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Výbor ÈAS, jednání ze dne 31. øíjna 2009
Výbor ÈAS øídil pøedseda ÈAS Libor Varhaník. n Byl schválen návrh poøadu schùze. n Byla schválena
kontrola zápisu z jarního zasedání výboru ÈAS. n Probìhlo vystoupení pøedsedy ÈAS. Pøedseda Libor
Varhaník informoval o zmìnách v Èeském atletickém svazu od dubnové valné hromady. Zmínil ètyøi
systémové kroky, které jsou v chodu  systém výbìru poøadatelù MÈR, vytvoøení systému práce
s dìtmi (projekt atletických kolek, minipøípravek a pøípravek, který by mìl vést k nové pozici atletiky
na trhu, vytvoøení moností získání finanèních zdrojù pro oddíly), systém registrací (nový projekt by
mìl vést k zjednoduení a k pøechodu na elektronickou databázi pøes webové rozhraní, snaha o zvýení
èlenské základny), poslední systémový krok  nová struktura sekretariátu svazu. Pøedseda ÈAS dále
informoval o vizi harmonizace vech sloek atletiky (velká skupina bìcù a bìcù do vrchu). Informoval
také krátce o finanèní situaci ÈAS a o ME do 23 let. Pøedseda ÈAS zmínil i zahranièní atletiku 
o struktuøe mítinkù (Diamantová liga, atd.), o zmìnì v oblasti televizních práv. n Výbor ÈAS vzal
vystoupení pøedsedy ÈAS na vìdomí. n Probìhlo vystoupení pøedsedy ekonomické komise ÈAS Jiøího
Topinky. n Pøedseda ekonomické komise informoval o struktuøe pøíjmù do rozpoètu ÈAS. Hlavní pøíjmy
pocházejí ze tøí hlavních zdrojù  státní dotace, ze spoleènosti Sazka a ze spoleènosti Èeská atletika,
s. r. o. V pøípadì státních dotací od roku 2000 docházelo k trvalému nárùstu. Dalí vývoj lze odhadovat
takto: návrh zákona o státním rozpoètu na rok 2010 pøedpokládá pokles výdajù na financování tìlovýchovy a sportu na 85 procent rozpoètu 2009. To v pøípadì ÈAS znamená návrat na úroveò let 2004
2005. Proto je v oblasti pøíjmù ze státního rozpoètu zapotøebí odhadovat výnosy roku 2010 velmi
opatrnì. n Komplikovanìjí je situace u pøíjmù ze spoleènosti Sazka. Reálná hodnota pøíjmù ze Sazky
postupnì od roku 2003 klesá, z tohoto dùvodu nebude pøedseda ekonomické komise v rozpoètu na rok
2010 s pøíjmem ze Sazky poèítat. n Tøetím zdrojem je èinnost dceøiné spoleènosti Èeská atletika, která
vykazuje velmi dobrou èinnost. n Od roku 2005 zaèal bohuel svaz hospodaøit s výraznými deficity
(zaèaly klesat pøíspìvky ze Sazky), které financoval právì z rezerv vytvoøených v letech 19952004.
V poslední dobì vzniká problém  disproporce mezi klesajícími výnosy bez úèelového urèení a tlakem
na nárùst tzv. výdajù v reimu vlastních zdrojù. n Perspektiva do budoucna  názor pøedsedy ekonomické komise je, e bez zásadních zmìn nelze udret úroveò atletiky do budoucna. V oblasti financí je
hlavním problémem nedostatek volnì pouitelných zdrojù. Je nutné zaèít hledat zdroje pøedevím
uvnitø hnutí. Ekonomická reforma by mìla probìhnout ve dvou etapách. První etapou  rozíøení
monosti oddílùm k získání vlastních finanèních zdrojù. Vytvoøit model aktivního zapojení oddílù (napø.
pøíspìvky od rodièù  atletické kolky a pøípravky  projekt, který pomùe oddílùm orientovaným na
mláde. Oddíly (napø. ti, co se zamìøují na výkonnostní atletiku)  by mìly mít plnohodnotnou monost
prezentovat své marketingové partnery.). n Druhá etapa ekonomické reformy  je potøeba odstranit
disproporci mezi náklady, které svazu vznikají pøi servisních výkonech vùèi atletickým klubùm a vybranými poplatky. n Cílem rozpoètu pro rok 2010: 1) pokud mono co nejvìtí zachování èinnosti svazu
a jeho sloek i pøi oèekávaných niních výnosech, 2) ozdravení finanèní pozice svazu  umoøení dluhù,
v lepím pøípadì i vytvoøení finanèních rezerv, 3) ekonomické zajitìní èinnosti sekretariátu v jeho nové
