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■ SLOVO

PŘEDSEDY

Překotný uplynulý měsíc
Atletika prožila týdny bohaté na události. Jednali jsme o zachování atletiky na Strahově, plénum ČOV rozhodovalo o směřování českého sportu a my sami jsme vyhlašovali ty nejlepší atlety roku.
Fotbalová asociace České republiky (FAČR) požádala ČSTV o převod do svého vlastnictví stadionu Přátelství,
Rošického stadionu, budovy svého sekretariátu (zároveň i našeho sídla), hotelu Coubertin a malého stadionu
včetně přetlakové haly. FAČR je díky programu UEFA, ze kterého obdrží více než pět milionů Euro, v dobré ekonomické situaci a plánuje i postavení nového sídla.
Pro ČAS to znamenalo měsíc intenzivních jednání s fotbalovou asociací tak, abychom zachovali svou pozici
nejen na stadionu Přátelství, ale i smluvně zajistili setrvání atletické dráhy při případné přestavbě stadionu Evžena Rošického na „národní fotbalový“. Vyjednávání s FAČR se podařila dovést do úspěšného konce a dokonce
bylo dosaženo dohody, že by ČSTV přetlakovou halu na Strahově včetně šatnových prostor měla předat bezúplatným převodem Českému atletickému svazu. Pokud tedy Valná Hromada ČSTV 1. prosince 2012 rozhodne o prodeji strahovských stadionů FAČRU, atletika tím svou pozici na Strahově neztratí.
Milníkem sportu u nás mělo být volební plénum Českého olympijského výboru konané 1. listopadu. ČOV se
má stát zastřešující sportovní organizací, která sdružuje všechny sportovní organizace a je pro orgány státní
správy nejvyšší sportovní autoritou. To bylo také hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat na pozici místopředsedy ČOV pro ekonomiku a marketing. Jsem přesvědčen, že londýnské hry jasně prokázaly, že
atletika je olympijský sport číslo 1 a považuji za přirozené, abychom pozici atletiky v ČOV posilovali.
Nemohu opomenout ani dvě mimořádné události posledního období týkající se bytostně našich atletů, zejména
pak atletek. Vystoupení „Rychlých holek“ á la „Spice girls“ při Atletovi roku na internetu láme rekordy: za
jeden a půl dne po odvysílání pořadu jej shlédlo 265 000 uživatelů (aktuálně již téměř čtyři sta tisíc). Bezesporu
tím přispělo k výbornému vyznění celého pořadu, který v daném čase porazil všechny konkurenční televize
a s podílem 20,84% na sledovanosti se skoro 700 tisíc diváky se zařadil mezi nejúspěšnější pořady ČT roku.
Královna české atletiky Bára Špotáková pak nedlouho po převzetí šestého titulu v anketě oznámila přerušení
kariéry z důvodů plnění mateřských povinností. Za všechny atletické příznivce jí srdečně blahopřeji a těším se
na její návrat v sezoně 2014.
Libor Varhaník
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Vážení čtenáři,
právě si díváte na jedenácté číslo Atletických listů roku 2012. Z hlavních témat v něm najdete informace z organizační komise od jejího předsedy Ladislava Kňákala a profil největšího oddílu Zlínského kraje, AK PSK Zlín.
Na tomto místě vás také pravidelně vyzýváme, abyste neváhali napsat své obsahové i formální připomínky
na mprochazka@atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, které obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí
členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci rádi zveřejníme i osobní gratulace.
Příjemné čtení přeje
Michal Procházka, redaktor AL

■ PŘEDSEDNICTVO
■ JEDNÁNÍ 13. LISTOPADU
P ČAS řídil ředitel ČAS František Fojt. ■ P ČAS schválilo předložený materiál Termínová listina 2013 a ukládá předsedovi soutěžní komise ČAS, aby ho průběžně doplňoval o termíny dalších závodů a zveřejnil: do 30. listopadu
2012 v brožurce Atletické soutěže 2013, I. díl, do 1. března 2013 v brožurce Atletické soutěže 2013, II. díl. ■
P ČAS schválilo předložený návrh rozpočtového záměru ČAS na rok 2013, klíče pro dělení finančních prostředků
pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz pro rok 2013, klíče pro dělení finančních prostředků Programu
II. a Programu V. mezi AK/AO pro rok 2013, klíč pro dělení příspěvku na účast v soutěžích družstev mládeže mezi
AO a AK pro rok 2013 a klíč pro dělení finančních prostředků Programu IV. mezi TJ a SK pro rok 2013 a uložilo
předsedovi ekonomické komise předložit takto formulované návrhy ke schválení Výboru ČAS. P ČAS schválilo
návrh na výši členského příspěvku pro rok 2013 v částce 2.000 Kč a uložilo předsedovi ekonomické komise předložit návrh této výše členského příspěvku ke schválení Výboru ČAS. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o zajištění zasedání Výboru ČAS. ■ P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu zasedání valné
hromady ČAS v roce 2013. ■ P ČAS schválilo plán školení a doškolování trenérů pro rok 2013. ■ P ČAS schvaluje předložený plán vzdělávání rozhodčích pro rok 2013. ■ P ČAS vzalo na vědomí návrh termínů jednání P ČAS
na I. pololetí roku 2012 a uložilo doplnit program jednotlivých zasedání dle návrhu a připomínek členů P ČAS
a programu jednotlivých komisí. ■ P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR a vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR. ■ P ČAS schválilo plán ediční činnosti ČAS 2013. ■ P ČAS podle čl.XX
odst.7 Stanov ČAS a čl.23 Směrnice ČAS č.2/2010 rozhodlo o změně schváleného rozpočtu. ■ P ČAS schválilo
předložený návrh Směrnice ČAS č. 3/2012, kterou se mění Směrnice ČAS č. 2/2010, o vedení účetnictví a hospodaření, a uložilo předsedovi organizační komise ČAS zveřejnit ho na webových stránkách ČAS. ■ P ČAS vzalo
na vědomí informace o převodu haly na Strahově do vlastnictví ČAS. ■ P ČAS rozhodlo o založení obchodní společnosti Halové mistrovství Evropy 2015 s.r.o. a uložilo řediteli ČAS učinit všechny kroky vyžadované zákonem
k založení a vzniku společnosti. ■ P ČAS schválilo předložené výkony jako nové národní rekordy, resp. nejlepší
české výkony. ■ P ČAS vzalo na vědomí předložený návrh materiálu „Úprava struktury soutěží družstev v kategoriích dorostu a juniorů“. ■ P ČAS vzalo na vědomí vyhlášení ankety TOP 10 běžeckých závodů ČR v roce 2012.
■ P ČAS rozhodlo o založení Zlatého klubu českých vytrvalců pod záštitou ČAS. ■ P ČAS vzalo na vědomí způsob doložení finanční garance vůči ČAS ze strany AR a stanovilo poplatky federaci za provedení autorizace AR dle
předloženého materiálu. ■ P ČAS navrhuje Výboru ČAS udělit titul Čestný člen ČAS Daně Zátopkové. ■ P ČAS
přijalo za členy ČAS atletický klub ASK Altsport, o.s., a SKP Rapid Sport - atletický oddíl. ■ P ČAS schválilo účast
předsedy Varhaníka na galavečeru ke 100 letům IAAF v Barceloně (23.-25.11.). ■ P ČAS schválilo účast delegace
Varhaník, Topinka, Fojt, Feiková v Lausanne na přípravném jednaní k HME 2015 (28.-29.11.). ■ P ČAS schválilo
nominaci závodníků a doprovodu na ME v přespolním běhu v Budapešti 9. 12. 2012. ■ P ČAS vzalo na vědomí
nominaci závodníků a doprovodu pro účast na Chiba Ekiden, 23. 11. 2012. ■ P ČAS vzalo na vědomí ústní informaci místopředsedy Přibáně z trenérského aktivu v Pardubicích. ■ P ČAS vzalo na vědomí ústní informaci předsedkyně metodické komise o proběhlém školení trenérů. ■ Předseda Varhaník informoval, že sledovanost
slavnostního vyhlášení Atleta roku vzrostla o 150 tisíc oproti loňsku na 680 000 diváků a pořad byl v daném čase
nejsledovanější. Chotěšov. ■
Michal Procházka

