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SLOVO PŘEDSEDY

Jaro je konečně tady a s ním naplno ožijí po ulicích měst i atletické stadiony. Běžecká sezona je v plném proudu a těší mě, že mistrovství České republiky v půlmaratonu v Pardubicích hlásí rekordní účast 1500 běžců.
První dubnový víkend se v Nymburce konala valná hromada Českého atletického svazu, která nejen bilancovala uplynulé volební období a zvolila Předsednictvo ČAS, dozorčí i arbitrážní radu ČAS, ale zabývala se i nutnými programovými body na nadcházející čtyřleté období. Kromě ryze atletických témat byla zmíněna nutná
potřeba reagovat na nový občanský zákoník, který by měl začít platit od 1. 1. 2014 a který zásadním způsobem upravuje legislativu pro spolkovou činnost.
Musíme být připraveni a vzhledem k naší bohaté historii i tradici maximálně odpovědní v přípravě potřebné
legislativy. A tak, v připomínce zprávy v časopise Sportovní obzor z 1. 9. 1896, který přináší informaci o přípravách našich prvních stanov, věřím, že navážeme na naše zakladatele. „Na stanovách se pracuje pilně
s nemalými potížemi. Práce ta se nalézá v rukou mužů svědomitých a ve sportu zkušených, což je
známkou dobrého výsledku…,“ věřím, že se nám podaří najít legislativně pro atletiku nejpřijatelnější řešení.
Situace je o to komplikovanější, že vzhledem k možné účinnosti zákona o veřejné prospěšnosti rovněž od 1.
1. 2014 vstoupí patrně v platnost i novela zákona o daních z příjmu. Nově zvolenému vedení ČAS bych rád
popřál hodně sil a chuti do nelehké práce, která nás nejen na tomto úseku čeká. Nám všem pak přeji krásné
jaro.
Libor Varhaník,
předseda ČAS

SLOVO REDAKCE

dostává se k vám na čtvrté číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představováním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme Středočeským a TJ Sokol Kolín-atletika.
Jako vždy si vás dovolím vyzvat, abyste nám 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
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VALNÁ HROMADA
Valná hromada ČAS se uskutečnila v sobotu 6. dubna 2013 od 10.00 hodin ve Sportovním centru Nymburk.
Zápis je ke stažení zde http://www.atletika.cz/cas-informuje/zapis-vh-cas-2013/ a je také přílohou těchto
AL.
Red

■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání 16. dubna
Předsednictvo (dále jen „P“) ČAS vzalo na vědomí informaci ze zasedání výboru ČAS a valné hromady ČAS.
V rámci zlepšení informovanosti atletického hnutí P ČAS rozhodlo zveřejnovat na webové stránce ČAS zápisy
z jednání P ČAS i z jednání odborných komisí ČAS. ■ P ČAS podle čl. VIII odst. 7 písm. a) Stanov ČAS jmenovalo
ředitelem ČAS Mgr. Františka Fojta a šéftrenérem ČAS Tomáše Dvořáka. ■ P ČAS podle čl. VIII odst. 7 písm. b)
Stanov ČAS jmenovalo předsedou disciplinární komise ČAS Doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., a členy disciplinární
komise ČAS Ing. Jana Deckera, Ph.D., Mgr. Jana Filandra, Ing. Vladimíra Musila a Jana Rudu; členy organizační
komise ČAS JUDr. Martina Klímu a PaedDr. Zdenku Lebedovou; členy ekonomické komise ČAS Ing. Tomáše
Janků, Bc. Lucii Nedomovou, Ing. Martinu Renzovou, PaedDr. Vladimíra Tikala a Ing. Tomáše Závodného. ■ P ČAS
podle čl. XI odst. 2 Stanov ČAS jmenovalo za členy arbitrážní rady (dále jen „AR“) ČAS JUDr. Josefa Macka
a Mgr. Jana Vláška a vzalo na vědomí, že předseda ČAS jmenoval předsedou AR ČAS JUDr. Jana Riedla a místopředsedou AR ČAS JUDr. Josefa Macka. ■ P ČAS vzalo na vědomí předloženou informaci o hospodaření krajských
atletických svazů a Pražského atletického svazu v roce 2012. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o provozu přetlakové haly Strahov. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení Milana Kocourka na mistrovství světa v přespolním běhu,
především vzhledem ke konkurenci v této disciplíně, jako dobré. ■ P ČAS zhodnotilo pozitivně individuální výsledky Lucie Pelantové, Anežky Drahotové, Pavla Schroma a výsledek žen v týmové soutěži na MU v chůzi. Celkově hodnotí vystoupení reprezentace jako průměrné. ■ P ČAS vzalo na vědomí informační zprávu organizačního
výboru mistrovství Evropy veteránů v silničním běhu, chůzi a krosu (Úpice, 24. - 26. 5. 2013) a mistrovství světa
veteránů v běhu do vrchu (Jánské Lázně, 31. 8. 2013). ■ P ČAS souhlasilo se jmenováním Ing. Tomáše Janků prokuristou společnosti Halové mistrovství Evropy 2015, s. r. o. * P ČAS schválilo účast V. Žáka na jednání pravidlové
komise rozhodčích středoevropských zemí. * P ČAS schválilo vedoucích výprav ČAS na mezinárodní akce v roce
2013. ■ P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu na EP v chůzi (Dudince, 19. 5. 2013).
Karolína Farská

■ VÝBOR
Jednání 23. března
Zasedání Výboru ČAS zahájil a dále vedl předseda ČAS Libor Varhaník. ■ V ČAS schválil zápis z podzimního zasedání v roce 2012. ■ V ČAS schválil výroční zprávu ČAS za rok 2012, včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS za
rok 2012. V ČAS schválil účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2012 podle českých účetních předpisů. Hospodaření ve zdaňované činnosti vykazuje zisk 2 313 568,01 Kč před zdaněním, v nezdaňované činnosti
zisk ve výši 7 889 087,99 Kč. Daňová povinnost činí 318 440,00 Kč. Celkový zisk v roce 2012 byl vytvořen ve
výši 9 884 216,- Kč. V ČAS schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2012.
V ČAS schválil závěrečný účet ČAS a výsledek hospodaření s rozpočtovými prostředky a to přebytek ve výši
10 412 815,64 Kč. ■ V ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČAS v roce 2012. ■ V ČAS
vzal na vědomí informaci o obsahovém a organizačním zabezpečení zasedání valné hromady ČAS 6. dubna
2013 v Nymburce. ■ V ČAS projednal a schválil termín a obsah podzimního zasedání výboru ČAS na 16. listopadu 2013. ■ Předseda ČAS poděkoval členům V ČAS za uplynulé volební období, zvláště pak předsedkyni komise rozhodčích Ludmile Pudilové, která na volební valné hromadě ČAS nebude kandidovat.
Michal Procházka
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SEKRETARIÁT A KOMISE