struktuøe, 4) dalí zefektivnìní výdajù svazu  zejména v oblasti výdajù vázaných na tzv. vlastní zdroje.
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n Jedním z prvoøadých cílù pøi tvorbì nového rozpoètového zámìru pro rok 2010 je takové nastavení
vztahu pøíjmù a výdajù, které umoní zachovat souèasnou výi pøíspìvku na èinnost pro KASy. Na
druhou stranu za hospodaøení KASù jsou zodpovìdné v první øadì jednotlivé výbory KAS. n Výbor ÈAS
vzal vystoupení pøedsedy ekonomické komise na vìdomí. n Probìhlo vystoupení pøedsedy komise
mládee Víti Ruse. Komise mládee se ve své èinnosti zabývá nìkolika hlavními tématy  1) nejmladí
vìkové kategorie (novì vzniklý projekt atletických pøípravek a kolek)  podpora ve formì metodických
materiálù a dìtské sady Kids athletics, semináøù apod., 2) oblast sportovních støedisek  monost
fungování dále ve spolupráci se základní kolou nebo jsou zaøazování èlenové oddílù, kteøí jsou nadaní
a splòují urèitá kritéria (nemusejí mìnit kolu), monost diferenciace finanèních prostøedkù z MMT,
které na tuto oblast pøicházejí, 3) problematika sportovních gymnázií  SG procházejí v posledních
ètyøech letech bouølivým obdobím  hlavní problém je financování, dále metodika, øízení èlánkù apod.,
4) oblast nemistrovských soutìí. n Výbor ÈAS vzal vystoupení pøedsedy komise mládee na vìdomí.
n Probìhlo vystoupení pøedsedy organizaèní komise Ladislava Kòákala. Pøedseda organizaèní komise
informoval o systému registrace (webové rozhraní), o smìrnici o registrovaných sportovcích. n Výbor
vzal na vìdomí informace pøedsedy organizaèní komise L. Kòákala. n Na závìr zasedání probìhla
diskuse v Rùzném. n ÈAS poskytne po jednání Pøedsednictva ÈAS 10. listopadu k dispozici KASùm
pøedbìnou termínovou listinu na rok 2010. n Výbor uloil Pøedsednictvu ÈAS zabývat se strukturou
soutìí drustev a ustavit pracovní skupinu ve sloení Zvolánek, Molitoris, Fier a vybraní zástupci
extraligových oddílù k zpracování návrhu struktury soutìí drustev.
Karolína Farská
Archivní komise ÈAS, ustavující schùze na období 20092012 ze dne 1. øíjna 2009
Ustavení komise, jmenování pøedsedy. Jednání zahájil a øídil øeditel ÈAS Frantiek Fojt. Seznámil pøítomné se sloením komise, jak bylo schváleno ÈAS: PaedDr. Radovan Bro, Mgr. Pavel Hladík, JUDr. Jan
Jirka, Mgr. Ale Kaplan, PhD., PhDr. Frantiek Koláø, CSc., Mgr. Lucie Swierczeková, RNDr. Viktor Trkal,
CSc., Milan Urban. Èestnými èleny komise jsou Prof. PhDr. Emanuel Bosák, CSc. a Jan Kuel. Adresáø
bude vem zaslán. Vem byly pøedány materiály: Organizaèní struktura ÈAS, Struktura sekretariátu
ÈAS, Sloení pøedsednictva ÈAS, Seznam pøedpisù ÈAS, Smìrnice ÈAS è. 2/2009 o zásadách udìlování
titulu Èestný èlen ÈAS. Frantiek Fojt pøednesl návrh, aby pøedsedou komise byl Pavel Hladík. Návrh
byl vemi pøítomnými schválen. n Kontrola úkolù z minulých zápisù archivní komise. Vypracování skartaèního øádu. Frantiek Koláø skartaèní øád vypracoval a pøedal. Lucie Swierczeková zpracuje struènou
verzi zásadních bodù pro nií èlánky atletického hnutí. Zároveò do 31. 12. 2009 zajistí s archiváøi
Národního archivu prohlídku materiálù ÈAS. Historický almanach è. 5. Milan Urban oznámil, e almanach je pøipraven do tisku od jara, ale jeho vydání bylo z finanèních dùvodù rozhodnutím ÈAS odloeno. Pokud se najdou prostøedky, mohl by vyjít jetì letos, jinak bude vydání nárokováno na rok 2010.
n Pøíprava statutu (jednacího øádu) komise. Do pøítího zasedání komise pøipraví pøedseda návrh. n
Plán práce na pøítí období, edièní èinnost. Zasedání v roce 2010. V roce 2010 by se mìla uskuteènit tøi