2

tletické listy
■

VÝBOR

■ JEDNÁNÍ 17. LISTOPADU
Výbor ČAS schválil zápis z 23. 3. 2012. ■ V ČAS schválil předložený návrh rozpočtového záměru ČAS na rok 2013,
klíče pro dělení finančních prostředků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz pro rok 2013, klíče pro
dělení finančních prostředků Programu II. a Programu V. mezi AK/AO pro rok 2013, klíč pro dělení příspěvku na
účast v soutěžích družstev mládeže mezi AO a AK pro rok 2013 a klíč pro dělení finančních prostředků Programu
IV. mezi TJ a SK pro rok 2013. V ČAS schválil výši členského příspěvku pro rok 2013 v částce 2.000 Kč. ■ V ČAS
schválilo strukturu soutěží družstev v kategoriích dorostu a juniorů. ■ V ČAS udělil podle čl.4 směrnice ČAS,
č.2/2009 titul Čestný člen ČAS Daně Zátopkové. ■ V ČAS schválil termín a návrh obsahu jarního zasedání Výboru ČAS na 23. 3. 2013 v Praze. ■ V ČAS schválil obsahovou a organizační přípravu zasedání valné hromady
ČAS v roce 2013. ■ V ČAS vzal na vědomí termínovou listinu 2013.
Elena Fiřtová

■

SEKRETARIÁT A KOMISE

■ Z ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ KOMISE ČAS V OBDOBÍ 2011-2012
Organizační komise ČAS je tříčlenná a kromě mě, coby jejího předsedy, v ní působí dlouholetí atletičtí funkcionáři JUDr. Martin Klíma a PaedDr. Zdenka Lebedová. Tito členové nemají přiděleny žádné konkrétní úkoly,
v případě potřeby jsou jejich zkušenosti využívány „ad hoc“.
Činnost komise lze rozdělit do dvou základních oblastí:
První oblast je legislativní. V letech 2011 a 2012 se komise podílela na zpracování pěti vnitřních předpisů ČAS,
které jsou v působnosti jiných odborných komisí ČAS, a to na směrnici ČAS č. 1/2011, kterou se mění směrnice ČAS č. 1/2010, o cestovních náhradách, směrnici ČAS č. 3/2011, o rozhodčích, směrnici ČAS č. 4/2011,
o trenérech, směrnici ČAS č. 1/2012, kterou se mění směrnice ČAS č. 1/2010, o cestovních náhradách, ve znění
směrnice ČAS č. 1/2011, a směrnici ČAS č. 3/2012, kterou se mění směrnice ČAS č. 2/2010, o vedení účetnictví a hospodaření.
Na webové stránce ČAS také komise zveřejnila úplná znění tří vnitřních předpisů ČAS, která byla v průběhu
let 2011 a 2012 novelizována, a to pod číslem 5/2011 úplné znění směrnice ČAS o poplatcích a odměnách
v ČAS, pod číslem 6/2011 úplné znění směrnice ČAS o ochraně osobních údajů a pod číslem 2/2012 úplné
znění směrnice ČAS o cestovních náhradách.
Vnitřní předpisy ČAS lze nalézt na webových stránkách ČAS - www.atletika.cz/o-nas/predpisy/.
Druhá oblast je organizační. Sem patří především vyhodnocování přihlášek atletických klubů a oddílů k činnosti pro přílohovou část výročních zpráv ČAS a vedení řízení ve věcech registrace sportovce, změny registrace
sportovce (přestupu) a registrace cizince. Přihlášky atletických klubů a oddílů k činnosti a přihlášky k registraci
sportovců a cizinců se podávají prostřednictvím příslušných elektronických formulářů na webových stránkách
ČAS - www.atletika.cz/clenska-sekce/oddily/prihlasky-oddilu-a-registrace-zavodniku/.
Dalšími činnostmi z této oblasti jsou zpracovávání organizačních a obsahových zabezpečení zasedání valných
hromad ČAS, včetně stanovení počtu delegátů zvolených valnými hromadami KAS a PAS a vyslaných členy
ČAS, organizačních a obsahových zabezpečení zasedání výboru ČAS a návrhů na udělení titulu Čestný člen
ČAS. Dále sem patří předkládání návrhů na delegování členů předsednictva ČAS na valné hromady KAS a PAS,
přijetí nových atletických klubů a oddílů za členy ČAS a jmenování delegátů ČAS na mistrovství České republiky a mezinárodní závody konané na území České republiky atd.
Ještě v tomto roce komise připraví novelu směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích. Uvítal bych,
kdyby se funkcionáři atletických klubů a oddílů s novelou po jejím zveřejnění na webových stránkách ČAS www.atletika.cz/o-nas/predpisy/, seznámili. Tím bychom předešli zbytečným nedorozuměním a prodlevám,
které se vyskytují především v rámci vedení řízení ve věcech registrace sportovce, změny registrace sportovce
(přestupu) a registrace cizince, jejichž hlavní příčinou je podle názoru komise ne vždy optimální znalost výše
uvedeného vnitřního předpisu ČAS právě ze strany funkcionářů atletických klubů a oddílů.
Závěrem musím podotknout, že činnost komise vyžaduje úzkou spolupráci
s některými zaměstnanci ČAS, konkrétně pak s ředitelem Mgr. Františkem Fojtem, ekonomkou Ing. Martinou
Renzovou, koordinátorem statistiky Ing. Martinem Mastným a organizačně administrativní pracovnicí Elenou
Fiřtovou, kterým tímto za jejich vstřícný přístup a pomoc děkuji.
Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS
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■ VÝZVA ČESKÉHO KLUBU FAIR PLAY
26. října 2012, 09:24
Vážení, ráda bych vás tímto poprosila o spolupráci s Českým klubem fair play Českého olympijského výboru.
Uvítáme, uvědomíte-li nás o konkrétních činech, které by zasloužily ocenění. Stejně tak bychom rádi odměnili
osobnosti, které svým celoživotním postojem, zejména vedením mladých sportovců k čestnosti, mohou být pozitivním příkladem celé společnosti.
Věříme, že je stále dost lidí, kteří ocenění zaslouží, ale spíše se stává, že jim není věnována dostatečná pozornost
a Předsednictvo Klubu FP se o nich nedozví.
Pokud máte konkrétní návrh, prosím zašlete bu mailem na adresy:
info@olympic.cz nebo kvetoslava@centrum.cz nebo poštou na ČOV, Benešovská 6, 101 00 Praha 10.
Děkujeme za spolupráci.
Květa Pecková, předsedkyně Českého klubu fair play
■ PŘIHLÁŠKA K LIGOVÉ SOUTĚŽI DRUŽSTEV V ROCE 2013
29. října 2012, 14:57
Přihláška ke stažení zde http://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlaska-k-ligove-soutezi-druzstev-v-roce-2013/
Vyplněné vrate nejpozději s datem pošty 26. listopadu 2012 na e-mailovou adresu: jkubica@sp4.cz
nebo obyčejnou poštou na adresu: Jaroslav Kubica, Na prameni 531, 252 41 Dolní Břežany
Jaroslav Kubica
■ OBNOVA REGISTRACE ATLETŮ
Obnovu registrace atletů a atletek mohou kluby a oddíly provádět od 1.11. do 31.12.2012 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 31.12.2012 a dříve.
4. Cizinců a atletů, kterým skončila registrace v roce 2011 a dříve, se obnova registrace netýká.
5. Pro české atlety, kterým končí registrace 31.12.2012, 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 obnovena
registrace, na atletika@atletika.cz nebo mmastny@atletika.cz.
Martin Mastný
■ ZPRÁVA ORGANIZAČNÍ KOMISE ČAS K PŘESTUPŮM
8. listopadu 2012, 13:24
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 uvedenými
v čl. 7 až 13 a procesními ustanoveními uvedenými v čl. 21 až 25 směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných
sportovcích.
Aktuálním přestupním obdobím je 1. až 30. listopad 2012.
Přestup lze ohlásit pouze na modrém tiskopisu „Ohlášení přestupu“ (viz příloha 2 směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných 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 poštou.
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 příkazu
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 oddílu (viz webové stránky ČAS - http://www.atletika.cz).
- Rovněž se vyskytují případy, kdy přestup ohlašují sportovci, kteří nejsou vůbec registrováni.
Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS
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■ POUZDRA NA PŘEPRAVU A ULOŽENÍ OŠTĚPŮ
16. listopadu 2012, 14:24
Informace o pouzdrech na oštěpy ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/vyroba-pouzder-naostepy/
Aleš Žárský

