
VETERÁNSKÁ ATLETIKA

Na ME 2010 v Nyíregyháze nás startovalo 135
a vybojovali jsme 38 medailí

Zpravodaj Sdružení veteránů Českého atletického svazu

21. ročník číslo 1 leden 2012

GENERÁLNÍ PARTNER SDRUŽENÍ VETERÁNŮ ČAS

Letos se koná mistrovství Evropy opět „za humny“:
Zittau, Bogatynia, Hrádek

Postavíme se na start v ještě větším počtu?

Ať jsou stupně vítězů plné českých závodníků!
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Přinášíme Vám:
• produkty STARLIFE pro zdraví se slevou 28 %
• odměny v produktech STARLIFE podle medailí 

z roku 2011, osobně zaslané individuální programy 
pro medailisty

• sportovní projekt OVOV, více na www.ovov.cz
• výhodnější telefonování o více než 20 %
• připravujeme kolekci sportovní obuvi a oblečení
• výhodnější povinné ručení a havarijní pojištění 

automobilů

S NÁMI SE MÁTE NA CO TĚŠIT!

www.starlife.cz

GENERÁLNÍ PARTNER SDRUŽENÍ VETERÁNŮ ČAS
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Veteránská atletika

 

 

Milí atleti tí p átelé,  
na prahu nového roku 2012 bych vám rád p edevším pop ál mnoho zdraví, št stí a spokojenosti 
v osobním i sportovním život . Letošní atletická sezóna nám p ináší adu startovních p íležitostí 
jak v eské republice, tak i v zahrani í. K t m nejvýznamn jším u nás doma pat í M R 
veterán  v hale, které se bude konat v sobotu 10. b ezna v Praze, a M R veterán  na dráze s 
termínem konání v sobotu 7. ervence. Termíny našich národních mistrovství jsou koncipovány 
tak, aby umož ovali kvalitn  si zazávodit p ed halovým MS ve Finsku respektive p ed ME na 
dráze. To máme po dlouhé dob  kone n  zas jednou „za humny“, v našem n mecko-polském 
p íhrani í – Žitava - Bogatynie - Hrádek nad Nisou. V ím, že naše ú ast bude proto mimo ádn  
po etná.  
Podobn  jako v p edcházejících letech budeme i letos propagovat naše veteránské atletické 
hnutí formou ú asti na Zlaté tret e v Ostrav  a p i Memoriálu Josefa Odložila v Praze.  
Velkou novinkou v letošním roce je mezistátní utkání ve vrha ských a skokanských 
disciplínách, které se uskute ní v rámci  M R ve vrha ském p tiboji  9. zá í v ejkovicích. 
V sou asné dob  jsou na toto mezistátní utkání p ihlášeny již ty i zem , a to Švýcarsko, 
Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko. Za eskou republiku budou startovat v každé disciplín  dva 
muži a dv  ženy. Nominace na toto mezistátní utkání prob hne 7. ervence p i M R na stadionu 
v Opav . Náklady spojené s ubytováním, dopravou závodník  na závody a záv re ného posezení 
všech nominovaných atlet  a atletek bude hradit SV AS. 
Pro rok 2012 zajistilo p edstavenstvo SV AS generálního partnera pro vzájemnou spolupráci. 
Tímto partnerem, kterému poskytujeme prostor na prezentaci, je spole nost STARLIFE. Zabývá 
se výhradní distribucí produkt  vysoké kvality, ur ených jako dopln k stravy ke zvýšení fyzické 
i duševní pohody a udržení dobrého zdraví. Vybudoval ji olympijský vít z v desetiboji 
z Barcelony v roce 1992 – Robert Zm lík. Spolupráce se spole ností STARLIFE p inese našemu 
veteránskému hnutí nejen možnost širší propagace veteránské atletiky, ale p inese nám i další 
nové závodní p íležitosti.  
S druhým íslem veteránské atletiky, kterou obdrží jako každoro n  pouze ti, kdož 
uhradili p ísp vky na b žný rok, dostanete i voucher na ástku 200 K . Na tento voucher 
m žete uplatnit slevu p i nákupu produkt  ve spole nosti STARLIFE.  
Od za átku tohoto roku máme v rámci nových webových stránek eského atletického svazu 
i vlastní novou stránku. Neváhejte, otev ete si ji a seznamte se s ní. Najdete tam nejen veškeré 
údaje o našem atletickém veteránském hnutí, ale vždy i zajímavé aktuální zprávy a informace. 

D kuji za pochopení a t ším se na setkávání s vámi p i atletických akcích roku 2012. 