■ ÚHRADA SOUTĚŽNÍHO POPLATKU V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČAS 2013
19. února 2013, 14:38
Úhradu soutěžního poplatku provedou atletické oddíly podle počtu přihlášených družstev (tabulku viz zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/uhrada-soutezniho-poplatku-v-soutezich-d1/)
Platbu lze provést hotově, složenkou nebo bankovním převodem na účet ČAS č.ú. 153150982/0300, nejpozději do 30. dubna 2013.
Nutno uvést variabilní symbol = číslo oddílu (viz 1. sloupec v tabulce) a specifický symbol = 09.
Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS
■ VÝSLEDKY Z MČR V KROSU I S MEZIČASY
2. dubna 2013, 16:29
Ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/vysledky-z-mcr-v-krosu-i-s-mezicasy/
Adam Pražák
■ CIZINCI 2013
3. dubna 2013, 15:26
Organizační komise ČAS rozhodla o žádostech o provedení registrace cizince podaných v roce 2013.
Přehled ke stažení: http://www.atletika.cz/cas-informuje/cizinci-2013/ a také jako příloha těchto AL.
RNDr. Ladislav Kňákal, předseda organizační komise ČAS
■ ZMĚNA ŘÍDÍCÍHO PRACOVNÍKA II. LIGY, SK. D
9. dubna 2013, 15:00
U skupiny D II. ligy mužů dochází ke změně řídícího pracovníka: místo Rudolfa Mastíka bude skupinu řídit
Čeněk Klavrza, e-mailové spojení klavrza@seznam.cz a mobilní telefon 606 812 666.
Jaroslav Kubica, soutěžní komise ČAS
■ UPOMÍNKA K PŘEDLOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDÍLU/KLUBU
12. dubna 2013, 12:08
Sdělujeme, že níže uvedené atletické kluby/oddíly nedodaly v řádném termínu výroční zprávu
(obsah a vzor formulářů viz dole). Žádáme tedy o urychlené dodání na sekretariát ČAS nejpozději do 26. 4. 2013.
SK DVOJKA Praha
Athletic Club Ústí n/L. o.s.
TJ Stodůlky Praha, o.s.
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SK Aritma Praha
TJ Rumburk
TJ ČZU Praha
AAK TJ Turnov
AC Jablonec nad Nisou, o.s.
Atletika Knoflík
TJ Dobruška
Sprint klub Čáslav
TJ Nová Paka
TJ Spartak Čelákovice
SK Plhov Náchod
TJ Spartak Hořovice
AK Moravská Třebová
TJ Sokol Kolín - atletika
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ. Sokol České Budějovice
KPA Pardubice
SKP České Budějovice
TJ CHS TURBO Chotěboř
TJ Blatná
AC Moravský Krumlov
SK BAS Babylon
Atletický klub Perná
AK Tišnov
TJ Sokol Plzeň - Petřín
TJ Znojmo
TJ Baník Stříbro
Slovácký běžecký klub Kyjov o.s.
TJ Slavoj Tachov, o.s.
TJ Liga stovkařů Olomouc
Triatlet Karlovy Vary
TJ Start Havířov
AK Most
TJ Krnov
TJ HVĚZDA Trnovany
SK PRESTAR Opava
AK Žatec
TJ Orlová Lutyně
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Vážení sportovní přátelé,
Na základě některých dotazů Vás chceme informovat o minimálním rozsahu výroční zprávy, kterou je nutno
předat Českému atletickému svazu jako poslední dokument v souvislosti s poskytnutím finančních příspěvků
a to nejpozději do 31. března 2013 (původní termín dodání).
Veřejná výroční zpráva musí obsahovat minimálně:
- roční statistický výkaz o členské a organizační základně;
- rozvahu;
- výkaz zisku a ztráty.
Roční statistický výkaz o členské a organizační základně byl součástí přihlášky k činnosti na rok 2013 a pokud
byla přihláška Vaším atletickým oddílem/klubem provedena, není již nutno tuto část výroční zprávy Českému
atletickému svazu zasílat.
Minimální údaje a další podmínky sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou vymezeny vyhláškou ministerstva financí č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty musí být opatřeny
podpisem statutárního orgánu anebo osoby oprávněné podepisovat za statutární orgán – v podmínkách AK
a TJ/SK nejčastěji má tuto roli předseda. Zdůrazňujeme, že v případech AO – které jsou součástí TJ/SK – musí
rozvaha a výkaz zisku a ztráty obsahovat údaje za celou TJ/SK, nikoliv pouze za AO. Podepsány pak musí být
statutárním orgánem TJ/SK, nepostačí pouze podpis předsedy AO!
Rovněž upozorňujeme, že za rozvahu a výkaz zisku a ztráty nelze považovat tzv. roční účetní výkaz, jehož vyplnění požadují okresní sdružení ČSTV. Tento výkaz nesplňuje požadavky vyhlášky 504/2002 Sb..
Výše uvedené dokumenty jsou povinny zaslat na adresu Českého atletického svazu ty AO/AK, které byly
v roce 2012 příjemcem finančních prostředků na podporu sportovně talentované mládeže, na podporu sportovních středisek (vč. doplňkových pracoviš) a příspěvku na organizaci sportu.
Zaslání výše uvedených výkazů je podmínkou pro poskytnutí příspěvků ze státních dotací v roce 2013.
V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností jsme Vám připraveni poradit.
Formuláře rozvaha a výkaz zisku a ztráty ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/obsah-vyrocni-zpravy-atletickeho-oddiluk1/
Ing. Jiří Topinka,
předseda ekonomické komise Českého atletického svazu
Ing. Martina Renzová,
ekonomka ČAS
■ JARNÍ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘ TRENÉRŮ
15. dubna 2013, 12:28
Nejbližší školení trenérů atletických přípravek a doškolovací seminář najdete na následujícím odkazu:
http://www.atletikaprodeti.cz/skoleni-a-seminare-treneru-v-roce-2013
za MK ČAS: I. Rudová
■ TERMÍN PRO PŘIHLÁŠKU NA ME VETERÁNŮ V ÚPICI PRODLOUŽEN
16. dubna 2013, 12:35
Dnešním dnem končí původní termín přihlášky na ME veteránů v silničních bězích, chůzi a krosu. Je přihlášeno 25 zemí s celkovým počtem 640 účastníků. Neustále se však množí počet našich běžců, kteří bu nepozorností nebo omylem zjistili, že je po termínu přihlášek. Požádali jsme EVAA o prodloužení termínu do
25.4.2013. Tento termín je již definitivní a konečný.
Karel Šklíba, ředitel závodu
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Z KRAJŮ

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

■

Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ PŘEDSTAVUJEME TJ SOKOL KOLÍN-ATLETIKA
Předseda oddílu: Jiří Tuček
Info o oddílu: www.atletika-kolin.wz.cz
Počet registrovaných atletů v oddílu: 208
(údaje k 15. 4. 2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v oddílu odpovídala jeho předseda Jiří Tuček.
Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 208 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Celkový počet členů oddílu byl k 31. prosinci 449. Podobně jako v jiných oddílech tvoří téměř polovinu členů
chlapci a děvčata z přípravek. Obrovský boom jsme zažili po loňských olympijských hrách, kdy na zářijový zápis
přišla stovka nových malých atletů.
Jaký trend v počtech členů pozorujete?
V posledních letech velikost naší členské základny stále roste a v současnosti máme nejvíce členů v celé 113
let dlouhé historii klubu. Tento trend připisujeme kvalitním výsledkům našich závodníků v soutěžích jednotlivců i družstev, spoustu let budovanému silnému povědomí o kvalitě kolínské atletiky u zdejších obyvatel
i velmi dobrému finančnímu zajištění oddílu ze strany vedení města. Problémy s úbytkem závodníků ale začínají v poslední době už od staršího žactva.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Naprostá většina našich registrovaných závodníků je aktivní. Družstvo žen skončilo v loňském ročníku extraligy čtvrté, muži po barážové remíze s Vítkovicemi nepostoupili do extraligy až kvůli pomocnému kritériu
prvních míst. Letos stavíme do krajského přeboru i mužské „béčko“. Juniorky i junioři pravidelně bojují na
špici mistrovství ČR, stavíme i tým dorostenců a samozřejmě všechny kategorie žactva a přípravku.
Jaký je ve vašem oddíle zájem o Atletiku pro děti?
O Atletiku pro děti je zájem opravdu velký, pro přípravky pořádáme řadu závodů, projekt má svoje vlastní webové stránky. Můj osobní názor je ale takový, že veliká pozornost, věnovaná v současnosti v atletickém hnutí
nejmenší kategorii, může být kontraproduktivní. Přípravkám se věnují ve větších oddílech desítky trenérů,
kteří ale chybí u kategorií, které ve skutečnosti rozhodují o společenské úspěšnosti našeho sportu. Navíc ve
frekventovaných tréninkových hodinách je na stadionu i problém s tréninkovým prostorem pro výkonnostní
závodníky.
Platí struktura vedení oddílu, jak ji máte uvedenu na webu?
Na březnové valné hromadě byl zvolen mírně obměněný výbor. Máme takovou zvláštnost, že fungujeme
jako sokolská tělocvičná jednota s jediným oddílem. Takže starostkou jednoty je Vlasta Šlezová, jednatelem
Antonín Morávek a hospodářem Ratislav Šedina. V čele oddílu stojí třináctičlenný výbor, jehož předsedou
jsem já a v němž jsou i všichni členové výboru jednoty. Výbor se schází jednou za 14 dní, v sezóně pak každý
týden.
Kolik činovníků/trenérů se podílí na práci v oddíle?
Aktuálně máme 28 činných trenérů a 68 kvalifikovaných rozhodčích. Nicméně asi jako ve všech oddílech
i u nás platí, že stěžejní pracovníci oddílu dělají vše – činovníky, trenéry i rozhodčí. Přitom v hlavním pracovním poměru je u nás jediný pracovník – vedoucí trenér základny mládeže ČOS Antonín Morávek, který za trenérský plat navíc zajišuje i podstatnou část chodu oddílu.
Před časem jste postavili stadion se 400metrovým oválem, pro pořádání větší akce vám tehdy chy-

5

Atletické listy
běla tribuna. Změnilo se něco? Plánujete ucházet se v dohledné době o některé z mistrovství ČR?
Přes zimu se situace opravdu částečně změnila. Právě se dokončují zemní práce na části montované tribuny
o délce 16 metrů, která pojme zhruba 120 sedících diváků. V plánu je postavit ještě druhou, stejně velkou
část, ale finance na ni zatím nejsou v dohlednu. Už v loňském roce jsme pořádali mistrovství Čech družstev
juniorů a juniorek, které nám bylo přiděleno i letos, v roce 2014 se zřejmě budeme ucházet i o některou akci
jednotlivců na úrovni mezistátního utkání mládeže či mistrovství republiky.
Které závody jako oddíl letos pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové AC?
Mezi čtyřicítkou závodů, které náš oddíl ročně pořádá, je řada organizačně velmi náročných. Určitě mezi ně
patří mezinárodní utkání juniorských družstev International Visegrad Match, kterého se loni účastnily týmy
atletického Velkopolského svazu, Budapešského svazu, Bavorského svazu a Středočeského svazu, pro letošní rok je v jednání i účast Francouzů, Rakušanů a Slováků.
Michal Procházka
■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII STARŠÍCH ŽÁKYŇ 14 LET – HALA
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2:18,44 Natálie Kolajová, 97
Kyjov
11
1 km
3:13,45 Pavla Melicharová, 87
Tábor
01
1500 m
4:50,5 Magda Medková, 73
Geotest Brno
87
1 míle
5:49,4 Lucie Mahenová, 81
Slavia Praha
95
2 km
7:53,7 Petra Dědková, 73
Ústí n. Orl.
87
3 km
10:43,26 Markéta Schubertová, 88 Bruntál
02
5 km
20:42,36 Karolina Růžičková, 94
Neratovice
08
50 m př./76
7,70 Nikola Špinová, 76
RH Čes. Budějovice 90
ručně
7,3 Jana Petříková, 67
Milevsko
81
60 m př./76
8,92 Karolina Hlavatá, 94
ZŠ Jeseniova Praha
08
80 m př./76
13,02 Radka Veverková, 70
84
výška
176 Ivana Geržová, 63
Krnov
77
176 Kristýna Palátová, 81
Valašské Meziříčí
95
tyč
328 Petra Kozelková, 91
Sokol Opava
05
dálka
589 Renata Staňová, 67
LIAZ Jablonec n.N.
81
trojskok
1037 Barbora Březinová, 84
Kolín
98
koule 3 kg
1482 Iveta Kudrnová, 66
Ostrov nad Ohří
80
pětiboj
3356 b Denisa Chládková, 95
Tábor
09
9,42 /163 / 8,11 / 534 / 2:29,37
2 km chůze
11:07,9 Pavlína Černá, 83
Litvínov
97
3 km chůze
15:00,4 Barbora Dibelková, 83
Sport Praha
97
3x300 m
2:10,05 Slavia Praha – chybí sestava
01
3 km chůze
18:21,27 Olga Půčková
Nový Bor
06
Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji.

