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■ SLOVO PŘEDSEDY

Měsíc říjen byl pro mezinárodní atletiku ve znamení Konventu Evropské atletiky, který se konal ve švýcarském 
Lausanne. Osobní účast předsedy Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha, předsedy IAAF Sebastia-
na Coa, předsedy Evropského olympijského výboru Patricka Hickeyho a předsedy Evropské atletiky Svena Arneho 
Hansena poukázala na převratné změny, které současný světový sport čekají. Asi nejlépe to vystihl předseda MOV 
Thomas Bach svými slovy: „změníme se nebo budeme změněni.“ 
Dramatické změny ve společnosti i v životním stylu, nástup zcela nových volnočasových aktivit včetně výrazně 
vzrůstajícího využití nových technologií staví sport do zcela nové polohy, na níž je třeba reagovat. Pro atletiku to 
přirozeně platí rovněž. Na setkání představitelů národních atletických federací se otevřeně diskutovala především 
nutná úprava atletického kalendáře, změna formátu mistrovství Evropy a dalších soutěží vedoucích k zatraktivnění 
atletiky pro diváky na stadionech i u televizních obrazovek. Atletiku čeká nelehká cesta, pokud si chce zachovat 
pozici olympijského sportu číslo 1. Prezident IAAF Sebastian Coe v Lausanne přislíbil nastartování procesu včetně 
nového stylu řízení tak, aby výše zmíněných cílů bylo dosaženo co nejdříve. 
Měsíc říjen je v naší atletice tradičně měsícem příprav na další rok. Mezistátní utkání byla na konventu EA v Lausa-
nne pro rok 2016 podepsána a  připravuje se termínová listina i  rozpočet. S  přípravou rozpočtu jsou spojené 
i  žádosti k vypsaným programům MŠMT. Velmi mne mrzí, že paní ministryně MŠMT následně změnila způsob 
administrace nově vypsaného programu VIII, a tím přidělala práci více než stovce atletických oddílů a klubů, kteří již 
před ohlášenou změnou podali žádosti na sekretariát ČAS. Předsednictvo ČAS na svém říjnovém zasedání přijalo 
usnesení o pomoci atletickým oddílům a klubům s administrací žádosti. Rád bych vám poděkoval za spolupráci 
a věřím, že fi nanční prostředky z MŠMT, z programu VIII, k našim oddílům a klubům v roce 2016 doputují.
S přáním hezkých podzimních dnů.

Libor Varhaník, 
předseda Českého atletického svazu
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SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři, dostává se k vám letošní desáté číslo Atletických listů. V něm již čtvrtý rok pokračuje-
me s hlavním tématem, představováním klubů z jednotlivých krajů. Tentokrát zavítáme na Vysočinu 
a představíme vám TJ Slavoj BANES Pacov. Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám neváhali 
napsat své obsahové i formální připomínky na pjelinek@atletika.cz. Nadále uvítáme i příspěvky, kte-
ré obohatí naše rubriky, zejména blížící se výročí členů atletického hnutí do Kalendária, v jehož rámci 
rádi zveřejníme i osobní gratulace. Příjemné čtení přeje

Petr Jelínek

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO
    13. října 
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. • P ČAS vzalo na vědomí Analýzu Mistrovství ČR mužů a žen 
na dráze (Plzeň, 27. – 28. 6. 2015) a souhlasilo s obsahem a doporučeními uvedenými v analýze. • P ČAS sou-
hlasilo se záměrem nové koncepce M ČR mužů a žen na dráze. • Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení 
českých reprezentantů na MS v běhu do vrchu jako úspěšné. • P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentačních 
týmů na MU žactva jako úspěšné. • P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu podzimní 
schůzce Výboru ČAS v roce 2015. • P ČAS rozhodlo o založení obchodní společnosti Kontinentální pohár 
IAAF s. r. o. • P ČAS schválilo vyslání Tomáše Janků na Site Visit před ME 2016, která proběhne ve dnech 27. 
– 29. října 2015 v nizozemském Amsterodamu. • P ČAS schválilo vyslání Michala Boklažuka na Area Starters 
Course, který proběhne ve dnech 13. – 14. listopadu 2015 v estonském Tallinu. • P ČAS schválilo vyslání Jitky 
Vinduškové a Václava Salcmana na International Festival of Athletics Coaching, který proběhne ve dnech 23. 
– 25. října 2015 v Římě. • P ČAS vzalo na vědomí souhrn informací o fungování článků péče o talentovanou 
mládež. • Předsednictvo ČAS přijalo za člena ČAS oddíl SK DNF a Juniorský maratonský klub z. s. P ČAS vza-
lo na vědomí změnu názvu stávající oddílů: TJ Svitavy na TJ Svitavy, z . s., Spolek rodičů a přátel školy Kbely 
na ŠAKAL – školní atletický klub Albrechtická při Spolku rodičů a přátel školy Praha – Kbely, z. s., Nezávislý 
sportovní klub Sportovní chůze Praha (SCHP) na Nezávislý sportovní klub Sportovní Chůze Praha (SCHP), z. 
s.  Karolína Farská