Ing. Gejza Valent, MBA, p edseda p edstavenstva SV AS 
 

K lenským p ísp vk m na rok 2012 
Jist  vás p ekvapilo, že spolu s tímto íslem dostáváte op t složenku na zaplacení p ísp vk  200 
K  na letošní rok. P istoupili jsme k tomu z ist  praktických d vod  po zkušenosti z minulého 
roku, kdy jsme byli nuceni rozesílat bezmála dv  st  urgen ních dopis . Tomu se chceme 
vyhnout, a proto p ipomínáme touto formou všem, kte í sice zaplatili p ísp vky za rok 2011, ale 
v letošním roce na svou lenskou povinnost pozapomn li, aby p ísp vky urychlen  uhradili. 
T m tedy je ur ena p iložená složenka jako upomínka. Ti, kte í platí p evodem z ú tu, najdou 
bankovní spojení také na složence. Nezapome te vždy uvést variabilní symbol – rodné íslo a do 
zprávy iteln  jméno. Další íslo VA spolu s halovou ro enkou, propozicemi na M R a dalšími 
informacemi z veteránského hnutí dostanou již jen ti, kte í budou mít letošní p ísp vky 
vyrovnány. Vám, kte í jste tak již u inili, se za složenku/upomínku omlouváme.   

 Miloslava Ro áková, hospodá ka SV AS 
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Novinky z p edstavenstva 
P edstavenstvo SV AS v etn  auditora bylo zvoleno v po tu 11 len . P ed prosincovým 
zasedáním však oznámil jeden z jeho len  – Ing. Josef Šrámek, že ze své funkce z d vodu 
jiného vytížení abdikuje. P edstavenstvo vzalo jeho rozhodnutí na v domí, takže od za átku roku 
pokra uje v po tu 9 len  a desátým je auditor ú etnictví. Sou asn  upozor ujeme na novou e-
mailovou adresu Iva Domanského: behymimodrahu@seznam.cz. Tím up es ujeme tabulku 
p edstavenstva uvedenou na p edposlední stran  VA . 4/2010. 
O další významné zm n  týkající se našich internetových stránek se do tete v následujícím 
lánku. Doporu ujeme vám, využívejte jich, erpejte z nich informace, které p inášejí ze všech 

oblastí veteránské atletiky. Sou asn  vám dávají v rubrice „Názory“ možnost vyjád it se 
k veteránské problematice, pod lit se o vlastní zážitky a zkušenosti. Neváhejte, pište. Sta te se 
ú astníky rozpravy v rámci naší veteránské rodiny.  KM 
 

Veteránský web v novém kabát   
Dne 17. ledna 2012 byly webové stránky eského atletického svazu p epojeny na nový server. 
Protože naše veteránské stránky jsou sou ástí webu AS, tato významná zm na p inesla 
n kolik d sledk  také pro nás. Zmizel bohužel odkaz VETERÁNI na úvodní stránce atletického 
webu. Veteránské stránky je pot eba hledat v lenské sekci na horní lišt . Zato ale dostaly naše 
stránky pevnou adresu, kterou je možné používat jako odkaz a kterou si m že každý uložit do 
záložek ve svém prohlíže i: http://www.atletika.cz/clenska-sekce/veterani  
Firma MediaFactory, která provedla úpravu nového webu, také p evedla všechny veteránské 
stránky a soubory na nový server.  Zkontroloval jsem úplnost obsahu nových stránek a opravil  
adu chyb. Nicmén  pokud byste objevili n jaké problémy, prosím o upozorn ní e-mailem na 

adresu jzd@ig.cas.cz . Budeme také vd ni za p ipomínky a nám ty, jak ješt  zlepšit obsah 
a vzhled našich veteránských stránek. 

            Jan Zedník, správce veteránského webu 

Novinky z EVAA 
Od prezidenta Evropské veteránské asociace Dietra Massina jsme dostali n kolik aktuálních 
informací týkajících se závod  mistrovství Evropy. Jedná se o ud lování medailí. Aby mohla být 
ud lena medaile na ME i MS, je t eba splnit výkonnostní limit. Ten je ur en v každé disciplín  
a pro každou v kovou kategorii. Toto pravidlo se nijak d sledn  nedodržovalo, ale již n kolikrát 
jsme se setkali p i vyhlašování, že medaile z uvedeného d vodu ud lena nebyla. Aby se v tomto 
sm ru zavedl po ádek, tj. jednotný postup, bylo ustanoveno (a dostane se do oficiálních 
pravidel), že výkonnostní limity pro medaile budou uplat ovány pouze v p ípad , že se 
závodu zú astní mén  než t i závodníci. 
Jak víte, ME v tomto roce se bude poprvé konat ve spolupráci t í zemí, v p íhrani í N mecka, 
Polska a eska. Hostitelskými m sty jsou Zittau (Žitava), Zgorzelec (Zho elec) a Hrádek n/N. 
Tato oblast byla loni postižena silnými záplavami a zejména v Bogatynii, která m la být 
polským hostitelským m stem, jsou d sledky patrny dodnes, jak jsme se p i osobní návšt v  
p esv d ili. P es veškerou snahu nebylo m sto schopno zajistit slíbený rozsah disciplín, a proto 
v záv ru roku padlo rozhodnutí p esunout je do Zho elce.  
Zopakujme proto, co se kde bude konat: Organiza ní centrum a LOC (místní organiza ní štáb) 
má sídlo v Zittau, kde se budou odehrávat zahajovací i záv re ný ceremoniál a v tšina disciplín. 
Dráhové disciplíny plánované v Bogatynii budou z d vod  výše uvedených p esunuty do 
polského Zgorzelce, který leží asi 24 km severn  od Zittau. Jedná se o b hy na 5.000 m 
a 10.000 m, ch ze na dráze a steeplechase. Po adatelé z Bogatynie zajistí pouze trasu maratónu 
p es polské území. Na Hrádek zbývají start a cíl maratónu a silni ní ch ze. 
            KM 
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P EDVÁNO NÍ ZAHÁJENÍ HALOVÉ SEZÓNY V CHEMNITZ 
Stalo se již tradicí, že naše malá skupina veterán  zahajuje následnou halovou sezónu už za átkem 
prosince v krásné hale v n meckém Chemnitz. Letos se však naše skupina rozrostla z lo ských p ti 
startujících na t ináct! A zvláš  pot šitelné je, že se zapojily i ženy. 

