Jihočeský KAS). * Předsednictvo ČAS schválilo 
vyslání Víta Ruse a Jana Fehera na International Festival of Athletics Coaching, který proběhne ve dnech 
28. – 29. března 2020 v Loughborough,ve Velké Británii. * Předsednictvo ČAS schválilo vyslání Ivy Machové 
a Jana Navrátila na European Athletics Starters,VDM and Photo-Finish Judges Course and Evaluation 
2020, který proběhne ve dnech 2. – 5. dubna 2020 v Alcobendas, ve Španělsku. * Předsednictvo ČAS 
schválilo změnu termínu Světového poháru v běhu do vrchu 2020 na 16. srpna 2020. * Předsednictvo ČAS 
schválilo doplnění trenérských informací pro akce Mistrovství Evropy U18 Riety/Itálie 16.-19.7. 2020 a WA 
Mistrovství světa U20 7.-12.7. 2020 Nairobi/Keňa, kdy se tyto informace doplňují v nominaci závodníků v 
bodě a) o tuto informaci: ,, o finální přihlášce závodníků rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v 
kvalifikačním období ČAS ´´. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci k potřebě realizace projektu 
Inovace informačního systému ČAS a uložilo utvořit projektový tým a předložit záměr projektu. * 

CZECH INDOOR GALA 2020
V „Tématu“ se vracíme k mezinárodnímu mítinku Czech Indoor Gala, který se třetí rok po sobě uskutečnil 
v ostravské atletické hale. Letošní ročník nabídl jeden nejlepší světový výkon. Pětkrát se měnila hodnota 
rekordu mítinku a v jednom případě byl vyrovnán. Dařilo se také českým atletům, kteří zvítězili ve třech 
disciplínách. 
Klenotem Czech Indoor Gala byla dle očekávání soutěž koulařů. V ní zvítězil v novém rekordu mítinku a 
také v tehdejším nejlepším světovém výkonu 21.88 Polák Konrad Bukowiecki. Historické maximum mítinku 
neodolalo ani v závodech na 1500 metrů. Mezi muži byl nejrychlejší Srb Elzan Bibič a jeho vítězný čas 
3:38.94 byl zároveň také novým národním rekordem jeho domoviny. Mezi ženami kralovala v čase 4:05.08 
Etiopanka Lemlem Hailuová. Nové rekordní zápisy přidali také řecký dálkař Miltiadis Tentoglou, jenž dolétl na 
805 centimetrů a keňský půlkař Collins Kipruto, který proběhl cílem za 1:46.38. V tyči po letošním ročníku 
drží rekord mítinku hned tři závodnice. K Jiřině Ptáčníkové se úspěšnými skoky na 462 centimetrech přidali 
i vítězná Slovinka Tina Šutejová a druhá Venezuelanka Robeylis Peinadová, která navíc vylepšila halový 
národní rekord své země. 
Na šedesátce udělala domácím fanouškům radost Klára Seidlová, když triumfovala v čase 7.23, čímž 
vyrovnala svůj vlastní národní rekord. České primáty byly k vidění také v obou závodech na 400 metrů. 
Mezi ženami zvítězila v novém osobním rekordu 52.25 Lada Vondrová. Stejný počin se podařil také jejímu 
reprezentačnímu kolegovi Michalu Desenskému, jenž posunul své kariérní maximum na 46.65. Oba se ten 
moment dostali do čela letošních evropských tabulek. Již v předprogramu se blýskla jablonecká dorostenka 
Adéla Novotná, která vylepšila národní maximum své kategorie na dvoustovce na 23.83. 
V rámci slavnostního zahájení došlo také na jedno velké ocenění. Helena Fibingerová obdržela cenu 
European Athletics Women Leadership Award za celoživotní přínos atletice. 

PŘEDSEDNICTVO•

TÉMA•
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Z JEDNÁNÍ KAS•

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS, 17. ÚNORA
Proběhlá MMaS na kvalitní úrovni,bez větších nedostatků. Na víceboje – návrh vybavit halu druhým 
doskočištěm na výšku,aby se nemuselo skákat v tunelu. Soutěže žactva – úvaha sloučit mladší a starší 
žactvo do jednoho dne,omezit počet soutěžících v dálce na 30 atletů. * Příprava VH MSKAS 18.3.2020 
od 16.30 hodin. Výbor se sejde  v 16.00 hodin – místo restaurace STADION na Městském stadionu v 
Ostravě –Vítkovicích. Pozvánka schválena, bude rozeslána 18.2.2020 všem oddílům/klubům. Projednána 
výroční zpráva předsedy, doplnit počet členů CISO,zpráva schválena.Pozváni budou hosté – čestní 
rozhodčí,čestní členové. Návrh na jmenování čestným rozhodčím pana Rudolfa Šimka – návrh schválen. 
Zprávu o hospodaření –předloží B.Zvolánková, zprávu revizní komise H.Valčuhová. Zpráva o hospodaření 
projednána,výbor doporučuje  schválit VH.