Jiří Hetfleiš

■ BROŽURA MORAVSKOSLEZSKÉ SOUTĚŽE 2013
21. března 2013, 14:38
Brožura Moravskoslezské soutěže 2013 ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/brozura-moravskoslezske-souteze-2013/
Martin Mastný
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■ HALOVÁ ROČENKA MORAVY A SLEZSKA 2013
29. března 2013, 10:04
Ročenka ke stažení: http://www.atletika.cz/cas-informuje/halova-rocenka-moravy-a-slezska-2013/
Halovou ročenku zpracovali:
JUDr. Bohumil Vrána, mužské složky
Miroslav Ondruška, ženské složky
Případné opravy a doplňky sdělte na e-mail: b.vrana@wo.cz
Red

■

JEDNÁNÍ KAS

KAS VYSOČINA, 6.3.2013
Příprava mezikrajového utkání 2013, pozvánky na valnou hromadu. ■ Výbor projednal přípravu valné hromady.
■ Pavel Svoboda navrhne do SCM Veroniku Sedlákovou (Chotěboř) a Aleše Svobodu (Třebíč). ■ Příští schůze 10.4.
v 16 hodin, Jihlava. Další schůze: 15.5., 12.6., 21.8., 25.9., 16.10., 11.12. ■
VALNÁ HROMADA KAS VYSOČINA, 6.3.2013
Přítomno 24 delegátů z 33 z hlasem rozhodujícím. ■ Valná hromada schvaluje: 1. Zprávu mandátové a volební
komise; 2. Zprávu o činnosti VV za uplynulé období; 3. Zprávu o hospodaření KAS Vysočina; 4. Zprávu volební
komise o volbách VV a funkce členů: předseda: Mgr. Vratislav Višera, sekretář: PaedDr. Jiří Švec, předseda trenérské rady: Mgr. Pavel Svoboda, předseda soutěžní komise: Mgr. David Kristinus, předseda komise rozhodčích:
Ivan Tůma, revizor: Ing. Jaroslav Jiřík. 5. Ing. Josef Tůma byl zvolen čestným členem KASu; 6. volbu delegátů na
VH ČASu. ■ VH ukládá: oddílům dávat připomínky a podněty k práci KASu; delegátům prezentovat závěry VH
KASu na VH ČASu. ■
VALNÁ HROMADA PLZEŇSKÉHO KAS, 9.3.2013
Valná hromada schvaluje: 1. Navržený program valné hromady, jednací a volební řád; 2. Složení mandátové, volební a návrhové komise; 3. Nově zvoleného předsedu (Petr Konop), revizora (František Novák) a osm členů výboru PKAS (Ing. Jiří Bastl, RNDr. Jiří Hostýnek, Mgr. Ivan Hubáček, František Janeček, Jiří Koleš, Mgr. Zdeněk
Šilhánek, Ing. Roman Sladký, Mgr. Karolina Prokopová; 4. Delegáty na VH ČAS 6.4.2013. ■ Valná hromada bere
na vědomí: 1. Zprávu mandátové komise, kterou přednesl Janeček; 2. Kontrolu usnesení z minulé VH 10.3.2012;
3. Zprávu o činnosti Plzeňského kraje za rok 2012, kterou přednesl Konop; 4. Zprávu o hospodaření za rok 2012
a návrh rozpočtu na rok 2013, kterou přednesl Bastl; 5. Zprávu krajského revizora Nováka, kterou přednesl
Sladký; 6. Příspěvky hostů, předsedy ČAS Varhaníka a členky DR ČAS Jirglové. ■
VALNÁ HROMADA KARLOVARSKÉHO KAS, 9.3.2013
Valná hromada schválila předložený program. ■ VH zvolila pracovní předsednictvo, mandátovou a návrhovou komisi, volební komisi. ■ Mandátová komise konstatovala, že na VH bylo pozváno 20 delegátů z 8 klubů, přítomno
je 16 delegátů ze 7 klubů a Valná hromada je usnášeníschopná. ■ Zprávu o činnosti Karlovarského krajského atletického svazu přednesl předseda Jacek Přibáň. ■ Zprávu o hospodaření Karlovarského krajského atletického
svazu přednesl hospodář Miroslav Sabadin. ■ Zprávu revizora Karlovarského krajského atletického svazu přednesl
revizor Jaroslav Vébr. ■ Ke zprávám proběhla diskuze. ■ Vystoupení hostů: František Fojt – výhled do budoucnosti, připrava HME 2015 v Praze; Martin Nešvera – problematika financování. ■ Změna volebního řádu – návrh
Petra Pavelky: čl. 2 odst. 1 – škrtá se slovo „písemně“; do článku 2 se nově zařazuje odst. 2 – Způsob podávání
návrhů kandidátů před valnou hromadou stanoví VV KKAS. ■ Volba výkonného výboru Karlovarského atletického
svazu, revizora, delegátů na Valnou hromadu ČAS. Volby vedl volební komisí zvolený předseda Petr Pavelka. VH
schválila návrh volit výkonný výbor KKAS a revizora KKAS po jednotlivých funkcích s tím, že vedoucí trenér SCM
bude za člena výkonného výboru kooptován. VH schválila návrh volit členy VV KKAS a revizora aklamací. Valná
hromada zvolila členy VV KKAS: Jacek Přibáň – předseda, Miloslav Zítka – sekretář, Miroslav Sabadin – hospodář,
Oldřich Dvořák – STK. VH zvolila revizorem KKAS pana Karla Matičku. Valná hromada zvolila delegáty VH ČAS.
■ Přijatá usnesení: Valná hromada KKAS bere na vědomí Zprávu o činnosti KKAS. VH schvaluje: Zprávu o hospodaření KKAS, Zprávu revizora KKAS, schvaluje změnu volebního řádu, volbu Výkonného výboru a revizora KKAS,
delegáty na VH ČAS dne 6.4.2013. VH ukládá Výkonnému výboru spolupracovat v Plzeňským KAS. ■
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VALNÁ HROMADA PAS, 11.3.2013
Přítomni: 34 delegátů z 46 pozvaných to je 73,91 % pozvaných delegátů, 7 hostů z 8 pozvaných. Celkem se
valné hromady účastnilo 41 osob. ■ Valná hromada PAS schválila pracovní předsednictvo valné hromady; předložený program valné hromady; jednací řád valné hromady; volební řád valné hromady. VH zvolila mandátovou komisi; volební komisi. ■ VH PAS schválila Výroční zprávu Pražského atletického svazu za období 2011 –
2012; výsledky hospodaření PAS za rok 2012, které vykazují výnosy ve výši 1 855 651,70Kč a náklady ve výši
1 759 162,61 Kč. Hospodaření PAS v roce skončilo přebytkem ve výši 96 489,09 Kč. V roce 2012 nevznikla PAS
daňová povinnost. VH PAS vzala na vědomí čerpání rozpočtu Pražského atletického svazu v roce 2012. ■ VH
PAS schválila Rozpočet Pražského atletického svazu na rok 2013. Příjmy rozpočtu se předpokládají ve výši 2
034 300 Kč, výdaje ve výši 2 033 000 Kč. VH PAS úkládá Výboru PAS v průběhu roku 2013 přijímat opatření
k zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu PAS v roce 2013. ■ VH PAS vzala na vědomí zprávu revizora PAS. ■ VH
PAS zvolila: předsedou Pražského atletického svazu Vladimíra Tikala (A.C. Sparta Praha); místopředsedou Pražského atletického svazu Petra Šarapatku (ASK Slavia Praha); pět předsedů komisí Pražského atletického svazu:
Radka Bártla (SK Aktis Praha) – komise mládeže, Adrianu Dvořákovou (PSK Olymp Praha) – komise rozhodčích,
Jindřicha Linharta (PSK Olymp Praha) – úsek propagace a marketingu, Jana Rudu (USK Praha) – soutěžní komise, Bedřicha Skálu (AC Ranck) – úsek hospodaření; revizorem Pražského atletického svazu Milana Gálu (SK
ZŠ Jeseniova). ■ VH PAS zvolila delegáty na valnou hromadu ČAS. ■ VH PAS uložila výboru PAS projednat neúčast neomluvených oddílů a klubů na jednání valné hromady. ■
MSKAS, 18.3.2013
Jediným bodem byla příprava VH. ■ Výbor projednal program jednání VH, volební a jednací řád. ■ Zvolánek
podal informaci o MMaS v přespolním běhu v F-M, výborně uspořádáno, skvělá tra, pořadatelé se vyrovnali
s nepřízní počasí. ■ Zvolánek podal informaci o kandidátech z MS kraje do funkcí v ČAS. ■ Nejezchleba informoval o školení trenérů atl.přípravek ve F-M, dne 14.4. v 9,00 na stadionu Slezanu F-M. ■ Řešeny požadavky na
měření kamerou (Poruba, F-M, Vítkovice) vše bude zkoordinováno. ■ Krajská rada MS KO ČSTV informovala
o svolání VH MS KO ČSTV na den 29.5., tato VH bude volební a bude volit orgány na období 2013 – 2017, žádáme oddíly a kluby, aby projednaly příp. zájemce do funkcí, pokud takový zájemce bude, zašle mu sekretář
MSKAS dotazník, který musí vyplnit a odevzdat nejpozději 19.5. na adrese MS KO ČSTV, Vítkovická 3083/1, 702
00 Ostrava. ■ Předsednictvo ČAS schválilo a přijalo nový oddíl, který patří do našeho kraje, jedná se o SVČ Fokus
Nový Jičín, K Nemocnici 1082/23, 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 710 088, e-mail: sedlar@fokusnj.cz, www.fokusnj.cz. ■ Termín příštího jednání 15.4.2013. ■
PAS, 21.3.2013
Výbor PAS schválil po doplnění předložený program jednání. ■ Výbor schválil: 1. Zápis z 41. jednání výboru PAS
ze dne 25.února 2013. 2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS termínovaných k datu 21.3.2013. ■ Výbor vzal
na vědomí stanovisko předsedy PAS k chybě, která odezněla v jeho úvodním vystoupení ke kandidatuře zástupců
pražských oddílů/klubů do Výbor schválil: 1. Jmenování Bedřicha Skály, sekretářem Pražského atletického svazu.
2. Potvrzuje Terezu Trčkovou odpovědnou pracovnicí za delegaci rozhodčích a Michala Procházku odpovědným
pracovníkem za webové stránky PAS. 3. Uzavření patřičných dohod o provedení práce v souladu ze schváleným
rozpočtem PAS. 4. Vytvoření soutěžní komise, komise mládeže a komise rozhodčích PAS (doporučuje se předsedům komisí, aby komise nebyly více jak sedmičlenné). 5. Termíny jednání výboru PAS v I. pololetí 2013: čtvrtek
25.4.2013, čtvrtek 23.5.2012, čtvrtek 6.června 2013 a úterý 9.července 2013. ■ Výbor vzal na vědomí informační
zprávu o zabezpečení školení trenérů ve dnech 23.-24. března v zařízeních TJ SK ZŠ Jeseniova a schválil vedoucím školení Petra Šarapatku a lektorský sbor ve složení: Jaroslav Fic, Milan Gála, Petr Habásko, Vladimír Kučera,
Daniel Musil a Eva Vymětalová. ■ Výbor PAS vzal na vědomí hodnocení halového meziměstského utkání PRAHA
– BRNO mladšího žactva a vyslovuje poděkování závodníkům, trenérům, organizátorům a rozhodčím. ■ Výbor
vzal na vědomí ústní zprávu sekretáře PAS o jednání se zástupci OV mistrovství světa mentálně postižených
a schválil na základě posouzení všech okolností, nepodílet se na vlastní organizaci tohoto mistrovství. (Toto rozhodnutí nemá, žádný vliv na spolupráci pražských oddílů a klubů, při zabezpečování této významné soutěže, ani
na zabezpečení rozhodčích pro tuto soutěž.) ■ Výbor vzal na vědomí informaci předsedy soutěžní komise o stanovisku oddílu TJU DUKLA Praha. Potvrdil, že přebor Prahy se uskuteční v daném termínu na Julisce. Zabezpečení vlastního uspořádaní bude projednáno na příštím jednání výboru. ■ Příští jednání výboru se uskuteční ve
čtvrtek 25. dubna 2013. ■
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PLZEŇSKÝ KAS, 21.3. 2013
Byly rozděleny funkce mezi členy nově zvoleného výboru PKAS v následujícím obsazení: předseda Petr Konop,
místopředseda RNDr. Jiří Hostýnek, sekretář Mgr. Ivan Hubáček, STK František Janeček, hospodář Ing. Jiří Bastl,
atletika dětí a mládeže Mgr. Karolína Prokopová, atletika mimo dráhu Ing. Roman Sladký, rozhodčí Jiří Koleš, mediální práce + web Mgr. Zdeněk Šilhánek, funkcionář mimo výbor PKAS – revizor – František Novák. ■ Nová
adresa PKAS: Plzeňský krajský atletický svaz, Táborská 28, 326 00 Plzeň. ■ Bývalý sekretář Janeček a nový sekretář Hubáček zajistí převzetí veškeré agendy s funkcí spojené. ■ Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu
2/2013. ■ Výbor provedl hodnocení valné hromady PKAS. Byl oceněn hladký a konstruktivní průběh VH. ■ Hospodář Bastl seznámil výbor s výsledkem úhrady soutěžních poplatků pro soutěže družstev. Poplatek dosud nezaplatil AK Škoda. ■ Sladký podal informaci o průběhu KP v přespolním běhu dne16.3. 2013. Byla konstatována
