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■ SLOVO PŘEDSEDY
Pro tým
Věřím, že si všichni užíváte atletickou sezonu, která je v plném proudu. Rychlý sled prestižních mítinků Dia-
mantové ligy, ale také mezinárodních mítinků na našem území – Turnov, Praga Academica, TNT Express mí-
tink či EA Premium mítink – Memoriál Josefa Odložila či domácích vrcholů v podobě mistrovství republiky
a soutěží družstev rozehrávají širokou možnost závodění. 
Atletika je sice sport individuální, ale soutěže družstev přinášejí přidanou hodnotu a jsou jistě zpestřením.  Nyní
čeká český národní tým start na mistrovství Evropy družstev v Dublinu, kde budou naši závodníci bojovat
o body potřebné k co nejlepšímu umístění v první lize ME družstev. Start v Dublinu ale nebude jen mimořád-
nou startovní příležitostí, ale je také taktickou partií, koho na kterou disciplínu nominovat, aby celkový počet
přinesl co nejvyšší příčku. Těší mě, že atleti berou start za družstvo prestižně. To nejlépe demonstrovala Bar-
bora Špotáková, která před dvěma lety nastoupila v dešti k závodu ve vrhu koulí, aby nahradila zraněnou ko-
legyni v týmu. Ale i mnozí další, kteří ve prospěch týmu absolvovali více startů. V týmové soutěži rozhoduje
každý bod a je jedno, za jaké umístění je vybojován. Právě snaha o zisk pro tým dělá tohle mistrovství Evropy
atraktivní. 
Těší mě, že souboje našich atletů budete moci sledovat v přímých přenosech České televize na ČT Sport v so-
botu 22. června od 14:25 hodin a v neděli 23. června od 14:40 hodin. 
Přeji Vám mnoho atletických zážitků a to nejen příští víkend.

Libor Varhaník,
předseda ČAS

■ ČAS INFORMUJE

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám na šesté číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představo-
váním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme Ústeckým a AK Most.
Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali napsat své obsahové i formální připomínky na mpro-
chazka@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 11. června
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ ČAS jako velmi dobré zhodnotilo umístění Lucie Pelantové, Anežky
a Elišky Drahotové na EP v chůzi. Celkově zhodnotilo vystoupení chodecké reprezentace na EP jako dobré. ■ P
ČAS zhodnotilo vystoupení dorosteneckých družstev na MU 17 jako výborné. ■ P ČAS schválilo nominaci zá-
vodníků a doprovodu na ME v běhu do vrchu 2013. ■ P ČAS vzalo na vědomí nominaci závodníků a doprovodu
na LSU 2013. ■ P ČAS vzalo na vědomí Informaci K. Pilného ze zasedání EAA v Berlíně (3. - 5. května). ■

Karolína Farská

Jednání 16. června
Předsednictvo ČAS podle čl.XX odst.7 Stanov ČAS a čl.23 Směrnice ČAS č.2/2010 rozhodlo o změně schvále-
ného rozpočtu. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o představení nového partnera české atletické reprezentace
společnosti Nike. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu na EP ve vícebojích: družstvo žen – Eliška
Klučinová, Kateřina Cachová, Aneta Komrsková, družstvo mužů – Jaroslav Hedvičák, Pavel Baar, Adam Hrom-
čík, Václav Sedlák. ■ P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na MU 19, EYOF 2013, ME juniorů a ME do 22
let. ■ P ČAS schválilo Zásady zpracování rozpočtového záměru ČAS pro rok 2014. ■ P ČAS schválilo nominaci
na LSU: Václav Barák - 400 m př, Jitka Bartoničková - 400 m, Kateřina Cachová - sedmiboj, Tereza Čapková - 1500
m, Petr Frydrych - oštěp,  Jiří Homoláč - půlmaraton, Eliška Klučinová - sedmiboj, Tereza Králová - kladivo, Eva
Krchová - 3000 m př., Romana Maláčová - tyč, Martin Mazáč - 110 m př., Vít Pavlišta - půlmaraton, Lucie Pe-
lantová - 20 km chůze, Martin Stašek – koule. ■ P ČAS schválilo nominaci na ME družstev v Dublinu: Muži:
100 m – Zdeněk Stromšík, 200 m – Pavel Maslák, 400 m – Daniel Němeček, 4x100 m – Jan Jirka, Pavel Maslák,
Lukáš Š�astný, Michal Desenský, Zdeněk Stromšík,  4x400 m – Pavel Maslák, Daniel Němeček, Jan Tesař, Petr
Lichý, 800 m – Jan Kubista, 1500 m – Jakub Holuša, 3000 m – Milan Kocourek, 5000 m – Lukáš Kourek, 110 m
př. – Martin Mazáč, 400 m př. - Václav Barák, 3000 m př. – Lukáš Olejníček, výška - Jaroslav Bába, tyč - Jan Kud-
lička, dálka - Milan Pírek, trojskok – Martin Vachata, koule - Ladislav Prášil, disk - Tomáš Voňavka, kladivo - Lukáš
Melich, oštěp - Vítězslav Veselý, náhradník - Petr Vitner – 800 m , 1500 m, 3000 m, Ženy: 100 m - Kateřina Če-
chová, 200 m - Kateřina Čechová, 400 m - Zuzana Hejnová, 4x100 m - Kateřina Čechová, Petra Urbánková, Mar-
tina Schmidová, Barbora Procházková, Iveta Mazáčová, 4x400 m - Zuzana Hejnová, Jitka Bartoničková, Denisa
Rosolová, Lenka Masná, 800 m - Lenka Masná, 1500 m - Tereza Čapková, 3000 m, 5000 m – Květa Pecková,
Lucie Sekanová, 100 m př. - Lucie Škrobáková, 400 m př. - Denisa Rosolová, 3000 m př. - Eva Krchová, výška -
Romana Dubnova, tyč - Jiřina Svobodová, dálka - Jana Korešová, trojskok - Lucie Májková, koule - Jana Kární-
ková, disk - Jitka Kubelová, kladivo - Tereza Králová, oštěp - Nikola Ogrodníková. ■

Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE
■ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA USPOŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 (2015)

29. května 2013, 16:10  
Soutěžní komise ČAS vypisuje výběrové řízení na uspořádání mistrovství České republiky pro rok
2014:
– v přespolním běhu mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších

žákyň, mladších žáků a mladších žákyň
(předpokládaný termín - 29. března)
– v běhu na 10000 m na dráze mužů, žen, juniorů a juniorek
(předpokládaný termín - 3. května)
– mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků
a mladších žákyň ve vícebojích
(předpokládaný termín - 23. až 25. května)
– juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze
(předpokládaný termín - 28. a 29. června)
– mužů a žen do 22 let na dráze
(předpokládaný termín - 30. a 31. srpna)
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– družstev mužů a žen
(předpokládaný termín - 7. září)
– žáků a žákyň na dráze
(předpokládaný termín - 20. a 21. září)
– v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek
(termín ještě není určen)

Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze pro rok 2015
(předpokládaný termín - 27. a 28. června)

Vyzýváme všechny zájemce, aby své přihlášky do výběrového řízení zaslali bu� poštou na adresu:
Soutěžní komise ČAS, Diskařská 100, 169 00 Praha 6, nebo e-mailem na adresu vfiser@atletika.cz,
a to nejpozději do 30. června 2013.