zasedání komise  v bøeznu, èervnu a øíjnu. V pøípadì potøeby bude komise svolána i mimo dohodnuté
termíny. Atletická jubilea. Pro Atletické listy bude pøipravovat Frantiek Koláø. Plán edièní èinnosti.
Historický almanach è. 5 (pokud nevyjde jetì letos). Pøíprava Historického almanachu è. 6  mìl by
být monotématický, poadavek by mìl vzejít z hnutí a od orgánù ÈAS. Na rok 2011 pøipravit 3. vydání
publikace Kdo je kdo v èeské atletice. Na rok 2012 pøipravit k 100. výroèí IAAF publikaci o mezinárodních aktivitách a postavení èeské atletiky  osnovu zpracuje Viktor Trkal.
Pavel Hladík, pøedseda Archivní komise ÈAS
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Dozorèí rada ÈAS, jednání ze dne 7. øíjna 2009
M. Maøádek zahájil zasedání, byl schválen program jednání a provedena kontrola zápisu: A, Pøedseda
DR obdrel základní dokumenty Èeské atletiky s.r.o., podal informace o souèasném stavu v èeské
atletice s.r.o. a informoval o plánovaném jednání na pùdì Èeské atletiky s.r.o. B, elektronické znìní
stanov ÈAS. C, pøedsedové KAS budou vyzváni na jednání výboru ÈAS dne 31. 10. k aktualizaci adresáøù krajských revizorù. n Pøedseda DR informoval o jednáních pøedsednictva  podal ústní výklad
a doplnìní k Zápisùm od è. 6 do è. 9. a podal informaci k zasedání pøedsednictva ÈAS ze dne 6. 10.
Vybraná témata: nominace na mezinárodní akce a jejich hodnocení, zmìna v distribuci tiskovin ÈAS,
zmìny pøedpisù  registrace, èlenství apod., soutìe ÈAS, atletické pøípravky, výbìrová øízení na konání MÈR, informace o jednání výboru ÈAS  31. 10., zpùsob výbìru éftrenéra, apod. K vybraným
bodùm probìhla blií diskuze z které nevyplynuly konkrétní úkoly, ale pøedseda DR bude pøipomínky
a podnìty konzultovat s pøíslunými pøedsedy komisí, pøedsedou ÈAS, øeditelem ÈAS. n Ekonomka
svazu Ing. M. Renzová podala informaci o aktuálním stavu ekonomiky ÈAS seznámila s úpravami
rozpoètu. Byly zodpovìzeny konkrétní dotazy èlenù DR. n Informace èlenù DR: Nefunguje spojení
mezi nìkterými kraji a komisemi s èleny DR jedná se o: Jindøich Hromada  Pardubický kraj, Marie
Jirglová  Praha, Martin Nevera  STK, Ústecký kraj, Milan Práil  Vysoèina, Jaroslav Roubíèek 
Jihoèeský kraj, Jan Poláek  Komise organizaèní a Olomoucký kraj. Konkrétní pøedsedové budou
vyzváni na zasedání výboru ÈAS dne 31. 10. k nápravì. Jaroslav Roubíèek  ádost o vypracování
a umístìní na webu ablon formuláøù atletické kanceláøe (výsledky) pro ty oddíly, je nepracují on line
 povìøen pøedseda DR. n Rùzné: A, pøedseda DR spolu s ekonomkou ÈAS pøipraví návrh rozpoètu DR
na rok 2010. B, zasedání Výboru ÈAS 31. 10. se zúèastní místopøedseda DR Ing. Milan Práil. C, dne
17. 11. od 9.30 provedou kontrolu ekonomiky ÈAS Ing. Milan Práil a Marie Jirglová. D, èlenové DR
podle svých moností do konce roku provedou po jedné kontrole ve svých krajích. E, dalí zasedání
DR probìhne na zaèátku roku 2010 v návaznosti na zasedání pøedsednictva ÈAS.
Miroslav Maøádek, pøedseda DR ÈAS
Pøihláka k ligové soutìi drustev pro rok 2010
Pøihláka ve formátu Word je ke staení na webu ÈAS (sekce ÈAS informuje). Vyplnìné pøihláky
zasílejte nejpozdìji s datem poty 25. listopadu 2009 na adresu: Jaroslav Kubica, Na prameni 531,
252 41 Dolní Bøeany nebo na e-mail: jkubica@sp4.cz
Duan Molitoris, pøedseda soutìní komise ÈAS
Tabulky do roèenky 2009
Sdruení atletických statistikù pracuje v souèasné dobì na podkladech pro roèenku ÈAS za letoní rok.
Pokud chcete mít jistotu, e se vae výsledky do tabulek 2009 dostanou, pak prosíme poslat vae
oddílové nebo klubové tabulky do 30. listopadu 2009 na adresu: Milan Skoèovský, Mánesova 1887,
288 02 Nymburk 2, e-mail: skocovsky@seznam.cz
Za vai spolupráci dìkujeme!