Organizace a pr b h závod  byly stejn  jako každý rok bez problém . Vyhlášení, p edávání medailí 
a diplom  bylo pár minut po skon ení disciplíny. Tady bychom se mohli od nich ješt  leccos p iu it. 
A o tom, že i v našich skromn jších podmínkách se dá dob e p ipravit na závody, sv d í to, že naše 
skupina tam z uskute n ných 41 start  získala patnáct zlatých medailí. 

Z výsledk :  60 m  dálka      koule   trojboj výška 200 m trojskok 
M35  N mec Pavel  3.  8,41   3. 4,80    2.  9,11    2. 1.255      
M40  Toman Václav  3.  8,02     2. 4,72    3.  8,71    2. 1.514                   1. 26,13 
         Sm lý Jaroslav                                   1. 12,02  1. 1,50     
M55  ech Oto  1.  7,98  1. 5,02   2. 1,48   
         Zedník Jan          4. 9,12    6.   8,71  4. 1,35 
         Lorenc Jaroslav     1. 1,70  
         Kraus Michael     2. 11,34 
M65  Vonášek Vlasta  3.10,59  3. 3,37   5.   8,90   3. 1.430 4. 1,15 
M75  Vonášek Josef  1.  9,78  1. 4,03   3.   8,19   1. 2.272 1. 1,25     2. 8,54 
W40  Zemanová Jana  3.  9,77  3. 4,09    5.   5,70   3. 1.091   2. 33,14 
W55  Adlerová Saša     1.   8,99 
          Šreinová Blanka    3.   8,48 
W70  Klausová Anna  1. 11,61   1. 2,47   1.   5,41   1.    934       
      Josef Vonášek  

P ipravujeme vyhodnocení sout že 
VETERÁN – VETERÁNKA ROKU 2011 

Tak jako p ed rokem vyhlásíme p i HM R nejúsp šn jšího veterána a veteránku z ad našich 
len  za rok 2011. V našem zpravodaji VA . 2/2011 jsme uvedli výsledky za rok 2010 a spolu 

s nimi i kritéria pro hodnocení úsp šnosti v roce 2011. Pro osv žení pam ti si je zopakujme: 

A. Porotu tvo í p edstavenstvo, které zhodnotí výsledky len  SV AS v t chto závodech:         
-   umíst ní na prvních 3 místech v kategorii v závodech HME (Gent), ME silni ní  

(Thionville), MS (Sacramento) a MS do vrchu (Paluzza)  
- umíst ní na prvních 3 místech v kategorii v závodech na EMG v Lignanu 
- umíst ní na prvních 3 místech v disciplín  podle p epo teného výkonu, dosaženého na 

HM R (Praha-Olymp) a na M R na stadionu (Pardubice)  
- umíst ní na prvních 3 místech v kategorii na závodech M R mimo dráhu (10 km, 

p lmaraton, maraton, kros, vrchy, ultra, ch ze) 
- vytvo ení rekordu R, event. ER, WR v disciplín  a p íslušné kategorii 

B. Každý len poroty vyhodnotí podle svého posouzení po adí deseti nejúsp šn jších muž  
a deseti nejúsp šn jších žen  

C. Pro výsledné po adí 10 nejúsp šn jších je rozhodující po et umíst ní podle jednotlivých 
hodnotitel  (po et umíst ní na prvním po adí, po et umíst ní na druhém a lepším po adí, 
po et umíst ní na t etím a lepším po adí atd.) 

D. Na HM R 2012 budou vyhlášeni nejúsp šn jší atlet a nejúsp šn jší atletka uplynulého 
roku - lenové SV AS. Ve VA . 2/2012 budou uvedeny úplné výsledky hodnocení. 