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ VZDĚLÁVACÍ KURZY FTVS UK
    12. října
Fakulta tělesné výchovy a sportu – katedra atletiky nabízí v rámci programu celoživotního vzdělávání v listo-
padu 2015 tyto kurzy:
- Aktuální trendy v silové přípravě dospělých
- Rozcvičení ve sportu
- Využití balančních pomůcek v silové přípravě
Přesné termíny kurzů a přihlášku najdete na odkazu: www.ftvs.cuni.cz/FTVS-264.html

 Monika Horáková, Katedra atletiky UK FTVS

■ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ PROGRAMU VIII. - ORGANIZACE SPORTU V TJ/SK
    15. října 
Vážený pane předsedo, vážná paní předsedkyně,
dopisem ze dne 24. září letošního roku jsme Vás oslovili ohledně možnosti čerpání fi nančních prostředků 
z Programu VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech prostřednictvím Českého atletického svazu. Vel-
ké množství atletických klubů a oddílů této možnosti využilo a zaslalo žádost v požadované formě a termínu.
 K  naší veliké lítosti však paní ministryně Kateřina Valachová dne 6. října 2015 tento vyhlášený program 
pozastavila. Následně dne 9. října 2015 byl odborem sportu MŠMT vydán Dodatek č. 1 k vyhlášenému do-
tačnímu programu „Státní podpora sportu pro rok 2016“ (viz příloha), kterým byly vyhlášeny nové podmínky 
pro podávání žádostí do Programu VIII. Tyto podmínky neumožňují podávat tuto žádost do Programu VIII. 
prostřednictvím národních sportovních svazů. Tímto tedy žádosti zaslané na Český atletický svaz pozbývají 
jakékoliv uplatnitelnosti na MŠMT pro rok 2016. 
 Český atletický svaz považuje dlouhodobě problematiku fi nancování atletických klubů a oddílů za  jednu 
ze svých priorit. S ohledem na pro atletické kluby a oddíly novou situaci, kdy tyto budou v případě zájmu 
o účast v Programu VIII. nuceni podat žádost přímo na MŠMT, nabízíme pomoc s přípravou žádosti a s jejím 
doručením. Budete-li mít zájem o tuto naši pomoc, sdělte to prosím neprodleně ekonomce ČAS ing. Mar-
tině Renzové, tel. 606 854 774 a následně obdržíte další informace. Upozorňujeme Vás, že žádost je nutno 
na MŠMT podat nejpozději 13. listopadu 2015. Z tohoto důvodu prosím svůj případný zájem o pomoc s pří-
pravou žádosti sdělte bez zbytečného odkladu.
Veškeré dokumenty jsou dostupné na adrese: www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii

Ing. Jiří Topinka v.r., předseda EK ČAS, Ing. Tomáš Janků v.r.ředitel ČAS, 
 Oldřich Zvolánek v.r., místopředseda ČAS, Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS
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■ PODZIMNÍ (DOŠKOLOVACÍ) ODBORNÉ SEMINÁŘE
    19. října 
název: Odborný seminář
místo: Brno, Univerzitní kampus Bohunice, budova A34, Kamenice 753/5
datum: sobota 7. 11. 2015, 10 – 16 h
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Dr. Jan Cacek 
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifi kace)
specializace: BĚHY nebo SKOKY (vybranou specializaci je nutné uvést do poznámky v přihlášce)
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifi kačních stupňů zejména těch, kterým v letošním roce končí 
platnost trenérské kvalifi kace nebo již platnost skončila. Seminář je určen i zájemcům o odbornou tématiku 
z atletické veřejnosti.
Program
dopoledne: 
Jan Cacek - Benefi ty, rizika a trendy silové přípravy atletů
odpoledne:
Skoky
Stanislav Joukal - Trénink skoku vysokého v mládežnických kategoriích
Stanislav Joukal – Trénink elitních skokanů
Běhy
Tomáš Kalina – Testování a využití výsledků testů v praxi
Josef Michálek - Využití TF k řízení běžeckého tréninku
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže. 

název: Odborný seminář
místo: Praha, FTVS UK, José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín
datum: sobota 7. 11. 2015, 10 -16 h
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifi kace)
specializace: VRHY - ŽACTVO
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifi kačních stupňů zejména těch, kterým v letošním roce končí plat-
nost trenérské kvalifi kace nebo již platnost skončila. Seminář je určen i zájemcům o odbornou tématiku. 
Program:
dopoledne: 
Petr Karmazín, MBA, B.Sc.: Zdravověda: první pomoc, úrazy – základní informace a aktuální trendy 
Mgr. Jan Feher: Využití videotechniky při tréninku 
odpoledne:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.: Podpůrná cvičení pro mladé vrhače, využití medicinbalů a balančních plošin
Rudolf Mastík: Vrhy a hody v kategorii mládeže
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
 
OBECNÉ PODMÍNKY přijetí na semináře
Na semináře se přihlašuje pouze emailem. Přihlášku zasílejte na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adre-
su irudova@atletika.cz 
Přihlášky se zasílají průběžně, nejpozději týden před vlastním seminářem. Zájemcům bude obratem potvr-
zeno přihlášení zpětným emailem. 

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu: 
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212

Za Metodickou komisi ČAS: Iveta Rudová
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■ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA USPOŘÁDÁNÍ MU DO 17 LET
    21. října
Český atletický svaz vypisuje zkrácené výběrové řízení na uspořádání mezistátního utkání do 17 let 
mezi týmy České republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska, které se uskuteční dne 11. června 
2016.
Vyzýváme všechny zájemce, aby své přihlášky do výběrového řízení (viz dotazník v příloze) zaslali buď 
poštou na adresu ČAS, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, nebo e-mailem na adresu vfi ser@atletika.cz, a to 
nejpozději do 30. listopadu 2015.
Předsednictvo ČAS rozhodne o pořadateli MU na svém zasedání dne 15. 12. 2015.

Ing. Tomáš Janků, ředitel ČAS

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 4 ■ Jednání KAS s. 5

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ TJ Slavoj BANES Pacov
Info: www.atleti-pacov.cz 
Vznik: 1954
Počet registrovaných členů: 221
Předseda: Pavel Zajíc

Odpovídal: předseda oddílu Pavel Zajíc

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 131 členů. Kolik máte celkově, včetně těch nere-
gistrovaných u ČAS?
Celkově máme k dnešnímu dni 221 členů.
Jak se vyvíjí vaše členská základna?
V posledních pěti letech se členská základna oddílu každoročně zvyšuje, roční nárůst se pohybuje v rozmezí 
5 až 10%.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Pravidelně trénuje a závodí 70 až 80 závodníků a závodnic. Do  ligových soutěží přihlašujeme každoročně 
družstvo mužů a žen do II. ligy, v soutěžích krajského přeboru Vysočiny pro rok 2015 startovala družstva 
mužů, žen, juniorů, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň a družstva mladšího žactva. 
Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Atletiku provozujeme na malém městě (Pacov má asi 4900 obyvatel s poměrně vysokým průměrným věkem 
občanů), kde je velmi rozvinutá místní spolková činnost. Zájem dětí se tedy zákonitě tříští mezi mnoho spolků 
a tak zájem o Atletiku pro děti není takový jako ve velkých městech. Přestože provádíme náborové a propa-
gační akce, tak k nám každoročně přichází přibližně asi v průměru deset nových dětských zájemců. V atletic-
ké přípravce máme 30 až 40 dětí ve věku od šesti let, kde využíváme pomůcek Atletiky pro děti. 
Můžete prosím nastínit strukturu vedení oddílu (včetně odpovědností jednotlivých členů výboru) a při-
blížit činnost výboru (četnost schůzek apod.)?
Práci oddílu řídí sedmičlenný výbor. Předsedou jsem já a zároveň zajišťuji úsek soutěží a ekonomický, jed-
natelem a místopředsedou je Lukáš Vlček, úsek rozhodčích má na starosti Ludvík Toman, úsek trenérský 
zajišťuje Radek Vitovský, který je zároveň vedoucím trenérem Sportovní střediska – doplňkového pracoviště, 
ostatní členové nemají přesně vymezené funkce. Mimo výbor pracuje ve funkci pokladní paní Alena Tesa-
řová. Pokud jde o činnost výboru, tak schůzovní činnost probíhá nepravidelně. Vzhledem k tomu, že jsme 