dobrá účast – 178 závodníků z Plzeňského, Jihočeského a dalších krajů. Časový pořad byl odpovídající, vyhlašování probíhalo průběžně. Atmosféře závodu napomáhala i kvalitní práce moderátora. Drobným nedostatkem byl
pouze časový pořad na webu pořadatele, nekorespondující s rozpisem schváleným KASem. ■ Výbor KASu se seznámil s delegáty za oddíly pro VH ČASu. ■ Výbor KASu schválil časový pořad pro 2. kolo oblastního přeboru mládeže družstev („gigant“). ■ Janeček seznámil výbor s návrhem termínové listiny, kde zapracoval i připomínku
Z. Nešpora z VH PKASu. Návrh výbor odsouhlasil. ■ Soutěžní brožura vyjde v prvé polovině měsíce dubna. Po jednom výtisku obdrží každý oddíl PKAS, řídící pracovníci soutěží a členové výboru. S požadavky nad tento rámec
se obracejte na pracovníka STK Janečka, který poskytne další výtisky za úhradu. ■ Výbor projednal a schválil žádost Sokolova o zapůjčení 2 kusů větroměrů na 24.-25.6 2013. Cena zapůjčení byla stanovena na 1000 Kč. ■
Prokopová požádala o zakoupení pohárů za celkové hodnocení běžeckého poháru mládeže v přespolním běhu
pro první tři v každé kategorii - výbor souhlasil. ■ Hospodář Bastl podal informaci o stavu účtu PKAS u ČSOB. ■
30.3. 2013 proběhne ve Skalnici u Střelských Hoštic MČR v přespolním běhu. ■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 25.4 2013. ■
VH ZLÍNSKÉHO KAS, 21.3.2013
VH zahájil předseda Z-KAS Květoslav Tichavský, který se ujal řízení VH a přivítal všechny přítomné delegáty a hosty.
■ Schválen navržený program VH. ■ Schválena mandátová komise, návrhová komise, volební komise, zapisovatel. ■ Zprávu o činnosti Z-KAS v roce 2012 přednesl předseda Tichavský. Doplnil ze samostatných podkladů STK
- soutěže, rozhodčích, trenérů a zisku medailí na MČR a MMaS. ■ Zpráva mandátové komise: Na VH bylo pozváno: a) 6 zástupců klubů - přítomno 3, b) 8 členů Výboru Z-KAS - přítomno 6; celkem 14 pozvaných delegátů
s hlasem rozhodujícím přítomno 9, tj. 64 % . VH je schopna se usnášet. ■ Zprávu hospodáře o hospodaření ZKAS v roce 2012 přednesl Uherka. ■ Návrh rozpočtového záměru na rok 2013 přednesl Uherka. ■ Volba předsedy Z-KAS - navržený - Tichavský – zvolen. Následně navrženi ke zvolení – Opavský, Prudký, Uherka, Vlček.
Provedená veřejná volba, kdy jednohlasně byli navrženi kandidáti schváleni. ■ Volba delegátů na VH ČAS 4.4.2009
v Nymburku. ■ V diskusi vystoupil Tichavský, informoval o přípravách na Olympiádu mládeže. Prudký otevřel
otázku financování okresních, krajských soutěží CORNY, PR. Potom se přihlásil se svým příspěvkem Zvolánek, host
ČAS, informoval o přípravě VH ČAS v roce 2013, o problematice v atletickém hnutí a práci P ČAS. Diskuse dále
otevřela problémy kraje. Vystoupili Prudký, Tichavský, Opavský, Kříž, Uherka, Vlček, Štěrba. Na závěr diskuse
oznámeno, že volby proběhly v souladu se schváleným statutem a volebním řádem. Rozdělení do jednotlivých
funkcí bude provedeno na následující schůzi Z-KAS. ■ Byl schválen návrh usnesení, předložené Vlčkem. ■ Předseda Tichavský poděkoval všem přítomným za účast a VH ukončil. ■
VALNÁ HROMADA MSKAS, 22.3.2013
VH MSKAS schvaluje: program, jednací řád, volební řád VH (doplněné o připomínky a předložené návrhy delegátů VH). ■ VH schvaluje: a) pracovní předsednictvo; b) mandátovou komisi; c) volební komisi; d) návrhovou komisi; a jmenuje zapisovatele VH. ■ VH bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2012 přednesenou předsedou
Vlastimilem Hoferkem. ■ VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2012 a návrh rozpočtového záměru na rok
2013 přednesenou Bohuslavou Zvolánkovou. ■ VH bere na vědomí zprávu revizní komise přednesenou Hanou
Valčuhovou. ■ VH bere na vědomí zprávu mandátové komise: pozvaných delegátů 35, přítomných 23, tj.
65,55%. Pozvaných hostů 3, přítomni 3. ■ VH volí předsedu MSKAS: Vlastimil Hoferek; výbor MSKAS ve složení:
Michal Buzek, Vladimír Černý, Zdeněk Duda, Oldřich Klepek, Václav Kubenka, Josef Nejezchleba, Ivo Polášek,
Emílie Szmeková, Oldřich Zvolánek, Bohuslava Zvolánková. Revizorem MSKAS byla zvolena Hana Valčuhová. ■
VH schvaluje volbu delegátů na VH ČAS. ■ VH bere na vědomí zprávu volební komise přednesenou Oldřichem
Klepkem. ■ VH bere na vědomí diskusní příspěvky - informace. ■ VH schvaluje závěrečné usnesení, které předložil
předseda návrhové komise Ivo Polášek. ■
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VALNÁ HROMADA STŘEDOČESKÉHO KAS, 24.3.2013
Zvoleny komise: mandátová, návrhová, volební. ■ Souhrnou zprávu o činnosti S-KAS přednesl Jiří Klesnil. ■ Zprávu
o hospodaření přednesla J. Knotková. ■ Zprávu o činnosti SCM za nepřítomnou ved. trenérku H. Větrovcovou
přednesla J. Knotková. ■ Zprávu komise mládeže předložil M. Svoboda. ■ Zprávu komise rozhodčích předložil Prokeš. ■ Zprávu zdravotní komise předložil MUDr. Kunášek. ■ Zprávu revizora předložil J. Ryneš. ■ Volební komise
navrhla 7 dosavadních členů výboru: předseda J. Klesnil, sekretář V. Vondra, předseda komise mládeže M. Svoboda, předseda revizní komise J. Ryneš, předseda soutěžní komise M. Pufr, předseda komise rozhodčích J. Prokeš a hospodářka J. Knotková a požádala přítomné zástupce oddílů, zda se nechtějí zapojit do práce výboru.
Hlavně se jedná o zástupce Kolína a Staré Boleslavi. Žádná nová žádost o práci ve výboru ale nepřišla. Poté proběhla volba členů výboru SKAS aklamací - celého výboru najednou. Volbou byl výbor schválen ve své funkci.
Poté proběhla volba delegátů na VH ČAS. ■ Návrhová komise ve složení M. Vondra a M. Prouza předložila delegátům návrh usnesení. VH SKAS schválil: rozpočet za rok 2012; návrh hospodaření na rok 2013, volby do VV
– SKAS, volbu delegátů na VH ČAS. VH SKAS vzala na vědomí: Zprávu o činnosti SCM; Zprávu komise mládeže;
Zprávu komise rozhodčích; Zprávu revizora; Zprávu zdravotní komise; Zprávu o činnosti S-KAS a soutěžní komise.
■ VH ukládá výboru dořešit systém výběru příspěvků za družstva. ■ Soutěžní komise a komise mládeže dořeší do
8.4.2013 soutěž družstev přípravek. ■ Do 8.4.2013 dořešit problém s uspořádáním 3 kola družstev dorostu. ■
Dořešit funkci nových webových stránek – M.Pufr a J.Kubálek. ■ Návrh usnesení byl jednomyslně schválen. ■ Příští
VH SKAS se bude konat v Berouně v roce 2014. ■
JČKAS, 25.3.2013
Valná hromada JčKAS proběhla v souladu s Jednacím řádem valné hromady JčKAS, kladem bylo zejména předání písemných informací pro zvýšení důvěry atletické veřejnosti. Nedostatkem však bylo zaslání podkladů SŘ až
těsně před VH. Znovu doporučujeme projednávat soutěže před VH, letos se podařilo včas projednat jen pořadatele. I zde se jeví problém, mimo 6 oddílů nikdo nechce v kraji pořádat. Daňové přiznání bude odevzdáno na
Finanční úřad. Problémem je, že oddíly nedodávají kopie přihlášek k činnosti také JčKAS, letos včas dodalo pouze
6 oddílů. Tento fakt ztěžuje přípravu soutěží. ■ Brožura letních soutěží JčKAS 2013 je připravena. Po několika
drobných úpravách, ve smyslu diskuse na VV, bude předána do tisku do konce března. ■ Komise rozhodčích zajistí nominaci na KP na dráze 2013, bude vydáno do 21. 4. 2013, odpovídá Vacek. Dále jsou určeni TD na utkání v kraji. Dne 27. 4. 2013 proběhne v Táboře školení rozhodčích II. a III. třídy + seminář, přihlášky na L. Vacka.
■ JčKAS zajistil na 12. - 14. dubna soustředění v Nové Včelnici, sraz v pátek do 16.00 v koridoru ZŠ. Dne 25. 3.
2013 proběhlo jednání organizačního výboru Her VI. LODM 2013. ■ Komise při VV JčKAS, projednáno, návrh
bude zaslán na oddíly k event. doplnění. ■ Tabulky hala 2013 zpracuje p. Tipka. ■ V ČAS zasedala 23. 3. 2013.
Informace podal předseda. ■ Přebor JČ v přespolním běhu - zhodnocení - proběhlo v pohodě, jako příprava na
MČR. ■ Upozornění na směrnici ČAS: nově je povinnost registrovat závodníky od 10 let věku. ■ Upozorňujeme
oddíly na minimální rozsah výroční zprávy, kterou je nutno předat na ČAS jako dokument v souvislosti s poskytnutím finančních příspěvků a to nejpozději do 31. 3. 2013. Zpráva musí minimálně obsahovat: roční statistický
výkaz o členské a organizační základně, rozvahu, výkaz zisku a ztráty. ■ Garantem Poháru rozhlasu bude Rudolf
Blažek. JčKAS zajišuje jen Krajské kolo - 21. 5. v Táboře. ■ Příští schůze se bude konat v 20. 5. 2013. ■
VALNÁ HROMADA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KAS, 26.3.2013
VH zahájil místopředseda Ing.F. Karlík, přivítal delegáty i hosty a dále jednání řídil. ■ Jednací řád byl schválen. ■
Zvolena mandátová komise a volební komise. ■ Předseda L. Šnajdr ve své zprávě o činnosti KH KAS za období
duben 2011 až březen 2013 zhodnotil činnost výboru KAS, činnost TJ a klubů, sportovní výsledky v sezóně 2012
(podrobnosti v Ročence KAS 2012). Dále informoval o počtech trenérů a rozhodčích k 31.12. 2012 a o výsledcích hospodaření za rok 2012. Poděkoval všem zúčastněným za práci, kterou vykonávají pro královéhradeckou
a tím i českou atletiku v terénu, v klubech a oddílech. Zvláště pak poděkoval dlouholetému předsedovi a současnému místopředsedovi KAS F. Karlíkovi, který pracoval pro Východočeskou atletiku 37 let a na další období
už nekandiduje. ■ Zprávu mandátové komise přednesl J. Brych: ze 7 členů výboru KAS přítomno 6, z 20 delegátů oddílů přítomno 14, celkem přítomno 20 z 27 pozvaných delegátů; t.j.74% - VH je usnášeníschopná. Ze 7
pozvaných hostů bylo přítomno 6. ■ Projednání čerpání rozpočtu za rok 2012 a schválení Rozpočtového záměru
na rok 2013. Zprávu přednesl F. Karlík. Finanční hospodaření roku 2012 skončilo s výnosem 61 645,- Kč, který
bude čerpán v I. čtvrtletí 2013. Rozpočtový záměr na rok 2013 je vyrovnaný a to ve výši 477 000,- Kč. ■ Volební
řád byl schválen. ■ Volba předsedy a vyhlášení výsledků voleb: Jelikož byl jediný kandidát a to současný předseda L.
Šnajdr, volilo se aklamací. L. Šnajdr byl zvolen na další volební období. (19 hlasů pro, jeden se zdržel). Volba 5
členů výboru. Jelikož kandidovalo 5 kandidátů - J. Brych, J. Dostál, O. Veverka, A. Žárský, P. Metelka, volilo se
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aklamací, všichni navržení kandidáti byla zvoleni. (16 hlasů pro, 4 se zdrželi). ■ Volba delegátů na VH ČAS 6. 4.
2013 (4 delegáti) a na VH KO ČSTV (zvolen Libor Šnajdr). ■ Projednání postupu při nominaci na VI. LODM v Uherském Hradišti. ■ Rozprava k jiným oblastem činnosti KAS, oddílů a klubů, vystoupení hostů. ■ Předseda Libor
Šnajdr poděkoval všem zúčastněným za znovuzvolení a hlavně pak za práci pro KH KAS a tím i pro atletické
hnutí v ČR, popřál dobrého zdraví, pevných nervů, dostatek financí s přáním dosažení ještě lepších výsledků než
v letech minulých. ■