■

Z KRAJŮ

Obsah: Z činnosti v krajích s. 5 / Jednání KAS s. 7
■Z

ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ PŘEDSTAVUJEME AK PSK ZLÍN
Info o oddílu: www.akzlin.cz
Počet registrovaných atletů v klubu: 347
(údaje k 19. 11. 2012 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v oddílu odpovídal místopředseda Bohumil Vrána.
Váš klub má podle aktuální databáze na webu ČAS 347 členů. Kolik jich máte celkově, včetně těch
neregistrovaných u ČAS?
Včetně neregistrovaných má náš klub v současné době celkem 479 členů.
Jaký trend v základně pozorujete?
V posledních letech se rozrostla zejména zásluhou kategorie nejmladších dětí, tj. od 4 do 11 let, tzv. přípravky. Děti jsou rozděleny do 6 tréninkových skupin podle věku, každá skupina má dva kvalifikované trenéry. Tomuto trendu určitě napomohla rekonstrukce Stadionu mládeže. Problém, a domnívám se že
celorepublikový, je v kategoriích dorostu a juniorů, kde pozorujeme úbytek členstva.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
V našem klubu se z počtu registrovaných v tomto roce pravidelně zúčastňovalo tréninkové a závodní činnosti
celkem 177 závodníků a závodnic.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Pravidelně přihlašujeme do soutěží družstev osm týmů. Jedná se o družstvo mužů a žen, jedno dorostenecké
a jedno juniorské družstvo, žáci starší, žáci mladší a totéž u děvčat. Kromě toho soutěží v rámci kraje i naše
družstva přípravek, celkem šest týmů.
Jaký je ve vašem klubu zájem o Atletiku pro děti?
Program „Atletika pro děti“ je určitě přínosem. Zájem dětí je velký, přesahující možnosti klubu. Problém je
jednak v získávání nových trenérů a v zimním období kapacita tělocvičen. Vše samozřejmě souvisí i s finančními prostředky.
Nastiňte prosím fungování AK.
Nejvyšším orgánem klubu je Valná hromada, která se schází nejméně jedenkrát ročně. V mezidobí řídí chod
klubu výkonný výbor, který má 9 členů, kontrolu jeho činnosti má na starosti tříčlenná dozorčí rada. Trenérská rada je podřízena výkonnému výboru.
Kdo za co odpovídá ve výboru?
Statutárním orgánem je předseda klubu Ing. Zdeněk Štěrba a místopředseda JUDr. Bohumil Vrána. Ve výboru
jsou dalšími funkcemi: výkonný předseda (Oskar Opavský), hospodář (Renata Chludilová), zástupce rozhodčích
(Milena Opavská), zástupce trenérské rady (Stanislav Laciga), vedoucí sportovního střediska (Zdeňka Mušinská),
zástupce sportovního gymnázia (PhDr. Jaroslav Halva) a další člen bez vymezené působnosti (Martin Janiš).
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Kolik dalších činovníků se podílí na práci v klubu?
Kromě devíti členů výboru se na práci v klubu aktivně podílí celkem 24 trenérů a 29 rozhodčích.
Umožňuje váš zrekonstruovaný stadion již pořádat mistrovství ČR?
V roce 2010 došlo k částečné rekonstrukci našeho stadionu. V podstatě se jedná o novou umělohmotnou
dráhu (8 drah po obvodu, 9 na rovince) a většinu sektorů. Klub dosud nemá k dispozice část potřebného vybavení (např. překážky vč. steeplových, ochranná klec pro disk a kladivo, el.časomíru, větroměry aj.). To je také
jeden z důvodů, proč zde nelze pořádat mistrovství ČR, ale ani další soutěže kromě mladšího žactva či tradičního mítinku s vybranými disciplínami. Na akci většího rozsahu tedy zatím ani nemůžeme pomýšlet.
Zlínský stadion „vydržel“ se škvárovým povrchem jako jeden z posledních, mělo to i nějaké další
důsledky?
Víceletá pauza (8 let) od pořádání větších akcí z důvodu neregulérnosti stadionu se projevila zejména v úbytku
rozhodčích a zkušeností z větších závodů. Stadion nemá žádný přístřešek, takže v případě deštivého počasí se není
kam schovat. Tento nedostatek jsme výrazně pocítili při pořádání mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva
družstev. Pokud nebudou vyřešeny naznačené stávající problémy, kandidaturu na MČR si nemůžeme dovolit.
Existuje plán, jak doplnit vybavení a zázemí stadionu?
Plán nebo spíše představa vedení klubu o doplnění a zázemí stadionu existuje. Jedná se však o finančně nákladné řešení, na které nemá klub vlastní dostatečné prostředky.
Kde sháníte peníze ?
O finančním zabezpečení na potřebné vybavení jednáme především s místními orgány veřejné správy – Krajský úřad pro Zlínský kraj a Magistrát města Zlína, oslovujeme sponzory, ze kterých nám výrazně dlouhodobě
vychází vstříc zejména firma PSK - Průmyslové stavby a konstrukce Zlín, a.s. Samotný AK se snaží zajiš ovat
některé finančně nenáročné položky z vlastních zdrojů.
Které závody jste jako oddíl letos pořádali (nebo ještě pořádáte)?
I přes přetrvávající potíže jsme v tomto roce několik závodů uspořádali. Byl to především tradiční mítink „Zlín
2012“, zmíněné mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva, dále soutěže regionálního charakteru v kategoriích žactva, atletické středy a mimo stadion již 65. ročník běhu „Přes valašské kotáry – běh Zlínem“. V prosinci tohoto roku ještě chystáme 5. ročník „Mikulášské la ky“. Kromě uvedeného se pro nejmladší atlety
uskutečnil „Dětský den“, kterého se účastnilo 120 dětí.
Co chystáte pro rok 2013?
V příštím roce plánujeme obdobný rozsah pořádaných závodů jako v roce 2012.
Michal Procházka
■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII MUŽŮ 20-22 LET – HALA
Nemistrovské discipliny
100 y
10,0 Tomáš Prax, 54
LIAZ Jablonec n. N.
76
100 m
10,49 Petr Břečka, 62
RH Praha
84
150 m
15,91 Pavel Maslák, 91
Dukla Praha
11
300 m
33,30 Pavel Maslák, 91
dtto
11
500 m
1:02,27 Štěpán Tesařík, 78
dtto
00
600 m
1:17,2 Václav Hřích, 72
Olymp Praha
93
1 km
2:20,49 Jakub Holuša, 88
Opava
08
1 míle
4:09,49 Jakub Živec, 90
Lovosice
11
2 km
5:09,99 Jan Kraus, 65
LIAZ Jablonec n. N.
87
110 m př.
14,3 Lubomír Nádeníček, 47
RH Praha
68
200 m př.
26,0 Jan Carda, 89
Slavia Praha
09
3 km chůze
3:23,92 Roman Říha, 90
Frýdek Místek
11
Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji.
Jiří Hetfleiš
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TJ LIAZ JABLONEC N / N. - 65 LET ODDÍLU

