
1

Atletickélisty
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
CZECH ATHLETIC FEDERATION

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 42. ROČNÍK / 2011 /11

Obsah:
Slovo předsedy s. 1 / Předsednictvo s. 2 / Sekretariát s. 3 / Z činnosti komisí a rad s. 4 

■ SLOVO PŘEDSEDY
Konstrukce termínové listiny
Příprava atletického roku 2012 je v plném proudu a již tradičně se rozjely debata nad termínovou listinou. At-
letický kalendář 2012 je nabitý a dvě velké akce – mistrovství Evropy a olympijské hry mu vtiskly netradiční tvář.

Konstrukce kalendáře v našem hnutí každoročně vzbuzuje diskuse, protože nelze spolehlivě uspokojit roz-
dílné názorové proudy. Termínová listina se logicky tvoří od nejvýznamnějších mezinárodních soutěží – OH,
MS, ME, mítinků Diamantové ligy, IAAF Challenge, EA Premium či EA Classic a mezistátních utkání s háje-
ním termínů mistrovství republiky a dalších soutěží národního charakteru. Vždy je nutné hledat kompromisní
řešení, aby bylo uspokojeno co nejvíce požadavků a především finální podoba, která má sloužit ku prospě-
chu našich atletů.

V posledních letech se překvapivě nevedou největší debaty kolem termínů klíčových závodů hlavních kate-
gorií, ale termínu mistrovství republiky žáků. Názorová pluralita dělí příznivce červnového termínu od zářijo-
vého takřka na dva rovnocenné tábory. Obě skupiny mají své argumenty a je zřejmé, že jakékoliv rozhodnutí
bude jednou skupinou považováno za špatné. Proto letos věnovalo předsednictvo ČAS posouzení vhodnosti
termínu M ČR žáků mimořádnou pozornost.

Potřeba koordinace termínové listiny je zjevně důležitá i u běhů mimo dráhu. Jsem rád, že organizátoři bě-
žeckých závodů vykazují dramatický nárůst zájmu o běhání a Český atletický svaz je připraven spolupraco-
vat na zcela nové úrovni, včetně koordinace termínové listiny v této oblasti. Začátkem prosince ČAS také
ocení nejvýznamnější běžecké závody České republiky. Připravujeme databázi běžců ČAS a další aktivity, jež
by měly vyvrcholit konáním mezinárodního kongresu AIMS (organizace sdružující přes 380 nejvýznamnějších
běžeckých závodů světa), který se uskuteční v květnu 2012 v Praze.

Přeji vám, aby podzimní počasí zůstalo co nejdéle běhání nakloněno.

Libor Varhaník

■ ČAS INFORMUJE



■ PŘEDSEDNICTVO
Mimořádné jednání dne 26. října 2011
Mimořádné Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS přijalo nový atletický oddíl SMOLA
Chůze, o. s. za člena ČAS. ■ P ČAS projednalo předložený materiál „Sportovně talentovaná mládež“ a rozhodlo
o zřízení VSCM (vrcholového sportovního centra mládeže) a o ponechání 16 SCM (sportovních center mládeže)
podle stávající struktury a o zachování 36 SpS podle současné struktury a uložilo předsedovi komise mládeže do-
pracovat podmínky pro zřízení DP (detašovaných pracoviš�) a SpS včetně analýzy a návrhu dislokace. ■

Karolína Farská

Jednání dne 8. listopadu 2011
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS schválilo předložený materiál „Termínová listina na rok 2012“
a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby ho průběžně doplňoval o termíny dalších závodů a zveřejnil do
2. prosince 2011 v brožurce Atletické soutěže 2012, I. díl, a do 2. března 2012 v brožurce Atletické soutěže
2012, II. díl. ■ P ČAS schválilo předložený návrh rozpočtového záměru ČAS na rok 2012 a klíč pro dělení fi-
nančních prostředků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz a klíč pro dělení finančních prostředků pro
atletické kluby a atletické oddíly pro rok 2012. ■ P ČAS schválilo plán školení a doškolování trenérů pro rok 2012.
P ČAS schválilo předložený plán vzdělávání rozhodčích pro rok 2012. ■ P ČAS schválilo plán ediční činnosti ČAS
pro rok 2012. ■ P ČAS schválilo nominaci na ME v krosu 2011 v tomto složení: junioři – Petr Kaminski, ženy 22
– Lucie Sekanová, Muži 22 – Jakub Bajza, Muži – Milan Kocourek. ■ P ČAS schválilo překonané a vyrovnané re-
kordy a nejlepší výkony ČR v roce 2011. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci K. Pilného pro členy P ČAS ze za-
sedání Rady EA v Helsinkách. ■ P ČAS schválilo účast L. Varhaníka na VH ČSTV, která se uskuteční dne 26. 11.
2011. ■

Karolína Farská

■ VÝBOR
Jednání dne 12. listopadu 2011
Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ Výbor ČAS schválil kontrolu zápisu z jarního zasedání výboru ČAS.
■ Výbor ČAS schválil návrh rozpočtového záměru ČAS na rok 2012, návrh klíče pro dělení finančních prostředků
pro KAS a PAS pro rok 2012 a návrh klíče pro dělení finančních prostředků pro atletické kluby a oddíly pro rok
2012. ■ P ČAS schválil návrh výše členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2012. ■ Výbor ČAS
schválil návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků
a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2012. ■ Výbor ČAS vzal na vědomí informaci o novém systému péče o ta-
lentovanou mládež. ■ Výbor ČAS schválil termín jarního zasedání Výboru ČAS na 23. března 2012 ve Strakoni-
cích. ■

Karolína Farská
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
právě čtete jedenácté číslo Atletických listů 2011. V listopadu se v pravidelné rubrice věnované krajům
ptáme PASu a Zlínského KASu. Pište nám své obsahové i formální připomínky na mprochazka@atletika.cz.
Uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletického hnutí do rubriky
Kalendárium.
Příjemné čtení vám přeje 

Michal Procházka, redaktor AL



■ SEKRETARIÁT A KOMISE
OBNOVA REGISTRACE ATLETŮ:
Obnovu registrace atletů a atletek mohou kluby a oddíly provádět od 1. 11. do 31. 12. 2011 následujícím
způsobem:
1. Přihlášení do registračního systému ČAS http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx pod svým jménem

a heslem.
2. Ve filtru „Autorizace:“ se vybere předposlední možnost „Končící platnost“.
3. Objeví se všichni atleti, kterým končí registrace 31. 12. 2011 a dříve.
4. Cizinců a atletů, kterým skončila registrace v roce 2010 a dříve, se obnova registrace netýká.
5. Pro české atlety, kterým končí registrace 31. 12. 2011, je třeba otevřít kartu atleta = kliknout na jméno,

poté zkontrolovat, zda platí vyplněné údaje, případně je opravit, a poté potvrdit v dolní části formuláře
„obnovit registraci“.

6. Tím se atlet odešle elektronicky na ČAS, kde bude po zaplacení poplatku ve výši 50 Kč autorizován. Platbu
poukazujte na č. účtu 153150982/0300, specifický symbol 03, variabilní symbol = č. klubu/oddílu.