Jiøí Hetflei, pøedseda Sdruení atl. statistikù

Zmìny v adresáøi
n Liberecký krajský atletický svaz má inovované a aktuální webovky www.lkas.cz
n Jakub Fiala, èlen komise rozhodèích, má novou adresu: Opavská 6124/16, 708 00 Ostrava-Poruba.
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Náhrady oddílùm za úèast v semifinále a finále soutìí drustev mládee
Dne 22. 10. 2009 byly níe uvedeným atletickým oddílùm poukázány náhrady za úèast v semifinále
a finále soutìí drustev mládee. Vyplaceno dle Soutìního øádu drustev, Èl. 5, bod b).
oddíl
SK Z Jeseniova Praha
TJ Dukla Praha
USK Praha
ASK Slavia Praha
TJ Lokomotiva Beroun o.s.
A. C. TEPO Kladno
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Klatovy
ATLETCLUB Nýøany
AK KODA Plzeò
AK Chodov
TRIATLET Karlovy Vary
AK Most
USK VEM Ústí n. L.
AC Èeská Lípa
TJ LIAZ Jablonec n. N.
AK pøi 5. Z Jablonec n. N.
AC TJ Jièín
AC Slovan Liberec, o.s.
AC Mladá Boleslav o.s.
AC SYNER Turnov

dotace Kè
8
2
4
9
3
12
5
3
3
3
1
1
3
1
2
4
3
3

850
150
700
450
550
700
150
050
850
500
800
650
150
950
050
150
700
600
800
550
600

oddíl

dotace Kè

TJ Dvùr Králové n. L.
500
SK Nové Mìsto n. Met.
750
AC Spartak Choceò
600
AK Chrudim
1 750
AC Pardubice
6 350
Hvìzda SKP Pardubice
1 400
TJ Nové Mìsto na Mor.
2 400
ACP Olymp Brno
3 950
BYAC Brno
650
JAC Brno
2 850
VSK Univerzita Brno
2 800
TJ Lokomotiva Bøeclav
2 950
AK Hodonín
3 400
AK Olomouc
6 600
TJ umperk
500
TJ Slezan Frýdek-Místek
2 400
TJ Start Havíøov
3 150
AK SSK Vítkovice
6 850
Atletika Poruba o.s.
4 600
AC Slovácká Slávia Uh. Hraditì
2 550
AK Zlín
4 350
Martina Renzová, ekonomka ÈAS