OLOMOUCKÝ KAS, 12. ÚNORA
Krajské přebory staršího a mladšího žactva v Ostravě ve spolupráci se zlínským krajem proběhly úspěšně a 
byly hodnoceny velmi kladně. Navrhuje se stejný koncept i pro rok 2021 s úpravami (časový pořad, rozhodčí 
z Ostravy, rozsah disciplín…). * Valná hromada KAS Olomouc proběhne v termínu 8. 4. 2020 od 17:00 v 
klubovně AK Olomouc. Jednání se zúčastní za Atletický klub Olomouc, z.s.2 delegáti, za AK Šternberk z.s. 
2 delegáti, za Atletický klub Prostějov, z.s. 2 delegáti, za AK Šumperk 2 delegáti. Každý další klub/oddíl vyšle 
1 delegáta. Pozvánky budou včas rozeslány a vyvěšeny na stránkách KASO http://www.kasolomouc.cz. * 
Atletické kluby a oddíly uhradí členské příspěvky ČAS. Termín do 31. 3. 2020.Veškeré informace ohledně 
platby vemailu a na webu čas: https://www.atletika.cz/cas-informuje/stanoveni-vyse-clenskeho-prispevku-
cas-pro-rok-202/. * Priority pro požadavky na dovybavení stadionů v Olomouckém kraji z investice ČAS 
budou v roce 2020: A) TJ Šumperk – 1. doskočiště tyč vč. stojanů, 2. klec na hod kladivem, B) SK Hranice 
– 1. klec na hod kladivem, 2. doskočiště tyč vč. stojanů, C) SK Přerov – překážky steeple, D) AK Šternberk 
– sada závodních překážek. Požadavky a priority předá na ČAS. * Byly zveřejněny reprezentační výběry 
ČAS pro rok 2020. Z Olomouckého kraje je uvedeno 11 atletů. Pro uvedené závodníky je na základě tohoto 
dokumentu či reprezentačního startu na MU, možné požádat o dotaci z Olomouckého kraje v dotačním 
titulu Podpora reprezentantů ČR do 21 let z OK. Pro pomoc s vypracováním žádosti je možné se obracet 
manažer ČAS pro OK Roberta Novotného. * Z investice ČAS pro Krajské svazy je plánováno dovybavení 
stadionů AK Olomouc – větroměry, steeple a závodní překážky. 

PLZEŇSKÝ KAS, 6. ÚNORA
VV provedl hodnocení Oblastního mistrovství jednotlivců dorostu, juniorů a dospělých. Časový pořad byl 
dodržen. Technické discipliny proběhly bez závad. Určité problémy se však projevily v rozhodování běhů 
(3000m). V této souvislosti VV rozhodl o zakoupení několika sad čísel, která by měla v budoucnu pomoci 
předcházet problémům v identifikaci závodníků. V souvislosti s OM VV PKAS obdržel stížnost od pana Jana 
Hanzla. VV všechny připomínky projednal a pan Hanzl obdrží písemnou odpověď. * Dalším bodem jednání 
byly soutěže přípravek. VV rozhodl, že pořadatel obdrží příspěvek 10 000Kč a dále mu zůstane vybrané 
startovné. Příspěvek bude vyplacen na základě zaslané faktury. Na tyto závody budou dodány medaile. 
* VV schválil výši plateb za přihlášená družstva. Muži + ženy 5 000 Kč. Ostatní kategorie 3 000 Kč. * VV 
dále schválil navýšení příspěvků pořadatelům – tabulka bude uvedena v soutěžní brožuře. * Předsedkyně 
rozhodčích paní Linhartová informovala o školení a doškolení (prodloužení průkazů) rozhodčích, které 
proběhne 28. 3. 2020 na Sportovním gymnáziu v Plzni. Zároveň vyzvala, aby se VV zabýval výší odměn 
rozhodčím. * Valná hromada PKAS proběhne 20. 3. 2020 od 17.00 v restauraci Pivovar U Přeška - Přeštice. 
Kluby budou v pozvánce informováni o počtech delegátů na VH.
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KALENDÁRIUM•
Bartakovič Radek, *16. 3. 1970 Ústí nad Orlicí; překážkář, vícebojař. Držitel bronzové medaile na 400 
m př. z MEJ 1989. Původně fotbalista a košíkář, s atletikou začínal 1979 v Jiskře Ústí nad Orlicí (trenér 
Špringer), poté Dynamo Pardubice (1988-89, od 1984 trenér L. Hruška), VŠ-USK Praha (1990-92), Dukla 
Praha (1993), LIAZ Jablonec n. N. (1994). Účastník MSJ 1988 (desetiboj 9.) a MEJ 1989 (400 m př. 3). Mistr 
ČR 1989 (400 m př.) a 1993 (4x400 m), halový mistr 1989-90 (400 m). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních 
(1989-93), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 400 m 47,51h (1990) a 47,72 (1989), 400 m př. 50,94 (1991) a 50,6 
(1991), desetiboj 7247 (1988).