7. Pro urychlení dohledání atletů prosíme kluby a oddíly o zaslání seznamu atletů, kterým má být obno-
vena registrace, na atletika@atletika.cz nebo mmastny@atletika.cz.

Martin Mastný

ÚŘEDNÍ ZPRÁVA ORGANIZAČNÍ KOMISE ČAS K PŘESTUPŮM
Organizační komise ČAS vydává pro atletické kluby a oddíly - členy ČAS, tuto úřední zprávu:
Přestupy registrovaných sportovců mezi atletickými kluby a oddíly - členy ČAS, se řídí ustanoveními uvede-
nými v čl. 7 až 13 a procesními ustanoveními uvedenými v čl. 21 až 25 směrnice ČAS č. 8/2009, o registro-
vaných sportovcích.
Nejbližším přestupním obdobím je 1. až 30. listopad 2011.
Přestup lze ohlásit pouze na modrém tiskopisu „Ohlášení přestupu“ (viz příloha 2 směrnice ČAS č. 8/2009, o re-
gistrovaných sportovcích). Ohlášení přestupu na jiném tiskopisu není přípustné a nebude vůbec projednáváno.
Tiskopisy „Ohlášení přestupu“ si můžete vyzvednout na sekretariátu ČAS nebo vám mohou být zaslány po-
štou.
Dále si Vás dovolujeme upozornit na stále se opakující nedostatky při přestupech:
– Nejčastějším nedostatkem je nedoložení dokladu o zaplacení poplatku za přestup ve výši 100 Kč, který
má být doručen do sídla ČAS spolu s tiskopisem „Ohlášení přestupu“. Tento nedostatek způsobuje zbytečné
průtahy při vyřizování přestupů, někdy vede i k odmítnutí přestupu, protože ne vždy se ve výpisech z banky
dá platba přesně dohledat. Proto je nutné doložit fotokopii ústřižku složenky o zaplacení nebo fotokopii pří-
kazu k úhradě potvrzenou bankou či fotokopii výpisu z internetového bankovnictví. Při platbách je vždy
nutné uvádět specifický symbol 04 - přestupy, a variabilní symbol, což je číslo vašeho atletického klubu či od-
dílu (viz webové stránky ČAS - www.atletika.cz).
– Rovněž se vyskytují případy, kdy přestup ohlašují sportovci, kteří nejsou vůbec registrováni.

V Praze dne 31. října 2011
Mgr. Václav Fišer, vedoucí oddělení soutěží ČAS

PŘIHLÁŠKA K LIGOVÉ SOUTĚŽI DRUŽSTEV V ROCE 2012
Přihláška ke stažení na webu ČAS, rubrika ČAS informuje (1. 11.).
Vyplněné vra�te nejpozději s datem pošty 21. listopadu 2011 na adresu:
Jaroslav Kubica, Na prameni 531, 252 41 Dolní Břežany
nebo e-mail:  jkubica@sp4.cz

Dušan Molitoris, předseda soutěžní komise ČAS
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PRAVIDLA IAAF VE ZNĚNÍ PŘÍRUČKY COMPETITION RULES 2012-2013 - ODDÍL 5
Pravidla (doplněná o ustanovení platná pouze pro soutěže na území České republiky) jsou ke stažení na
webu ČAS, rubrika ČAS informuje (1. 11.).

RNDr. Ludmila Pudilová, předsedkyně komise rozhodčích ČAS

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ ČAS
Český atletický svaz vyhlašuje poptávkové řízení na sportovní oblečení pro reprezentační výběry
v atletice.

■ SPECIFIKACE POPTÁVKY:
350 ks závodní komplet muži (350 ks dres + 125 ks trenky, 225 ks krátké elastiky)
350 ks tepláková souprava – muži
350 ks závodní komplet ženy – dres (singlet 125ks, crop top 225ks), trenky (225ks), krátké elas�áky (125ks)
350 ks tepláková souprava – ženy
200 ks elastické kalhoty dlouhé - muži
200 ks elastické kalhoty dlouhé - ženy 
350 ks tričko krátký rukáv – muži
350 ks tričko krátký rukáv – ženy
200 ks tričko dlouhý rukáv – muži
200 ks tričko dlouhý rukáv – ženy

Kritéria výběru: Národní barvy, v souladu s pravidly atletiky, nabídka musí obsahovat cenovou kalkulaci
včetně DPH a potisku (Czech Republic), návrh barevného a materiálového řešení.
Termín koupě a dodání: 10. 12. 2011
Lhůta pro podání nabídky: 23. listopadu 2011

Praha, 10. listopadu 2011 František Fojt, ředitel Českého atletického svazu

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012
Termínovou listinu pro sezónu 2012, schválenou předsednictvem ČAS, naleznete ke stažení na webu ČAS,
rubrika ČAS informuje (9. 11.).

Martin Mastný
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NABÍDKA PRÁCE
Česká atletika, s.r.o., marketingová agentura Českého atletického svazu, hledá zaměstnance na HPP. 
Náplň práce: zajištění výroby a instalace reklam na sportovních akcích, zajištění dokumentace reklamních
aktivit, realizace tiskové produkce pro ČAS.
Požadavky: středoškolské vzdělání, ŘP skup. B, znalost tiskové produkce, výborná uživatelská znalost
práce na PC - znalost grafických programů výhodou, odolnost proti stresu, ochota manuální práce, zod-
povědnost, spolehlivost, časová flexibilita.
Nabízíme: atraktivní práci ve sportovním prostředí spojenou s adekvátním finančním ohodnocením.
Své nabídky posílejte poštou na adresu Česká atletika, s.r.o., 5. května 9, 140 00 Praha 4, nebo e-mai-
lem na adresu: josef@ceska-atletika.cz do 25. 11. 2011.

red



tclub Nýřany

Obsah: Z činnosti KAS s. 5 / Jednání KAS s. 9

■ Z ČINNOSTI KAS
■ PŘEDSTAVUJEME PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ (PAS)

Předseda KAS: Vladimír Tikal
Info o KAS: http://pas-atletika.cz/ 
Počet oddílů v kraji: 33 
Počet registrovaných atletů v kraji: 3049 (2010: 3312)
Největší oddíl (podle reg. atletů): ASK Slavia Praha, 412
(údaje k 14. 11. 2011 – online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v kraji a činnost PAS v roce 2010 odpovídal jeho předseda Vladimír Tikal.

Jaké změny soutěží jste připravili pro letošek, jak se osvědčily?
Pražské atletické soutěže jsou již dva roky stabilizované, drobné kosmetické změny jsou prováděny především
v časových pořadech. Pokud jde o soutěže jednotlivců mají standardní organizaci. Stejně jako v jiných kra-
jích nás moc netěší, že především v soutěžích dospělých se nám nedaří zajistit důstojné vyhlašování vítězů.
Soutěže družstev, kterých se v průběhu roku zúčastnilo celkem 60 družstev ve všech věkových kategoriích
měly ustálenou organizaci.