■

KALENDÁRIUM

Medailony s. 11
MEDAILONY 1. 5. - 31. 5.
1. 5. 1913 Lipnice u Dvora Králové nad Labem František Fiedler (†17. 6. 1991), všestranný atlet. Začínal
v Sokole Lipnice (1930), poté Sochor Dvůr Králové 1931-34), SK Hradec Králové (1934-36), Sokol, Aston
Villa a NSK Mladá Boleslav (1937-53). Mistr republiky 1939, 1941-43 (výška), 1943 (oštěp), 1938, 1939,
1942, 1944 (desetiboj). Držitel českého rekordu ve skoku do výšky 197 (1939). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1937-50). Os. rekordy: výška 197 (1939), dálka 679 (1939), koule 15,13 (1939), disk 42,18 (1939),
oštěp 59,52 (1944), desetiboj 6277 (1943, podle tab. 1934).
1. 5. 1913 Brno Josef Kučera, statistik brněnského kraje, člen SK Moravská Slavia, vydal v r. 1967 kromě
každoročních tabulek také brožuru „Historické tabulky brněnské atletiky“. Dlouholetý člen kraj. výboru atletiky brněnského kraje.
3. 5. 1968 Košice Beáta Buchalová, oštěpařka. Začínala ve Startu Drustevná pri Hornáde (1982), poté VSŽ
Košice (1983-88, trenér od 1986 R. Sopko), RH a Olymp Praha (1989-93, trenérka M. Pilařová). Mistryně ČR
1990. Čs. mistryně 1990. Reprezentovala ve 5 mezist. utkáních (1985-91). Os. rekordy: koule 13,55 (1989),
oštěp 56,94 (1990).
3. 5. 1898 Hranice Miloš Zapletal (†18. 6. 1967 Ostrava), činovník, rozhodčí, trenér. 1919 založil se svým
učitelem Ant. Závišem v SK Mariánské Hory atletiku, mpř. okrsku. Absolvoval kurs MNO v Brně pro cvičitele
atl., přeložil instrukční něm. knížku „Běh na dlouhé tratě“ od P. Heinze a atletiku propagoval v tisku. 1920
v ostravském okrsku ČsAAU jednatelem, od 1921 převzal vedení Ostravské Slavie. 1922 zorganizoval školení a zkoušky rozh. v Ostravě a mnoho let byl vedoucím sboru rozh. Přerovského okrsku (pro střední a severových. Moravu). Později v okrsku archivářem. 1924 vychoval svět. rekordmanku ve skoku do výšky
113 cm L. Očadlíkovou v Ostravě. 1924 spoluzakladatel SSK Vítkovice. l943-1945 mpř. ostravské oblasti
v okrsku. Napsal a vydal 1946 knihu „Lehká atletika na Ostravsku“.
4. 5. 1978 Česká Lípa Jitka Hippmannová, chodkyně. Závodila za USK Praha (1990-95, trenéři J. Brož
a I. Piták). Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1993). Účastnice MEJ 1995 (5000 m chůze 12.). Os. rekordy:
5000 m 25:44,5 (1995), 10 km 52:47 (1995).
5. 5. 1873 Praha Josef Hlavsa (†22. 5. 1923), činovník, založil ČKS Karlín 1885, jehož se stal předsedou
a s Janem Hrazdirou prosadili běh na 10 km v rovině z Běchovic na Žižkov. Při založení ČAAU byl zvolen revizorem. V soukromí pracoval jako velkoobchodník.
5. 5. 1973 Praha Jiří Mašita, chodec. Začínal jako fotbalista (1979 za Sokol Šeberov), s atletikou ve Spartaku Praha 4 (1969-97, trenér od 1991 P. Brandejský), poté USK Praha (1998, trenéři I. Piták), Spartak Praha
4 (2000-03, trenér P. Kratochvíl). Reprezentoval celkem v 5 mezist. utkáních (1995-2002), z toho 1x ve SP.
Os. rekordy: 10 km 40:17 (1998), 20 km 1:23:25 (1997), 50 km 4:11:03 (1995).
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6. 5. 1958 Gottwaldov Zdeněk Štěrba, sprinter. S atletikou začínal v TJ Gottwaldov (1974-75, trenér J. Siblík). Po delší odmlce se do klubu vrátila od 2008 je ve funkci předsedy AK PSK Zlín. Má velkou zásluhu na
provedené rekonstrukci Stadionu mládeže ve Zlíně v roce 2010. Os. rekordy: 100 m 10,6 a 200 m 22,8 (1975)
7. 5. 1963 Trstená (Slovensko) Ján Čado, trojskokan. Držitel stříbrné medaile z HME 1985. Začínal jako volejbalista (1974-78), s atletikou v ZVL Dolný Kubín (1979-82, trenér B. Üvegeš a F. Vavrinčík), Slavia Praha IPS
(1983 - 1987, trenér P. Nemšovský), poté emigroval do USA a závodil do 1992. Halový mistr ČR (1983
a 1987). Čs. mistr (1986). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1982-91), z toho 2x v EP. Držitel českého rekordu 17,34 (1984). Účastník MS 1983 (6.) a 1991 (nekv.), HMS 1987 (10.) a 1991 (nekv.), HME 1983 (4.),
1984 (4., v dálce 10.), 1985 (2.), 1986 (4.) a 1987 (4.), ME 1986 (nekv.), SHH 1985 (5., v dálce 9.), druhý v GP
1990. Os. rekordy: dálka 809 (1984), trojskok 17,34 (1984). V současné době žije opět v USA.
7. 5. 1958 Bílovec Vladimír Černý, běžec, činovník. Začínal jako fotbalista (1971), s atletikou 1974 ve Slezanu STS Opava (1974-76, trenér S. Mikeska), poté Vítkovice (1977-80, trenér O. Jurák), Dukla Banská Bystrica (1981-82, trenér D. Valent), Vítkovice (1983-84, trenér S. Mikeska). Mistr ČR na 1500 m v hale (1977)
a na 3000 m př. (1978). Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních mládežnických kategorií. Účastník MEJ 1977
(2000 m př. 15.). Os. rekordy: 1500 m 3:46,9 (1977), 3000 m př. 8:42,22 (1978). Člen STK.
7. 5. 1928 Přerov Zdeněk Jirka, dorostenecký překážkář, bratr Jana Jirky, em. přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství lékařské fakulty univerzity Palackého Olomouc. Závodník - dorostenecký překážkář, činovník,
rozhodčí, tělovýchovný lékař. Člen SK Přerov, pak Sokol Přerov, Sokol Brno I., Zbrojovka Brno, Slavia Vysoké
školy Olomouc a TJ Univerzita Olomouc. Člen výboru oddílu SK Přerov, 1948-53 výboru atl. Sokol Brno
I. a Zbrojovka Brno, 1953-68 v oddíle Slavia VŠ a Univerzita Olomouc jako předseda zdr. komise a komise rozhodčích, 1949-53 člen kraj. atl. sekce Olomouc, 1956 předseda krajské atl. sekce Olomouc, 1958-66 předseda zdravot. komise SM kraje, ústř. rozhodčí od 1953, 1970-74 člen zdr. komise atl., 1970-90 člen zdr. rady
ÚV ČSTV a předseda její komise pro výživu sportovců., po roce 1990 člen vládní antidopinkové rady. Publikace: „Využití některých látek v tréninkovém procesu“ (1975), „Výživové doporučené dávky potravin pro
vrcholové sportovce“ (1978 s kol.), „Výživa a nápoje vrcholového sportovce“ (s kol. 1979), „Komplexní regenerace sil sportovců“ (Bratislava 1988), „Výživa sportovců“ (s kol. 1988), „Regenerace ve sportu“ (1990).
8. 5. 1953 Vladimír Drbohlav, novinář, sport. televizní komentátor, organizátor televizních přenosů velkých atletických akcí. Člen RR čas. Atletika 1996-2000.
8. 5. 1943 Vladimír Korbel, PaedDr., překážkář, trenér a učitel katedry FTVS UK. Člen Dukly Praha a člen
RR čas. Atletika od 1999. Významní svěřenci: J. Mužík, J. Šveněk, R. Šimůnek. Publikoval v Atletice a s dr. Millerovou a dr. Hlínou vydal publikaci „Sprinty 2000“.
8. 5. 1923, †1988 Jan Schmid, sprinter. Začínal v Rapidu Plzeň (1942-44), poté VSK Praha (1945-47), Sokol
Vinohrady (1948-49), VSJ Bory (1951-52). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1947). Držitel českého rekordu
ve štafetě 4x100 m 41,8 (1947). Os. rekordy: 100 m 10,7 (1949), 200 m 22,5 (1947).
9. 5. 1963 Karviná Ivo Pištěk, sprinter. Začínal ve VOKD Poruba (1977), poté Vítkovice (1978-82, trenér
Moravec), Dukla Banská Bystrica (1983-84, trenér J. Solčány), Vítkovice (1985-90, trenér J. Slanina). Mistr ČR
na 100 m 1987. Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1986-90), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,35
(1987), 200 m 21,4 (1989) a 21,76 (1987), dálka 756 (1983).
9. 5. 1938 Praha Milan Valenta, výškař. Závodil za Slavoj Praha (1956), poté Dynamo Praha (1957-63),
Dukla Praha (1964), Slavia Praha (1965). Mistr republiky 1961. Reprezentoval v 8 mezist. utkáních (1960-63).
Os. rekord: 209 (1961).
9. 5. 1938 Mladá Boleslav Jaroslav Železný, oštěpař, trenér od 1964 v AŠ Mladá Boleslav. Významní svěřenci: J. Železný, P. Novák a další. Otec a první trenér Jana Železného. Os. rekord: 68,46 (1969).