2. listopadu 2012, 09:30
Setkání jabloneckých atletů u příležitosti 65. výročí založení oddílu se koná 8.12.2012.
Propagační leták ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/tj-liaz-jablonec-nn-65-let-oddilu/

■ JEDNÁNÍ KAS
JIHOMORAVSKÝ KAS, 10. 10. 2012
Schůzi zahájil předseda C. Nezdařil. ■ Hodnocení podzimních závodů družstev: Juniorky AK Olymp obhájily po
dvanácté prvenství v ČR, dorostenky AK Olymp byly sedmé, dorostenci AK Hodonín pátí, žákyně JAC Brno třetí,
žáci BYAC Brno druzí. V extralize se umístnil AK Olymp na druhém a Univerzita na čtvrtém místě. Je třeba rozvíjet koncepci spolupráce mezi JM oddíly ke zlepšení výsledků družstev. ■ Hodnocení SCM provedla Nezdařilová.
■ Posledním závodem podzimní sezony je Mistrovství JmK v přespolním běhu 13.10. v Bystrci. ■ Znovu obeslat
oddíly se žádostí o termíny závodů v hale (Ošlejšek). ■ Pozvánka na seminář pro nové řídící pracovníky soutěží
ČAS (rozeslat mailem na oddíly a dát na stránky JmKAS). ■ Letos se bude rozdělovat 100.000 Kč na talentovanou mládež. Rozdělení podle medailového umístnění a výsledků MU. ■ Výbor dává podnět ke zvážení výsledků
závodníků zařazených v SCM podle výsledků během sezony a možnost přeřazení do vyšší skupiny SCM (rekord
ČR, limit IAAF,…). ■ Schváleny dvě žádosti na zřízení SpS – JAC Brno a Moravská Slavia Brno. Výbor doporučuje
UNI Brno pouze jako doplňkovou SpS. ■ 22. listopadu proběhnou oponentury v Praze. ■ Anketa o Nejlepšího
atleta JmK proběhne v případě, že se bude konat Brněnská laka, při těchto závodech v Olympii.
ZLÍNSKÝ KAS, 11. 10. 2012
Schůzi řídil předseda svazu Květoslav Tichavský. ■ Po přivítání přítomných se přešlo k vlastnímu programu, schválení
minulého zápisu, probrání dlouhodobých bodů k řešení. ■ Projednání informací o konaných nemistrovských soutěží
v kraji. ■ Informace o změně termínu konání Otrokovického půlmaratónu. ■ Rozebrána účast na mezikrajovém utkání žactva. ■ Podána informace o přípravě VI. LODM 2013 – atletika bude v Uherském Hradišti. ■ Schválen návrh
termínů schůzové činnosti Z-KAS na rok 2013. ■ Vzata na vědomí pozvánka na seminář pro nové řídící pracovníky
soutěží ČAS. ■ Probráno vše potřebné k letošním oponenturám SCM, SG a SpS, které se letos uskuteční v Praze dne
5. listopadu.
KAS VYSOČINA, 17. 10. 2012
Kontrola úkolů. ■ Výbor schválil odměny pořadatelům jednotlivých kol krajského přeboru družstev. ■ Výbor schválil závěrečné tabulky krajských přeborů družstev. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení organizace MČ družstev starších žáků a žákyň: + organizace, + práce řídících soutěží, + práce rozhodčích, + práce kanceláře. ■ Výbor se zabýval
návrhem nové koncepce KP jednotlivců mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek: - nedostatečně připravený podklady, navrhovatel se ze schůze omluvil; - v roce 2013 zůstanou přebory společně v jeden den. ■ Výbor
projednal návrh organizace soutěží přípravek na rok 2013: - závody se uskuteční ve Velkém Meziříčí, Humpolci, Pacově a Třebíči; - oddíly se budou zúčastňovat podle zájmu; - na závodech se budou vyhlašovat jednotlivci ve vícebojích; - v Jihlavě se uskuteční finále jako soutěž družstev; - příspěvek na pořádání zůstává nezměněn. ■ Výbor
projednal organizaci KPD mladšího žactva: - přebor proběhne formou vícebojů (3 klasický, 2 z mistrovských disciplín).
■ Výbor vzal na vědomí termín oponentur SG, SCM a SpS. ■ Výbor schválil účast předsedy KAS na oponenturách
v Praze. ■ Výbor schválil příspěvek na dopravu na místo srazů na mezikrajová utkání. ■ V sobotu 24.11. proběhne
školení rozhodčích III. třídy. Oddíly přihlásí zájemce Ivanovi Tůmovi do 10.11.2012. ■ Výbor vyhlašuje anketu Atlet
Vysočiny 2012, vyhlášení proběhne 16.11. v Jihlavě, podklady Svoboda, ceny zajistí Fišera, občerstvení Švec. ■ Vyhlášení výsledků Běžeckého poháru proběhne 16. 11. v Jihlavě. ■ Příští schůze 12. 12. 2012 v 16 hodin, Jihlava.
PLZEŇSKÝ KAS, 25. 10. 2012
Před prvním bodem programu jednání předseda a následně členové výboru poblahopřáli hospodáři svazu panu Ji-
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římu Bastlovi k jeho nadcházejícím šedesátinám. ■ Kontrola úkolů. ■ Informaci z pravidelné schůze servisní organizace KR ČSTV, bývalého PKS ČSTV podal zástupce svazu u této nové organizace Hubáček. Svaz nemá s novou organizací uzavřenou žádnou dohodu. Přesto má zájem o informování, tj. zasílání písemných informací o činnosti této
nové, zástupné organizaci ČSTV. Výbor navrhl a odsouhlasil poskytnout KR ČSTV za tyto služby příspěvek ve výši 500,Kč/rok. ■ Oponentury ČPTM 2012 Plzeňského kraje se uskuteční v úterý 6.11. ■ Nepotvrzené smlouvy na finanční
příspěvek z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR z našeho kraje. ■ Olympiáda DM 2013 se uskuteční ve
dnech 24.-27.6.2013 v Uherském Hradišti. Výbor navrhl a odsouhlasil, že vedoucím atletické části bude Z. Šilhánek,
šéftrenérem J.Ryba. ■ Finanční příspěvek KAS pořadatelům letošních krajských soutěží. Odměny byly navrženy a odsouhlaseny oddílům-klubům AC Domažlice, Atletika Klatovy, AC Nýřany, Sokol SG Plzeň-Petřín, B.Stříbro, TJ Sušice,
Mílaři Domažlice a ŠAK při ZŠ Přeštice. ■ Předseda KAS informoval, že našemu kraji byla KM ČAS přidělena jedna
nová sada pro atletiku mládeže. Zatím bude uložena u předsedy soutěžní komise a sekretáře KAS pana Janečka. ■
Halová OM Plzeňského a Karlovarského kraje 2013 se uskuteční ve dnech 27.1.2013 /Ne/ starší a mladší žactvo
a 2.2.2013 /So/ dorost až dospělí v přetlakové hale v Praze na Strahově. Druhá hala 2.2. bude uspořádána jako otevřený závod. Na základě dohody předsedů obou krajů obě haly uspořádá KKAS. ■ Došlo k dohodě mezi naším a Jihočeským krajem na pořádání některých společných krajských soutěží v příštím roce. ■ Soutěžní komise ČAS vydala