V mládežnických soutěžích je snad situace veselejší…
Náš jarní dvoukolový „Pražský pohár mládeže“, který je pořádán tak říkajíc navíc, měl velmi dobrou účast.
Startovalo 9 družstev pražských oddílů. V dvoukolové soutěži startovala společná družstva dorosteneckých
a juniorských kategorií v maximálním počtu 4 x 24 závodníků. Vítězné družstvo ASK Slavia Praha obdrželo
pohár PAS a finanční odměnu ve výši 5.000 Kč. A ještě drobná zmínka o společném tříkolovém postupovém
přeboru mladšího žactva, kdy v prvním kole zařazujeme přespolní běh a tři závody ve dvojbojích s koedu-
kovanými štafetami, následuje semifinále ve dvou skupinách a závěrečné finále.

Jak dopadla analýza menších pražských oddílů?
Řekl bych nic moc. Na členy výboru kladla značné časové nároky, především proto, že jsme anketu nakonec
provedli u všech pražských klubů a oddílů. Potvrdilo se, že i v Praze je činnost většiny oddílů zabezpečována
malým počtem atletických nadšenců. Oddíly trápí nejen finanční otázky, ale v současné době především ne-
dostatek pracovníků, kteří by byli ochotní věnovat svůj volný čas za malou odměnu trénování a vedení dět-
ských tréninkových skupin. Snad kladem je, že výbor důsledně každoročně vypisuje školení pro začínající
trenéry a rozhodčí.

Budete v takovýchto obecnějších analýzách pokračovat?
Chceme. Příkladem je mapování vhodných, moderních atletických zařízení (by� menších) u pražských škol,
které nyní provádíme ve spolupráci s odborem školství pražského magistrátu a pražských městských částí.

Oddíl Sparty se dočkal nového stadionu. Jaké jsou jeho parametry a co to znamená pro pražskou
atletiku?
Je to tak a úvodem je třeba připomenout, že nový plnohodnotný atletický stadion byl postaven v Praze po
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■ Z KRAJŮ



více jak padesáti letech. Jeho vznik vlastně umožnila výstavba tunelu Blanka v oblasti Letné. Stadion který má
400 m dlouhý ovál se šesti drahami a všemi potřebnými sektory, je pokryt umělou hmotou Polytan a bude
složit jen atletice.

Kde se stadion nachází?
Stadion je součástí sportovního komplexu Podvinný mlýn (víceúčelová hala pro 1 500 diváků, stadion pro
ragby, atletický stadion a hřiště s umělou travnatou plochou pro malou kopanou). Sportoviště jsou situována
ve stejnojmenném parku v severovýchodní části Prahy na rozhraní Libně a Vysočan, ve vzdálenosti 400 m od
O2 arény.

Má stadion k dispozici i potřebné zázemí?
V současné době je připravována výstavba nezbytného zařízení, především šatnových a hygienických prostorů,
posilovny a rehabilitace. Při jarním zahájení vlastního provozu, si oddíl bude muset vystačit se zázemím v při-
lehlé hale. Přesto je rozhodnut na novém stadionu uspořádat poslední kolo prvoligové soutěže roku 2012.
Věřím, že plný provoz stadionu přispěje k dalšímu rozvoji pražské atletiky. Stadion je umístěn v rozvojovém
území s velkou bytovou výstavbou, která nahrazuje zrušené továrny.

Jaký bude závěr letošního atletického roku v Praze?
Především pracovní, čekají nás přípravy předpisů pro soutěže roku 2012, oponentura pražských Sportovních
středisek a CTM, vyhodnocení ekonomiky roku 2011 a příprava rozpočtu na rok příští. Přesto připravujeme
i malou slavnost. I letos vyhlásíme a 24. listopadu odměníme nejlepší atlety Prahy v mládežnických katego-
riích za rok 2011. Ocenění obdrží: Annemarie Skálová v kategorii žákyň, Anežka Drahotová v kategorii do-
rostenek a Michaela Nejedlová v kategorii juniorek. Christopher Kukla v kategorii žáků, David Lojkásek
v kategorii dorostenců a Miroslav Burian v kategorii juniorů.

Co dalšího chystáte v pražské atletice pro příští rok?
Domnívám se, že žádné překotné změny. Chceme, aby především fungovaly naše soutěže, aby se rozšířila čin-
nost pražských klubů a oddílů v oblasti mládeže. Byli bychom rádi, kdyby vznikly další skupiny „dětské atle-
tiky“. Budeme pokračovat ve spolupráci s Brnem a společně připravíme již III. ročník meziměstských utkání
mladšího žactva. Chceme zajistit důstojný průběh mistrovství České republiky dorosteneckých a juniorských
kategorií v červnovém termínu příštího roku na Strahově.

Michal Procházka

■ PŘEDSTAVUJEME ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ (Z-KAS)

Předseda KAS: Květoslav Tichavský
Info o KAS: http: http://www.atletika.cz/default.aspx?section=135 (ČAS, sekce KASy)
Počet oddílů v kraji: 7
Počet registrovaných atletů v kraji: 839 (2010: 900)
Největší oddíl (podle reg. atletů): AK PSK Zlín Praha, 306
(údaje k 14. 11. 2011 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v kraji a činnost PAS v roce 2010 odpovídal jeho předseda Květoslav Tichavský.

V kraji v letošním roce sice neproběhlo mistrovství republiky, ale uskutečnil se třeba mítink Olymic
Hopes v Uherském Hradišti. Na které letošní akce, popř. i v příštím roce, byste ještě upozornil?
Letošní sezóna v Zlínském kraji skončila běžeckými závody – 54. ročník Slováckého běhu a Zlínské Valašské
kotáry. V těchto dnech už upřesňujeme termíny roku 2012, ve kterém opět budeme stavět hlavně na tra-
dičních akcích v Uherském Hradišti a ve Zlíně. 

Které to budou?
Konkrétně v Hradišti to budou 19. ročníky Slovácké hodinovky (1. května 2012) a Uherskohradiš�ské me-
moriály (5. 5.), které bychom v případě zájmu ČAS rádi opět uspořádali jako mítink Olympic Hopes. Požádali
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jsme také ČAS o uspořádání mezistátního utkání – ČR – Ma�arsko – Slovinsko mužů a žen do 22 let, které
se uskuteční v naší republice 15. 9. V pozměněné formě proběhnou 28. září také tradiční Burčákové trojboje
a VC v hodu oštěpem. Ve Zlíně se uskuteční především mítink „Zlín 2012“. 

Hodláte na zdejším stadionu usilovat o některé z MČR v příštích letech? Anebo ještě není větší
akce připraven?
Nově zrekonstruovaný zlínský stadion vstoupí do své třetí sezóny ještě pravděpodobně se scházejícím vyba-
vením, což ho zatím omezuje v pořádání vrcholných akcí. 

Na co se hodlá kraj soustředit v příštím roce? 
V nadcházející sezóně se opět jako KAS zaměříme na akce pořádané pro mládež s cílem získat potřebné
nové, mladé adepty.

Na čem byste rádi v kraji rádi dále zapracovali?
Napříč moravskými kluby probíhá permanentní diskuse obdobně jako v celém atletickém hnutí v ČR, které
se týká např. organizace soutěží (jejich kvalita, především v ženských složkách), možnosti financování, dob-
rovolné činnosti, potřeb atletických hal, činnosti SCM, SpS a další.