10. 5. 1953 Holušice Mirek Turek, Mgr., trenér od 1981, předseda atletického oddílu SK Policie České Budějovice, dříve RH.
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11. 5. 1908 Heinz Lorenz, sprinter. Závodil za VSK Lobositz. Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1935-36).
Účastník OH 1936 (4x400 m rozb.). Os. rekord: 400 m 49,9 (1936).
11. 5. 1903 Hlinsko v Čechách Jaroslav Smetana (†16. 6. 1980 Pardubice). Od 1927 sekretář SK Pardubice,
1923-32 náčelník Vč okrsku ČsAAU. Jeden z hlavních organizátorů II. Masyrykových her v Pardubicích 1931.
Sekretář Vč župy ČsAAU a následných krajských organizacích v letech 1949-78.
12. 5. 1908 Jaroslav Mrtýnek, výškař. Závodil za ČSS Olomouc (1926-27), poté SK Moravská Slavia Brno
(1928-29), Sokol Znojmo (1930-32). Čs. rekordman výkonem 187,5 (1928) v dresu Moravské Slavie Brno. Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1925-29). Os. rekordy: 100 y 10,6 (1929), 110 m př. 17,2 (1930), výška
187,5 (1928).
12. 5. 1948 Praha Jiří Růžička, tyčkař. Závodil za Dynamo a Slavii Praha (1962-74), poté RH Praha (1975),
Slavia Praha IPS (1976-78). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1969-70). Účastník EHJ 1966 (5.). Os. rekordy: 110 m př. 14,4 (1972), tyč 470 (1969).
15. 5. 1923 Košice (Slovensko) Bořivoj Bartušek (†1. 9. 1995 Brno), trenér překážkářů a sprinterek Zbrojovky Brno a trenér repr. družstva sprinterek 1970 - 1974. Významní svěřenci: J. Černošek, Mir. Jareš, E. Putnová, J. Veverková. L. Jimramovská.
15. 5. 1933 Opava Čestmír Duda, Ing., činovník a trenér, starosta města Bílina (1993 - 2000), předseda oddílu AK Bílina, člen výboru SČ oblasti, člen dozorčí rady ČAS 1996-2000, začínal jako závodník ve Slezanu
Opava, od 1959 člen AK Bílina, od 1962 trenér. V DR od 2005. Ve výboru MSKAS. Významní svěřenci: M.
Duda, E. Stránská a další.
15. 5. 1923 Plzeň Miroslav Hlinka, činovník, trenér, rozhodčí. V roce 1947 založil v Plzni nový atletický oddíl
Sokol Doudlevce, předchůdce dnešního největšího klubu v kraji AK Škoda Plzeň. Až do své emigrace do NSR
/1969/ zastával vždy vedoucí funkce následných atletických klubů jako funkcionář, rozhodčí, ale především
trenér. Po příchodu do klubu HSV Hamburg získal licenci svazového trenéra vrhů. Trénoval např. olympijského vítěze z roku 1984 a třetího na OH 1988 R. Danneberga. Ve své skupině měl i několik 80metrových
oštěpařů. Do Plzně se vrátil po 28 letech v roce 1997.
(F. Janeček)
16. 5. 1988 Kristina Volfová, překážkářka. Začínala v ASK Slavia Praha (2004-09), PSK Olymp Praha (2010),
ASK Slavia Praha (od 2011). Mistryně ČR 2008-09 (400 m př.). Reprezentovala ve 4 mládežnických mezist.
utkáních (2006-10). Účastnice MEJ 2007 (400 m př. smf.), ME 22 2009 (400 m př. smf.), ME 2010 (400 m
př. rozb.). Os. rekordy: 100 m př. 14,15 (2007), 400 m př. 57,42 (2010).
17. 5. 1953 Praha Marcela Jelínková, roz. Zelenková, sprinterka. Závodila za Spartu Praha (1971-78). Mistryně republiky 1973 a 1974 (4x100 m). Os. rekordy: 100 m 12,3 (1973), 200 m 24,8 (1975).
17. 5. 1983 Opava Dominik Špiláček, Mgr., vícebojař. Začínal v Sokole Opava (1997-2000, trenér P. Chasák, poté AK SSK Vítkovice (2001-05), USK Praha (2006-08, trenér P. Beran). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních, z toho 2x v EP. Os. rekordy: 110 m př. 14,95 a 14,86w (2006), výška 201h a 199 (2001), tyč 485
(2004), dálka 696 (2006), desetiboj 7238 (2006).
18. 5. 1948 Kolín Jan Petrlík, sprinter. Začínal v Lokomotivě Kolín (1964-72), poté Dukla Praha (1973), VŠ
Praha (1974-75). Mistr republiky ve štafetách 4x400 m 1967, 1969 a 1970, 400-300-200-100 m a 800-400200-100 m 1969. Mistr ČR 1970 (4x400 m). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1967-69). Os. rekordy:
400 m 47,5 (1967), 400 m př. 52,7 (1974).
19. 5. 1973 Anna Pichrtová, roz. Baloghová, nyní Straková, běžkyně. Začínala v TJ Maraton Úpice (19992005, trenér F. Pechek), poté SK X-AIR Ostrava (2006-10). Držitelka zlaté medaile z ME v běhu do vrchu
2004 a 2006 a SP v běhu do vrchu 2007. Mistryně ČR v běhu do vrchu 2000-01, 2005-06. Účastnice MS
v běhu do vrchu 2000 (7.), 2002 (12.), 2006 (7.), 2009 (6.), MS v horském běhu 2003 (10.) a 2004 (2.), ME
v běhu do vrchu 2002 (3.), 2004 a 2006 (1.), 2007 (2., ME v horském běhu 2003 (8.), 2005 (2.), ve SP 2001
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(2.), 2005 (3.), 2007 (1.), 2008 (26.), MS 2003 (mar. nest.) a 2005 (mar. 27.), ME 2002 (mar. 11.). Os. rekordy:
půlmaraton 1:14:02 (2002), maraton 2:32:39 (2002).
20. 5. 1978 Chomutov Pavla Hamáčková, provd. Rybová, tyčkařka. Halová mistryně Evropy 2000 a halová
mistryně světa 2001, držitelka zlaté medaile z univerziády 1999. Začínala jako gymnastka (1983), s atletikou
v LIAZ Jablonec (1993-97, trenér F. Špoták), poté Dukla Praha (1998-2010, trenéři R. Černý, B. Patera). Mistryně ČR v hale 1999-2002, 2005-06 a 2008 na dráze 1999, 2003, 2005-06. Reprezentovala v 6 mezist. utkáních (1998-2006). Účastnice MEJ 1997 (5.), ME 1998 (12.) a 2006 (10.), HMS 1999 (7.), 2001 (1.), 2006
(kval.). 2008 (7.), 2010 (kval.), MS 1999 (6=), 2001 (8.), 2003 (kval.), 2005 (3.), 2007 (kval.), ME do 22 let
1999 (7.=), univerziády 1999 (1.), HME 2000 (1.), 2002 (6.), 2005 (6.), 2007 (4.), OH 2000 (kval.), 2004
(11.). Os. rekord: 464 h (2007), 460 (2003).
20. 5. 1963 Hradec Králové Zuzana Lajbnerová, provd. Valentová, vícebojařka. Držitelka bronzové medaile
z univerziády 1987. Začínala s gymnastikou (1969), s atletikou ve Spartaku Hradec Králové (1975-82, trenéři
F. Makový, od 1977 otec Václav), poté VŠ Praha (1983-88, trenéři Jar. Jón, M. Kunc), AFK SKP Pardubice
(1997-2005), TJ Sokol Hradec Králové (2006-07). Mistryně ČR 1987 (sedmiboj). Čs. mistryně 1985 a 1986
(sedmiboj), 1990 (sedmiboj, dálka v hale i na dráze), 1987 (4x100 a 4x400 m). Držitelka 3 českých rekordů
v sedmiboji 6167 (1987) - 6268 (1988). Reprezentovala v 7 mezist. utkáních (1985-91), z toho 3x v EP. Účastnice MEJ 1981 (disk 4.), MS 1987 (sedmiboj nedok.), Univerziády 1987 (3.), OH 1988 (9.). Os. rekordy: 200 m
24,86 (1986), 800 m 2:15,11 (1987), 100 m př. 13,63 (1988), výška 189 (1987), dálka 640 (1986), koule
15,35 (1988), disk 53,18 (1982), oštěp 44,80 (1984), sedmiboj 6268 (1988). Manžel Věroslav Valenta.
22. 5. 1883 Hamburg Arnošt Nejedlý (†1917), běžec. Začínal v AC Sparta Praha (1899-1900), poté SK Slavia Praha (1901-09), AC Sparta Praha (1910). Mistr zemí Koruny české 1908 (5000 m), vítěz silničního závodu Běchovice Praha 1904-07. Držitel 2 českých rekordů na 5000 m 17:04,6 a 16:48,6 (1908), na 10 000 m
36:21,4 (1906), v hodinovce 16594,26 (1926), 3 na 2 míle 11:02,6 (1904) - 10:54,2 (1908), na 3 míle 16:44,6
(1906), na 6 mil 36:44,4 (1904). Účatsník maratonu meziolympijských her 1906 (15.), OH 1908 (maraton 18.,
5 mil rozb.). Os. rekordy: 1500 m 4:27,4 (1906), 5000 m 16:48,6 (1908), 10 000 m 36:13,6 (1908), maraton 3:26:27 (1906, první český běžec, který startoval v maratonském běhu na trati klasické délky).
23. 5. 1918 Liberec Oldřich Louda, Ing., (†24. 6. 1966 Praha), ústř. rozhodčí, trenér, činovník. Mezinár. rozhodčí chůze, člen atl. sekce MV Praha, předseda oddílu SK Slavia Praha od 1960, ved. lig. družstva mužů Slavie, později trenér z povolání. Člen RR čas. Atletika 1962 - 1964.