předběžnou termínovou listinu 2013, v našem kraji se uskuteční dva mistrovské závody. ■ Informace ze schůze soutěžní komise ČAS, mj. se projednával návrh KM ČAS na změnu soutěží mládeže, kategorií juniorů a dorostu v příštím roce. ■ Soutěže družstev dospělých řízených soutěžní komisí ČAS doznají v příštím roce rovněž několik změn.
Extraliga mužů a žen bude mít 8 družstev mužů i žen a bude mít dvě kola. První kolo klasicky, druhé bude složeno
z 8 mítinků. ■ Navrženo, aby byla z pořadu M ČR v hale vypuštěna chůze. Dále bylo navrženo místo štafet 4x400m
běžet 4x200m a v Jablonci na žactvu místo 3x300m běžet 4x300m. Návrhy podléhají schválení P ČAS. ■ Hospodář
informoval výbor o vyrovnání 50% úhrady za mistrovské medaile a poháry na letošní rok KKAS. ■ Dále byla hospodářem vyfakturována a EK ČAS uhrazena faktura za dopravu krajských družstev mladšího žactva na mezikrajové utkání. ■ Do konečného finančního vyrovnání chybí vyfakturovat EK ČAS zbytek příspěvku na zabezpečení KP. ■
Poslední mistrovský závod KAS Mistrovství Plzeňského kraje v půlmaratonu mužů a žen se uskutečnil v rámci 5. ročníku HERVIS půlmaratonu, memoriálu Onči Krásného v sobotu 6.10.2012 v Plzni. Závod každý rok nabývá na popularitě, nakonec na start nastoupilo 509 závodníků a závodnic z 13 států Evropy i ze zámoří. ■ Pohár mládeže
Plzeňského kraje v přespolním běhu 2012 byl zakončen posledním závodem v sobotu 20.10. v Klatovech Během klatovskou Hůrkou. ■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 22.11.2012.
JIHOČESKÝ KAS, 29. 10. 2012
Ekonomka JčKAS přednesla stav hospodaření, zejména z pohledu na příspěvek na činnost kraje a příspěvek na zabezpečení KP, dále na SCM. Hospodaření za rok 2012 bude předneseno na VV KAS v 01/2013 v rámci přípravy na
VH JčKAS. Dále ve spolupráci s M. Rybákem zpracuje vyhodnocení grantu KU. ■ Termíny 2013 - hala, kros: Krajský
přebor jednotlivců Jihočeského kraje v hale - termíny: sobota 12. 1. 2013 a sobota 26. 1. 2013. Zatím není zpráva
z ČAS, zda bude ekonomické zajištění haly pro kraje jako letos. Komise rozhodčích zajistí nominaci na halu 2013.
KP přípravky v N. Včelnici, termínově dořeší STK Rybák. Dále připraví přihlášku do soutěží v roce 2013. Kros v Stř.
Hošticích - společný s ZČ krajem 16. 3. 2013. ■ Předložené hodnocení SCM a Hodnocení SG 2012: Projednané
hodnocení a návrhy na zařazení v 2013. Rozeslán zpravodaj SCM č. 2 a rozdělení finančních prostředků na jednotlivé závodníky. Ve zpravodaji jsou opět uvedeny způsoby čerpání. Oponentury se budou konat v pondělí 5. 11. 2012.
■ Ve dnech 23. - 28. 6. 2013 se uskuteční ve Zlínském kraji Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže ČR. ■ MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou: Termín 7. října 2012, místo Linec. ■ Mezikrajového utkání družstev mladšího žactva 16. září 2012 na Kladně: Výběr kraje skončil na pěkném 2. místě, účastníkům poděkováno dopisem i veřejně
při KP v Táboře a ČB. ■ Mezikrajové utkání družstev staršího žactva z pověření ČAS pořádá PSK Olymp Praha. Místo:
atletická hala Otakara Jandery, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7. Datum: 2. prosince 2012. ■ Atlet roku 2012:
Vyhlášení se bude konat 25. ledna 2013 v ČB, Anketu zpracuje Václav Tipka. ■ Příští schůze se bude konat v Praze
12. 1. 2013 při KP v hale.
PAS, 30. 10 2012
Výbor schvaluje po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: zápis z jednání výboru 25.9. 2012; kontrolu plnění usnesení výboru PAS. ■ Výbor schválil: Pražskou halovou termínovou listinu pro rok 2013. Soutěžní řád
pražské halové sezóny pro rok 2013. Rozpisy pražských veřejných halových závodů pro rok 2013. Na návrh předsedy komise mládeže uspořádání halového meziměstského utkání mladšího žactva PRAHA – BRNO v březnu 2013.
5. Účast Prahy v mezikrajovém halovém utkání staršího žactva v prosinci 2012 v Praze. ■ Výbor schválil: 1. Předložený návrh PAS na podání grantů hl.m. Prahy pro rok 2013. 2. Svolat pracovní poradu předsedů vybraných praž-
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ských atletických oddílů k programu 8 grantů hl. m. Prahy na 6.11.2012. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení pražských článků talentované mládeže s připomínkami, které zazněly při projednávání jednotlivých hodnocení. Výbor
schválil: Účast předsedy PAS a místopředsedy PAS na oponenturách pražských ČTM 19.11.2011. Doporučit předsednictvu ČAS návrh na zřízení dalšího sportovního střediska mládeže v Praze při oddílu Spartak Praha 4. ■ Výbor
vzal na vědomí informaci o konání školeni rozhodčích III. třídy a prolongační seminář pro rozhodčí II. a III. třídy. ■ Výbor
schválil: Návrh pracovní skupiny na vyhlášení nejlepších atletů Prahy v roce 2012 v mládežnických kategoriích. Pozvat na vyhlášení nejlepších mládežnických atletů Prahy jako čestné hosty Libora Varhaníka, Františka Fojta, Tomáše
Dvořáka, Tomáše Purmana a zástupce hl.m. Prahy. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o konání řádné volební valné
hromady PTU. ■ Výbor schválil: Účast atletického družstva Prahy na LODM v plném rozsahu soutěžního řádu atletické části LODM v roce 2013. Hlavním vedoucím družstva Prahy Milana Gálu. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o vyúčtování dvou grantových programů udělených magistrátem hl. m. Prahy pro PAS v roce 2012. ■ Výbor schválil:
Požádat ČAS o přidělení pořádání mezistátního utkání juniorů a juniorek ČR-Chorvatsko-Maarsko-Slovinsko v červenci 2013. Komisi PAS ve složení Tikal, Ruda, Skála pro další jednání o pořádání MU juniorů a juniorek. ■ Příští jednání výboru PAS se uskuteční 29. listopadu 2012 jako společné zasedání s předsedy pražských atletických oddílů.