Fučík Arnošt, *31. 3. 1960 Jablonec nad Nisou; překážkář. Závodil za LIAZ Jablonec n. N. (1974-80, 
trenér J. Dostál), poté RH Praha (1980). Účastník MEJ 1979 (400 m př. rozb.). Mistr ČR 1978 (4x400 m). 
Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1978). Os. rekordy: 400 m 48,37 (1979), 400 m př. 52,8 (1979) a 53,29 
(1978).

Havel Petr, *21. 3. 1945 Lomnice nad Popelkou; běžec. Začínal v Jiskře Lomnice nad Popelkou (1960-64), 
poté Dukla Vyškov (1965), Jiskra Lomnice nad Popelkou (1966, trenér od 1960 M. Havlík), Slavia Praha 
IPS (1967-85, trenér do 1971 L. Fišer, dále bez trenéra), AC Turnov (1990). Mistr ČR 1971-74 (3000 m př.), 
1975 (kros), 1976 a 1979 (3000 m př.). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních (1968-73), z toho 1x v EP. Os. 
rekordy: 800 m 1:52,5 (1968), 1500 m 3:46,8 (1972), 5000 m 14:08,1 (1977), 10 000 m 30:14,4 (1975), 
3000 m př. 8:38,6 (1975).

Choděrová Pavla, *13. 3. 1980 Nový Bor; chodkyně. Začínala v Jiskře Nový Bor (1995-96), poté AC 
Start Karlovy Vary (1997), Jiskra Nový Bor (1998), USK Praha (1999-2000). Mistryně ČR 1998 (10 km). 
Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (1997-98). Os. rekordy: 5000 m 25:09,31h (1999) a 25:22,64 (1998), 
10 km 51:45 (1997), 20 km 1:53:56 (1999).

Josefíková Kamila, roz. Kučerová, *19. 3. 1950 Přerov; překážkářka. Začínala v Jiskře Rapotín 
(1963-64), poté Lokomotiva Šumperk (1965-68, trenér J. Vepřek), Zbrojovka Brno (1969-82, trenéři Z. 
Martišek, Z. Pospíšil, Z. Josefík). Účastnice ME 1978 (400 m př. rozb.). Mistryně republiky 1971 (4x100 m). 
Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (1978-79). Po ukončení závodní činnosti trenérka. Os. rekordy: 100 
m 12,0 (1976), 200 m 24,74 (1977), 400 m 56,57 (1979), 100 m př. 14,3 (1970), 400 m př. 59,69 (1978).
Klesnilová Martina, *30. 3. 1990 Kladno; běžkyně. Závodila za A.C. Tepo Kladno (2001-09, trenér M. 
Kamenský). Účastnice MS 17 2007 (400 m rozb.). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (2005-08). Os. 
rekordy: 400 m 57,07 (2007), 800 m 2:12,14 (2008), 1500 m 4:44,31 (2004).

Kroužková Kristýna, *5. 3. 1990; kladivářka. Závodí za Hvězdu SKP Pardubice (od 2005, trenér P. 
Studnička). Účastnice MS 17 2007 (kval.), ME 22 2011 (kval.). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (2007-
12). Os. rekordy: koule 14,77h (2012) 14,43 (2011), disk 45,77 (2009), kladivo 62,62 (2010).