Všem přihlášeným zájemcům budou následně zaslány konkrétní podmínky pro uspořádání mistrovství České re-
publiky pro rok 2014 (2015).

Pro informaci případných zájemců jsou v přiložené tabulce uvedeny částky, kterými ČAS přispívá pořadatelům na
technické zabezpečení mistrovství České republiky pro rok 2014 (2015). Kromě toho ČAS hradí na mistrovstvích
České republiky pro rok 2014 (2015) měření zajiš�ované smluvním partnerem ČAS (a v některých případech
i režii závodu a TV stěnu).
V Praze dne 27. května 2013 Dušan Molitoris, předseda soutěžní komise ČAS

■ EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES - PŘIHLÁŠKY POUZE DO 30.6.
4. června 2013, 11:49  

European Kids Athletics Games se konají 9.-11.9.2013 v Brně.
Informace k závodům zde: 
http://www.atletika.cz/cas-informuje/european-kids-athletics-games-prihlasky-pouze-do-3/

Ctibor Nezdařil, ředitel závodu

■ TABULKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV PO 2. KOLE
4. června 2013, 15:54 

Obsah publikace:
Tabulky po 2. kole ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-soutezi-druzstev-po-1-kole/ 
Jedná se prozatím o neúplné tabulky. Vyzýváme řídící soutěží o doplnění zbývajících tabulek.
(V článku také tabulky po 1. kole.) Václav Fišer, oddělení soutěží ČAS
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■ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ČAS NA POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 (2015)

SOUTĚŽ ČÁSTKA
MČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek,
starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.000 Kč
MČR v běhu na 10000 m na dráze mužů, žen, juniorů a juniorek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000 Kč
MČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků,
starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.000 Kč
MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210.000 Kč
MČR mužů a žen do 22 let na dráze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.000 Kč
MČR družstev mužů a žen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.000 Kč
MČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.000 Kč
MČR žáků a žákyň na dráze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.000 Kč
MČR mužů a žen na dráze 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300.000 Kč



■ VÝZVA ČUS K POVODNÍM 2013
5. června 2013, 11:52 

Výzva České unie sportu zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/vyzva-cus-k-povodnim-2013/

■ VÝZVA ČOV K POVODNÍM 2013
6. června 2013, 10:13 

Vážení sportovní kolegové, 

Všichni jistě nějakým způsobem prožíváte události spojené s letošními extrémními povodněmi. Obrovské
škody vznikly a ještě stále vznikají mimo jiné i na majetku sportovních klubů a sdružení.

Český olympijský výbor naplánoval uvolnit ze svého rozpočtu částku milion korun na rychlou pomoc spor-
tovním klubům, které zasáhly ničivé záplavy. O pomoc mohou postižené sportovní oddíly žádat na webových
stránkách www.olympic.cz/povodne. Zde je možné nahlásit škody a zadat potřebné kontakty pro pomoc. 

Je samozřejmé, že zmíněná částka nedokáže vyřešit všechny problémy a pokrýt všechny vzniklé škody a z to-
hoto důvodu se ČOV ve spolupráci s ČUS rozhodl zapojit do zmapování škod vzniklých na majetku sportov-
ních organizací, způsobených záplavami a to i v těch nejmenších obcích, kde se peníze na opravu budou jen
těžko hledat, aby bylo následně možné požádat o účinnou finanční pomoc státu a dalších subjektů. Za tímto
účelem je třeba získat detailní přehled o vzniklé situaci. Příslušné odkazy a instrukce naleznete taktéž na
www.olympic.cz/povodne. 

Tato výzva se samozřejmě týká všech sportů bez rozdílu v tom, jestli se jedná o olympijské, neolympijské
nebo uznané MOV. 

Se sportovním pozdravem,
Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV

■ CHCETE REPREZENTOVAT ČR NA MISTROVSTVÍ SVĚTA DRUŽSTEV V ATLETICE ŠKOL?
12. června 2013, 14:32
Do dnešního dne se nepodařilo sestavit výběrová družstva děvčat a chlapců pro mistrovství světa v atletice
škol. V historii této soutěže by Česká republika byla jediná, která výběrová družstva nenominovala. Je fak-
tem, že hlavním důvodem je termínová kolize Mistrovství ČR dorostu a juniorů v Jablonci a MS ATLETIKA
2013, které nešlo zabránit. Pokoušíme se připravit účastníkům MR, kteří se rozhodnou závodit ve výběrových
družstvech podmínky k tomu, aby účast na obou soutěžích zvládli. Základní podmínkou je nabídka bezplatné
přepravy z Jablonce do Karlových Varů v sobotu a v neděli a tu vám nabízíme. 30 minut po skončení poslední
disciplíny bude přistaven mikrobus nebo osobní auta, která vás přepraví do Karlových Varů. Pokud nebude
nutné čekat na skončení sobotního nebo nedělního programu odjedeme co nejdříve. 
Podívejte se na www.isf.athletics2013.com a tam najdete veškeré informace. Nemusíte být mistry republiky,
ani těmi kdo dostávají medaile a přesto můžete být členy výběrového družstva České republiky a postavit se
vedle vítězů RF Corny Cup SAP, kteří budou soutěžit v kategorii školních družstev. 
Hlásit se můžete ihned na assk-kvabob@seznam.cz, Uzávěrka přihlášek je 20. června ve 14:00 hodin. Moc
rádi vás v Karlových Varech přivítáme a dobře se o vás postaráme. Těšíme se na vás.

Organizační výbor ISF MS ATLETIKA 2013
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Obsah: Z činnosti v krajích s. 5 / Jednání KAS s. 6

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH
■ PŘEDSTAVUJEME AK MOST

Předseda klubu: Mojmír Klíma
Info o klubu: www.akmost.com 
Počet registrovaných atletů v klubu: 285
(údaje k 14. 6. 2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)

Na otázky k dění v klubu odpovídala jeho předseda Mojmír Klíma.

Váš klub má podle aktuální databáze na webu ČAS 285 členů. Kolik máte celkově, včetně těch ne-
registrovaných u ČAS?
Celkové číslo je o něco málo vyšší, 328.

Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Situace asi není odlišná od jiných klubů, nejvíce máme elévů a mladšího žactva, málo dorostenek a nejmíň
juniorek, naopak přibývají veteráni.

Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Je to více než polovina všech členů, přesně 178. Stavíme družstva mladšího žactva (obě), ve starší žáky ,,A“
i ,,B“, starší žákyně. Pro dorostence, dorostenky, juniory a juniorky není v kraji soutěž, a tak je dáváme na hos-
tování. V dospělých kategoriích máme A i B družstva v mužích i ženách.

Jaký je ve vašem klubu zájem o Atletiku pro děti?
V klubu máme dvě přípravky, víc si nemůžeme kvůli nedostatku trenérů dovolit. Bohužel jsme byli víc než
deset let bez stadionu a tak se vše přetrhalo. Te  začínáme znovu, stadion patří kraji, a tak jsme v pronájmu,
tedy poněkud závislí kolik dostaneme peněz na pronájmy.

Nastiňte prosím strukturu vedení klubu i s tím, kdo za co odpovídá.
Místopředsedou klubu a vedoucím SpS je Stanislav Peřina, hospodářem Milan Rybák, spolupráci mezi klubem
a sport gymnáziem koordinuje Tomáš Parnica, organizačním pracovníkem je Jan Kritzbach, vedoucím tre-
nérské rady Radek Šíma a zbývajícím členem výboru je Mojmír Klíma ml.

Kolik činovníků a trenérů se podílí na práci v klubu?
Spolu s členy výboru mám celkem devět trenérů, kromě již uvedených jsou to Libor Hubáček, Michal Šam-
berger a Dana Tajčová. Kromě toho osm rozhodčích chodí vypomáhat ostatním klubům.

Větší akci typu mistrovství ČR jste zatím nepořádali. Uvažujete o to ucházet se o nějaké?
Občas pořádáme 2. ligu v Bílině, nový stadion nemá odpovídající podmínky: malá kapacita šaten, elektronické
měření tu nějaké je, ale zatím nevíme, zda funkční, problém je i s hody, které všechny mají dopadiště posta-
vené do jednoho místa. Přitom stadion má jinak 400metrový ovál se šesti drahami (na rovince osm) i umělé
osvětlení.

Jaké závody jste za těchto podmínek schopni pořádat?
Běh na Resslu či Silvestrovský běh. Podaří-li se nám zprovoznit elektročasomíru, zvládneme závody pro školy
a nějaké závody formou mítinků.

MIchal Procházka
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■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII DOROSTENEK 16 LET – HALA
50m 6,48 Renata Černá, 73 Zbrojovka Brno 89
60 m 7,48 Květa Dobrovolná, 63 Hodonín 79
100 m 12,35 Renata Černá, 73 Zbrojovka Brno 89
150 m 18,34 Jitka Táborská, 94 Olymp Praha 10
200 m 24,86 Denisa Ščerbová, 86 Vítkovice 02
300 m 41,14 Nikola Řehounková, 83 AC Pardubice 09
ručně 40,0 Jana Mrovcová, 67 Poruba 83
400 m 56,02 Zuzana Hejnová, 86 LIAZ Jablonec n. N. 02
500 m 1:16,47 Žaneta Langrová, 91 Ústí n. O. 07
600 m 1:37,24 Petra Vosáhlová, 89 Kladno 05
800 m 2:13,94 Jitka Cermanová, 70 LIAZ Jablonec n.N. 86
1 km 2:57,68 Pavlína Vondrková, 81 Sokol Č. Budějovice 97
1500 m 4:36,61 Lucie Křížová, 87 Bruntál 83
1 míle 6:46,4 Pavlína Vondrková, 81 Sokol Č. Budějovice 97
2 km 6:30,00 Gabriela Emanovská, 94 Újezd nad Lesy 10
3 km 9:53,29 Lenta Všetečková, 84 Sokol Č. Budějovice 00
50 př./76 7,32 Ilona Procházková, 71 RH Č. Budějovice 87
ručně 7,00 Jana Petříková, 56 Milevsko 83
50 př./84 7,48 Helena Vinařová, 74 Dynamo Plzeň 90
ručně 7,2 Milena Tebichová, 62 RH Č. Budějovice 78
60 př./76 8,56 Denisa Ščerbová, 86 Vítkovice 02
60 př./84 8,57 Jana Petříková, 67 Milevsko 83
100 př./76 16,1 Zuzana Pokorná, 64 Škoda Plzeň 80
výška 180 Věra Skotnická, 62 Bohemians Praha 78

180 Šárka Náměstková, 74 Karlovy Vary 90
180 Magdalena Nová, 92 Lovosice 08

tyč 370 Kateřina Ba�urová, 82 Vítkovice 98
dálka 619 Denisa Ščerbová, 86 dtto 02
trojskok 1209 Lucie Uhlířová, 91 Nový Jičín 07
koule 3 kg 1620 Eva Čerňanová, 71 Vítkovice 87
koule 4 kg 1322 Iveta Kudrnová, 66 LIAZ Jablonec n. N. 82
spr. trojboj 2612 b. Renata Černá, 73 Zbrojovka Brno 89

7,77 / 12,35 / 25,67
pětiboj 3854 b. Zuzana Hejnová, 86 LIAZ Jablonec n. N. 02
2 km chůze 11:05,8 Jana Hanzlová, 79 Chomutov 95
3 km chůze 13:46,03 Anežka Drahotová, 95 USK Praha 11
5 km chůze 27:21,19 Helena Pospíšilová, 82 AC Praha 98
4x150 m 1:24,82 Dynamo Pardubice

Heřmánková Hašková Jirásková Škůrková

Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji. Jiří Hetfleiš

■ JEDNÁNÍ KAS
KAS OLOMOUC, 16.5.2013
6. LODM – Provedena a schválena nominace závodníků: st. žáci - 10, st. žákyně - 9, ml. žáci - 7, ml. Žákyně - 8.
Projednáno znění nominačního dopisu, který bude zaslán závodníkům. Nominovaní závodníci – viz příloha. Ve-
doucí výpravy je Zdeněk Rakowski, trenéři výpravy, David Uhlíř, Libor Kalas, Jana Trnečková (AK Olomouc), Dali-
bor Ovečka (AC Prostějov), Miroslav Sadil (AK Šternberk). ■  Soutěž mladšího žactva – změnu časového pořadu
II. Kola připraví SK Hranice ve spolupráci s řídícím soutěže. ■  KASO budou zastupovat v komisích ČAS: Komise
mládeže Zdeněk Rakowski; Ekonomická komise Drahoslav Dočkal; Komise rozhodčích Ludmila Pudilová. ■  Čle-
nové SCM předají do konce května potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky vedoucímu trenérovi SCM. ■  Pod-
mínky účasti na závodech v partnerském městě Reggio Emillia zjistí na krajském úřadu u p. Švece. ■  MMS – zvážit
změny organizace a časového pořadu. Podklady připravit na jednání zástupců Moravy v listopadu. ■  KASO na-
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vrhne a podpoří na VH ČUS Olomouckého kraje na funkci předsedy Miroslava Sadila, jako člena krajské rady Mi-
roslava Hrabala a do revizní komise Drahoslava Dočkala. ■  Hodnocení Velké ceny Olomouce – vlivem podílu rů-
zných subjektů na organizaci mítinku (režie, zpracování výsledků, pořadatelé z AK) došlo k celé řadě drobných
chyb, které nepřispěly dobrému jménu pořadatele. ■  Limity na MS do 17. let splnila: Barbora Zatloukalová (ví-
ceboje) a Natalie Ďurčáková (oštěp) AK Olomouc. ■  Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 20.6. ■