 Z pov ení p edstavenstva: Karel Matzner 
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TERMÍNOVKA 2012 
Dopln ní halových závod : 
18. 2.   so Memoriál Karla Líbala – 3000 m  Jablonec n. N. 
4. 3. ne Halové mistrovství Ma arska  Budapeš  
10. 3. so Halové mistrovství R – viz propozice Praha - Stromovka  
13. 3.  út SABZO – b h na 1000m a 3000 m  Praha - Stromovka 
17. 3.  so Velikono ní hala    Jablonec n. N. 
25. 3. ne Velikono ní la ka    Jablonec n. N. 
3. – 8. 4. Halové mistrovství sv ta   Jyväskylä 

Hlavní sezóna: 
14. 4. so M R v ultramaratonu – 50 km  Mníšek pod Brdy (PZ)  
27. 5. ne M R v p lmaratonu   Nasavrky (CR) 
2. 6. so M R v krosu    Dolní Dobrou  (ÚO) 
16. 6. so M R v b hu do vrchu – Lysá hora  Ostravice (FM) 
1. 7.  ne ME veterán  v b hu do vrchu  Bludenz (Rakousko) 
7. 7. so M R na dráze     Opava 
16. - 25. 8. Mistrovství Evropy   Zittau-Zgorzelec-Hrádek n.N. 
9. 9. ne M R ve vrha ském p tiboji   ejkovice 
  Mezistátní utkání ve vrha . a skokan.disciplínách ejkovice 
13. 10. so M R v b hu na 10 km   Bo etice (BV) 

Termíny M R v ch zi a v M R v klasickém p tiboji budou zve ejn n na webových stránkách 
a dalším ísle VA.       MR 

 
INFORMACE K ME v Zittau-Bogatynia-Hrádek n.N. 16.-25.8.12 
Disciplíny: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m, 80/100/110 m p ., 
200/300/400 m p ., 2.000/3.000 m p ., 5.000 m ch ze, výška, dálka, ty , trojskok, koule, disk, 
ošt p, kladivo, b emeno, vrha ský p tiboj, sedmiboj/desetiboj, maraton, 10/20 km ch ze. 

Startující:  lenové SV v p tiletých kat., pro za azení do kat. je rozhodující v k k 16. 8. 2012 

P ihlášky:  a)  on-line p ímo po adateli do 30. kv tna s platbou startovného p es kreditní kartu   
                   b) prost ednictvím SV AS s vypln ním „papírové p ihlášky“ do 20. kv tna 
a platbou startovného na ú et SV AS v SOB . ú. 175196236/0300 s uvedením variabilního 
symbolu (datum narození) a jména startujícího. Vypln nou p ihlášku spolu s kopií pasu 
a dokladu o úhrad  startovného zašli nejpozd ji do 20. 5. na adresu p edsedy SV – viz níže. 

Startovné: první víceboj v etn  poplatku EVAA 1.560 K  nebo první disciplína v etn  poplatku 
EVAA 1.300 K , každá další disciplína 390 K . 
Veškeré informace o ME: www.evacs2012.com. Ti, kte í nemají p ístup na internet, si mohou 
vyžádat informace, p ihlášku a asový po ad na adrese: 

Ing. Gejza Valent – p edseda SV AS, J. Faimonové 25, 628 00 Brno – Líše  
e-mail: gejza.valent@gmail.com  

  
Studio Sláva p ipravilo zájezd na ME v Zittau s možností volby délky pobytu – na celé ME 
(11dn ), na první nebo druhou polovinu ME (vždy 6 dn ) – viz nabídka zájezd  ve VA .4/2011. 
Na základ  p edb žné p ihlášky (do konce února) sd líme podrobn jší informace. 

Miloslava Ro níková, Spojovací 397, 252 45 Zvole 
e-mail: matzner@volny.cz  
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SDRUŽENÍ VETERÁN  ESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 
 

 
 

P R O P O Z I C E 
 

HALOVÉHO MISTROVSTVÍ R 
 

sobota 10. b ezna 2012 
 

Praha 7 – Stromovka 
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P IHLÁŠKA 
Termín zaslání: nejpozd ji do 7. b ezna 2012 

E-mailem: jzd@ig.cas.cz 

Poštou: RNDr. Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4 

Jméno a p íjmení:…………………………………………………………… 

Celé datum narození………………………………… Kateg ………………. 

Adresa…………………………………………………….PS ………………. 

E-mail……………………………………………………..Tel………………… 

Atletický oddíl………………………………………………………………… 

Zaplatil/a jsem lenský p ísp vek 200 K  na rok 2012:  ANO NE 

P ihlašuji se na disciplíny: 
1. ………………………………..… výkon 2011 ……………… 

2. ………………………………..… výkon 2011 ……………… 

3. ………………………………..… výkon 2011 ……………… 

Zú astním se slavnostního vyhlášení a ve írku: ANO NE 

Mám zájem o ve e i - úhrada 100 K  p i prezenci: ANO NE 
Znám sv j zdravotní stav a startuji na vlastní odpov dnost. 

Datum: ……………………….      Podpis: …………………………….. 