■

KALENDÁRIUM

Medailony s. 9 / Nekrology s. 11
MEDAILONY 1. 12. - 31. 12. 2012
1. 12. 1932 Brníčko Radomil Skoumal, kladivář, trenér od 1955, začínal v Zábřehu 1948-71, potom Gottwaldov 1972-80, Ústí nad Labem 1981-86 a AK Zlín 1987, ved. trenér AZ, TSM v Zábřehu, Ústí nad Labem a Zlíně
1961-85. Významní svěřenci: R. Skoumal, J. Skoumalová, N. Tomečková, F. Fojt a další. Publikace: „Rámcové
programy přípravy mládeže v TSM“ (1977), „Program přípravky v TSM“ (1980), „Vrhy a hody - Vrcholový sport“
(1985). Otec Radomila a Jany Skoumalových - viz hesla. Os. rekord: kladivo 48,00 (1957).
3. 12. 1962 Kutná Hora Zdeněk Lubenský, tyčkař. Začínal v RH Kutná Hora (1974-60, trenér otec Zdeněk), poté
RH Praha (1980-83), VŠ Praha (1986-89, trenér P. Beran), Olymp Praha (1990), USK Praha (1991-99, trenér od
1992 P. Sluka). Mistr ČR 1984, 1986 a 1993, v hale 1986, 1987, 1989, 1990 a 1992, 1981 (desetiboj). Čs. mistr
1985-89, v hale 1986 a 1989. Držitel 3 českých rekordů 566 (1985) - 573 (1987). Reprezentoval v 17 mezist. utkáních (1984-92), z toho 4x v EP. Účastník SHH 1985 (13.), ME 1986 (6.), HME 1986 (6.) a 1989 (14.), Univerziády 1987 (8.), MS 1987 (0 ve fin.), 1991 a 1993 (kval.), OH 1988 (11.). Os. rekordy: 110 m př. 14,58 (1982),
tyč 573 (1987), desetiboj 6746 (1981). Člen ekonomické komise ČAS od 2005. 3. 12. 1922 Zdeněk Matys, výškař, dálkař. Začínal v Sokole I a SK Viktoria Plzeň (1939-45), poté VSK Praha (1946-47), Sokol Vinohrady (194850), ČKD Stalingrad (1951-52). Mistr republiky 1949 a 1951 (skok do výšky). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních
(1947-51). Účastník ME 1946 (dálka 7.). Os. rekordy: výška 190 (1946), dálka 715 (1949).
7. 12. 1947 Moravská Třebová Petr Krátký, vícebojař. Začínal ve VŠ Praha (1965-71, trenér L. Koštejn), poté
Dukla Praha (1972-73, trenér M. Vlček), VŠ Praha (1974-78, trenér L. Koštejn). Mistr ČR 1977, čs. mistr 1970,
1971, 1976 a 1977 (desetiboj). Držitel 2 českých rekordů v desetiboji 7876 (1973) a 7673e (1977). Jako první
český desetibojař překonal hranici 7800 (7876 Praha 20.-21. 6. 1973). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (197177), z toho 5x v EP. Os. rekordy: 110 m př. 14,1 (1975), tyč 470 (1973), dálka 756 (1976), desetiboj 7838 (1976,
podle souč. tabulek). Trenér od 1977, trenér reprezentantů desetibojařů 1980-85, odb. as. na katedře atletiky
FTVS UK, VŠ - USK Praha. Význační svěřenci: P. Šářec, M. Machura, J. Knejp, A. Pastrňák a další, Publikoval vysokoškolská skripta a met. materiály pro školení trenérů.
9. 12. 1962 Praha Aleš Höffer († 14. 11. 2008), překážkář. Halový mistr Evropy 1988 (60 m př.). Začínal v Baníku Příbram (1974-78, trenér P. Musil), poté AŠ Mladá Boleslav (1979-81, trenér J. Horák), Slavia IPS Praha
(1982-83, trenér J. Caha), RH Praha (1984-85, trenér R. Černý), Slavia IPS Praha (1986-89, trenéři od 1985 J. Po-
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spíšil, od 1987 L. Svoboda), USK Praha (1990). Mistr ČR v hale 1985, 1989, 1990 (50 m př.), na dráze 1984-86
a 1989 (110 m př.), 1984 (4x100 m). Čs. mistr republiky 1985, 1987 a 1989 (110 m př.), v hale 1988 (60 m př.),
člen mistr. štafety 4x100 m (1984). Držitel 2 českých rekordů na 110 m př. 13,67 a 13,53 (1987). Reprezentoval
ve 13 mezist. utkáních (1984-89), z toho 2x v EP. Účastník HME 1985 a 1987 (60 m př. rozb.), 1988 (60 m př.
1.), 1989 (60 m př. 8.), 1990 (60 m př. rozb.), MS 1987 (110 m př. smf.). Os. rekord: 110 m př. 13,53 (1987).
13. 12. 1952 Vyškov Josef Hanák, oštěpař. Začínal s ledním hokejem (1966), s atletikou v Sokole Vyškov (196971), poté Dukla Praha (1972-73, trenér M. Vlček), Zbrojovka Brno (1974-82, trenérka V. Fraisová). Mistr ČR 1975
a 1978, čs. mistr 1977. Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1975-78). Účastník ME 1978 (nekv.). Os. rekord:
82,74 (1977).
13. 12. 1947 Hana Trejbalová (†12. 2. 1966), nadějná mladá závodnice ze Slovanu Mariánské Lázně, která podlehla zákeřné chorobě v 18 letech. Reprezentovala jednou. Úspěchy slavila ve sprintech, na překážkách a v dálce.
V roce 1964 získala tři mistrovské tituly na přeboru starších dorostenek na 100 m (11,9), na 80 m př. (11,2)
a v dálce (600), na mistrovství žen ani ne 17 letá mistrovský titul na 80 m př. (11,5). Byla vítězkou I. čs. sportovních her 1963 na 100 m (12,5), 60 m př. (9,1) a v dálce (589). V roce 1963 vyhrála na dor. přeboru 100 m (12,4)
a dálku (572). Jejím trenérem byl D. Rektorys.
15. 12. 1942 Vetlá Miroslav Mikyna, sprinter. Závodil za Chemičku a Spartak Ústí nad Labem (1959-61), poté
VŠ Praha (1962-66), Dukla Praha (1967-68), VŠ Praha (1969-74). Mistr republiky 1969 (4x400 a 400-300-200100 m), 1970 (4x400 m). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1961-63). Os. rekordy: 100 m 10,5 (1963), 200 m