Michal Procházka
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SG ČESKÉ BUDĚJOVICE
Den otevřených dveří na SG České Budějovice (GON České Budějovice) proběhne v pátek 6. 1. 2012
od 10 do 15 hodin v budově gymnázia v Českých Budějovicích, E. Destinové 46.
Zveme všechny zájemce o studium k informativní návštěvě o podmínkách studia na naší škole.
Informace: tel.: 387 319 074
http://www.goncb.cz/

Petr Bahenský za kolektiv trenérů atletiky

SG KLADNO
- INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ A TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Kompletní informace Sportovního gymnázia Kladno k přijímacímu řízení a talentovým zkouškám jsou
ke stažení na webu ČAS, rubrika ČAS informuje (9. 11.).

Mgr. Vít Rus



NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY MUŽŮ 20-22 LET,
NEMISTROVSKÉ DISCIPLINY
(mistrovské disciplíny jsou vždy v ročence)

50 m 6,14 Jan Čech, 80 Slavia Praha 02
60 m 6,77 Libor Žilka, 86 Olymp Praha 08
100 y 9,96 Václav Zich, 90 Chodov 10
150 m k5,76 Tomáš Kavka, 89 Slavia Praha 10
300 m 32,41 Pavek Maslák, 91 Dukla Praha 11
500 m 1:01,72 Pavel Jelínek, 79 Most 01
600 m 1:16,85 Martin Hrstka, 89 Hvězda Pardubice 09
1 km 2:17,82 Jakub Holuša, 88 Dukla Praha 10
1 míle 3:56,75 Jakub Holuša, 88 Dukla Praha 10
2 km 5:12,8 Luboš Gaisl, 63 Dynamo Pardubice 85
3 km 7:52,1 Ivan Uvizl,58 Vítkovice 80
hodinovka 20.144 m Ivan Uvizl, 58 Vítkovice 80
půlmaraton 1:06,48 Jan Kreisinger, 84 Kroměříž 06
maraton 2:16,36 Rudolf Jun, 72 Chotěboř 93
200 m př. 23,52 Lukáš Souček, 75 Olymp Praha 97
300 m př. 36,37 Josef Prorok, 87 Slavia Praha 08
1500 m př. 4:03,7 František Bartoš, 47 Vítkovice 69
2 km př. 5:33,3 Luboš Gaisl, 63 Dynamo Pardubice 85
břemeno 16 2120 Pavel Bukvic, 87 Turnov 08
spr. trojboj 2785 b. Jan Veleba, 86 ARC Brno 08

6,91 / 10,70 / 21,42
klas. pětiboj 3470 b. Jan Ryba, 79 AC Pardubice 01

661 / 5188 / 22,92 / 638 / 4:28,62
vrh. trojboj 2471 b. Jan Marcell, 85 Univerzita Brno 07

1746 / 5548 / 4690
vrh. čtyřboj 2870 b. Michal Fiala, 85 Kladno 06

1358 / 4552 / 6023 /4685
vrh. pětiboj 3865 b. Michal Fiala, 85 Kladno 06

stejné výkony + 1951 břemeno

chůze
3 km 12:13,56 Jiří Malysa, 91 Kroměříž 11
5 km 20:56,81 Lukáš Gdula, 91 Hvězda Pardubice 11
10 km 43:34,5 Pavel Svoboda, 80 Liberec 00
20 km 1:25,42 Rudolf Cogan, 71 USK Praha 92
50 km 4:11,03 Jiří Mašita, 73 Spartak Praha 4 95
hodinovka 13.985 Jiří Mašita, 73 Spartak Praha 4 95

4x100 m 42,88 Slavia Praha (Carda, Krupka, Petrák, Kavka) 10
4x400 m 3:14,88 Dukla Praha (Vaněk, Burian, Š�astný, Holuša) 09
4x3x2x100 2:03,9 Olomouc (Vaverka, Uhlíř, Dorazil, Dvořák) 99
8x4x2x100 3:29,49 Mor. Slavia Brno (Růžička, Klvaňa, Wagner, Procházka) 99

Jiří Hetfleiš
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■ JEDNÁNÍ KAS
Zlínský KAS, 12. 10. 2011
Schůzi řídil předseda svazu Květoslav Tichavský. ■ Byl schválen zápis z minulého jednání. ■ Podána informace,
že krajské nemistrovské soutěže proběhly dle plánu a termínové listiny Z-KAS. ■ Připravováno hodnocení SCM,
SpS ST a SG. Proběhla diskuse k předloženým materiálům a příslušné podklady jsou všechny připraveny pro ko-
nání oponentur, které budou v Uherském Hradišti dne 25. listopadu 2011 v 9 hodin. ■ Seznámení s hospoda-
řením Z-KAS za 1. pololetí 2011, výbor schválil. ■ Rozprava o možnosti přidělení finančních prostředků z rozpočtu
Z-KAS pro AO v kraji za rok 2011, Uherka dle zavedených kritérií připraví návrh.

PAS, 18. 10. 2011
Výbor PAS schválil po doplnění navržený program jednání. ■ Výbor schválil: po provedené opravě zápis z přede-
šlého jednání výboru; na základě doporučení soutěžní komise nerealizovat zřízení funkce „Delegáta PAS“ na
soutěže v roce 2012; kontrolu plnění termínovaných usnesení výboru. ■ Výbor schválil: projednat vyhodnocení
účasti pražských oddílů na M-ČR jednotlivců a družstev v roce 2011 na některém v následujících zasedáních; uhra-
dit pořadateli přeboru Prahy ve vícebojích náhradu za uspořádání této soutěže; úhradu příspěvků za pořádání
přebornických soutěží družstev; snížení odměny pro oddíly Dukla Praha a Sokol Stodůlky za pořádání soutěží
mladšího žactva vzhledem k nesplnění základních povinností pořadatele (zabezpečení kamery). ■ Výbor PAS
schválil návrh pražské halové termínové listiny s tm, že: Přebor Prahy mužů, žen, juniorů a juniorek se uskuteční
ve dnech 4.-5.února 2012 ve Stromovce; Přebor Prahy staršího žactva 22. – 23. února 2012 na Strahově; Pře-
bor Prahy mladšího žactva 28. 2. 2012 ve Stromovce; Halové utkání PRAHA - BRNO mladšího žactva 3. 3. 2012
ve Stromovce. ■ Výbor schválil předložené hodnocení činnosti za roční cyklus 2010/11 a plán na RTC 2011/12
SpS USK Praha a SpS ASK Slavia. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o zabezpečení školení trenérů přípravek ve
spolupráci s metodickou komisí ČAS. ■ Výbor schválil uskutečnění školení rozhodčích II. a III. třídy ve dnech 19.
– 20. 11. 2011 ve Stromovce a Na Děkance s předpokládaným schodkem ve výši 1.600 Kč. Vedoucím školení
bude pan Kryštof sen. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení utkání mladšího žactva BRNO-PRAHA, vyslovuje po-
děkování všem, kteří utkání zabezpečovali, a potvrzuje, že vzájemné utkání bude pokračovat i v roce 2012 ve stej-
ném rozsahu. ■ Výbor schválil: vyhlásit nejlepší mládežnické atlety PRAHY pro rok 2011; uspořádat společné 24.
zasedání výboru PAS ve čtvrtek 24.listopadu od 17.30 hodin na stadionu ASK Slavia Praha v klubu Mirko Hup-
tycha, za účasti výboru PAS, předsedů pražských oddílů, oceněných atletů, jejich trenérů a zástupců ČAS; pře-
dložený návrh dárků pro nejlepší mládežnické atlety PRAHY a rozhodl při této příležitosti předat také dárky
trenérům vyznamenaných; program 24. jednání výboru, kde vedle slavnostní části v úvodu bude jednání pokra-
čovat pracovní části za účasti předsedů pražských oddílů. V této části bude předložena konečná verze pražské
halové termínové listiny a zásady pražských soutěží jednotlivců a družstev pro rok 2012. ■ Výbor vzal na vědomí
informaci předsedy PAS ke kontrole seznamu pražských trenérů. ■ Výbor schválil zásady pro pronájem přetlakové
haly na Strahově pro tréninky pražských oddílů. ■