JIHOČESKÝ KAS, 20.5.2013
Soutěže rok 2013: Projednané úpravy, upřesnění soutěží v kraji. Zajištění KPJ dorostu a ml. žactva které pořádá
JKAS na stadionu T. J. Sokol ČB. Připomínáme povinnost zajištění pomocníků, technické čety od všech oddílů. ■
Určení HR a TD na utkání v kraji: Komise rozhodčích zajistí další nominaci na 2013. Dále jsou určeni TD na ut-
kání v kraji. Při KP proběhne doškolení rozhodčích II. a III. třídy + seminář, přihlášky na L. Vacka. ■  VI. Letní olym-
piádu dětí a mládeže: Na jednání na KÚ 20. května 2013 se konala 4. schůze organizačního výboru k zajištění
účasti JčK na hrách VI. LODM. Krajské soustředění atletiky na přípravu výběru na LODM proběhlo jako třídenní
pátek - neděle 12. - 14. dubna v Nové Včelnici. Další běžecké, je plánováno individuelně tj. SOKCB, CZSTR, kraj
přispěje na dohodu dle srovnatelných nákladů v NV. Na výboru byla projednaná nominace atletů, rozhodnuto že
výběr bude 10 u st. žactva a 7 u ml. žactva s ohledem na výkony atletů. Nominace zaslaná vč. foto na KÚ k akre-
ditaci. Vyrozumění trenérům, oddílům zašle Urs Gysel. ■  Garantem Poháru rozhlasu bude Rudolf Blažek. JčKAS
zajiš�uje jen Krajské kolo - 21. 5. v Táboře. Přesto po dohodě na KÚ přispělo na 5 rozhodčích na OK, podmínka
platný průkaz rozhodčího atletiky. ■  Příští schůze se bude konat 16. 9. ■

MORAVSKOSLEZSKÝ KAS, 20.5.2013
Zvolánková podala podrobnou zprávu o hospodaření MSKAS, předsednictvo bere na vědomí bez připomínek. ■
Hodnocení činnosti SpS při MSKAS – osobně byl přítomen vedoucí trenér Sajdok, SpS Třinec, práce se daří, zá-
kladna se udržuje na stejné výši, co trápí třinecké, je trenérské zázemí, které je nutno zlepšit a přijmout kvalitní
trenéry, přípravky fungují bez problémů, je tu perspektiva přechodu dětí do starších kategorií, přípravkám se vě-
nuje 7 trenérů, spolupráce se ZŠ Jablunkovská trvá, zejména je umožněno využívat prostory ve škole, není prob-
lém s uvolňováním žáků na závody, nastíněn problém sportovních prohlídek u lékaře (drahé, sportovní lékařství
už je jenom v Ostravě atd.). ■  SpS Ateltika Poruba – zde zprávu podal Z. Duda, SpS je u ZŠ Porubská 832, v sou-
časné době probíhá konkurz na ředitele, výsledky by měly být známy do 24.5., dále se uvidí, jak se zachová nový
ředitel, jestli bude pokračovat činnost SpS tak, jako doposud, lékařské prohlídky členů SpS se částečně uhradí z při-
děleného grantu, prohlídka stojí 1.000,-Kč a klub hradí 500,-Kč každému členu SpS, prohlídka není povinná, ale
klub vyžaduje prohlídku alespoň od dorostového lékaře, přípravka je naplněná, nelze vzít více dětí z prostorových
důvodů, u přípravky pracuje 10 trenérů. ■  SpS Havířov – poslal své hodnocení písemně, je velká snaha zvýšit počet
členů SpS, trenéři navštěvovali hodiny TV, podařilo se to celkem na 9 školách, projevilo se to zájmem o trénink
v klubu, ale po několika trénincích část dětí přestala chodit, přesto se podařil menší nárůst členské základny a vě-
říme, že nám v náboru členů pomůže Čokoládová tretra, cílem je získat minimálně 60 členů pro SpS, do přípravky
chodí kolem 70 dětí, po snížení dotace od ČAS jsou finanční problémy a dotace by byla třeba zvýšit alespoň na
15 tis. Kč, potom by činnost SpS byla klidnější. ■  SpS Opava – zpráva přišla písemně, v SpS se daří, nedochází
k žádným změnám a do budoucna věříme, že se činnost udrží na vysoké úrovni tak, jako doposud.  ■  SpS Vít-
kovice – činnost při AK SSK Vítkovice se daří, není úplně v pořádku spolupráce se ZŠ Dvorského, na tomto je nutno
zapracovat pro školní rok 2013/2014, SpS si udržuje svou vysokou úroveň činnosti, přípravky zaplněny, nelze
přijímat další děti z prostorových důvodů, u přípravek pracuje 8 trenérů, rovněž konstatovány problémy s pro-
hlídkami dětí. ■  Detašované pracoviště SpS je ve F-M, přípravky naplněny, pracuje zde 8 trenérů přípravek, pro
rok 2013/2014 bude F-M žádat o přidělení SpS. ■  Příprava ZT – podrobnou informaci podal Zvolánek, v současné
době je přestavba stadionu první etapy před dokončením, přestavbu provázejí drobné problémy, ale všechny
budou vyřešeny tak, aby 9.6. proběhlo MMaS st.žactva jako zkušební závod, rozjely se Čokoládové tretry – Bo-
humín, Opava, Havířov, Třinec, chybí ještě Prostějov, F-M, Olomouc a Ostrava, 1.6. proběhne závod pro ženy
v Ostravě a tím začne měsíc sportu se Zlatou tretrou, po celý červen budou probíhat různé akce spojené s tímto
mezinárodním mítinkem, celý měsíc bude zakončen dne 29.6. sportovním dnem pro veřejnost v nákupním cen-
tru Fórum Nová Karolina, pořadatelem je Atletika Poruba. ■  MMaS dospělých kategorií proběhlo v Třinci, bylo
přihlášeno 391 startujících, celkem ale startovalo něco málo přes 300, některé disciplíny byly velmi slabě obsa-
zeny, ale to je už letitý problém, v Třinci nepřálo počasí, ale Třinec uspořádal MMaS na výbornou, zaslouží si po-
děkování. ■  29.5. se koná VH ČUS, delegátem za MSKAS je Vlastimil Hoferek. ■  Štafety 4x300m Zvolánek zajistí
výklad pravidel a rozešle na oddíly kraje. ■  Nejezchleba upozornil, že v příštím roce bude platit nový občanský
zákoník a nová pravidla pro občanská sdružení, bylo by dobré, kdyby legislativní komise ČASu připravila „ku-
chařku“, aby kluby, které jsou všechny občanská sdružení, věděly jak postupovat při změně stanov a dalších le-
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gislativních záležitostech, úkol pro místopředsedu ČAS Zvolánka. ■  Nejezchleba zhodnotil Májové závody ve F-
M, kde byla veliká účast v žákovských kategoriích, celkem 450 startujících (1.200 startů), bylo to náročné, ale velmi
dobře uspořádané. ■  Termín příštího jednání 17.6. ■