HLASY OD PRAMENE
KAS Olomouc, jednání ze dne 6. øíjna 2009
Úkoly: Rozeslat èlenùm VV KASO seznam se ádostmi o zaøazení èlenù do SCM na rok 2010. Doruèeno
67 ádostí Z. Rakowski. n Po doporuèení od øídící soutìe SMF actva na zruení chùze na SMF actva,
VV KASO navrhuje STK ÈAS zváení zachování chùze na dráze pøi této soutìi. n Na VV KASO byla
pøedloena rozpracovaná hodnocení SpS  Olomouce, umperka, Prostìjova. Dokonèená vèetnì tabulek budou pøedloena na semináøi 15.16. 10. 2009 v Nymburce a následnì obhájena 10. 11. 2009
v Olomouci. n VV KASO navrhuje, aby øídící soutìí drustev byl pouze z krajù, je se úèastní soutìe.
n Do podpory pøípravek a pøedpøípravek KASO navrhuje SK Hranice. n Úèast na bìeckém poháru
v Pardubicích a finanèní zajitìní. n kolení trenérù 4. tøídy  pøípravek probìhne v Olomouci 21. 11.
2009. Doporuèena úèast zájemcùm ze vech klubù. Bezplatné. n Statistika  prosíme kluby, aby zaslaly urychlenì výsledky svých závodníkù p. Klvaòovi. n AK Olomouc pøedloí návrh zimní termínovky
v olomoucké hale. n 11. listopadu se uskuteèní jednání pøedstavitelù Moravských klubù v Olomouci za
úèasti pøedsedù, hospodáøù a STK  následnì bude upøesnìno. n Rùzné: Pøedbìnì je pøihláeno 65
závodníkù na KP ve vícebojích 10. 10.11. 10. n Podána informace o práci SCM. n VV KASO navrhuje
na vyhláení nejlepích atletù kraje: mui: Dalibor Hon  Olomouc, eny: Petra Kamínková  Olomouc,
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jøi: Ladislav Práil  Olomouc, jky: Martina Baøinová  Pøerov, dci: Martin Novák  Olomouc dky: Helena
Tomková  Pøerov, áci: Martin Sadil  ternberk, ákynì: Pavlína Bøezinová  umperk. n Krajský
úøad poslal podìkování vedoucím: Vykydalovi a Sadilovi a závodníkùm za úspìnou reprezentaci na
závodech v Reggio Emilia. n Informace o zmìnách v komunikaèních prostøedcích ÈAS. n Hospodáø Dr.
Doèkal podal informaci o hospodaøení. n Oponentury SpS probìhnou v Olomouci 10. 11. 2009 od 15 h.
Za úèasti vedoucích trenérù SpS: Olomouc  David Uhlíø, Prostìjov  Dalibor Oveèka, umperk 
Tomá Vykydal. n V krajském Corny S poháru zvítìzilo v chlapcích drustvo: Církevní gymnázium
Nìmeckého øádu Olomouc 9996 a v dívkách Gymnázium umperk 8303. n Olomoucký kraj poøádá
v roce 2011 Olympiádu Dìtí a mládee. n V roce 2010 se uskuteèní Finále Poháru rozhlasu v Olomouci
a Finále Atletického ètyøboje v umperku. n Pøítí jednání se uskuteèní 10. 11. ve 13 h v klubovnì AK
Olomouc. Následovat budou od 15 h oponentury SpS a SCM za úèasti zástupcù ÈAS.
Karlovarský KAS, jednání ze dne 8. øíjna 2009
Vechny body minulého zápisu byly splnìny. n Probìhlo struèné seznámení se zápisem PKAS è. 8/
2009. n ÈAS  výbìr klubù pro mistrovství na rok 2010, dostupné na www.atletika.cz. Projekt podpory
pøedpøípravek a pøípravek v oddílech a klubech. Tento projekt byl pøedloen Pøedsednictvu ÈAS, které
ho schválilo na svém zasedání 8. 9. 2009. Projekt zahrnuje mj. konkrétní podporu oddílùm formou
dostupného metodického materiálu pro trénink nejmladího actva, informovanosti o soutìích pøípravek a kolení trenérù nejmladího actva. Do konce roku 2009 probíhá pilotní èást projektu, naplno
bude zahájen od roku 2010. Vechny informace k projektu budou prùbìnì zveøejòovány na
www.atletika.cz. V kadém kraji vybrán jeden klub na podporu pøípravek, SKP Union Cheb byl vybrán
jako pilotní oddíl v naem kraji  projekt pøípravek  probìhne zkouka oddílù, semináøe, metodický
materiál, materiální podpora  Sada Kids atletika. ÈAS nabízí kolení pro trenéry pøípravek (pro trenéry
3. a 4. tøídy), termín 14. 11. 2009 v Praze. Více o tomto kolení na www.atletika.cz n Hodnocení
závodù: 5.6. 9. MÈR do 22 let  Plzeò; 9. 9. Chodov  IV. kolo mladího actva + kontrolní závody, bez
problémù, vloený závod pøínosem; 12.13. 9. Olomouc  MÈR actva, hodnocení vedoucího trenéra
SCM na internetových stránkách KK; 17. 9. Chodov  atletika pro Chodov, pøípravky, medaile pozitivní,
pøíprava závodù na rok 2010; 19. 9. M. Láznì  Gigant; 20. 9. Klatovy  finále mladího actva; 26. 9.
MÈR drustev semifinále  st. actvo  K. Vary. n Pøíprava závodù. Smolnický kopec OMJ v pøespolním
bìhu  ve pøipraveno, medaile, propozice na kluby rozeslány. n Rùzné: Smlouva o poøádání závodù 
stanovisko VV KKAS: VV KKAS nedoporuèuje, aby podmínkou poøádání mistrovských závodù bylo uzavírání smluv, k tomu byl rovnì projednán materiál AK Sokolov. ádáme pøedsedy klubù KAS, aby se
dostavili na spoleènou schùzku 12. 11. v 17 hod., která probìhne v klubovnì na stadionu AK Chodov.
n ádost AK Sokolov ohlednì poøádaných závodù  výkony do tabulek  stanovisko VV KKAS  VV
KKAS podporuje dosavadní práci krajského statistika a v pøípadì, e vedení AK Sokolov má výhrady
k práci krajského statistika vyzývá VV KKAS vedení AK Sokolov k dalímu zpracování roèenky na rok
2010 a dalí. n Oponentury práce za 2008/2009  SpS AC Start Karlovy Vary a SCM KK (p. Maek,
p. Doèkal) 19. 11. 2009 od 10 hodin, Karlovy Vary. n Bìecký pohár  Pardubice 18. 10. 2009 
povìøený vedoucí krajské výpravy Oldøich Dvoøák rozhodl, e krajská výprava se vypravovat nebude,
a to z dùvodu malého poètu pøihláených závodníkù a z dùvodu nízké výkonnosti závodníkù. n Informace o poøádání MÈR 2010  viz www.atletika.cz n OMJ v hale  momentálnì se vybírá z navrených
termínù (leden, únor 2010). n Dozorèí rada ÈAS  karlovarskému kraji pøidìlen Martin Nevera (Kladno), e-mail: martin.nesvera@seznam.cz n OMJ v bìhu do vrchu  Bìh pøes Vítkùv vrch  poøadatel SK
Westrmaier Kolová a TRIATLET Karlovy Vary, termín 7. 11., start na letiti v KV (Olová Vrata), schválen
pøíspìvek na technické zajitìní závodu. n VV KKAS schválil správci stránek KKAS Mílovi Zítkovi mìsíèní
odmìnu poèínaje 12/2008, bude vyhotovena dohoda o provedení práce. n Zpráva Milana Kalouska
z AK Sokolov ze dne 8. 10. 2009, úkol uloen pøedsedovi VV KKAS, aby poslal AK Sokolov písemné
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prohláení. n VV KKAS odsouhlasil vyuití finanèní rezervy z prostøedkù SCM KK na vyuití sokolovského tunelu pro èleny SCM  v mìsících listopad a prosinec 2009. n AC Start Karlovy Vary informoval, e
53. roèník Lázeòské desítky se nebude konat (uvedeno v termínovce na 17. 10.). n Mikuláská hala
5. 12. Praha Olymp, Vánoèní hala actva 19. 12. Praha Strahov, Vánoèní laka 13. 12. Chodov. n
Dùleité! Výzva klubùm  ádáme vechny kluby KAS, aby ke dni 30. 10. 2009 zaslali Jaroslavu Roubíèkovi seznam a termíny závodù, které bude daný klub v roce 2010 poøádat  a závody mistrovské èi
vlastní závody. n Dalí schùze VV KKAS 12. 11. Chodov, SZA 26. 11. Plzeò.

