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■ SLOVO

PŘEDSEDY

Vydařená sezóna
Krásné dny babího léta navodily báječnou atmosféru domácích šampionátů „22letých“ v Ústí nad Orlicí a družstev v Novém městě nad Metují, které pomalu uzavírají letošní atletickou sezónu na dráze. Jsem velmi rád, že
se nám atletická sezóna mimořádně vydařila. Skvělé vystoupení reprezentace na týmovém Mistrovství Evropy
v Dublinu bylo jen předehrou pro plejádu výtečných výkonů při světovém šampionátu v Moskvě. Zisk třech medailí, dvanácti finálových umístění, ale především skutečnost, že většina našich atletů předvedla v Moskvě svá
maxima, musí těšit. Osmé místo v medailovém hodnocení národů z 206 zúčastněných zemí je mimořádným
úspěchem české atletiky, která svou pozici obhájila i v celosezonní Diamantové lize. Suverénní vítězství Zuzky
Hejnové v nejprestižnějším atletickém seriálu i obhajoba trofeje Víti Veselého, celková třetí místa Pavla Masláka a Ládi Prášila v DL, stejný výsledek Lukáše Melicha v kladivářské challenge, je další skvělou vizitkou našeho sportu.
Těšit nás může i nebývalý zájem médií či vysoká sledovanost přímých přenosů České televize. Radostné zprávy
jsem v prvních dnech nového školního roku dostával i z řady oddílů, které byly při náborech do přípravky zaskočeny nebývalým zájmem dětí o atletiku. Přál bych si, aby i 32. ročník Corny Středoškolského atletického
poháru, jehož okresní kola právě probíhají, pokračoval ve vítězném trendu a podařilo se nám prolomit patnáctitisícovou hranici účastníků. Bez široké základny by úspěchy našich atletů nemohly mít svá pokračování
a tak věřím, že podobně jako Pavel Maslák, Láa Prášil, Jiřina Svobodová, Jan Kudlička, Daniel Němeček, Petr
Lichý, kteří Corny pohárem prošli, i někteří z letošních účastníků budou úspěšně reprezentovat třeba na mistrovství světa.
S přáním krásných dnů babího léta,
Libor Varhaník, předseda ČAS

SLOVO REDAKCE

Vážení čtenáři,
dostává se k vám na deváté číslo Atletických listů roku 2013. V hlavním tématu pokračujeme s představováním oddílů z jednotlivých krajů, pokračujeme hlavním městem a Spartakem Praha 4.
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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■ PŘEDSEDNICTVO
Jednání z 3.9.
P ČAS schválilo rozšíření počtu členů komise mládeže ČAS o Tomáše Purmana (zástupce šéftrenéra ČAS) a PaedDr.
Antonína Slezáka (AK Hodonín). ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení juniorských reprezentantů na MU 2013 jako
vydařené. ■ P ČAS vzalo na vědomí informační zprávu organizačního výboru Evropského poháru mistrovských
klubů juniorů a juniorek skupiny „A“ (Brno, 21. 9. 2013). ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na MS
v Moskvě jako velmi úspěšné. Vysoce hodnotí dosažená medailová umístění Zuzany Hejnové, Vítězslava Veselého, Lukáše Melicha a dalších sedm finálových umístění. ■ P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na MU
žáků. Samotná nominace proběhne korespondenčně po MČR žákovské kategorie. ■ P ČAS ustanovuje komisi
pro přípravu nových stanov ČAS. P ČAS jmenovalo členy komise pro přípravu nových stanov ČAS Mgr. Františka
Fojta, ředitele ČAS, JUDr. Martina Klímu, člena organizační komise ČAS, RNDr. Ladislava Kňákala, předsedu organizační komise ČAS, JUDr. Jiřího Sobčíka, advokáta, a Oldřicha Zvolánka, místopředsedu ČAS. ■ P ČAS vzalo
na vědomí zprávu o možnostech zařazení některých dalších mítinků organizovaných na území ČR do některé z kategorií IAAF, EA. ■ P ČAS vzalo na vědomí kontrolní plán ekonomické komise a pověřuje předsedu ekonomické
komise a ekonomku ČAS provedením plánovaných kontrol. P ČAS uložilo řediteli ČAS vyhotovit oběma jmenovaným potřebné plné moci. P ČAS uložilo předsedovi ekonomické komise předložit předsednictvu po provedení
kontrol písemnou zprávu. ■ P ČAS bylo informováno o zřízení Vědecko metodické komise ČOV. Za atletiku jmenovalo za členku této komise PaedDr. Jitku Vinduškovou, CSc. ■ ČAS schválilo účast Jana Pernici na semináři trenérů dlouhých a středních tratí v Birminghamu. ■ P ČAS projednalo možnost dalšího rozvoje marketingové
spolupráce s firmou NIKE. ■ P ČAS bylo seznámeno s vysláním J. Holého jako ambasadora na YOG v Nanjingu
v roce 2014. ■ P ČAS bylo seznámeno s vývojem situace ohledně převodu atletické haly na Strahově z ČUS na
ČAS. ■ P ČAS znovu projednalo otázku přidělení dotace AK Olymp Brno. ■ P ČAS projednalo možnosti zveřejňování zápisů orgánů ČAS na webových stránkách ČAS. * P ČAS projednalo problematiku evidence členské základny pro MŠMT. ■
Iva Pechová