KAS VYSOČINA, 15.5.2013
Kontrola úkolů - příprava mezikrajového utkání Fišera, Švec, Svoboda. ■  Výbor se seznámil s koncepcí sportov-
ního gymnázia a plánem činnosti: výbor doporučuje změnu termínu soustředění na konec října nebo půlku dubna;
výbor bude informován o účasti členů SG na závodech. ■  Výbor schválil nominaci na Letní olympiádu dětí a mlá-
deže: oddíly pošlou e-mailem na adresu: josefvomela@seznam.cz adresu a rodné číslo závodníka, fotografii. ■

Výbor schválil doplnění brožury Atletické soutěže 2013. ■  Výbor schválil odměny na krajském přeboru mužů
a žen: první tři závodníci a závodnice podle ma�arských tabulek: 1 000 Kč, 700 Kč a 500 Kč – pořádající oddíl
doplnění do propozic. ■  Výbor ukládá oddílům se sportovními středisky: třikrát do roka posílat na KAS seznamy
členů doplněné o účast na závodech. ■  Výbor schválil formulář Nahlášení soustředění, na oddíly rozešle Švec, od-
díly budou posílat na svec-jiri@seznam.cz. ■  Příští schůze 12.6. Další schůze: 21.8., 25.9., 16.10., 11.12. ■

KARLOVARSKÝ KAS, 21.5.2013
Kontrola minulého zápisu. ■ M ČR v půlmaratonu: 1. místo Sekyrová – gratulace VV KKAS. ■  M-ČR v běhu na
10 km: 1. místo Priebischová, 3. místo Sekyrová – gratulace VV KKAS. ■  Hodnocení pořádaných závodů: 23.4.
Atletika pro Chodov – v pořádku; 1.5. Prvomájové závody – velmi dobrá účast; 4.5. Chodovská tretra – kvalitní
závod, výborné výkony; 11.5. OMD mládeže – Gigant Písek – organizačně dobré, doprava zajištěna KKAS spo-
lečně, z hlediska možné kvality výkonů po brzkém vstávání a dlouhé cestě pro kluby z našeho kraje velmi prob-
lematické; 13.5. Malá cena Chebu – velká účast; 16.5. OMJ a OMD ml. žactva M.Lázně, výborná účast, velmi
dobrá organizace a spolupráce všech klubů v kraji; 19.5. OMD mužů Chodov 1. místo K. Vary, 2. místo Cho-
dov. ■  Příprava závodů: 23.5. přípravky Karlovy Vary; 25.5. půlmaraton Karlovy Vary – rozhodčí; 26.5. OMJ
a OMD Stříbro – připraveno, pročíst údaje v brožuře; 4.6. přípravky Chodov; 5.6. Memoriál Hany Trejbalové ML;
12.6. II. Kolo OMD mladšího žactva – prosíme pořadatele o vložení závodu 100 m př. dorostenek; 21.6. Velká
cena Sokolova; 24-25.6. MS středních škol – Sokolov – přípravy v plném běhu; 24-27.6. Letní olympiáda mlá-
deže Uherské Hradiště – zajiš�uje Ivana Sekyrová, KKAS se obrací na Ivanu Sekyrovou se žádostí o oznámení
konečné nominace. ■  Funkční náplň členů výboru KKAS – schváleno. ■  Nově pořízené koule a disky pro mladší
žactvo byly zapůjčeny klubům. * Další schůze – 25.6. 