Výška i napíší skupinu, ve které budou skákat. 
Neposílejte doporu en . 
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PROPOZICE 22. HM R veterán  v atletice 2012 

Po adatel: z pov ení SV AS - PSK Olymp Praha - oddíl atletiky 
Datum:  10. b ezna 2012 – sobota 
Místo:  Areál CS MV, hala Otakara Jandery ve Stromovce 
   Za císa ským mlýnem 1063, Praha 7 

editel závodu: PaedDr. Ladislav Kárský 
Technický delegát: Tomáš Linhart 
Organiza ní delegát: Blanka Vykydalová 
Hlavní rozhod í: Adriana Dvo áková 
Technický editel: Jind ich Linhart 
Léka : léka ská služba bude zajišt na po adatelem 

P ihlášky: Do 7. 3 .2012 na adresu RNDr. Jan Zedník, Žateckých1258/15, 
140 00 Praha 4 nebo e-mailem: jzd@ig.cas.cz 
(jméno, p íjmení, celé datum narození, kategorie, adresa, e-
mail, tel., oddíl, max. 3 disciplíny + výkony z r. 2011, výška i  
napíší skupinu). 

Startují: lenové SV AS - muži a ženy od 35 let v p tiletých 
kategoriích, pro za azení do kategorie rozhoduje v k k 10. 3. 
2012. Závodník se m že p ihlásit maximáln  na 3 disciplíny. 

Discipliny: V hale: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 3 km 
ch ze, 60 m p ., výška, ty , dálka, trojskok, koule. 
Venku: disk, kladivo, b emeno. 

Prezence: V hale od 8:30 hod. do 11:30 hod. POZD JI NE! 
Startovné: P edem p ihlášení: 1 disc. 50 K  / 2 disc. 100 K  / 3 disc. 150 K . 

Pro p ihlášené na míst  dvojnásobné startovné. 
Startovní ísla: Budou vydávána u start  nad 800 m (20 min. p edem). 

Rozcvi ování: V hale, maximální respektování sout ží, nebo venku na 
dráze. 

Vyhlašování výsledk : 1. ást v hale v 15:00 hod., zárove  bude 
vyhlášen NEJÚSP ŠN JŠÍ ATLET A ATLETKA roku 2011, 
2. ást v 17:30 hod. v restaurantu TK Sparta, možnost 
objednání ve e e u prezence.  

 PaedDr. Ladislav Kárský Ing. Gejza Valent 
 editel závodu p edseda SV AS 
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asový program HM R veterán  v atletice –  v sobotu 10.3.2012 

11:00 3.000 m ch ze Ž+M Výška sk. A Kladivo Ž+M   

11:40 3.000 m M sk. A   

12:00 3.000 m M sk. B  Koule M35-55 

12:20 3.000 m Ž+M sk. C Dálka Ž+M60+ 
12:45 Slavnostní zahájení HM R p edsedou SV 
13:00 60 m p . Ž+M70+ Ty  Ž+M Disk Ž+M  

13:15 60 m p . M 

13:30 60 m Ž    

13:40 60 m M    

14:10 800 m Ž Dálka M35-55  

14:20 800 m M  B emeno Ž+M 

14:45 200 m Ž  Výška sk. B 

14:50 200 m M   

15:00    1. Slavnostní vyhlašování výsledk  
             a vyhlášení atleta a atletky roku 2011 
15:30    1.500 m Ž+M70 Trojskok Ž+M Koule Ž+M60+ 

15:40    1.500 m M 

16:00    400 m Ž 

16:10    400 m M 

17:30 2. Slavnostní vyhlašování na spole enském ve írku  

Startuje se dle pravidel atletiky IAAF, WMA a koeficient  WMA. 
Každý závodník startuje na vlastní odpov dnost. 
Všechny b hy se b ží jako finále. H eby v tretrách max. 6 mm.  
Odrazové prkno na trojskok ve vzdálenostech 5, 7, 9 a 11 m.  
Základní výšky: sk. A 138 cm, sk. B 98 cm. Zvyšování po 4 cm. 
Základní výška v ty i dle dohody se závodníky na míst . 
Venkovní dlouhé hody - 4 pokusy pro všechny. 
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O Jardovi Prücknerovi ješt  jednou… 

P edem upozor uji, že mi Jarda nepodstr il žádný prezent, abych mu d lal reklamu! Naopak 
mohu p edeslat, že jsem k tomu chodeckému sportu nikdy moc nep ilnul. Možná proto m  ty 
vytrvalecké výkony tak fascinují, že se k nim cht  necht  musím vracet.  
V minulém ísle jsme vás informovali o jeho osmidenním „výšlapu“ po chodnících Monaka a pod 
dohledem monacké princezny Stephanie. 
Abyste si nemysleli, to však nebyl v uplynulém roce jediný Jard v ultradistan ní závod. V tomto 
ísle jsme našli víc prostoru a proto neváhám a musím z lánk  Jardy aspo  zkrácen  napsat, 