■ SEKRETARIÁT

A KOMISE

■ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ PŘI MČR ŽACTVA
22. srpna 2013, 13:47
(21.-22.9.2013)
HOTEL SLAVIA - v areálu cca 80m od stadionu
tel: 267312471
info@slaviahotel.com
Cena v dvou a třílůžkových pokojích včetně snídaně 350Kč/os/noc. Cena v jednolůžkovém pokoji včetně snídaně 500Kč/os/noc
Rezervace do 3.9.2013.
Při objednávce je nutno uvést, že se jedná o MČR žactva v atletice. (www.slaviahotel.com)
Michaela Svojanovská, ASK Slavia Praha
■ UPOZORNĚNÍ PRO ODDÍLY: ORGANIZACE SPORTU
30. srpna 2013, 10:17
Upozorňujeme níže uvedené oddíly (kluby), že dosud nevrátily na Český atletický svaz podepsanou
„Smlouvu o poskytnutí a podmínkách vyúčtování finančního příspěvku z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na organizaci sportu“.
Žádáme Vás, abyste tak učinili nejpozději do 15. září 2013.
V loňském roce se vyskytly oddíly (kluby), které z důvodu výše vypočtené dotace dle schváleného klíče (viz.
Ekonomické informace na www.atletika.cz) nebo podmínkám smlouvy (např. oddíly/kluby nevedou podvojné
účetnictví) neakceptovaly tuto smlouvu. V případě, že to bude Váš případ vzhledem k některému z těchto dů-
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vodů, žádáme Vás o sdělení této skutečnosti na email mrenzova@atletika.cz nejpozději do 15. září 2013
a smlouvu zpět nezasílejte.
TJ Bohemians Praha
TJ Sokol Dolní Počernice
ATLETIK RUDNÁ
SKP Olympia Kutná Hora
TJ Lokomotiva Rakovník
TJ Lokomotiva Zdice
TJ Nová Včelnice
TJ ČZ Strakonice
TJ Blatná
Atletika Katovice o.s.
ATLETCLUB Nýřany
Praha 9. 8. 2013

TJ Slavoj Tachov, o.s.
SC MARATHON PLZEŇ
DDM Stod
AC Start Karlovy Vary
AC Mariánské Lázně, o.s.
SC Start Karlovy Vary
AFK LoKo Chomutov
ŠAK SG Jablonec n/N.
SK Chotěboř
Batt klub N.Město na Mor.
Atletika Jemnice

ASK Blansko
AAC Brno
Běžecký klub Hodonín
TJ Sokol Přísnotice
ŠAK Židlochovice
SK Atletika Hustopeče, o.s.
AK Šternberk
TJ Sokol Nová Hradečná
Maraton klub SEITL Ostrava
Sportovní klub X-AIR Ostrava

Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS, tel. 606 854 774

■ ČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR: PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ
4. září 2013, 16:05
18. ročník Českého běžeckého poháru 2013 – odkaz Emila Zátopka
a lidové běhání pod patronací J. Kratochvílové
18. ročník ČBP přidal další body za MČR v běhu do vrchu i veteránské MS a čekají další výborně zajištěné
akce:
– Vinařská 10 Chrudim - 2. ročník, neděle 8.9.
- členitá tra historickým centrem města , zajímavé ceny a luxusní servis pro všechny účastníky
– Běh rodným krajem Emila Zátopka - 11. ročník, sobota 21.9.
- tradičně výborně připravený závod na 22,3 km za účasti našich olympioniků v čele s Danou Zátopkovou
a dalšími legendami našeho sportu
– Běchovice - 117.ročník, neděle 29.9.
- MČR v silničním běhu na 10 km je i veteránským mistrovstvím, čekají se výborné souboje i možná překvapení
Pohárová soutěž o nejlepšího běžce a běžkyni ČR nabízí velmi zajímavé 3 zářijové starty, které již napoví
hodně o závěrečném pořadí seriálu.
Průběžné pořadí 18. ročníku 2013:
ŽENY – 1. P. PASTOROVÁ 28, 2. M. Preibischová 23, 3. I. Sekyrová + R. Churaňová 21, 5. M. Kristína 20,
6. L. Sekanová + I. Milesová 15... bodovalo zatím 23 závodnic
MUŽI – 1. J. HOMOLÁČ 59, 2. M. Kocourek 44, 3. V. Pavlišta 42, 4. J. Čivrný 30, 5. R. Krupička 27., 6. L.
Kourek + J. Janů 24, ... bodovalo zatím 40 běžců
JUNIORKY – 1. A. DRAHOTOVÁ + T. Zihovjevová + L. Davidová + Hinterholzingerová J. 15, 5. B. Blahotová + M. Stewartová 5 ...bodovalo zatím 9 závodnic
JUNIOŘI – 1. J. HAVLÍČEK 17, 2. P. Olič + Lichý T. + Zemaník J. 15, 5. D. Sádlo 10 ... bodovalo zatím 9 běžců
Muži 40 – 1. J. Král 16, 2. K. Šourek + B. Jančík 10, 4. T. Kuželka + J. Šoltés + M. Serbessa 8 ... bodovalo
zatím 13 běžců
Muži 50 – 1. J. PODUŠKA 24, 2. V. Vacarda 12, 3. P. Eliáš 8 ...bodovalo zatím 11 běžců
Muži 60 – 1. J. Čivrný st. + F. Mach 16, 3. O. Ropek 8, 4. M. Krupička 7 ... bodovalo zatím 12 běžců
Muži 70 – 1. S. Doležal 26, 2. J. Holý 13, 3. F. Marek + V. Holík 8, ... bovalo zatím 9 běžců
Po letní pohárové části budou určitě mnohé změny v celkovém pořadí. Definitivní rozhodnutí přinese podzimní část soutěže, kde čeká výborný Běh rodným krajem Emila Zátopka, mistrovské Běchovice, jako novinka Dubinský vinařský kros a tradiční vyhlášení nejlepších v rámci 56. ročníku Slováckého běhu 13.10.
2013.
Tak a vám to všem běhá .
Mgr. Honza Rýdlo, JR RUNNING SPORT-intersport
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■ VC ACCC HORAŽĎOVICE V PŘESPOLNÍM BĚHU: MOŽNOST NOMINACE NA ME
5. září 2013, 12:00
ČAS zařadil Velkou cenu Accc Horažovice jako kvalifikační závod pro nominaci na letošní mistrovství Evropy
v přespolním běhu. Nominace se týká kategorií: muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky.
Informace o závodě zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/vc-accc-horazdovice-v-prespolnim-behu-moznost-nomi/
Ing. Miloslav Šefler
■ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - PODZIM 2013
9. září 2013, 14:47
Školení jsou prioritně určena pro zájemce z atletických oddílů a klubů pro získání trenérské kvalifikace popř. její
zvýšení.
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 2. TŘÍDY
Podmínky přijetí: věk 20 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská kvalifikace 3. třídy, 2 roky
praxe a členství a v atletickém oddílu/klubu. Školení obsahuje obecnou a speciální část, praxe je realizována mezi
konzultacemi v mateřském oddílu. Školení je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou písemné závěrečné práce.
Trenér atletiky 2. třídy je užším specialistou pro skupinu disciplín a působí ve výkonnostní a vrcholové atletice.
název: ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 2. TŘÍDY – SPECIALIZACE SKOKY
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 15. – 17. 11. 2013 (1. konzultace)
duben 2014 (2. konzultace)
závěrečná zkouška – podzim 2014
specializace: SKOKY
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000,- Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišuje a neproplácí stravné a ubytování.
název: ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 2. TŘÍDY – SPECIALIZACE VÍCEBOJE
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 15. – 17. 11. 2013 (1. konzultace)
duben 2014 (2. konzultace)
závěrečná zkouška – podzim 2014
specializace: VÍCEBOJE
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000,- Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišuje a neproplácí stravné a ubytování.
název: ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 2. TŘÍDY – SPECIALIZACE ŽACTVO
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 15. – 17. 11. 2013 (1. konzultace)
duben 2014 (2. konzultace)
závěrečná zkouška – podzim 2014
specializace: ŽACTVO
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000,- Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišuje a neproplácí stravné a ubytování.
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ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY
Podmínky přijetí: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu, Na školení se mohou přihlásit trenéři nižšího kvalifikačního stupně (Trenér žactva, Trenér atletických přípravek, popř. bývalé 4. třídy), popř. zájemci bez trenérské
kvalifikace.
Školení obsahuje obecnou a speciální část. V průběhu školení jsou účastníci aktivně zapojeni do praktické výuky.
Školení je ukončeno zkouškou, která se skládá z praktické části, teoretické části (vědomostní test) a obhajoby písemné seminární práce.
Trenér atletiky 3. třídy se věnuje zejména dorostu, působí především ve výkonnostní atletice.
název: ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY
místo: Praha (FTVS UK)
datum: 3. - 6. 10. 2013 (1. konzultace)
10. – 13. 10. 2013 (2. konzultace)
Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková
cena: 2000,- Kč + 100,- Kč na učební texty
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišuje a neproplácí stravné a ubytování.
název: ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY
místo: Ostrava (areál SSK Vítkovice)
datum: 3. - 6. 10. 2013 (1. konzultace)
10. – 13. 10. 2013 (2. konzultace)
Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS ve spolupráci s AK SSK Vítkovice
vedoucí školení: dr. Danuše Vandrolová, CSc.
cena: 2000,- Kč + 100,- Kč na učební texty
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišuje a neproplácí stravné a ubytování.