PLZEŇSKÝ KAS, 23.5. 2013
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu 04/2013. ■  Výbor PKAS se zabýval hodnocením proběhlých
soutěží: 1. kolo družstev mládeže (Písek) – velmi dobrá organizace, závod proběhl plynule, i když jej provázela
nepřízeň počasí. Pozitivním se ukázalo i spojení krajů, což se projevilo zejména ve zkvalitnění jednotlivých disci-
plin. Mistrovství Plzeňského a Jihočeského kraje ve vícebojích (Klatovy) – účast byla dobrá, průběh bez problémů,
kancelář funkční. Opět chváleno spojení krajů. MČR v běhu na 10.000m na dráze (Domažlice) – průběh hladký,
splněny dva limity na Evropský pohár. V otevřeném závodě startovalo proti očekávání méně závodníků, což bylo
patrně zapříčiněno souběžným konáním závodu Run Tour. Kinderiáda (Domažlice) – účast velmi dobrá, ale ne-
gativním faktem je přítomnost pouze jedné školy z Plzně. ■  Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou
(Sušice) – závod proběhl v pořádku bez větších problémů. Přesto je nutné upozornit na určité nedostatky: nebyly
akceptovány připomínky zástupce PKAS k časovému programu, což se projevilo ve zpoždění; v některých disci-
plinách vázla odborná stránka; výbor doporučuje, aby byl do propozic uveden klíč zvyšování la�ky. Výbor záro-
veň konstatoval, že částka 12 000 Kč na pořádání soutěže takového rozsahu a významu je nedostatečná.
Hospodář Bastl vyfakturuje ČASu. ■  Koleš informoval výbor o konání semináře rozhodčích. Akce je plánována
na 19.5. do Domažlic. Potřebné informace pro účastníky byly umístěny na webové stránky PKASu. Náklady na
pořádání budou hrazeny z rozpočtu PKAS. ■  Koleš dále seznámil výbor se stavem zajištění soutěží rozhodčími
na Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje žactva (Stříbro) a Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje
mužů, žen, juniorů a juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze (Domažlice). Akceptován byl i požadavek 8-10
rozhodčích z Plzeňského kraje pro zajištění MČR mužů a žen v Táboře. ■  Výbor PKAS se zabýval problémem ne-
dostatku realizačních pracovníků při zajiš�ování soutěží. Vyzývá proto jednotlivé oddíly, aby se pokusily zaintere-
sovat rodiče (zejména nejmladších kategorií) do pořadatelské a rozhodcovské činnosti. Případné proškolení zajistí
KAS. ■  Šilhánek podal informaci o stavu příprav na LODM. Výbor PKAS schválil nominaci navrženou trenérskou
radou pro LODM 2013. Nominace je zveřejněna na webu PKAS. V následujících dnech budou vedoucí družstev
seznamovat rodiče vybraných dětí se všemi potřebnými náležitostmi. Nedostatek byl shledán v oblečení závod-
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níků. Jelikož se tento problém opakuje, zašle PKAS připomínku na Krajský úřad. ■  Konop přednesl informaci
o existenci „přeshraničních programů“ a možnostech spolupráce se sousedními regiony v zahraničí. Výbor po-
věřil Sladkého, aby se touto problematikou zabýval a zjistil potřebná fakta. ■  Sladký provedl zhodnocení průběhu
Poháru mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu. Soutěže se dosud zůčastnilo 658 účastníků. Do konce po-
háru zbývají ještě čtyři závody a vyhlášení proběhne 19.10. v Klatovech. Zároveň Sladký připravil o poháru člá-
nek, který vyjde v Plzeňském deníku. ■  Výbor vyslechl informaci Prokopové o víceboji pro nejmladší žactvo –
přípravka. Závodu, kterýpřipravili Klatovy se zúčastnila družstva Sokola Plzeň, Klatov, Š�áhlav a Stoda. Drobným
nedostatkem bylo poměrně pozdní vydání rozpisu a fakt, že vypadla kategorie 2002 – 2003. Výbor proto žádá
pořadatele, aby se drželi regulí ČASu ohledně věkových kategorií. ■  Hospodář Bastl seznámil výbor se stavem
účtu PKAS. ■  Pokud mají oddíly nebo jednotlivci ještě zájem o zakoupení závodní brožury, je možné tak učinit
u Janečka, zbývají poslední 4 výtisky. ■  Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 27.6. ■

PAS, 23.5.2013
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■  Výbor schvaluje: 1. zápis z 2. jednání výboru PAS
ze dne 25. dubna; 2. kontrolu plnění usnesení výboru PAS. Výbor schvaluje: 1. Jmenovité složení vedení družstva:
Milan GÁLA – vedoucí družstva; Miloslav CYMBÁL – trenér; Marek ČEPELÁK - trenér; Petr ŠARAPATKA – trenér;
Žaneta VÁCLAVKOVÁ – trenérka; Jaroslava WEBEROVÁ – trenérka. 2. Nominaci družstva Prahy na Letní olympiádu
dětí a mládeže. ■  Výbor vzal na vědomí: 1. Informační zprávu o zabezpečení Pražského přeboru mužů, žen, ju-
niorů a juniorek dne 25. května 2013 na Julisce. 2. Zprávu o vedoucích činovnících soutěže: ředitelem závodu je
Jan Ruda a hlavním rozhodčím Ferdinand Bort. ■  Výbor vzal na vědomí Zprávu o organizačně technickém zabez-
pečení mezistátního utkání juniorů a juniorek dne 3.7.2013 v Praze včetně souboru hlavních úkolů a chválil or-
ganizační výbor MU. ■  Výbor schválil složení soutěžní komise PAS: Jan Ruda, Jaroslav Kubica, Martin Smetana,
Michal Krejčí, Tomáš Nakládal a Michal Krčmář. ■  Výbor vzal na vědomí hodnocení nominačního závodu na LODM.
■  Poznatky z pořádání I. kola dvojboje mladšího žactva. ■  Výbor vzal na vědomí informaci o schválení grantu hl.
města Prahy na mzdy trenérů pražské atletiky ve výši 2,453.000 Kč na sezónu 2013/14 (do června 2014) pro 30
trenérů ze 17 pražských oddílů. ■  Příští jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 6. června. ■

Medailony s. 9 

MEDAILONY 1. 7. – 31. 7. 2013
1. 7. 1923 Olomouc Libuše Lomská, roz. Geislerová, (†2. 11. 2004 Baltimore/USA); sprinterka, překáž-
kářka. Začínala v SK Moravská Slavia Brno (1941-43), poté SK Židenice (1944-47), Sokol Vinohrady (1948-
49). Mistryně republiky 1943, 1944 a 1948 (80 m př.), 1944 (trojboj), 1942 (4x100 m), 1942-44 (4x200 m).
Držitelka českých rekordů na 80 m př. 11,9 a 11,8 (1948), ve štafetě 4x100 m 49,8 (1948). Reprezentovala
ve 3 mezist. utkáních (1948-49). Účastnice OH 1948 (80 m př. 6.). Os. rekordy: 100 m 12,9 (1944), 200 m
27,4 (1944), 80 m př. 11,8 (1948), oštěp 30,79 (1943). Žila v USA.

1. 7. 1943 Praha Vlasta Seifertová, později Skružná, roz. Přikrylová, všestranná atletka. Držitelka stříbr-
ných medailí z EHH 1967 na 50 m př., ve štafetě 4x1 kolo a z EHH 1968 ve štafetě 1-2-3-4 kola. Začínala ve
Spartaku Mladá Boleslav (1957-60, trenéři O. Mlejnek a V. Křenek), poté RH Praha (1961-74, trenéři J. Hanč,
od 1960 Z. Holler). Mistryně ČR 1971 (100 a 200 m), 1972 (400 m a 4x400 m). Čs. mistryně 1960 (dálka,
4x100 m), 1962 (100 m, dálka, 4x100 m), 1963 (dálka, 4x100 m), 1964 (dálka a pětiboj), 1965 (100 m),
1966 (4x100 m), 1967 (200 m, 80 m př.), 1971 (200 m, 200 m př., 4x400 m), 1972 (400 m, 4x400 m). Drži-
telka 29 rekordů: 2 na 200 m 24,6 (1962) - 24,3 (1963), 2 na 80 m př. 10,8 (1964) a 10,8 (1967), 4 ve skoku
do dálky 606 (1962) - 647 (1963), 2 v pětiboji 4502 a 4551 (1964), 6 v odd. štafetě 4x100 m 48,3 (1960) -
46,2 (1966), 9 na 4x 100 m 46,6 (1963) - 45,4 (1967), 4x200 m 1:40,6 (1962), 3 v odd. štafetě 4x400 m
3:48,6 (1971) - 3:47,0 (1972). Jako první česká dálkařka překonala hranici 640, v pětiboji 4500 (4502 České
Budějovice 2. 8. 1964). Reprezentovala ve 22 mezist. utkáních (1960-72), z toho 1x v EP. Účastnice OH 1960
(dálka nekv.), ME 1966 (80 m př. smf., 4x100 m rozb.), EHH 1967 (50 m př. 2., 4x1 kolo 2.) a 1968 (50 m
př. smf., 1-2-3-4 kola 2.). Os. rekordy: 100 m 11,5 (1970), 200 m 23,9 (1971), 400 m 54,5 (1972), 80 m př.
10,8 (1964), výška 158 (1964), dálka 647 (1963), pětiboj 4551 (1964).
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2. 7. 1928 Bítouchov Danuška Šafránková, roz. Mašková, běžkyně. Závodila za Jiskru Jablonec (1953-59,
trenér od 1956 V. Weisshäutel). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1957-58). Os. rekord: 800 m 2:13,8
(1958). Předčasně ukončila závodní činnost po zasažení kladivem, kdy utrpěla celkem 5 zlomenin.