Kupka Dalibor, *7. 3. 1970 Opava; překážkář, trenér. Začínal ve Slezanu Opava (1982, trenér P. Scholc), 
poté VOKD Poruba (1985-86), Vítkovice (1987-88, trenér od 1985 P. Chasák), RH-PSK Olymp Praha 
(1989-90, trenér M. Zahořák), Vítkovice (1991), PSK Olymp Praha (1992), Dukla Praha (1999-2000). Mistr 
ČR 1992 (400 m př.), čs. mistr 1992 (4x100 m). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1992) a v EP do 22 
let (1992). Po ukončení závodní činnosti trenér od 1994 v Dukle Praha. Významní svěřenci: K. Bláha, Z. 
Hejnová, J. Holuša, M. Kovář, P. Lichý, P. Maslák, J. Prorok, R. Šebrle, V. Šulc, Š. Tesařík, V. Zich a další. 
Os. rekordy: 110 m př. 14,83 (1992), 400 m př. 50,86 (1992), koule 15,24h (2000).
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Machotková Zuzana, roz. Votrubová, *25. 3. 1965 Plzeň; překážkářka. Začínala jako gymnastka (1971), 
s atletikou v Dynamu ZČE Plzeň (1977-82, trenéři J. Špulák, M. Hrbková, M. Přibáňová, J. Milsimer), poté 
Škoda Plzeň (1983-86, trenéři F. Neckář a K. Gemov), AC Sparta Praha (1987-93, trenéři J. Caha, L. Kárský, 
D. Hejret). Účastnice ME 1990 (400 m př. rozb.) a MS 1993 (400 m př. rozb.). Mistryně ČR 1985, 1987-89 
a 1993 (400 m př.), 1986 (4x400 m), 1988 (400 m), 1993 (50 m př. v hale),. Čs. mistryně 1986-87 (400 m 
v hale), 1988-90 (400 m př.), 1984 a 1992 (4x400 m). Reprezentovala ve 12 mezist. utkáních (1987-93), z 
toho 3x v EP. Os. rekordy: 100 m 12,09 (1993), 200 m 24,06 (1993), 400 m 53,97 (1989), 100 m př. 13,71 
(1993), 400 m př. 56,50 (1990). Marinčič Petr, *15. 3. 1965 Pardubice; překážkář. Začínal jako fotbalista 
(1977), s atletikou v Dynamu Pardubice (1979-83, trenér J. Čechák), poté VŠ Praha (1984-89, trenéři 1984 
M. Kodejš, 1985 J. Jílková, 1986 J. Pospíšil, od 1987 M. Kváč), Dukla Praha (1990-92). Mistr ČR 1991 (400 
m př.), čs. mistr 1992 (4x400 m). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1988-90). Os. rekordy: 400 m 47,86 
(1989), 110 m př. 14,27 (1987), 400 m př. 49,95 (1988).

Mezuliáník Zdeněk, *6. 3. 1965 Bruntál; běžec. Začínal se sjezdovým lyžováním (1973), během na lyžích 
a kopanou, s atletikou ve Slavoji Bruntál (1977-83, trenér J. Urban), poté RH Praha (1984-90, trenéři M. 
Písařík a P. Moravec), Olympia Bruntál (1991-96, trenér J. Urban), BK Hope Moldava (1997-98), AK Bílina 
(1999), BK Hope Moldava (2000). Účastník MS 1987 v krosu (112.) a 1990 (55.), ME 1995 v krosu (67.) 
a 1996 (61.), MS 1996 v silniční štafetě (14.). Mistr ČR 1985, 1987-89 (kros), 1996 (půlmaraton). Čs. 
mistr 1987 (5000 m), 1989-90 (kros). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1988-89). Os. rekordy: 1500 m 
3:49,04 (1983), 5000 m 13:55,79 (1987), 10 000 m 29:05,2 (1987), půlmaraton 1:03:46 (1996), maraton 
2:18:13 (1991).

Uhlík Michal, *9. 3. 1980 Praha; překážkář. Začínal v ASK Slavia Praha (1995-2009, trenér P. Novotný), 
poté AK Kroměříž (od 2010). Účastník ME 22 2001 (400 m př. rozb., 4x400 m 7.), ME 2006 (400 m př. rozb., 
4x400 m rozb.) a 2010 (400 m př. smf.), univerziáda 2005 (400 m př. 5.) a 2007 (400 m př. 7.). Mistr ČR 
2005-06 (400 m př.), 2002-08 a 2010 (4x400 m), 2005-06, 2008 a 2010 (4x400 m v hale). Reprezentoval 
ve 4 v mezist. utkáních (2002-10), z toho 3x EP. Os. rekordy: 100 m 10,97 (2004), 200 m 21,77 (2004) a 
21,62w (2007), 400 m 47,33 (2004), 400 m př. 49,43 (2005).