24. 5. 1908 Praha Jiří Hofmann (†21. 11. 1983), dálkař. Závodil za AC Sparta (1922-38, trenéři R. Rudl a F.
Štětina). Mistr republiky 1928-36 (dálka), 1927 (výška), 1927 a 1931 (trojskok). Držitel 4 českých rekordů ve
skoku do dálky 712 (1930) - 726 (1936), 1 ve štafetě 4x100 m 42,8 (1929). Reprezentoval v 19 mezist. utkáních (1927-37). Účastník OH 1936 (dálka kval.). Os. rekordy: výška 176 (1929), dálka 726 (1936), trojskok
12,92 (1928).
24. 5. 1943 Josef Šaman, PaedDr., činovník a trenér, člen TJ Olymp Praha, ved. oddílu atletiky při odboru
sportů ministerstva vnitra, jeden z hlavních organizátorů a ředitel závodu Běchovice - Praha v 90. letech 20.
století. Člen ATFS od 2003.
24. 5. 1923 Hýskov Václav Vomáčka (†19. 12. 2000 Praha), diskař, docent FTVS UK. Závodil za AC Sparta
Praha (1941-49, trenér O. Jandera), poté ATK Praha (1950-51), VŠ Slavia ITVS (1952-60). Reprezentoval v 1
mezist. utkání (1951). Os. rekordy: koule 14,25 (1951), disk 48,15 (1954). Po ukončení závodní činnosti trenér (mj. J. Brabec) a rozhodčí. Autor mnoha publikací s atletickou náplní.
25. 5. 1978 Plzeň Štěpánka Klapáčová, Mgr., sprinterka. Začínala v Dynamu ZČE Plzeň (1988-91, trenérky
Špenátová a Linhartová), poté Škoda Plzeň (1992-96, trenér K. Gemov), Dukla Praha (1997), AC Sparta
(1998-2000), USK Praha 2001-07, trenérka J. Jílková). Halová mistryně ČR 1996 (200 m), 2001 (60, 200 m,
4x200 m), 2002 (60 a 200 m), 2005 (60 m), 2006 (200 m), 2007 (60 m), na dráze 2002 (4x100 m), 2004
(100, 200 a 4x100 m), 2005 (100 a 4x100 m), 2006 (200 a 4x100 m), 2007 (200 m). Reprezentovala v 7
mezist. utkáních (1994-2007), z toho 6x v EP a 1x v EP do 22 let. Účastnice MSJ 1994 (100 m rozb., 200 m
smf., 4x100 m diskv. v rozb.) a 1996 (200 m smf., 4x100 m rozb.), MEJ 1997 (200 m a 4x100 m rozb.), HME
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2002 (200 m rozb.), HMS 2003 (200 m rozb.), ME 2006 (200 a 4x100 m rozb). Os. rekordy: 100 m 11,45
(2004), 200 m 23,35 (2006), 400 m 54,09 (2002), dálka 593 (1993). Dcera hokejového reprezentanta Jaroslava Klapáče. Manžel Patrick van Balkom, bývalý reprezentant Nizozemska.
25. 5. 1933 Čeněk Kohlmann (†14. 7. 1992 Praha), novinář, statistik, činovník a hlasatel. Redaktor deníku
Čs. sport, člen ATFS od 1966, ved. atl. klasifikace (1958-1968), 1960-1961 a 1967-1968 předseda klasif. komise atl. ústředí, autor většiny ročních tabulek čs. atletiky. S J. Popperem vydal knihu „Neboj se jich, Heleno“
(1980) o H. Fibingerové, spoluautor Zlaté knihy atletiky s J. Popperem. Člen RR čas. Atletika 1987-90.
25. 5. 1978 Hodonín Pavla Sichová, provd. Andrýsková, sprinterka. Začínala v Sigmě Hodonín (1992-96,
trenéři A. Slezák, od 1992 Z. Lípa), poté PSK Olymp Praha (1997), AK Hodonín (1999-2002 a 2008). Reprezentovala celkem v 9 mezist. utkáních (1995-2002), z toho 4x v EP. Účastnice MEJ 1995 (100 m smf., 4x100 m
nedoběhla ve finale) a 1997 (100 m rozb., 4x100 m diskv. pro dopink M. Pernické), MSJ 1996 (100 m smf.,
4x100 m rozb.). Os. rekordy: 100 m 11,66 (1996), 200 m 24,30 (2000).
26. 5. 1928 Jičín Dagmar Bosáková, roz. Volfová (†17. 5. 2002), všestranná atletka. Začínala v Jičíně
(1947, Sokol, Agrostroj), poté TÚTVS a Slavia ITVS Praha (1952), VŠ Praha (do 1959). Mistryně republiky
1952 (80 m př., pětiboj, 4x100 m), 1953 (4x100 m a 4x200 m). Držitelka rekordů ve štafetě 4x100 m 49,0
(1953), 3 na 4x200 m 1:47,5 (1951) - 1:43,6 (1953). Reprezentovala ve 4 mezist. utkáních (1950-53). Os.
rekordy: 80 m př. 11,8 (1953), oštěp 39,76 (1953). Manželka Emanuela Bosáka.
26. 5. 1983 Čáslav Barbora Dibelková, provd. Pitáková, chodkyně. Držitelka bronzové medaile z ME do
22 let 2005. Začínala jako lyžařka, s atletikou v AC Čáslav (1995-97, trenérka J. Červenková), poté SPORTPIT Praha (1998), USK Praha (od 1999, trenér I. Piták). Mistryně ČR 2001-05 a 2007. Reprezentovala celkem
v 16 mezist. utkáních (1998-2007). Účastnice MS do 17 let 1999 (5000 m 12.), MEJ 2001 (diskv.), MSJ 2002
(10 000 m 8.), ME 22 2003 (20 km 6.) a 2005 (20 km 3.), MS 2003 (21.), 2005 (5.) a 2007 (20.), OH 2004
(24.). Mistryně ČR 2001-05, 2007. Os. rekordy: 5000 m 23:14,38 (2002), 10 km 44:50 (2005), 10 000 m
47:53,58 (2002), 20 km 1:29:05 (2005-stále platný český rekord), 3000 m př. 10:36,96 (2004).
26. 5. 1953 Vyškov Jiří Luža, PaedDr., trenér od 1975. Začínal ve Zbrojovce Brno, nyní VSK Univerzita Brno,
kde byl členem výboru a od 1998 předsedou, odborný asistent KTK Pedagogické fakulty MU Brno, odd. atletiky. Člen JM svazu od 1991 a předseda 1992-6, ved. trenér CTM do 1997. Značná odb. publikační činnost.
26. 5. 1913 Jemnice Libuše Pechová, MUDr., provd. Kovářová, trenérka. Dětská lékařka a absolventka Ústavu pro vzdělání učitelů TV na středních školách při UK (1939). Trenérka mládeže od 1933. Od 1935 rozhodčí, od 1936 členka náčelnictva žen ČOS. V letech 1942-43 byla náčelnicí žen v TO ČAAU, od 1949
působila v Humpolci. Po ustavení veteránské subkomise ČAS byla krátký čas členkou jejích předsednictva. Po
roce 1949 byla členkou krajského výboru atl. kraje Jihlava.
27. 5. 1948 Bánov (Slovensko) Dušan Moravčík, běžec. Držitel stříbrné medaile z ME 1971 na 3000 m př.
(8:26,2). Začínal ve Zbrojovce Brno (1964-68, trenér učitel J. Knespl), poté Dukla Praha (1969-76, trenér
A. Zvolenský), RH Praha (1977-80). Mistr ČR 1972 (5000 m). Čs. mistr 1969 (4x1500 m), 1971 (3000 m př.),
1976 (3000 m př., silniční běh Běchovice - Praha), 1980 (3000 m př.). Držitel 5 českých rekordů na 3000 m
př. 8:36,8 (1971) - 8:23,8 (1972 - dosud platný). Reprezentoval ve 23 mezist. utkáních (1971-80), z toho 5x
v EP. Účastník OH 1972 (3000 m př. 5., 5000 m rozb.), 1976 (3000 m př. rozb.), 1980 (3000 m př. 10.), ME
1971 (2.), 1974 (10.), 1978 (rozb.). Os. rekordy: 800 m 1:49,9 (1971), 1500 m 3:42,4 (1971), 3000 m 7:59,8
(1976), 5000 m 13:40,27 (1972), 10 000 m 28:57,9 (1977), 3000 m př. 8:23,8 (1972).
28. 5. 1968 Košice Róbert Štefko, vytrvalec. Dříve běhal na Slovensku, (od 23. 4. 2004 je Čech), poté AK
Kroměříž (2004-11). Mistr ČR 2004 (10 000 m, půlmaraton, maraton, Běchovice), 2005 (Běchovice), 2006
(5000 m, půlmaraton), 2007 (půlmaraton), 2008 (10 000 m, půlmaraton, maraton, Běchovice), 2009 (10 000
m, půlmaraton), 2010 (půlmaraton). Reprezentoval ve 2 mezisti. utkáních (2006 a 2011). Účastník OH 2004
(maraton 63.), MS (2005 kros 96.), 2005 (půlmaraton 60.), 2006 (kros 56.), ME 2005 (horský běh 43.). Os.
rekordy: 5000 m 14:16,06 (2006), 10 000 m 29:55,46 (2004), půlmaraton 1:03:34 (2005), maraton 2:12:35
(2004).
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29. 5. 1958 Pardubice Jan Těšitel, překážkář. Začínal v Dynamu Pardubice 1973-78, trenér J. Čechák), poté
ASVŠ Dukla Banská Bystrica(1979-85, trenér I. Čierny. Mistr republiky 1982 (110 m př.). Reprezentoval ve 3
mezist. utkáních 1980-81). Os. rekord: 110 m př. 13,93 (1984).
30. 5. 1938 Josef Špulák, Mgr., (†3. 1. 1997 Plzeň), činovník západočeské oblasti, trenér mládeže a organizátor soutěží, rozhodčí.
Doplněk k březnovým jubileím:
1923-19. 3. 2013 , zemřel v Ústí nad Orlicí nejstarší člen atletického oddílu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. Začínal
jako hráč, trenér a rozhodčí tenisu, později rozhodčí lyžování, ale nakonec skončil u atletiky, kde byl řadu let
obětavým rozhodčím