3. 7.1953 České Budějovice Zdeňka Böhmová, roz. Křítková, koulařka, od 1985 trenérka na SŠ a Sport.
gymnáziu v Č. Budějovicích, věnuje se žactvu. Os. rekord: 13,55 (1974). Dcera Jaroslavy Křítkové .

5. 7. 1958 Olomouc Vanda Nováková, vícebojařka. Původně gymnastka (1968), s atletikou začínala v Lokomotivě
Olomouc (1971-77, trenér P. Čechák), poté Zbrojovka Brno (1978-90, trenér Z. Odehnal), Sokol Brno I (1991). Mi-
stryně ČR 1977 a 1988 (50 m př. v hale), 1976, 1977, 1987-89 (dálka v hale) 1979 (100 m př. a pětiboj), 1983 (se-
dmiboj) a 1989 (dálka). Čs. mistryně 1974 (60 m př. v hale a pětiboj), 1987 (60 m př. v hale), 1988 (dálka a sedmiboj),
1989 (dálka v hale i na dráze). Držitelka českého rekordu v pětiboji 4000 (1975). Reprezentovala ve 12 mezist. ut-
káních (1976-89), z toho 4x v EP. Účastnice MEJ 1975 (pětiboj 8.). Os. rekordy: 200 m 25,06 (1988), 100 m př. 13,57
(1986), výška 181 (1985), dálka 634 (1987), koule 13,17 (1986), sedmiboj 5913 (1987).

7. 7. 1903 Rokycany František Podroužek, vrhač, člen SK Slavia, začal s atletikou v roce 1919. Byl členem
známé vrhačské party SK Slavia, kde pod vedením F. Šustery trénovali Eliáš, Douda a Knotek, později slávis-
tické „rady starších“. Os. rekordy: koule 12,12 (1932), disk 37,64 (1932).

8. 7. 1903 Alois Krof, (†1935), běžec. Závodil za AC Sparta Praha (1924-28). Mistr republiky 1926-28. Úča-
stník OH 1928 (maraton 16.). Os. rekordy: 10 000 m 34:52,2 (1925), maraton 2:43:18 (1928).

8. 7. 1918 Běleč u Rakovníka Hana Veberová, běžkyně. Začínala v SK Kladno (1936), poté JSSZ Praha (1937-
39), AC Sparta Praha (1940-41). Za války zatčena gestapem, po návratu 1943 se věnovala házené a košíkové.
Mistryně republiky 1937, 1939 a 1940 (kros), 1938, 1939 a 1941 (lesní běh), 1939 a 1940 (200 a 800 m).
Držitelka českých rekordů na 880 y 2:27,8 (1939) a ve štafetě 3x800 m 7:58,2 (1938, od 1971 v kategorii
historických). Os. rekordy: 200 m 27,7 (1940), 880 y 2:27,8 (1939).

9. 7. 1938 Rudná u Prahy Miroslav David, překážkář. Začínal v Dynamu Praha (1957), poté RH Praha (1958-
61). Mistr republiky 1960 (400 m př.). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1959-61). Člen rekordní odd. šta-
fety 4x400 m 3:11,7 (1961). Os. rekordy: 400 m 49,3 (1959), 400 m př. 52,7 (1961).

9. 7. 1933 Přerov Miloš Přidal, činovník a rozhodčí, předseda oddílu Spartak Přerovské strojírny, 1990-92 před-
seda komise rozhodčích a antidopinku ČAS, 1993-97 předseda komise rozhodčích ústředí. Syn Josefa Přidala.

11. 7. 1918 Kateřinky u Opavy Anna Santariusová, provd. Janecká, (†13. 1. 2005 Praha), nejvšestrannější atletka
druhé poloviny 30. a začátku 40. let. Původně gymnastka, s atletikou začala v Sokole Berlín (1936), poté Sokol Praha
I (1938, trenér V. Franěk), AC Sparta Praha (1941-42). Závodní činnost ukončila na vrcholu své výkonnosti. Mistryně
republiky 1938-42 (pětiboj), 1939 (výška), 1939-42 (dálka), 1939 a 1941 (koule), 1939 a 1942 (oštěp), 1939-42 (troj-
boj), 1940-42 (80 m př.), 1941 (100 m), 1941 (4x100 a 4x200 m). Držitelka českých rekordů ve vrhu koulí 10,98
(1940), 3 v trojboji 149 (1939) - 187 (1942), 3 v pětiboji nižším 203 (1940) - 260 (1941). Os. rekordy: 100 m 12,8
(1941), 200 m 27,1 (1942), 80 m př. 13,0 (1941), výška 148 (1938), koule 11,31 (1942), disk 33,23 (1941), oštěp
33,19 (1942), pětiboj 260 (1938, podle prvních mezin. stobodových tabulek). Později činovnice a trenérka mládeže
- Smíchov, Kotlářka. Členka RR čas. Atletika 1957-69. Manžel Alfréd Janecký.

15. 7. 1923 Vyškov 15. 7. 1923 Vyškov Vratislav Tenora, činovník, člen TJ Vyškov. V oddíle předsedou,
v okrese předseda komise rozhodčích. Ústř. rozhodčí.

18. 7. 1933 Ružomberok (Slovensko) Milan Miklánek (†16. 12. 2002), činovník, trenér, rozhodčí. Členem
BZVIL Ružomberok, pak VSŽ Košice, Dukla Praha. Trenér od 1972, sponzor J. Plachého do 1974. Rozhodčí
I. tř. od 1970. Předseda oddílu VSŽ Košice 1970-75, mpř. Dukly Praha 1976-81. 