Valenta Věroslav, *25. 3. 1965 Litomyšl; vícebojař. Začínal se stolním tenisem, s atletikou v Jiskře Litomyšl 
(1972-83, trenéři bratr Jan, od 1977 V. Novotný), poté VŠ-USK Praha (1984-93, trenér do 1990 M. Kunc, 
poté bez trenéra), Jiskra Litomyšl (1994-97). Mistr ČR 1986, 1988 a 1990. Účastník MS 1987 (16.), OH 
1988 (28.). Čs. mistr 1987-88, a 1990, 1987-88 (sedmiboj v hale). Držitel 1 českého rekordu v desetiboji 
8289 (1988). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1986-91), z toho 2x v EP. Manželka Zuzana Lajbnerová-
viz heslo. Os. rekordy: 110 m př. 14,35 (1988), tyč 480h (1988) a 480 (1988), dálka 727 (1987) a 747w 
(1988), desetiboj 8289 (1988).
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NEKROLOGY

Dne 31. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých 82 let Ing. Tomáš Salinger, který byl dlouholetým 
československým reprezentantem v běžeckých disciplínách. Mezi jeho nejvýznamnější sportovní 
úspěchy patří bronzová medaile v běhu na 1500 metrů z mistrovství Evropy v Bělehradě 1962. V roce 
1961 získal zlato na univerziádě v Sofii. Byl několikanásobným mistrem ČSSR v bězích na 800 a 1500 
metrů.
V sobotu 21. prosince zemřel po delší nemoci statistik a pracovník STK  plzeňského KAS pan František 
Janeček. František Janeček se narodil 19.9.1934 v Domažlicích. S atletikou začínal v Mladé Boleslavi, 
odkud jako výborný běžec přesídlil do UDA Praha, kde se připravoval pod vedením legendárního trenéra 
Ladislava Fišera. Po přesunu do Plzně nejprve provozoval atletiku v Doudlevcích a později na Spartaku 
Plzeň /Škoda Plz/, kde v krátkém období vykonával i funkci předsedy klubu. Od roku 1960 se věnoval 
mj. i statistice a STK, a to nejen v ZČ kraji , ale byl i členem ústřední STK. V letech 1994-2002 řídil 
extralgu žen. Byl dlouholetým členem VV  PKAS a předsedou  soutěžní komise kraje.

V neděli 15. prosince 2019 zemřel ve věku nedožitých devadesátin, pan František Růžička, dlouholetý 
činovník dříve Dynama nyní AC Pardubice. František Růžička byl rozhodčím atletiky od roku 1950 a 
dosáhl nejvyšší kvalifikace. V šedesátých letech působil jako předseda atletického oddílu, ještě před 
deseti roky jako pokladník. Rozhodoval i na ME v Praze v r. 1978. František Růžička byl jako první z 
pardubických atletů uveden do Síně slávy pardubického sportu a jeho jméno je uvedeno na čestném 
chodníku před zimním stadiónem. 

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

29. 2. – 1. 3. Halové mistrovství ČR žactva .............................................................................. Praha
7. 3. Halové mistrovství ČR veteránů...................................................................... Jablonec 
8. 3. Mezistátní utkání Ostrava-Brno-Bratislava-Praha, ml. Žactvo ........................... Ostrava
28. 3. Sportisimo půlmaraton ........................................................................................ Praha

6



ATLETICKÉ LISTY,
informační bulletin Českého atletického svazu
ČAS, Diskařská 100, 169 00 Praha 6 | Vydává Česká atletika, s.r.o., 5. května 9/1323, 140 00 Praha 4 
Redaktor: Petr Jelínek | tel.: 233 014 408 | e-mail: pjelinek@atletika.cz
Sazba: Martina Kacetlová
Inzerce: Česká atletika, s.r.o. | tel.: 241 400 305, fax: 261 218 227 | e-mail: atletika@ceska-atletika.cz
Zasílání mailem (zdarma) | koordinátorka distribuce médií ČAS: Jarmila Rektorová, tel.: 233 014 444, fax: 242 429 266
| e-mail: redakce@atletika.cz | Ev. č. MK ČR E 13952

• 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