KAS Vysočina, 21. 10. 2011
Společné jednání s STK a zástupci oddílu. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení výsledků závodníků z Vysočiny. ■
Výbor projednal organizaci soutěží na rok 2012. Přípravka: rozdělit soutěže přípravky na dvě skupiny - východní
– Nové Město n. M., Velké Meziříčí, Třebíč, Jihlava, západní – Pacov, Humpolec, Havlíčkův Brod, Ledeč n. S., Cho-
těboř, Jemnice, - nechat soutěže beze změny; mladší žactvo: 3 kola víceboje a dvě po disciplínách, na každém
kole stejný počet bodů, starší žactvo společně s dorostem, juniory a dospělými; dorost, junioři, dospělí beze
změny; KP hala, víceboje, mladší žactvo, starší žactvo, dorost, dospělí, přespolní běh a chůze; 10 000 m – VC Tře-
bíče; 3 000 m a 1 500 m př. – na kole družstev; návrh soutěží připraví do 16. 11. Hubáček. ■ Výbor ukládá od-
dílům vést statistiku podle vzoru: oddíly do konce října pošlou kontakty na statistiky oddílů; oddíly zašlou halové
rekordy Kristinusovi do 15.11. ■ Výbor vzal na vědomí připomínky k jeho práci: včas dávat zápisy výboru na
stránky KAS Vysočina. ■ Výbor vyhlašuje anketu Atlet Vysočiny 2011: hlasovat mohou oddíly a členové KAS;
slavnostní vyhlášení na radnici v Jihlavě. ■ Běžecký pohár 2012: do poháru počítat pouze registrované závodníky
v ČAS; jeden závod Třebíč, Nové Město, Pacov, Chotěboř, Jihlava a KP jednotlivců; do 15. 4. a od 15. 10.; návrh
termínů připraví na jednání 16. 11. Hubáček. ■ Doplatky za soutěže družstev.  ■ Příspěvek na pořádání kontrol-
ních závodů. ■ Příští schůze 16. 11. 2011 v 16 hodin, Jihlava. ■
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Královéhradecký KAS, 25. 10. 2011
Kontrola úkolů: minulý zápis byl odsouhlasen; jednání s PA KAS o sezóně 2012 se překládá z 10. 11. na 11. 11.
2011; úkol pro oddíly a kluby zaslat požadavky na školení a semináře pro rozhodčí I., II. a III. třídy pro rok 2012
do konce října 2011 trvá. ■ Vyhodnocení nejlepších atletů za rok 2011 proběhne 13. ledna 2012 od 16.00 hodin
v restauraci „Pyramida“ v Novém Městě n/Met. (areál bývalých kasáren). Vyhlášení zajistí SK N.Město n/M. Jeli-
kož se předsedovi KAS podařilo zajistit na tuto akci sponzora, ruší se finanční spoluúčast oddílů, která byla od-
souhlasena na zasedání výboru KAS dne 13. 9. 2011. Výbor |KAS vyzývá ostatní oddíly v kraji, aby uvažovaly
o uspořádání této akce v příštích letech (KAS uvolní na tuto akci 10 tis. Kč, což je 25 % z celkových nákladů,
pokud se zachová současná úroveň). Seznam sportovců, který vypracoval F. Karlík, byl mírně upraven a schvá-
len. Návrh atletů pro vyhlášení nejlepších sportovců KH kraje projedná výbor na příštím zasedání. ■ Schválení ter-
mínu a místa konání hodnocení článku péče o talentovanou mládež: Termín oponentur ČPTM byl stanoven na
21.11. 2011. Oponentury proběhnou v kavárně SK N.Městě n/Met. od 14:00 hod. za účasti zástupců SG Jilem-
nice, SPS HK+ vedení Sokola HK, SCM + vedení SK NM, za KAS předseda L. Šnajdr. ■ Příprava podkladů pro jed-
nání s KH KAS o termínovce 2012: Jednání s PA KAS proběhne 11. listopadu ve 14.00 hodin na Hvězdě
v Pardubicích. Za KH KAS se zúčastní L. Šnajdr, F. Karlík, J. Dostál, O. Veverka. ■ J. Brych seznámil výbor s čerpá-
ním rozpočtu za leden – září 2011. ■ O průběhu soustředění SCM podal zprávu vedoucí trenér Aleš Ž�árský.  ■
Byl předložen návrh změny ve struktuře soutěží mládeže, který výbor odsouhlasil a rozhodlo se, že bude projednán
se zástupci oddílů 8.11. 2011 od 16.00 hodin v SK N. Město n/ Met. Za výbor se zúčastní L. Šnajdr, A. Ž�árský,
O. Veverka a J. Dostál. ■ Projednán návrh na sestavení publikace Východočeská atletika č. 7 (Pohár rozhlasu
a CORNY za KH kraj za léta 2002-2011) – zpracuje F. Karlík. ■ KAS doporučuje, aby si oddíly a kluby zažádaly
KH kraj o grant na účast na EKAG 2012 – Brno. ■ Smlouvy na odměny – zpracuje F. Karlík s J. Brychem a P. Me-
telkou. ■ Výbor souhlasí s uspořádáním KP v hale ve vícebojích s Libereckým KAS; předseda zjistí výši finanční spo-
luúčasti. ■ Oddíly obdrží po 14. 11. tiskopisy přihlášek na KP družstev a jednotlivců 2012, které je nutno vrátit
k datu uvedeném v přihlášce. ■ Příští výbor KAS bude 15. 12. v 15.00 hodin v restauraci U Sokolíka v Hradci Krá-
lové,v 16.00 hodin bude pokračovat jednání se zástupci oddílů. (pozvánky oddíly obdrží v prosinci). ■

Medailony s. 10 ■ Nekrology s. 13

ATLETICKÁ VÝROČÍ 16. LISTOPADU – 15. PROSINCE

17. 11. 1936 Praha Olga Fomenková, provd. Krejčí, vícebojařka. Závodila za Spartak Praha Sokolovo (1952-
53), poté RH Praha (1954-68, trenér Z. Holler). Mistryně republiky 1961 (dálka), 1959-63 a 1966 (pětiboj),
1960, 1961 a 1963 (4x100 m). Držitelka českého rekordu na 400 m 57.2 (1960), 4x200 m 1:40.6 (1962),
3x800 m 6:49.6 (1960), v odd. štafetě 4x100 m 48.3 (1960) a 4x200 m (1962). Reprezentovala v 10 mezist.
utkáních (1958-66). Účastnice ME 1966 (pětiboj 11.). Os. rekordy: 400 m 57.2 (1960), 800 m 2:13.5 (1960),
80 m př. 11.1 (1966), dálka 603 (1966), koule 12.75 (1965), pětiboj 4415 (1966). Emigrovala do Švýcarska.