KALENDÁRIUM
13. 11. oslaví 80 let Václav POLÁÈEK z Jablonce nad Nisou. V klubu byl vedoucím dorostu, trenérem, vedoucím drustva muù a od roku 1965 pøedsedou, oddíl pøivedl mezi nejlepí v Èechách. V letech
1982 a 1989 byl pøedsedou krajského výboru severoèeské atletiky a v letech 19691970 místopøedsedou ÈAS. V èele èeské atletiky stál od ledna 1990 do prosince 1992, kdy byl také II. místopøedsedou
ès. atletiky a èlenem správní rady ÈSAU. Od roku 1992 je èestným èlenem ÈAS, nadále aktivnì pøispívá
èlánky o atletice do denního tisku.
15. 11. pøed 40 lety vzniklo Sdruení atletických statistikù. Prvním pøedsedou byl Èenìk Kohlmann, souèasným je Jiøí Hetflei.
17. 11. vzpomínáme, e uplynulo 25 let od smrti Frantika HORSKÉHO, ústøedního rozhodèího
a instruktora rozhodèích, který se vìnoval úpravì tiskopisù pro rozhodování na závodech a 30 let byl
èlenem ústøední komise rozhodèích. Byl také èlenem redakèní rady jako odborník typograf.
17. 11. oslaví 65 let Frantiek NECKÁØ z Borku u Rokycan, kvalitní desetibojaø a pozdìji trenér
koda Plzeò a V Praha.
17. 11. uplyne 105 let od narození JUDr. Bohuslava KOPALA, mezinárodního sekretáøe ÈSAAU po
druhé svìtové válce, prvního èeského èlena rady IAAF. Byl praským advokátem, dlouholetým èlenem
SK Slavia Praha, v jejím dresu bìhal od roku 1924 závody na 400 m pø. Mezinárodním sekretáøem
ÈSAAU byl a do roku 1950, kdy na pokyn politických orgánù musel být odvolán z této i ze vech funkcí
v IAAF. Dal základ pováleèné ès. atletické diplomacii a vybojoval ès. atletice významné postavení v Evropì.
Zemøel v Praze dne 22. 8. 1978 v prùbìhu ME, o jeho uspoøádání v Praze dlouhá léta marnì bojoval.
17. 11. se pøed 70 lety narodil v Tøebíèi Jiøí EMBA, diskaø. Zaèínal ve Spartaku Velké Meziøíèí (1953),
poté Lokomotiva Pøerov (195556, trenér J. Slavíèek), Spartak Velké Meziøíèí (1958), Dukla Lipník nad
Beèvou (195960, trenér M. Vlèek), Dukla Praha (196164), Baník Sokolov (196574). Reprezentoval
ve 13 mezistátních utkáních (196366). Úèastník OH 1964 (q), ME 1966 (8.). Zemøel 31. 7. 1981
v Karlových Varech.
18. 11. uplyne 75 let od prvního roèníku Velké Kunratické.
19. 11. uplyne 95 let od narození Václava BALÁNA, vynikajícího ès. chodce a rekordmana. Byl
mnohonásobným mistrem republiky na 10 km chùze na dráze a dritelem ès. rekordù v této disciplínì,
ve které se a do padesátých let závodilo. Zemøel 18. 11. 1972.
19. 11. se pøed 80 lety narodila vestranná èeská závodnice Jaroslava JUNGROVÁ, provd. LIKOVÁ, pozdìji PELIKÁNOVÁ, èlenka Sokola Litomyl, Sokola Vinohrady, Sparty Praha a ÚDA Praha.
reprezentovala v 21 utkáních, jako první nae diskaøka pøekonala hranici 40 metrù. Byla mistryní republiky v disku, kouli, v pìtiboji a vrhaèském trojboji.
20. 11. se pøed 85 lety narodil Jaroslav PØEÈEK, sprinter a ètvrtkaø SK Baa Zlín a Botostroj Zlín,
pak ATK Praha a Svit Gottwaldov. Mistr republiky 1947 na 400 m, reprezentoval nás ve 12 utkáních.
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KALENDÁRIUM
22. 11. uplynulo 55 let od smrti Frantika TÌTINY, pøedsedy ÈAAU (27. 4. 1940 a 29. 3. 1942),
èlena AC Sparta Praha, mistra ÈSR 1919 v hodinovce chùze. Vìnoval se rozhodování a vedení trenérù
chùze. Narodil se 24. 4. 1895.
22. 11. se pøed 75 lety narodil Bronislav LABUDA, trenér T Tøinec. Z jeho svìøencù to byli zejména