21,1 (1963), 400 m 48,4 (1962).
16. 12. 1947 Teplice Vladislav Boháč, chodec. Držitel bronzové medaile z EHJ 1966 na 10 000 m. Začínal ve
Spartaku Sokolovo (1963-65), poté Dukla Praha (1966-67), Sparta Praha (1968). Účastník EHJ 1966 (10 000 m
3.). Os. rekordy: 10 000 m 47:03,6 (1965), 20 km 1:40:33 (1966).
16. 12. 1902 Praha Marie Mejzlíková, provd. Riedlová, pozd. Černá (†30. 5. 1981), všestranná atletka, 192024 jedna z nejlepších na světě. Držitelka světových rekordů na 200 m 28 3/5 (Paříž 21. 5. 1922) a ve štafetě
4x100 m 53 1/5 (Paříž 21. 5. 1922). Začínala v ČSK Vyšehrad 07 (1919), poté Sokol Smíchov (1921), SK Slavia
Praha (1928-29). Mistryně republiky 1923 a 1924 (200 m), 1924 (250 m), 1923 a 1924 (vrh koulí obouruč),
1928 (hod oštěpem jednoruč a obouruč), 1927 a 1928 (4x100 m). Držitelka českých rekordů na 100 m 13,8
(1921), 3 na 200 m 29,0 (1920) - 27,4 (1924), ve vrhu koulí 8,98 (1922), ve štafetě 4x100 m 53,2 (1922). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1922-24). Účastnice I. SŽH 1922 (vrh koulí obouruč 4., 4x110 y 3., 300 m
rozb.). Os. rekordy: 100 m 13,1 (1923), 200 m 27,3 (1923), dálka 486 (1923), koule 9,82 (1928), disk 28,00
(1929), oštěp 28,69 (1928).
16. 12. 1927 Praha František Šimánek, sprinter. Začínal v ČKD Dukla Karlín (1951), poté Stará Boleslav (1952),
RH Praha (1953-59), Dynamo Praha (1960-62). Mistr republiky 1957 (100 m), 1954, 1957 a 1958 (4x100 m).
Držitel českých rekordů ve štafetě 4x100 m 41,1 a 40,9 (1954) a 4x110 y 41,9 (1956). Reprezentoval v 10 mezist.
utkáních (1953-57). Účastník ME 1954 (4x100 m 4.). Os. rekordy: 100 m 10,7 (1953), 200 m 21,7 (1956). 400 m
49,8 (1958).
21. 12. 1942 František Železný, činovník a rozhodčí jihočeské obl. z Č. Budějovic, člen AR ČAS od 1993.
22. 12. 1927 Náchod Oldřich Zikmunda, trenér. Začínal v Náchodě, poté prošel Spartou a Duklou Praha především jako vícebojař až zakotvil v Bohemians Praha, kde začal působil od 1960 i jako trenér mládeže a ved. družstev. Objevil M. Špičkovou a další.
24. 12. 1922 Lomnice nad Popelkou Miroslav Krejcar (†1993), tyčkař. Začínal v Sokole Lomnice nad Popelkou
(1940-41), poté SK Nová Paka (1942-43), NSK a Sokol Mladá Boleslav (1944-45), Sokol, Technolen a Jiskra Lomnice nad Popelkou (1946-59). Mistr republiky 1948 a 1952. Reprezentoval v 19 mezist. utkáních (1947-55). Účastník ME 1946 (7.). Os. rekord: 412 (1952).
25. 12. 1947 Liberec Věra Slavičová provd. Šrámková, překážkářka. Původně házenkářka a krasobruslařka, s atletikou začínala ve Slovanu Liberec (1963-67, trenéři O. Svršek, M. Pfingstner a K. Baňa), poté VŽKG Ostrava
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(1968-69), Sparta Praha (1970-74, trenér M. Novák), LIAZ Jablonec (1976-77). Mistryně ČR 1970 (100 m př.
a 200 m př.). Čs. mistryně 1971 (100 m př.). Držitelka českých rekordů na 100 m př. 15,0 a 14,6 (1968), na
200 m př. 28,5 a 28,0 (1970). Reprezentovala v 8 mezist. utkáních (1970-72), z toho 1x v EP. Účastnice HME 1972
(50 m př., rozb.). Os. rekordy: 80 m př. 11,3 (1968), 100 m př. 13,7 (1972) a 14,36 (1974), 400 m př. 65,7
(1977).
26. 12. 1957 Tábor Jaroslav Schmied, vícebojař, trenér od 1986 v Sokole České Budějovice, pak SG České Budějovice. Významní svěřenci: N. Tomšová-Koštovalová, J. Bláha, N. Špinová a další. Os. rekordy: dálka 746 a 755h
(1982), desetiboj 6252 (1977).
27. 12. 1947 Karlovy Vary Jaroslav Štorek, sprinter. Závodil za RH a Duklu Cheb (1965-66), poté RH Praha
(1967-68). Účastník EHJ 1966 (400 m rozb., 4x400 m 4.). Os. rekordy: 200 m 21,9 (1968), 400 m 48,5 (1966).
27. 12. 1947 Velké Meziříčí František Žemba (†1969), vrhač. Držitel bronzových medailí z EHJ 1966 ve vrhu koulí
a v hodu diskem. Začínal ve Spartaku Velké Meziříčí (1963), poté Spartak Žár nad Sázavou (1964), Spartak
Brno ZJŠ (1965), VŽKG Ostrava (1966), Dukla Praha (1967-68), VŠ Praha (1969). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1966). Účastník EHJ 1966 (koule 3., disk 3.). Os. rekordy: koule 17,98 (1968), disk 55,86 (1968).
29. 12. 1932 Kopisty Jiří Cikán (†5. 8. 2006), činovník a trenér, tajemník atl. oddílu LIAZ Jablonec nad Nisou,
učitel těl. výchovy, od 1956 trenér, od 1984 trenér I. tř., významní svěřenci: R. Staňová, J. Zapadlová a další. Byl
členem oddílů Sparta Praha, Kovofiniš Ledeč nad Sázavou a LIAZ Jablonec. 1956-80 předseda oddílu Ledeč,
1980-94 tajemník oddílu LIAZ, 1969-70 předseda okr. svazu atl. Havl. Brod, 1987-2000 člen severočeské oblasti
ČAS, v ústř. atletiky 1988-94 člen STK, od 1990 člen SAS. Člen RR čas. Atletika 1993-1998.
Milan Skočovský