co uvedenému závodu p edcházelo! lánky o jeho chodeckých dobrodružstvích najdete v plném 
zn ní na naší webové stránce v rubrice „Názory“. 
Jeden z nich má p itažlivý název „Šest dní, jedna ryba, t i góly a 527 km“ a je z roku 2010. Na 
francouzskou riviéru do m sta Antibes se za átkem ervna vypravil – na festival. Ani filmový, 
ani hudební, ale ultravytrvalecký. Te  už jen cituji: Skládal se z b žeckých a chodeckých závod  
na 6 dní neboli 144 hodin, dále na 48 hodin a poslední den se p idali i akté i závodu nejkratšího, 
p ímo ultrafestivalového sprintu na 24 hodin. Já jsem si jako první eský chodec v historii vybral 
tra  nejdelší. 
O Jardových pocitech, puchý ích, nocích v aut , rybá ích a fotbalistech u trati si ve 
jmenovaném lánku p e t te sami. Já bych jen podtrhl Jard v výkon: 527 km! Vezmeme-li to 
po jednotlivých dnech, tj. po 24 hodinách, je to 117, 84, 81, 74, 76 a 95 km. P kná procházka! 
Ale vra me se do lo ského roku. V koncem b ezna si vyrazil do Chateau-Thierry na mistrovství 
Francie, na závod, který byl sou asn  kvalifikací na slavný etapový závod Pa íž – Colmar. Ten 
pro chodce je prý totéž jako pro cyklisty Tour de France. 24 hodin i za dešt . Na okruhu 
3.700 m, kde bylo jen pár set metr  roviny. Vše po dlouhé cest  autem. P esto Jardovi rozhod í 
nam ili 137 km a 641 m. A to sta ilo pro kvalifikaci na Pa íž – Colmar! Jenže…to už byl Jarda 
op t p ihlášen na Antibes! A Pa íž následovala jen o 11 dní pozd ji. Má se pokusit o oba závody, 
vrtalo mu hlavou.    
P t set podruhé aneb jak jsem šel na svatbu – ta nazval své povídání o závod  v Antibes, v n mž 
si dal za cíl, p ekonat lo ských 526 km 928 m p esn . To sice se mu nepovedlo, ale celkový 
dosažený výkon 500 km 250 m nakonec nebyl tak špatný, jak si jej sám okomentoval. Dosp l 
však k d ležitému rozhodnutí, protože: druhý den po závod  jsem se cítil v docela použitelném 
stavu, od ídil jsem si t ch 1.500 km dom  sám a definitivn  se rozhodl, že za pouhých 11 dní 
nastoupím v Pa íži k životnímu závodu na trati do Colmaru. 
A toto rozhodnutí dodržel a sv dectví o tom, co zažil, podal Jarda reportáži pod názvem 
„Já a Colmar aneb spln ný sen“. 

Tohoto závodu se Jarda zú astnil v posledních dvaceti letech již dev tkrát – ale dosud jen jako 
doprovod. Loni poprvé se mohl postavit na start. Z eských závodník  se ve více než 
osmdesátileté historii kvalifikovalo k ú asti v závod  pouze šest chodc : Jaroslav Štork-Žofka, 
Ivo Domanský, Vladislav Dostál, Ivo Majeti , Zden k Simon a Petr Štroner. Z nich jen Majeti  
a Simon dokázali projít cílem, dokonce n kolikrát. P es všechny problémy, které Jardu cestou 
potkaly – se stal t etím eským chodcem, který se do výsledkové listiny tohoto nejslavn jšího 
závodu zapsal (jako 8. v po adí)! A snad jediný na sv t , který s p estávkou pouhých 11 dn  
absolvoval úsp šn  dva takhle dlouhé závody. Ale neváhejte a p e t te si Jardovy autentické 
dojmy na našich webových stránkách.  

V minulém ísle jsme lánek o „ultrachodci“ Jardovi Prücknerovi zakon ili výzvou „Chodci, 
vzbu te se!“. A ejhle – jako první se „vzbudil“ Vašek Vondra z Berouna, z jehož dopisu citujeme 
p ipomínky v rubrice „Z vašich dopis “. K problematice se vyjád il jeden z nejpovolan jších – Ivo 
Domanský, jehož odpov  uvádíme v záv ru tohoto ísla VA. 

                KM  
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Jak si vedou naši a slovenští veteráni v Evrop  a ve sv t  
Jsme práv  na za átku halové sezony a budeme se co nevid t p ipravovat i na starty venkovní. 
Nahlédn me proto do rekordních listin evropské (EVAA) i sv tové (WMA) veteránské asociace, 
tak jak ji sestavují, sledují a zve ej ují jejich statistici, a p esv d me se, jak jsme na tom mezi 
mnohými jmény, z nichž n která kdysi osl ovala atletický sv t.   
T ch zápis  rekordních výkon  našich atlet  v nich zas až tolik není a n které z nich jsou již 
letité. Dominují p irozen  státy, které disponují n kolikanásobn  po etn jší veteránskou 
základnou, ale p esto si myslím, že je dobré, že jsme aspo  „zadrápnuti“. Posu te sami. 