20. 11. 1911 Náchod Jindřich Pozděna, sport. pseudonym Bivoj (†14. 7. 1993 Brno); všestranný atlet, či-
novník a rozhodčí, člen Sokola Náchod a od 1929 SK Náchod, od 1938 v SK Moravská Slavii Brno, kde pra-
coval ve výboru. Od září 1938 ve výboru ZM župy v Brně, předsedou župy 1947-1959.

21. 11. 1966 Jablonec nad Nisou Jiří Slabihoudek, běžec. Začínal jako lyžař (1976), s atletikou v LIAZ Ja-
blonec (1982-85, trenér A. Zálabák), poté RH Praha (1986-87), LIAZ Jablonec (1988-91). Reprezentoval ve 2
jun. mezist. utkáních (1985). Účastník MEJ 1985 (5000 m rozb.). Os. rekordy: 5000 m 14:01.44 (1988),
10000 m 30:16.99 (1991), 3000 m př. 9:12.66 (1988).

21. 11. 1971 Náchod David Šnajdr, chodec. SK Nové Město nad Metují (od 1987, trenéři L. Šnajdr-otec
1983-89, sám, I. Piták 1997-2000, M. Novák 2001, L. Šnajdr 2003-09). Mistr republiky 2005 (50 km chůze).
Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1999-2001). Os. rekordy: 10 km 42:23 (1998), 20 km 1:27:24 (1999),
50 km 4:29:28 (2004).
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22. 11. 1921 Ostrava Miroslav Lesák, tyčkař, trenér, činovník a rozhodčí. Začínal v Sokole Opava (1935),
poté SK Náchod (1941), ČSK Vítkovice a SK Vítkovické železárny (1942 - 1946), Sokol, KP, Slavoj a Slezan
Opava (1947-61, po celou dobu bez trenéra). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1947-48). Os. rekord: 396
(1955). Po ukončení závodní činnosti od 1983 trenér, mj. i syna Jiřího Lesáka. Člen výboru severomoravské
oblasti.
24. 11. 1971 Jana Křivánková, sprinterka. Závodila za Slavii Praha IPS (1988-90). Mistryně republiky 1988-
90 (4x100 m). Reprezentovala ve dvou mezist. utkáních do 22 let (1989-90). Účastnice MEJ 1989 (100 m
rozb., 4x100 m 6.). Os. rekordy: 100 m 11.83 (1989), 200 m 24.57 (1989).

24. 11. 1936 Tvrdonice Jan Netopilík, dálkař. Začínal v Kosticích (1951), poté ZV a Sokol Brno I (1952-54),
Spartak Sokolovo (1955), Spartak Hradec Králové (1956), Spartak Sokolovo (1957-58), Dukla Praha (1959-
60), Slovan CHZJD Bratislava (1961-66). Mistr republiky 1959 a 1960, člen mistr. štafety 4x100 m (1960). Drži-
tel 4 českých rekordů 753 - 766 (1960). Reprezentoval v 14 mezist. utkáních (1958-62). Účastník OH 1960
(nekv.). Os. rekord: 766 (1960). Žije na Slovensku.

24. 11. 1901 Piěš�any Július Uherek (†12. 2. 1978 Sokolovce), dálkař. Začínal na Gymnáziu v Trnavě (tre-
nér prof. J. Hajdócy), poté DFC Prag (1920-21), DEHG Prag (1922-26). Tento oddíl nebyl ve smluvním vztahu
s ČsAAU, proto nemohl startovat na mistrovství a nebyly mu uznány čs. rekordy. První čs. skokan, který pře-
konal hranici 7 m (7.04 Praha 7. 5. 1922). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1922-23). Nejlepší čs. troj-
skokan 1924. Os. rekordy: výška 175 (Praha 11. 10. 1925), dálka 7.04 (Praha 7. 5. 1922), trojskok 12.85
(Praha 26. 7. 1924). V Praze vystudoval německou techniku. Po skončení závodní činnosti se věnoval tenisu,
plavání a šermu. 1936 se stal mistrem Slovenska v šermu šavlí. Byl podnikatelem v oblasti toků a kameno-
lomů.

26. 11. 1951 Alena Karvánková, sprinterka. Závodila za RH Praha (1969-74). Mistryně ČR 1972 (4x400 m).
Čs. mistryně 1972 (4x400 m). Držitelka 3 rekordů v odd. štafetě 4x400 m 3:48.6 (1971) - 3:47.0 (1972).
Os. rekordy: 200 m 25.3 (1973), 400 m 56.8 (1971).

28. 11. 1976 Opava Radana Volná, sprinterka. Začínala ve Slezanu Opava (1987), poté TJ Vítkovice (1988-
89, trenérka L. Škrobálková), Slezan Opava (1990-91, trenér M. Mařádek), SSK Vítkovice (1992-98, trenéři
P. Chasák, od 1993 J. Slanina), AC Sparta Praha (2000). Mistryně ČR 1995 (4x100 m) a 1997 (4x200 m
v hale). Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních do 22 let (1994-95). Účastnice MSJ 1994 (200 m smf., 100 m
a 4x100 m rozb.), MEJ 1995 (200 m smf., 4x100 m nedok. ve fin.). Os. rekordy: 100 m 11.85 (1994),
200 m 24.30 (1994).

28. 11. 1906 Praha Jaroslav Žák (†29. 8. 1960 Praha), běžec, profesor gymnázia, autor v roce 1937 zfil-
movaných knih „Škola základ života“ a „Cesta do hlubin študákovy duše“. Ve své knize „Vydržte až do fi-
niše“ humorným způsobem přibližuje život atletů. Člen Viktorie Žižkov, pak SK Slavia Praha. Již v r. 1922 se
stal přeborníkem st. dorostu na 400 m (57.0) a na 800 m (2:17.4). Pravidelně běhal ve štafetě SK Slavia Na-
příč Prahou. Byl členem rekordní štafety SK Slavia na 4x440 y v sestavě Vykoupil, Žák, Karel Přibyl a Šimek
v čase 3:32.6 (1926).

30. 11. 1941 Vlašim Jiří Čihák, překážkář. Startoval za Dynamo a RH Pradubice (1959-62), poté Dynamo
Praha (1963), RH Praha (1964-69), Start Karlovy Vary (1970). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1961). Os.
rekordy: 110 m př. 14.9 (1962), 400 m př. 53.9 (1961).