■ Z KRAJŮ
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v každodenním styku, řešíme činnost oddílu operativně dle aktuálních potřeb a pro řešení závažných úkolů 
svoláváme výbor. 
Jste členy TJ. Které další sporty sdružuje? Jak funguje spolupráce v rámci TJ?
Naše tělovýchovná jednota začleňuje pět oddílů – atletiku, fotbal, volejbal, stolní tenis, tenis. Největšími 
oddíly je atletika a fotbal. Výbor TJ je složen ze zástupců jednotlivých oddílů a spolupráce v rámci jednoty 
je velmi dobrá.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání některého z mistrovství ČR?
Pro pořádání takto významné akce nemáme v Pacově dostatečné podmínky. 
Které další závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Z mistrovských soutěží jsme v  letošním roce na našem stadionu pořádali kolo II. ligy mužů a žen a dva 
závody krajského přeboru družstev. Z dalších akcí, které každoročně pořádáme, jsou naše tradiční závody 
– přespolní běh O pohár století, od roku 1957 pořádáme náš nejstarší a největší závod Cenu města Pacova 
v hodu diskem a BANES mítink s memoriály, dále pak od roku 1972 Cenu Pacova ve vícebojích a závody 
v hodu břemenem a gumovou holinkou Štěpánské hody. Osmým rokem pořádáme i náborový závod pro 
žáky pacovských škol Pacovský atletický pohár, který se skládá ze tří závodů. Dále pořádáme kontrolní 
závody pro všechny věkové kategorie.

Petr Jelínek 

■ JEDNÁNÍ KAS

■ PAS, 22. září 
Jednání zahájil předseda PAS a předložil k odsouhlasení písemný návrh programu jednání. • kontrolovány 
všechny úkoly na základě písemného podkladu z předešlého jednání. Zároveň byla přijata opatření k zabez-
pečení stávajících úkolů. • Příprava grantových podmínek PAS - Výbor PAS projednal písemný podkladový 
materiál, který připravil předseda PAS. V diskusi k materiálu se vyjádřili všichni členové výboru. • Výbor PAS 
po diskusi rozhodl v podzimních měsících letošního roku uspořádat pouze v listopadu seminář k prolongaci 
kvalifi kace rozhodčích. Ostatní školení a semináře budou připraveny na  jarní měsíce roku 2016. • Výbor 
projednal termínový plán svého jednání pro období říjen 2015 až leden 2016. • 

■ Královehradecký KAS, 6. října 
Proběhla kontrola úkolů - Zápis č. 8 byl odsouhlasen bez připomínek. Výbor odsouhlasil konečné znění 
rozpočtu na rok 2015. • J. Brych seznámil výbor se stavem fi nancí a průběhem čerpání fi nancí za období 
1.-9. měsíc 2015. • O. Veverka podal informaci o konečném pořadí KP družstev. • A. Žďárský informoval 
o činnosti SCM v letošním roce a členy výboru seznámil s předběžným návrhem na sestavu SCM pro rok 
2016 s tím, že konečná podoba sestavy bude známa po oponentním řízení, které proběhne 13. 11. 2015 
v Praze. • P. Metelka vypracoval přehled získaných medailí a reprezentačních startů. Na MČR bylo získáno 
celkem 50 medailí (17-14-19): Sokol Hradec Králové 22, SK Nové Město nad Metují 20, Loko Trutnov 6, DC 
Ostroměř 1, Maratonstav Úpice 1. • Společná schůzka KAS Pace a KH KAS ohledně vytvoření termínové 
listiny pro rok 2016 proběhne 11. 11. 2015. v Pardubicích. • Mezikrajové utkání staršího žactva proběhne 
28. 11. 2015 v Praze. • 6. 10. 2015 byl z rozhodnutí paní ministryně K. Valachové pozastaven program VIII 
–(Organizace sportu ve sportovních klubech) a bude znovu vyhlášen do 9. 11. 2015. Žádosti budou podávat 
SK nebo TJ přímo MŠMT. • Příští jednání výboru KH KAS bude uskutečněno 10.12.