18. 7. 1948 Kolín Václav Širc († 2007), výškař, trenér od 1975, vedoucí trenér TSM v Kolíně 1978-81, zod-
povědný trenér výšky pro dorostence 1982-85, pro dorostenky 1987-89 a ženy 1985-87. Významní svěřenci:
Z. Boukalová, V. Širc (syn) a další. Os. rekord: 212 (1971).
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19. 7. 1958 Ostrava Petr Lokša, diskař. Začínal jako házenkář, s atletikou v SSK Vítkovice (1990-97, trenér
otec R. Lokša), poté  Olymp Praha (1998-2000). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních mládežnických kategorií
(1994-96). Účastník MEJ 1997 (kval.). Os. rekord: 52,46 (1998).

20. 7. 1923 Pardubice Drahomír Pechánek, běžec. Závodil Dynamo Praha (1949-51), poté Sokol I. a Slavie
Pardubice (1951-52) ČSD a Lokomotiva Kolín (1952-54), Dynamo Praha (1955-56), Dynamo Pardubice (1957-
65). Držitel 2 českých rekordů na 25000 m 1:28:05,0 - 1:26:45,4 (1952). Os. rekordy: 10 000 m 31:34,0
(1962), maraton 2:29:50,8 (1959).

26. 7. 1913 Praha Jaroslav Houška (†16. 3. 1992), chodec, trenér a činovník. Závodil za DTJ Praha II (1930-
31), Osadu Zlaté údolí (1932-33), AC Sparta Praha (1934-36), AFK Stráž bezpečnosti (1937-43). Mistr repu-
bliky 1943 (25 km Praha-Beroun). Držitel 5 dnes již historických rekordů na 3 a 9 km a 5, 6 a 7 mil (1935-36).
Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1936). Os. rekord: 10 000 m 47:51,2 (1935). Náčelník žen Čs. chodecké
federace (1933-34), člen TO ČSAAU (1942), náčelník chodců ČSAAU (1944-48). K jeho svěřencům patřil
např. F. Princ a V. Vágner. Autor publikace „Závodní chůze“ (1944).

26. 7. 1928 Rváčov Bohuš Šimáček, činovník, pracoval od 1943 ve staveb. odd. u firmy Ba�a Zlín, 1952 -
1958 v armádě, pak Prefa Olomouc. Člen AK Olomouc. S atletikou začínal 1944 v SK Ba�a, od 1951 Olo-
mouc, 1952 vyhrál Armádní mistrovství na 800 m. V oddíle aktivní od 1979, významně se podílel na rekon-
strukci stadionu 1996-98 (polytan), od 1980 v okr. svazu ved. STK, od 1992 člen komise rozh. SM oblasti.
Rozhodčím od 1950, nyní ústř. rozh. a instr. rozhodčích. Publikace: 50 dílný seriál „Olomoucké královně
sportu je 80“ v regionál. novinách Puls 1993-1994, spoluautor sborníku „70 let atletiky střední a severový-
chodní Moravy 1923-93“ (1993).

27. 7. 1938 Vrbice Josef Kašpar, výškař. Závodil za VŽKG (1955-57), poté Dukla Praha (1958-64). Repre-
zentoval ve 4 mezist. utkáních (1959-62). Os. rekord: 204 (1963).

27. 7. 1938 Proseč u Skutče Blahoslav Rejent, činovník, člen TJ Bohemians, od 1981-2000 hospodářem PAS.

27. 7. 1943 Uherské Hradiště Miroslav Vítkovič, běžec. Začínal ve Spartaku Brno ZJŠ (1962-65), poté Dukla
Banská Bystrica (1966), Spartak Brno ZJŠ (1967), TŽ Třinec (1968-80). Reprezentoval v 8 mezist. utkáních
(1968-72). Os. rekordy: 1500 m 3:54,8 (1969), 5000 m 14:09,0 (1971), 10 000 m 29:36,2 (1977). Trenér od
1968, učitel TV. Významní svěřenci: R. Kunčický, J. Ernst a další.

28. 7. 1943 Beroun Václav Janouch, trenér od 1973 v AK Bílina, významní svěřenci: M. Kořínek, A. Holov-
ský a další. Tajemník městského úřadu Bílina a sekr. AK Bílina.

29. 7. 1933 Nová Ves nad Žitavou Ján Kováč (†5. 7. 1924 Ústí nad Orlicí), běžec, trenér, činovník a rozhodčí.
1975-87 předseda Jiskry Ústí nad Orlicí, trenér CTM. Os. rekordy: 800 m 1:55,0 (1957), 1500 m 3:53,6
(1957).

29. 7. 1953 Zuzana Schořálková, provd. Vojtěchová, překážkářka. Závodila za Spartu Praha (1970-75). Mi-
stryně republiky 1974 (4x100 m). Účastnice MEJ 1970 (100 m př. rozb.). Os. rekordy: 100 m 11,8 (1972)
a 12,30 (1974), 100 m př. 14,2 (1970).

30. 7. 1958 Sokolov Štěpánka Sokolová, sprinterka. Začínala jako gymnastka (1966), s atletikou v Baníku
Sokolov (1969-76, trenér od 1973 A. Šmíd), poté RH Praha (1977-87, trenéři M. Hutter, od 1979 Z. Holler).
Mistryně ČR 1979, 1980, 1982 a 1983 (50 m v hale), 1979, 1980, 1982 a 1983 (100 m), 1985 (200 m), 1983
(400 m), 1986 (400 m v hale). Čs. mistryně 1979 (4x100 m), 1980 (60 m v hale, 4x100 m), 1984 (100 m).
Držitelka 5 rekordů ve štafetě 4x100 m 44,85 (1980) - 42,98 (1982). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních
(1980-85), z toho 1x v EP. Účastnice ME 1982 (100 m smf., 4x100 m nedok.), HME 1983 (60 m rozb.) a 1984
(60 a 200 m rozb.), MS 1983 (200 m mzb., 4x100 m 8.). Os. rekordy: 100 m 11,38 (1984), 200 m 23,16
(1983), 400 m 52,24 (1983).
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
ČERVEN
22. - 23. 6.
Mistrovství ČR juniorů a dorostu na dráze
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jablonec nad Nisou

22. - 27. 6.
MS středních škol-Memoriál Jeana Humberta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolov

24. - 27. 6.
Letní olympiáda dětí a mládeže
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uherské Hradiště

27. 6.
Mítink IAAF-Zlatá tretra Ostrava
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostrava

29. 6.
3. kolo I. a II. ligy mužů a žen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podle vylosování

30. 6.
4. mítink pro 2. kolo extraligy
-Pražské memoriály
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha-Eden

ČERVENEC
3. 7.
Mezistátní utkání juniorů CZE-CRO-HUN-SLO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha-Strahov

Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí
sledujte na www.atletika.cz, 

rubriky Kalendář a Zaostřeno na. 
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