30. 11. 1936 Jilemnice Karel Mužiček (†15. 12. 1981), kladivář. Začínal v SŠD Jilemnice (1954), poté Jiskra
Jablonec (1955), ÚDA a Dukla Praha (1956-57), Sparta Praha (1958 - 1973), TJ Jičín (1975 a 1977). Mistr re-
publiky 1957. Držitel českého rekordu 61.92 (1957). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1957-58). Os. re-
kord: kladivo 62.71 (1960).

2. 12. 1946 Nymburk Luděk Bohman Mgr., sprinter. Mistr Evropy 1971 (4x100 m) a držitel bronzové me-
daile z ME 1969 (4x100 m). Začínal v Lokomotivě Kolín (1961-65, trenér P. Elbogen), poté Slavia Praha
(1966), RH Praha (1967-68, trenér Z. Holler), Slavia Praha (1969-80, trenér J. Vostatek). Mistr ČR 1971, 1972
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a 1974 (100 m), 1978 (200 m), 1972 (4x100 m), 1978 v hale (50 m). Čs. mistr 1969 - 1971 (100 m), 1971
a 1975 (200 m), 1970, 1972 a 1973 (50 a 60 m v hale), člen mistrovské štafety 4x100 m 1971). Držitel 10
českých rekordů: 100 y 9.8 (1965), 100 m 10.2 (1971), 200 m 20.8 (1969), 7 ve štafetě 4x100 m 39.5
(1969) - 38.82 (1972). Reprezentoval ve 34 mezist. utkáních (1966-78), z toho 5x v EP. Účastník OH 1972
(100 m mzb., 4x100 m 4.), ME 1969 (100 a 200 m smf., 4x100 m 3.), 1971 (100 a 200 m smf., 4x100 m
1.), 1974 (100 m rozb., 4x100 m 8.), 1978 (200 m a 4x100 m rozb.), HME 1970 (60 m vyř v rozb.), 1972
(50 m rozb.), 1973 (60 m rozb.), účastník EHJ 1964 (100 m rozb., 4x100 m 6., 100 - 200 - 300 - 400 m
5.). Os. rekordy: 100 m 10.40 (1970), 200 m 20.8 (1969) a 21.10 (1977). Po ukončení závodní činnosti pů-
sobil jako trenér ve Slavii Praha a ve svazové sféře byl zodpovědný za sprint. Syn Ludvík Bohman.

3. 12. 1906 Klatovy František Mareš, (†22. 4. 1997 Plzeň), činovník a rozhodčí. V Sokole Klatovy skákal troj-
skok 12,.2 cm a házel diskem 42.72. Při svém působení na Slovensku závodil v Nitře a v Bratislavě. Nejlepší
slovenský diskař roku 1933 výkonem 42.71, který hodil v dresu I. ČsŠK Bratislava. Byl iniciátorem vybudování
atl. dráhy v Nitře. V roce 1939 se vrátil do Plzně, založil oddíl Spartak Bory, který pak přešel do VS Plzeň. Or-
ganizátor soutěží mládeže, od války působil převážně v Plzni, kde pracoval jako ref. výstavby v krajské TV.

4. 12. 1976 Olomouc Eva Kasalová, provd. Šebrlová, běžkyně. Držitelka bronzové medaile z ME do 22 let
ve štafetě 4x400 m. Začínala v Agro Bohuňovice (1986-89), poté Slavia Havířov (1990-92, trenér od 1986
J. Vacík), Start Karlovy Vary (1993-94, trenér B. Jareš), USK Praha (1995, trenér M. Bureš), Olymp Praha (1996-
99, trenér L. Kárský), AC Sparta Praha (od 2000, trenér od 1998 J. Vedra). Mistryně ČR 1993, 1996 a 1998
(800 m), 1996 a 1998 (4x400 m). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1993-98). Účastnice MEJ 1993
(800 m 5.) a 1995 (800 m smf.), ME do 22 let 1997 (800 m rozb., 4x400 m 3.), HME 1998 (800 m smf.).
Os. rekordy: 400 m 54.92 (1998), 800 m 2:01.88h (1998) a 2:02.79 (1998). Manžel Roman Šebrle.

4. 12. 1906 Otakar Mlejnek, (†12. 5. 1984), činovník, rozhodčí a trenér atletiky v Mladé Boleslavi. Jako zá-
vodník byl vícebojařem v Sokole, diskem hodil 36.42 m, o tyči skočil 330 cm ve 20. letech. Věnoval se tré-
ninku mládeže.

4. 12. 1931 Předlice Bedřiška Müllerová, provd. Kulhavá, běžkyně. Začínala jako gymnastka (1945), s at-
letikou v Sokole, Slovanu a Spartaku Ústí nad Labem (1946-76, trenér do 1961 J. Hynek). Mistryně republiky
1950, 1952-61 (kros), 1951-61 (800 m), 1955-57 a 1959 (400 m), 1954 (4x200 m) a 1959 (4x100 m). Drži-
telka 8 českých rekordů na 400 m 61.3 (1952, základní) - 57.6 (1956), 12 na 800 m 2:18.0 (1951) - 2:08.0
(1966), 1 na 440 y 61.0 (1955), 3 na 880 y 2:17.1 (1954) - 2:09.3 (1961), 1 v odd. štafetě 4x200 m 1:42.9
(1959), 3 ve štafetě 3x800 m 7:09.0 (1951) - 6:49.6 (1960), 5 v odd. štafetě 3x800 m 7:30.0 (1953) -
7:06.6 (1959). Reprezentovala ve 33 mezist. utkáních (1950 - 1961). Účastnice OH 1960 (800 m rozb.), ME
1954 (800 m 8.). Os. rekordy: 400 m 57.6 (1955), 800 m 2:08.0 (1960), 1500 m 4:31.1 (1961).

5. 12. 1976 Třinec Romana Guzdková, oštěpařka. Začínala v TŽ Třinec (1988-95, trenéři B. Kyselý a M.
Buzek), poté AC Sparta Praha (1996-2000). Reprezentovala ve 3 jun. mezist. utkáních (1994-95). Účastnice
MEJ 1995 (oštěp nekv.). Os. rekord: 49.00 (1995). 

5. 12. 1921 Holice František Topka, činovník a rozhodčí. Trenér od 1964, člen Tatran Svoboda nad Úpou,
Hronov, Trutnov. Ústř. rozhodčí. V oddíle 1962 - 1967 mpř., 1961 - 1997 předseda rozhodčích, 1964 - 1995
trenér oddílu. Člen kraj. výboru VČ kraje a člen krajské komise rozhodčích 1964 - 1999, ústř. instr. rozhod-
čích 1972 - 1993, inspektor dopinkové kontroly 1989 - 1993.

6. 12. 1916 Přerov Josef Riedl, (†3. 4. 1942 Mauthausen), závodník SK Přerov, běžec, překážkář - 400 m
př. 58.9 (1936). Byl se svým otcem zapojen do protifašistického odboje, zatčen a odsouzen k smrti.

7. 12. 1951 Brno Vlasta Ficová, provd. Čapková, oštěpařka. Závodila za Zbrojovku Brno (1967-74, trenéři
Z. Odehnal a V. Fraisová). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1972). Os. rekord: 49.82 (1973).