■ Moravskoslezský KAS, 12. října 
Jediným bodem jednání byly oponentury ST, SpS, SCM, SG. Písemné vyhodnocení činnosti předložili 
všichni vedoucí ST, SpS, SCM a SG. Všichni přítomni podle stanoveného programu jednotlivě informovali 
o činnosti svých středisek. • Proběhla kontrola zápisu – schválen bez připomínek. • Přítomni - Legerská 
– SpS AK SSK Vítkovice, Szmeková – SCM Třinec, Sajdok - ZŠ E. a D. Zátopkových Třinec, Korbel – ZŠ 
Englišova Opava, Stanislav Šuška – ZŠ Porubská 832 Ostrava, Kopecký – ZŠ Kudeříková Havířov, Buzek 
– SCM Ostrava, Vladimír Černý – SG D. a E. Zátopkových Ostrava, Nejezchleba – detašované pracoviště 
Sps F-M, Hasník – detašované pracoviště SpS Bohumín. Ředitel ZŠ Englišova Opava – Jan Škrabal, Marta 
Kovářová – Sokol Opava. Za MKAS: Hoferek, Zdeněk Duda, Zvolánková, Zvolánek, Kubenka, Klepek. • 
Termín příštího jednání výboru 16.11. v 16:00. 
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■ Karlovarský KAS, 13. října
Jednání řídil Jacek Přibáň. • Byla provedena kontrola zápisu. • Hodnocení závodů: 9.9. III. kolo OMD ml. 
Žactva a II. kolo krajského přeboru staršího žactva, 15.9. fi nále OMD žactva v Plzni, 4. Kolo OMD předžac-
tva v Sokolově, Okresní a krajské kolo atletického čtyřboje, Mezikrajové utkání mladšího žactva v Kolíně 
– vše v pořádku. • Krajský přebor v přespolním běhu – Běh Smolnickým kopcem 11.10. v Chodově – připo-
mínky k přihláškám, chyběla možnost zpětné kontroly přihlášených závodníků. • Příprava závodů – 28.11. 
Mezikrajové utkání žactva v hale na Olympu – na běhy dva závodníci z každého kraje, na techniku jeden 
závodník, Krajský přebor v hale proběhne 23.1 2016 v hale na Olympu. • Jacek Přibáň informoval o jednání 
předsednictva ČAS. • Výbor projednal a odsouhlasil hodnocení trenéra SCM Libora Dočkala. • VV KKAS 
souhlasí s umístěním dětského výškařského doskočiště na stadion v Chebu. • Vedoucí trenér SCM připo-
míná podmínku vyčerpání prostředků závodníků do 31.10. • Termín dalšího jednání 24.11. 