K. Szotkowski, S. Sajdok, L. ebesta a dalí.
23. 11. oslavuje 85. narozeniny bìec Ladislav KOØÁN. Byl jedním z naich nejlepích mílaøù po
válce, startoval v dresu SK Slavia Praha. Spoluzaloil v Teplicích Bìh kolem Doubravky, který se bìel
letos po edesátépáté. V roce 1949 opustil republiku, pøi návratu domù pro enu a syna byl zatèen,
strávil 10 let v Jáchymovì, v roce 1968 odeel znovu do USA. Po roce 1989 èasto navtìvuje svùj
domov, byl èlenem redakèní rady èasopisu Atletika.
24. 11. oslavuje 25. narozeniny Zuzana BERGROVÁ, pøekákáøka. Zaèínala ve Spartaku Ústí nad
Labem (1994, trenérka, S. Gunalová), poté Turnov (20002001), USK Praha od 2002 (trenérka Jana
Jílková, pozdìji Martina Blaková). Mistrynì ÈR v hale i venku, reprez. v nìkolika mezistátních utkáních.
Úèastnice MEJ 2003 (400m pø. 4., 4x400 m 8.), ME 2006 (400 m pø. r), HMS 2008 (4x400 m 4.).
25. 11. uplyne 15 let od smrti Josefa KUNÁKA (nar. 5. 8. 1922), organizátora èáslavské atletiky.
25. 11. uplyne 45 let od smrti Zdeòky SMOLOVÉ, provd. FLEISCHEROVÉ, vestranné atletky
z Brna, dritelky svìtového rekordu ve tafetì 4x75 m. Byla mistryní republiky v dálce (4x), na 200 m
a ve skoku do dálky z místa (2x) na 60 m a ve skoku do výky (1x),. Zúèastnila se III. svìtových
enských her v roce 1930. Narodila se 17. 4. 1908. Za manela mìla JUDr. Bohue Fleischera, vynikajícího sprintera z Brna.
26. 11. oslavuje 35. narozeniny olympijský vítìz a svìtový rekordman Roman EBRLE, rodák
z Lankrouna. Jako první a zatím jediný desetibojaø svìta pokoøil hranici 9000 bodù, kdy v roce 2001
pøi svém vítìzství na mítinku v Götzisu nasbíral 9026 bodù. Získal vechny dosaitelné tituly na vrcholných atletický soutìích, stal se mistrem svìta (2007) a Evropy (2002 i 2006) i halových MS (2001
a 2004) a ME (2002, 2005, 2007), a také vítìzem svìtové univerziády (1997). Startoval sedmkrát
v øadì na MS (od 1999 a 2009), tøikrát za sebou na ME (1998, 2002, 2006) i OH (2000, 2004 a 2008),
Na HMS nechybìl estkrát v øadì (od 1999 a 2008), stejnì jako na HME (1998 a 2009). Vedle
svìtového rekordu v desetiboji drí evropský rekord v halovém sedmiboji výkonem 6438 bodù z roku
2004. Zaèínal jako fotbalista (19801993), s atletikou zaèínal v TJ Týnitì nad Orlicí (19901993),
poté závodil za TF Pardubice pod vedením J. Èecháka. Od roku 1996 pùsobí v Dukle Praha, nejprve
s trenérem Zdeòkem Váòou, poté s Daliborem Kupkou. Manelka Eva, za svobodna Kasalová, byla
pùlkaøkou.
RED (s vyuitím podkladù Jana Jirky a Frantika Koláøe)
NEKROLOG
V pondìlí 19. øíjna 2009 zemøela po krátké a tìké nemoci významná atletka období Protektorátu, mistrynì protektorátu ve váleèném období 19411945 v mnoha disciplínách, Vlasta PÍOVÁ, provd. CHLUMSKÁ. Narodila se 31. 3. 1923 v Limuzech (okr. Kolín). Startovala za Sokol
Kostelec nad È. lesy, SK Slavia Praha, NSK a VSK Praha, reprezentovala dvakrát v mezistátních
utkáních. Byla mistryní ve výce (5x), dálce (4x), pìtiboji (3x), trojboji a na 4x100 m (2x), na
100 m (1x); dritelkou ètyø èeských rekordù ve výce a tøech v dálce, jednoho na 4x200 m. Pro
období Protektorátu zùstává vedle vícebojaøky Anny Santariusové-Janecké nejvìtí postavou
èeské enské atletiky. Po skonèení atletické èinnosti pracovala a do dùchodu jako laborantka
Výzkumného ústavu.
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KALENDÁØ
Listopad
17.