11. 12. 1931 Miroslav Kváč Ing., trenér od 1958 ve Slavoji Čáslav, člen výboru odd., předseda krajské TR,
podílel se na budování vrcholové atletiky, ved. trenér reprezentace žen na 400 m. Významní svěřenci: J. Kra-
tochvílová, J. Červenková, J. Hudec, P. Marinčič, H. Benešová a další.
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11. 12. 1966 Tábor Jiří Smetana, trojskokan. Začínal ve VS Tábor (1978-86), poté Slavia Praha (1987), Šu-
mava Klatovy (1988), Dukla Praha (1989-91), VS Tábor (1993-94), Olymp Praha (1995-98), VS Tábor (2000-
08). Mistr ČR v hale 1990. Reprezentoval v 1 juniorském utkání (1985) a ve 2 mezist. utkáních (1995), z toho
1x v EP. Os. rekord: trojskok 15.90h (1995) a 15.84 (1994).

12. 12. 1946 Rychnov nad Kněžnou Jaroslav Friedrich, trenér od 1986, od 1990 ved. trenér sport. gym-
názia v Jablonci nad Nisou. Významní svěřenci: J. Kubeš, R. Machura, M. Machura, J. Matoušek, V. Maška, M.
Menc, P. Stehlík a další.

12. 12. 1956 Praha Eva Novozámská, běžkyně, vícebojařka. Začínala jako plavkyně a moderní gymnastka
(1962), s atletikou pak v Bohemians ČKD Praha (1970-82, trenéři ing. Zikmunda, od 1971 P. Kronus). Mistryně
ČR 1974 (800 m) a 1976 (800 m v hale). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1977), z toho 1x v EP. Os. re-
kordy: 800 m 2:10.2 (1975), sedmiboj 4270 (1981).

Všechny doplňky posílejte prosím na adresu: skocovsky@seznam.cz
Milan Skočovský

V minulém čísle jsme zkomolili jméno, správně je Romana Špiková
a nikoli Špinová. Za chybu se omlouváme.                                    red

NEKROLOGY

Ve věku 85 let odešel atletický činovník a přední český statistik Ing. Stanislav Hrnčíř.
Narodil se 8. srpna 1926 V Dolní Nové Vsi u Jičína. Celý svůj život se věnoval především historií české a čes-
koslovenské atletiky. Díky jeho péči a vyhledávání v archivech a starých novinách se zachovalo množství cen-
ných informací z naší bohaté historie.
V letech 1976-1981 byl členem komise rozhodčích, kde měl na starost přehled nových rekordů. Autorsky se
(spolu)podílel na publikacích „Malá encyklopedie atletiky“, „Atletika na Slovensku v číslech 1919-1939“,
„Atletika-encyklopédia“ a dalších. Přispěl ke statistickým materiálům edice „Start“, který vydával Vladimír
Víšek. Z jeho podkladů čerpá řada statistiků cenné údaje do dneška, jako je např. zveřejňování historických
tabulek z padesátých let minulého století v publikaci ČAS „Atletické výkony“.
Zemřel po dlouhé nemoci, ve spánku, v sobotu 22. října.

----

V úterý 2. listopadu ve večerních hodinách zemřel po delší těžké nemoci ve věku nedožitých 83 let, atletický
nestor a pro plzeňskou atletiku nejúspěšnější trenér posledních padesáti let Konstantin Gemov. Atletický
klub Škoda Plzeň tím ztratila obětavého pracovníka a dlouholetého vedoucího ligového družstva žen.
Kos�a, jak se mu běžně říkalo, se narodil 31. 1. 1929 v Plzni jako syn zahradníků. Se sportem začínal jako
fotbalista v místě svého bydliště na Roudné, s atletikou na střední zahradnické škole v Mělníce (1950). Od
roku 1951 do 1960 žil v Bulharsku, kde jako zdejší občan absolvoval základní vojenskou službu i studia na
vysoké škole tělovýchovy a sportu. Byla to i úspěšná sportovní léta, byl držitelem národního rekordu v dálce
(715 cm), reprezentoval v několika mezistátních utkáních (patřil mezi nejlepší tamní desetibojaře). Dlouho-
době byl hrajícím trenérem hokejového mužstva „Cerveno zname“ v Sofii, v té době mistra Bulharska.
Po návratu do Plzně v roce 1960 zanechal aktivní činnosti a stal se profesionálním trenérem atletiky. Nejdříve
jako vedoucí trenér Tréninkového střediska mládeže a od roku 1975 Střediska vrcholového sportu. Za pade-
sátiletou trenérskou činnost přivedl k atletice stovky mladých adeptů královny sportu. Vychoval řadu repre-
zentantů, především žen. Mezi nejznámější patřily dálkařka Jarmila Strejčková – Nygrýnová, výškařka Alena
Plischkeová-Prosková, vícebojařka Marcela Neckářová-Koblasová či sprinterka Štěpánka Klapáčová.
Jako vedoucí trenér družstva žen slavil největší úspěch v roce 1992, kdy ženy AK Škoda Plzeň přivezly z mi-
strovství republiky stříbrné medaile. V plzeňské Škodovce stál mnoho let v čele trenérské rady. Za dlouhole-
tou trenérskou práci byl v roce 2009 oceněn primátorem města Plzně u příležitosti vyhlášení nejlepších
sportovců roku. Poslední rozloučení s Konstantinem Genovém proběhlo 11. listopadu Velké obřadní síni na
Ústředním hřbitově města Plzně. Čest jejich památce.
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STARTOVNÍ ČÍSLASTARTOVNÍ ČÍSLA
TYP ATYP A
-  bílá netkaná textilie
-  rozměr max. 21 x 18 cm
-  jednobarevné provedení
  pouze se startovním 
  číslem
-  číselná sada do 1000
-  černý tisk

9,50 Kč/ks

TYP BTYP B

14,80 Kč/ks od 15,40 Kč/ks ce
ny

  v
če

tn
ě D

PH

TYP CTYP C TYP DTYP D TYP ETYP E
-  bílá netkaná textilie
-  rozměr max. 21 x 25 cm
-  dvoubarevné provedení 
  s dotiskem sponzo rů,
  názvu závodu atd.
-  číselná sada do 1000
-  černý tisk číslic

-  bílá netkaná textilie
-  rozměr 21 x 25 cm
-  černý tisk číslic + 2 barvy
-  provedení s dotiskem    
  sponzorů,  názvu závodu
  a s barevným pruhem    
  pod číslem

-  tyvex - voděodolný,
  neroztrhnutelný       
  materiál
-  plnobarevné provedení
-  rozměr 21 x 19,8 cm
-  neomezené sady
-  vysoce kvalitní tisk
-  možný jakýkoli barevný  
  tisk,  personalizace

- papírové startovní číslo
- rozměr 14 x 21 cm (A5)
- plnobarevné provedení,
-  jakýkoli barevný tisk,
   včetně fotografie
- laminace + vrtané díry 
   po stranách startovního
  čísla

TISK OFSET a. s., Spojenců 282, 542 32  Úpice, tel./fax: 499 881 171, tiskofset@tiskofset.cz

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

12 Kč/ks

ý

14 8888888800000000 KKč/ks

 pod číslem

od 11111111111555555 40 Kč/k

  tisk,  personalizace
  čísla

20 Kč/ks

INZERCE
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