■ KAS Vysočina, 14. října
Kontrola úkolů. • Výbor vzal na vědomí rezignaci Davida Kristina za člena výboru KAS. • Výbor kooptoval 
za člena výboru KAS Josefa Nováka. • Výbor projednal přípravu na KP v přespolním běhu. • Výbor projed-
nal přípravu na mezikrajské utkání staršího žactva, 28. listopadu Praha. • Výbor vzal na vědomí hodnocení 
účasti na mezinárodních závodech v Eggenfeldu. Výbor hodnotí účast jako úspěšnou, v družstvech jsme 
obsadili 3. místo (dorostenci 1. místo). • Výbor vzal na vědomí zprávu o školení rozhodčích, Jihlava 10.10. • 
Výbor projednal přípravu • schůze STK oddílů, 9.12. Jihlava. • Výbor pověřil Švece jednáním na ČUS ohled-
ně služeb na rok 2016. • Různé - plakety a kalendáře na vyhlášení Atleta Vysočiny, občerstvení, pozvat 
hosty, moderátora; výbor schválil proplacení dárku na mezikrajové utkání; výbor schválil proplacení faktury 
za měření časů na krajských soutěžích družstev; výbor schválil proplacení cestovného na jednání výboru 
ČAS Praha pro předsedu KAS; výbor schválil nákup 50 kusů Pravidel atletiky; výbor schválil příspěvky 
na telefon pro členy výboru. • Příští schůze 9. 12. v 17 hodin.

Obsah: 
Medailony s. 6

MEDAILONY LISTOPD 2015

Brož Jaroslav, *8. 11. 1950 Pardubice, †14. 7. 1975 Pardubice; dálkař. Držitel bronzové medaile z HME 1972. 
Původně hráč házené, odbíjené a hokeje, s atletikou začínal v Dynamu Pardubice (1963-69, trenér R. Brož), 
poté RH Praha (1970-71), Dynamo Pardubice (1972-74). Účastník OH 1972 (kval.), ME 1971 (kval.), HME 1971 
(8.), 1972 (3.) a 1973 (4.). Mistr ČR 1971-72 a 1974. Čs. mistr 1971-73 na dráze, 1972 a 1973 v hale. Držitel 3 
českých rekordů 773 (1970)-795 (1973). Reprezentoval v 16 mezist. utkáních (1969-74), z toho 1x v EP. Os. 
rekordy: dálka 795 (1972) a 805w (1973), trojskok 15,29 (1973).

Bruková Renata, provd. Sedláčková, *14. 11. 1970 Třinec; koulařka. Držitelka bronzové medaile ve vrhu 
koulí z MEJ 1989. Začínala v TŽ Třinec (1984-88), poté Vítkovice (1989-90), AC Sparta Praha (1991-2005). 
Účastnice MEJ 1989 (3.) a HME 1990 (7.). Čs. mistryně 1992. Reprezentovala v 10 mezist. utkáních (1990-92), 
z toho 1x v EP a 1x v EP do 22 let. Os. rekord: koule 17,99h (1990) a 17,20 (1989).

Čečman Milan, *18. 11. 1940 Prostějov; překážkář. Začínal v Tatranu Prostějov (1951-57, trenér M. Zikmund), 
poté Železárny-Slovan Prostějov (1957-59, trenér J. Mrázek), Dukla Lipník nad Bečvou (1960-61), Dukla Praha 
(1962-68, trenér 1961-64 M. Tošnar, dále bez trenéra), SK Slavia Praha (1969-72), Železárny Prostějov (1973-
79). Účastník EHH 1966 (60 m př. 6.) a 1967 (50 m př. 4.), ME 1966 (110 m př. smf.). Mistr republiky 1964-67 
(110 m př.), 1962-65 a 1967 (200 m př.). Držitel 14 čs. rekordů: 12 na 110 m př. 14,2 (1964)-13,9 (1967), 2 

■ KALENDÁRIUM
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na 200 m př. 23,7 (1963)-23,6 (1964). Reprezentoval v 21 mezist. utkáních (1961-69), z toho 2x v EP. Po ukončení 
závodní činnosti trenér v Prostějově, později ved. trenér CTM v Olomouci. Mezi jeho svěřence patřili mj. R. Změlík 
a Z. Černá. Os. rekordy: 110 m př. 13,9 (1967), 200 m př. 23,6 (1964), 400 m př. 55,6 (1963).

Holas Petr, *22. 11. 1940 Praha; běžec. Začínal ve Spartaku Sokolovo (1958-59), poté Dukla Praha (1960-69), 
SK Slavia Praha (1970-71). Účastník ME 1966 (3000 m př. rozb.). Mistr republiky 1964 (kros), 1965-66 a 1968-70 
(3000 m př.), člen mistr. štafety 4x1500 m (1969). Držitel čs. rekordů ve štafetách 4x800 m 7:23,4 (1961) a 4x1 míle 
17:03,8 (1961). Reprezentoval v 21 mezist. utkáních (1964-70). Os. rekordy: 800 m 1:51,0 (1961), 1500 m 3:44,9 
(1965), 5000 m 14:22,8 (1966), 3000 m př. 8:41,6 (1966).