Rekordy halové    evropské  – sv tové 
60 m 
M60 Vladimír Výboštok (SVK)   7,66    23. 03. 2007  Helsinky 
400 m 
W35 Helena Fuchsová    51,99  18. 02. 2001 Praha 
800 m 
W35 Helena Fuchsová    1:58,37 25. 02. 2001 Lievin  
60 m p  
M50 Eduard Longauer (SVK) 8,71    09. 03  2001 Bordeaux 
M55  Eduard Longauer (SVK) 9,04    19. 03. 2006 Linz 
Koule 
W35 Helena Fibingerová    21,47  09. 02. 1985 Jablonec 
W45 Zde ka Šilhavá    16,49  13. 02. 2000 Praha 
3.000 m ch ze 
W35 Dana Vavra ová    12:28,76 04. 03. 1990 Glasgow 
P tiboj 
M75 Pavel Tošnar   4.269    23. 02. 2008 Clermont 

(11,27 – 3,61 – 10,46 – 1,32 – 3:53,95) 
Rekordy venkovní   evropské  – sv tové 
400 m 
W35 Helena Fuchsová   50,87    05. 06. 2000  Praha 

2.000 m SC 
M80 Karel Matzner   10:43,90   11. 10. 2009 Sydney 
Výška 
M55 Jaroslav Lorenc    1,85  27. 09. 2008 Humpolec 
Trojskok 
W45 Dagmar Urbánková  11,54    19. 05. 2007 Liberec 
Koule 
W45 Zde ka Šilhavá    16,95  26. 06. 1999 Ostrava 
Disk 
W45 Zdenka Šilhavá    64,09  11. 08. 1999 Pardubice 
Ošt p 
M35 Jan Železný     92,80  12. 08. 2001 Edmonton 
M40  Jan Železný      85,92  09. 08. 2006 Göteborg 
P tiboj  
M85 Jan Ko a ík     3.003  19. 08. 2002 Potsdam 
 (2,94 – 18,68 – 38,96 – 19,53 – 10:35,16) 
Desetiboj 
M75 Pavel Tošnar   7.558    25. 07. 2008 Ljubljana 
 (15,88 – 3,81 – 10,03 – 1,36 – 76,83 – 15,50 – 29,80 – 2,30 – 26,56 – 6:25,68) 
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S tímto íslem dostáváte Ro enku výkon  a rekordy. Máte proto možnost porovnat výkony 
dosahované u nás, získat p ehled a motivaci pro tuto sezonu. Máte ješt  as cílen  zam it sv j 
letošní trénink. A  se vám da í a hlavn  – žádné úrazy! 
          Redakce VA 

Z vašich dopis : 
Napsal nám Miloš Kolá ek z Brna, bohužel jen rozlou ení: Milí veteráni, na š astný nový rok a 
na vít zství nová nech  si p ipijí všichni, s nimiž jsem dlouhá léta prožíval krásné chvíle na 
atletických stadionech u nás s i ve sv t . Ze zdravotních d vod  musím bohužel kon it. Te  už 
budu jen vzpomínat… 

Milý Miloši, i to je pot šující, že máš na co. I já vzpomínám na naše soupe ení nap . ve 
vícebojích Odznaku zdatnosti. Vždycky jsi byl zdatný a všestranný atlet. Hlavn  a  Ti zdraví 
aspo  trochu slouží – a nesouží T . 
 
Václav Vondra, dosud aktivní chodec Lokomotivy Beroun, nám poslal dopis s vážnými 
p ipomínkami k chodeckým závod m. Z n ho vyjímáme podstatné ásti:  
…po p e tení si lánku ve veteránském zpravodaji ( lánek Náš len – chodeckým rekordmanem… 
ve VA . 4/2011 – pozn. red.) na neú ast závodník  v ch zi p i mistrovských sout žích veterán  
musím nesouhlasn  reagovat…Podle mne není chybou chodc , že se nezú ast ují mistrovských 
sout ží veterán , ale spíše termínovými kolizemi. Termínovka na chodecké závody je vytvo ena 
v listopadu a p esto se vyskytují n kdy nesmyslné kolize… Sám osobn  jsem se už 2 roky nemohl 
z d vodu kolize termín  mistrovství republiky veterán  na dráze zú astnit a velice mne to mrzí, 
ale vzhledem k ligovým povinnostem není jiná šance a letos tomu bohužel nebude jinak. Obávám 
se, že pokud se nebude veteránská termínová listina aspo  troši ku srovnávat s tou termínovou 
listinou ASu, bude k t mto kolizím docházet. Veteráni jsou velice platní jako závodníci ve II., ale 
i I. lize, a chodci i v extralize, ale také jako vedoucí družstev ligových tým  a posléze jako 
rozhod í, a pokud jsou ve stejných termínech ligové závody i závody veterán , je to velice složité 
toto vše skloubit (to je osobní zkušenost, kdy závodím, jsem vedoucí družstva i rozhod í – a sám si 
musím vytvá et vlastní termínovku, abych vše zvládl). Toto je vysv tlení problému z mého pohledu, 
ale v ím, že je nás více, které mrzí tyto termínové kolize. 
 