Velká cena 17. listopadu v bìhu na 5000 m

Dìèín

22.

Plzeòská dvacítka a tøicítka

Plzeò

INZERCE

STARTOVNÍ ČÍSLA
- bílá netkaná textilie
- rozměr max. 21 x 18 cm
- jednobarevné provedení
pouze se startovním číslem
- číselná sada do 1000
- černý tisk

TYP B

TYP C

OSTRAVSKÝ MARATON

ROHÁČOVA STEZKA

- bílá netkaná textilie
- rozměr max. 21 x 25 cm
- dvoubarevné provedení
s dotiskem sponzorů,
názvu závodu atd.
- číselná sada do 1000
- černý tisk čísel

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VETERÁNŮ 2007

9,50 Kč/ks

12 Kč/ks

- bílá netkaná textilie
- rozměr 21 x 25 cm
- tříbarevné provedení
s dotiskem sponzorů,
názvu závodu a s barevným
pruhem pod číslem
- černý tisk čísel
KROS BĚH

TYP D

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

TJ SOKOL CHLÍSTOVICE

14,80 Kč/ks

od 15,40 Kč/ks

ceny včetně DPH

TYP A

TISK OFSET a. s., Spojenců 282, 542 32 Úpice
t e l . /f a x : 4 9 9 8 8 1 171 , t i s k o f s e t @ t i s k o f s e t . c z

www.tiskofset.cz
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