Honzátko Bohumil sport. pseudonym Boris, *12. 11. 1875 Stará Boleslav, †12. 12. 1950; vytrvalec. Účastník 
OH 1912 (maraton nedok.) a 1924 (neklasifikován). Ve sport. gymnastice startoval také na OH 1908 (víceboj 36.) 
a 1912 (víceboj 36.), 1907 byl mistrem světa v gymnastice družstev. Závodník, obětavý Sokol, učil 1904-1914 
v Rusku v Oděsse. Kapitán čs. legií. Absolvoval závod Běchovice-Praha (1922), v 1927 organizoval štafetu Zborov
-Praha. Dne 30. 7. 1936 předával olympijský oheň nesený z Atén do Berlína jako poslední člen čs. štafety na oltář 
zbudovaný na Staroměstském náměstí.

Jánský Josef, *24. 11. 1940 Strakonice; běžec. Začínal s během na lyžích (1955), s atletikou ve Spartaku Stra-
konice (1958-63), poté Slavoj České Budějovice (1964-67), VŠ Praha (1968-70), Sparta Praha (1971-81, trenér 
od 1963 P. Kavan). Účastník ME 1971 (10 000 m 19.), 1974 (10 000 m 20., maraton 15.) a 1978 (maraton 19.), OH 
1972 (5000 m rozb., 10 000 m 9.) a 1980 (maraton nedok.), HME 1973 (3000 m rozb.) a 1974 (3000 m 6.). Mistr 
ČR na 5000 m 1970, na 10 000 m 1970-72 a 1979, v krosu 1972. Čs. mistr na 10 000 m 1971-73, v krosu 1971, 
v maratonu 1977 a 1978. Držitel 5 českých rekordů: 2 na 5000 m 13:35,6 (1972) a 13:32,0 (1973), 2 na 10 000 m 
28:43,2 (1971) a 28:23,2 (1972), 1 na 6 mil 27:26,0 (1973). Reprezentoval ve 23 mezist. utkáních (1969-79), z toho 
1x v EP. Os. rekordy: 1500 m 3:47,2 (1971), 3000 m 7:55,0 (1973), 5000 m 13:32,0 (1973), 10 000 m 28:23,15 
(1972), maraton 2:14:28 (1980).

Netscher Jan, Mgr., *15. 11. 1975 Praha; tyčkař. Závodil za VŠ-USK Praha (1990-2002, trenéři B. Patera a P. Be-
ran), poté A.C. Tepo Kladno (2003-04). Účastník HMS 1995 (kval.). Halový mistr ČR 1995. Reprezentoval v 1 me-
zist. utkání (1995). Člen RR čas. Atletika 2000-05. Úspěšný kondiční trenér fotbalistů SK Slavia Praha (2000-12) 
a fotbalové reprezentace ČR (od 2012). Os. rekord: tyč 574h (1996,) a 540 (1998).

Peterková Alena, roz. Pavlíková, *13. 11. 1960 Ostrava; běžkyně. Začínala jako gymnastka (1968), s atletikou 
ve Vítkovicích (1973-83, trenéři D. Vandrolová, od 1974 V. Vacula), poté Slavia Havířov (1984-85), Vítkovice (1986-
92), BMK Havířov (1993-95), diskv. pro dopink (1996-97), BMK Havířov (1998-2002, trenér od 1979 manžel M. 
Peterek), AK SSK Vítkovice (2003). Účastnice ME 1990 (maraton nedok.), OH 1992 (maraton 24.), MS v půlmara-
tonu 1992 (17.), 1994 (13.) a 1998 (39.). Mistryně ČR 1986-87, 1994 a 2000 (10 000 m), 1993 (maraton, silniční běh 
Běchovice), 1995 (půlmaraton a maraton), 1998 (kros), 2000 (5000 m, 10 000 m a půlmaraton) a 2001 (maraton). 
Čs. mistryně 1989 (10 000 m, maraton), 1991-92 (10 000 m). Držitelka 4 českých rekordů na 10 000 m 34:37,47 
(1987)-32:27,68 (2000). Reprezentovala ve 3 mezist. utkáních (1987-94), z toho 2x v EP. S úspěchem se věno-
vala i duatlonu, je mistryní Evropy a vítězkou EP 1998. Reprezentovala i na MS v silniční cyklistice. Po ukončení 
závodní činnosti trenérka, významní svěřenci: P. Pastorová a další. Os. rekordy: 800 m 2:10,88 (2000), 1500 m 
4:18,30 (1995), 3000 m 9:05,17 (1994), 5000 m 15:53,09 (1994), 10 000m 32:27,68 (2000), půlmaraton 1:11:02 
(1994), maraton 2:25:19 (1994).