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
20. dubna
4. května
8. května
12. května
18. května
18. května

Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pardubice
Mistrovství ČR dospělých a juniorů v běhu na 10000 m . . . . . . . . . . . Domažlice
1. mítink pro 2. kolo extraligy mužů a žen
-Velká cena města a pohár F. Dvořáka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olomouc
Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen/ Volkswagen maraton . . . . . . . . Praha
1. kolo extraligy mužů a žen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kladno
1. kolo I. a II. ligy mužů a žen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podle vylosování

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

SLAVOJ STARÁ BOLESLAV nabízí

levné

a kvalitní

ubytování
v areálu atletického stadiónu v Hou‰tce
ve Staré Boleslavi
– v jednolÛÏkov˘ch
– dvoulÛÏkov˘ch
– tﬁílÛÏkov˘ch pokojích
Vût‰ina pokojÛ má své vlastní sociální zaﬁízení, televizi a ledniãku.
K dispozici je spoleãná kuchyÀka, seminární místnost pro poﬁádání pﬁedná‰ek, kurzÛ
a semináﬁÛ s kapacitou cca 40 míst a velká terasa pﬁístupná i pﬁímo z vût‰iny pokojÛ.
Sportovnû zaloÏení mohou vyuÏít
– atletick˘ stadión s dráhou a sektory s umûl˘m povrchem,
– víceúãelové hﬁi‰tû pro míãové hry (tenis, volejbal, ko‰íkovou , házenou a dal‰í
sporty) rovnûÏ s umûl˘m povrchem,
– velkou tûlocviãnu a posilovnu.

V tûsné blízkosti ubytovny je nová in-line dráha a tenisové kurty vzdálené cca 150 m.

Slavoj Stará Boleslav, ubytovna Hou‰tka
ubytovna Hou‰tka,
V Hou‰tce 375, 250 02 Stará Boleslav

e-mail: asb.houstka@ seznam.cz,
tel: 326 911 826, 721 644 927
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