GRATULACE
Již 40 let se věnuje atletice v Pardubicích Pavel Studnička, rodák z Prahy (*16. 9. 1953). Za dosavadní
práci děkuje oddíl Hvězda SKP Pardubice.
Eva Hrdinová

NEKROLOGY
Atletiku SK Přerov 1923 (Spartak Přerov) postihly dvě ztráty.
Dne 26. září zemřel výborný mílař Ladislav Calábek (*29.11.1922), manžel dlouholeté přerovské atletky
a vedoucí mistrovského družstva žen Aleny Calábkové rozené Sigmundové, první přebornice juniorek na
60 m v roce 1945 z Bratislavy. Calábek byl dlouhá léta členem výboru přerovské atletiky.
19. října náhle zemřela zasloužilá členka oddílu Vlasta Nečesaná, rozená Jemelková, ve věku 84 let, která
se stala přebornicí republiky 1946 v hodu kriketovým míčkem výkonem 43 m, 59 cm. Byla manželkou vynikajícího sprintera, člena dorostenecké rekordní štafety a populárního pozaunéra Comedy jazzu Jaroslava Nečesaného (1924-1999).
Atleti Chrudimi se zármutkem oznamují, že jejich řady dne 11. října navždy opustil po těžké nemoci jejich
předseda Eduard Beránek, narozený 8. 5. 1946. Aktivně se věnoval překážkám, v oddíle pracoval postupně
jako statistik, archivář, trenér, rozhodčí a nakonec také jako předseda znovusjednocené chrudimské atletiky.
Civilním zaměstnáním dělal dlouhá léta ředitele Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi.
5. listopadu náhle zemřel dlouholetý vytrvalec, trenér, publicista, moderátor a velký propagátor běhu a běhání Ivo Domanský. Bylo mu 74 let. Posledního rozloučení v Praze Strašnicích se 12. 11. zúčastnilo na dvě
stovky jeho (především) běžeckých přátel. Více v připravovaném článku pro časopis Atletika č. 04/2012.
Čest jejich památce.
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INZERCE

STARTOVNÍ ČÍSLA
TYP B

bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 18 cm,
jednobarevné provedení
pouze se startovním číslem,
černý tisk

cena 7,50 Kč /ks

TYP D

TYP C

bílá netkaná textilie,
rozměr max. 21 x 25 cm,
dvoubarevné provedení
s možností dotisku sponzorů,
názvu závodu atd.
černý tisk číslic

bílá netkaná textilie,
rozměr 21 x 25 cm,
černý tisk číslic + další dvě
barvy s možností dotisku
sponzorů, názvu závodu
a s barevným pruhem pod číslem

cena 11,00 Kč /ks

BĚH SPADANÝM LISTÍM

cena do 500 ks 14 Kč, nad 500 ks 13 Kč

TYP E

323
10. ročník

tyvex – voděodolný,
neroztrhnutelný materiál,
rozměr 14,8 x 21 cm (A5),
neomezené sady, vysoce kvalitní
plnobarevný tisk s možností personalizace
(jméno závodníka...)

OD 15,40 K
Kčč/ks VČETNĚ DPH

cena do 500 ks 11 Kč, nad 500 ks 10 Kč

TYP F

1

vhodné pro cyklistické
závody
rozměr 14,8 x 21 cm (A5)
plnobarevné provedení,
jakýkoli barevný tisk, oboustranná laminace,
vrtané díry, možnost personalizace
123 km / 3350 m

323
10. ročník

tyvex – voděodolný,
neroztrhnutelný materiál, OD 15,40 KKčč/ks VČETNĚ DPH
rozměr 21 x 19,8 cm,
neomezené sady, vysoce kvalitní
plnobarevný tisk s možností personalizace
(jméno závodníka...)

cena 12,00 Kč /ks

BĚH SPADANÝM LISTÍM

S O S 777 5 8 1 0 4 2

TYP A

MI S TROVS T V Í ČE SKÉ RE PUBLIK Y 20 09

cena do 500 ks 11 Kč, nad 500 ks 10 Kč

Ceny jsou za 1 ks, včetně grafického zpracování a včetně DPH.
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