Skřont Milan, Dr., *24. 11. 1930 Opava, †1995; chodec. Držitel 2 světových rekordů: na  30 mil 4:16:14,8 
a na 50 000 m 4:26:05,2 (oba Krnov 30. 4. 1956). Začínal ve Slavoji Opava (1955-57), poté Dukla Praha (1958-59), 
Slezan Opava (1960). Účastník OH 1956 (50 km nedok.). Později emigroval. Os. rekordy: 10 000 m 46:14,2 (1960), 
20 km 1:34:30,6 (1956), 50 km 4:16:20,8 (1956).

Slavotínek František, *22. 11. 1945 Seloutky; překážkář. Začínal v Železárnách Prostějov (1963-64, trenér J. 
Mrázek), poté TŽ Třinec (1965-69, trenér Šťastný), Dukla Praha (1970), TŽ Třinec (1971-78, bez trenéra). Účastník 
EHJ 1964 (110 m př. rozb.), EHH 1969 (50 m př. rozb.), ME 1971 (110 m př. smf.). Mistr ČR 1973 (110 m př.). Čs. 
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mistr 1969 (110 m př.). Reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1970-71). Po ukončení závodní činnosti trenér 
v TŽ Třinec 1970-80, Železárny Prostějov 1980, člen výboru oddílu, předseda TR SM kraje, mpř. oblasti JM 
1993-97, člen TMK ČAS 1990-92, ved. trenér SVS-M Třinec, tajemník OV ČSTV Prostějov 1980-89, ved. 
trenér sportovního gymnázia Brno 1989-92. Významní svěřenci: D. Dryeová, L. Souček, P. Šářec a další. Os. 
rekordy: 110 m př. 13,9 (1969), desetiboj 6435 (1974).

Zahořák Miroslav, *30. 11. 1955 Gottwaldov; sprinter. Začínal jako fotbalista (1963), s atletikou v TJ Gottwal-
dov (1972-75, trenér J. Siblík), poté VŠ Praha (1976-80, trenéři E. Dostál, od 1978 J. Nezbeda), Dukla Praha 
(1981-84, trenér J. Demeč). Účastník ME 1982 (4x400 m 5.), MS 1983 (4x400 m 4.). Mistr ČR 1975 a 1980-81 
(400 m), 1980 (4x400 m). Čs. mistr 1978, 1981-82 (4x400 m), 1981-82 (4x100 m). Držitel 2 rekordů ve štafetě 
4x400 m 3:03,6 (1982) a 3:02,82 (1982), 2 českých rekordů v odd. štafetě 4x400 m 3:07,91 a 3:07,44 (1981). 
Reprezentoval v  5 mezist. utkáních (1981-83), z  toho 1x v  EP. Od  1984 trenér v  RH-PSK Olymp Praha, 
od 1996 reprezentační trenér sprintu. Významní svěřenci: P. Břečka, J. Burianová, V. Hřích, J. Janoušek, N. 
Koštovalová, I. Mazáčová, J. Valík a další. Os. rekordy: 200 m 21,44 (1983), 400 m 46,63 (1983).

RED podle Kdo byl kdo

    
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE

LISTOPAD

8.11.  
82. Velká Kunratická  .......................................................................................................................Praha

14.11.   
Velká cena ACCC v přespolním běhu 2015 (kvalifi kace na ME v krosu)........................ Střelské Hoštice

14.11.   
Běh 17. Listopadu a Akademické mistrovství v přespolním běhu ..................................................Praha

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