Milý Vašku, odpov  na Tvé p ipomínky není jednoduchá, proto jsme dali slovo Ivovi 
Domanskému, který Ti napsal dopis, z n hož vyjímáme: 
…Jako len SV AS, který bezprost edn  odpovídá za 6 mistrovství v b zích mimo dráhu a za 
chodecké mistrovství, T  chci ubezpe it, že se…snažím nalézt co nejvhodn jší termíny pro všechna 
tato mistrovství. Bohužel práv  u chodc  jsme byli dlouhodob  nespokojeni s jejich ú astí na 
M R…Fakta jsou bohužel taková, že v letech 2009, 2010 a 2011, kdy mistrovství nekolidovalo 
s žádnou  sout ží  družstev  ani významnou mezinárodní akcí, byla ú ast  veterán  na M R 
v P erov  8 – 8 – 6 startujících…Nepatrný zájem o chodecké M R byl p edm tem diskuse na 
p edstavenstvu SV AS a na jeho základ  jsem byl pov en jednáním s letošními po adateli. Pro 
p íští léta navrhuji…, aby p edstavitelé chodecké komise AS sami ur ovali vhodného po adatele 
národního mistrovství veterán  a závazný termín konání, ímž bychom p edešli opakování situace 
z posledních let. SV AS jim p edem poskytne informace o termínech evropských a sv tových 
veteránských šampionát  v etn  Evropských a Sv tových veteránských her (EMG, WMG).  

K tomu je t eba dodat, že celá záležitost do uzáv rky tohoto ísla VA nebyla vyjasn na a jakmile 
se tak stane, uvedeme dohodnuté záv ry a termín M R v ch zi na naší webové stránce 
a v p íštím ísle VA. 

KM 
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Jubilanti prvního tvrtletí 2012 
40 let: Ji í Krofta z Prahy, Jana Zemanová z Prahy, Pavel Brzobohatý ze Záb ehu, 

Mgr. Milan Kovár z Prahy, Petr Suchánek z Prahy 

45 let: Tomáš Prajsner z M lníka 

50 let: Paedr. Richard Pádivý z í an, Zden k Vejs ze Strub, Libuše Vlachynská 
z Uherského Hradišt , Jaroslav Ždych z Veselí nad Lužnicí,  

 Mgr. Libor Vykydal z Prahy, Daniel Strouhal z Haví ova, Miroslav Vykydal 
z Nivnice, Michal Veselý z Prahy 

55 let: Ing. Miroslav inka z Bakova nad Jizerou, Ji í Drozd Pardubic,  
Ing. Václav erný z Prahy,  Ing. Zden k Jašarov z Rudolfova, Ji í Kova i   
ze Salaše u Velehradu, Ing. Ivo Gottwald z Brna, Dana Halešová z eského 
Krumlova, Ing. Alena Praxová z Velkých P ílep, Ing. Ji í Sedlák z Kladna,  
Miroslav Zachariáš z Tábora 

60 let:  Ing. P emysl Kališ z Brna, Ing. Ji í P da CSc. z Prahy, MuDr. Lud k Bajgar 
z Prahy, PhDr. Miloš Bedná  z Prahy, Ing. Petr Jane ek z Plzn ,  
Ing. Miroslav Polák z Liberce  

65 let: Josef Kropá  z Liberce, Jan Tuna z Trutnova, Vladimír Výboštok z Bánské 
Bystrice, Petr Trušník z Rokytnice u P .  

70 let: Jan Kova ík z Vyškova 

75 let: Mgr. Václav Brádle ze Semil, Marie Štollová z Prahy, Eva Rektorysová  
z Jablonce nad Nisou, Ing. Josef Holub z Bruntálu 

80 let: Vladimír Posko il z D ína  

85 let: MUDr. Alois Krul z Vrchlabí   

Všem jubilant m p ejeme hodn  zdraví a sportovních úsp ch  
v olympijském roce 2012. 

Alexandra Adlerová, matriká ka 

V p íštím ísle najdete: 
- termínovou listinu stadiónových závod  
- výsledkovou ást 
- propozice M R – Opava 7. 7. 2012 
- pravidelné rubriky 
- dárkový voucher ve výši 200 K  pro nákup produkt  spole nosti STARLIFE 
- halovou ro enku 

Rádi zve ejníme vaše názory, zkušenosti, post ehy i atletické zážitky. Napište nám! 

T m, kte í mají p ístup na internet, doporu uje: otev ete si naše nové webové stránky!  

 

Vydává SV AS. Uzáv rka tohoto ísla: 25. 1. 2012.  
Zpracovala a zodpovídá: PhDr. Miloslava Ro áková, Spojovací 397, 252 45 Zvole u Prahy 
E-mail: matzner@volny.cz  
Internetová stránka SV AS: www.atletika.cz/clenska-sekce/veterani 
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ZVEME VÁS NA

 

Sportovní legendySportovní legendy
sportují s mládežísportují s mládeží

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
JE TU I PRO VÁS, ZAPOJTE SE A ZÍSKAVEJTE BODY.
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GENERÁLNÍ PARTNER SDRUŽENÍ VETERÁNŮ ČAS

Můžete si objednat,
Můžete si objednat,

cena  pouze 10 Kč
cena  pouze 10 Kč

Brožura OVOV obsahuje 48 stran

Veteránská atletika 2012-1         str. 16