Poznámka: V případě malého zájmu o jedno ze školení, budou školení spojena a školení proběhne v místě s větším počtem zájemců.
ŠKOLENÍ NIŽŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH STUPŇŮ
Školení nižších kvalifikačních stupňů (Trenér žactva /TŽ/ a Trenér atletických přípravek - /TAP/) pořádají zejména
atletické oddíly nebo krajské atletické svazy (KAS/PAS).
Informace o školeních budou průběžně zveřejňovány dle informací dodaných od oddílů a KAS/PAS.
Nejbližší školení:
Školení trenérů atletických přípravek (TAP) 7. září 2013 v Choceradech více ZDE
PODMÍNKY přijetí na školení
• Na všechna školení se přihlašuje pouze emailem na adresu irudova@atletika.cz
• Přihlášky se zasílají průběžně, nejpozději 14 dní před vlastním školením. Zájemcům bude obratem potvrzeno
přihlášení zpětným emailem.
• Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému školení nejpozději týden před
vlastní akcí na osobní emailovou adresu.
• Školení trenérů probíhají podle platného Prováděcího pokynu ke školení trenérů v rámci ČAS
• Přihlášky zájemců o školení, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny individuálně.
• Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212
Přihláška a Prováděcí pokyn ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-podzim-2013/
za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS
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■ ODBORNÉ SEMINÁŘE TRENÉRŮ - PODZIM 2013
9. září 2013, 15:00
Odborné (doškolovací) semináře jsou určeny pro trenéry, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace popř. už platnost skončila. Semináře jsou také určeny pro zájemce o odbornou tématiku.
název: Odborný seminář
místo: Brno
datum: 9. 11. 2013
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: PaedDr. Josef Michálek, CSc.
cena: 300,- Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: SKOKY, ŽACTVO
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těch, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Po absolvování semináře bude trenérům prodloužena trenérská kvalifikace na další 5tileté období. Seminář je určen i dalším zájemcům o odbornou tématiku.
Organizace: dopolední část je společná pro všechny účastníky (zdravověda, obecné aktuální informace ke sportovnímu tréninku), odpolední část je rozdělena dle specializací.
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
název: Odborný seminář
místo: Praha
datum: 9. 11. 2013
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 300,- Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: VRHY a HODY, VÍCEBOJE, ŽACTVO
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těch, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace (nebo již platnost skončila), po absolvování semináře jim bude prodloužena trenérská kvalifikace na další 5tileté období. Seminář je určen i dalším zájemcům o odbornou tématiku.
Organizace: dopolední část je společná pro všechny účastníky (zdravověda, obecné aktuální informace ke sportovnímu tréninku), odpolední část je rozdělena dle specializací.
Poznámka: ČAS neproplácí cestovné a stravné.
název: Odborný seminář pro vybrané disciplíny
místo: Nymburk
datum: 18. 10. – 19. 10. 2013 (seminář začíná večeří 18. 10. /příjezd do 18 h/ a končí v sobotu po odpoledních
lekcích v 17 h)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Iveta Rudová, ČAS
cena: 500,- Kč (cena zahrnuje ubytování na jednu noc, stravování – večeři, snídani a oběd, účast na odborných
přednáškách a poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: SPRINTY a PŘEKÁŽKY, BĚHY
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů s platnou trenérskou kvalifikací. Účast je doporučena
těm, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace, po absolvování semináře jim bude prodloužena
trenérská kvalifikace na další 5tileté období.
lektoři: účast přislíbili lektoři - trenéři předních reprezentantů sprintu a překážek - Martina Blažková a Luděk Svoboda a polský trenér běhu Zbygniew Król. Účast dalších lektorů je v jednání.
předběžný program: pátek večer přednášky (19 – 21.30)
sobota dopoledne a odpoledne – praxe po skupinách dle specializací
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
POČET VOLNÝCH MÍST K 2.9. 2013 : 8
Seznam účastníků k 2.9. ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-trenerupodzim-2013/
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Informace k semináři pro trenéry ČPTM (Články péče o talentovanou mládež):
- Společně s výše uvedeným seminářem se uskuteční seminář pro vedoucí trenéry sportovních středisek (SpS
a SpS DP), který začne 18. 10. v 16 h a bude ukončen 19.10. v 17 h.
- Pokud se chtějí zúčastnit trenéři SCM a SG, musí se přihlásit! Podmínky přihlášení níže.
název: Odborný seminář pro trenéry atletických přípravek
téma: Atletická cesta kolem světa
místo: Nymburk
datum: 7. 12. – 8. 12. 2013 (seminář začíná v sobotu v 11 h a končí v neděli ve 13 h)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Iveta Rudová, ČAS
cena: 500,- Kč (cena zahrnuje ubytování na jednu noc, stravování – oběd, večeři, snídani a oběd, účast na odborných přednáškách a poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro „hravé“ trenéry malých atletů (předpokládá se aktivní zapojení účastníků do programu).
Podmínkou účasti je platná trenérská kvalifikace jakéhokoliv stupně.

Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
POČET VOLNÝCH MÍST K 20. 8. 2013: 4
PODMÍNKY PŘIJETÍ NA SEMINÁŘE
• Na všechny semináře se přihlašuje pouze emailem na adresu irudova@atletika.cz
Přihláška ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-treneru-podzim-2013/
• Přihlášky se zasílají průběžně, nejpozději 14 dní před vlastním seminářem. Zájemcům bude obratem potvrzeno
přihlášení zpětným emailem.
• Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému semináři nejpozději týden před
vlastní akcí na osobní emailovou adresu.
• Přihlášky zájemců o semináře, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny
individuálně.
• Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212
za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS
■ KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV
9. září 2013, 15:40
Tabulky ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-soutezi-druzstev2/
Jedná se o neúplné tabulky, které budou průběžně aktualizovány.
Vyzýváme řídící pracovníky soutěží o doplnění zbývajících tabulek.

■

Václav Fišer

Z KRAJŮ

Obsah: Z činnosti v krajích s. 7 / Jednání KAS s. 9
■Z

ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ PŘEDSTAVUJEME SPARTAK PRAHA 4
Předseda oddílu: Tomáš Nakládal
Info o oddílu: www.sp4.cz
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Počet registrovaných atletů v oddíle: 371
(údaje k 9.9.2013 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v oddíle odpovídal jeho předseda Tomáš Nakládal.
Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 371 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Klub má řádově kolem 450 členů, včetně bývalých, kteří se účastní společenského života klubu.
Jaký trend v počtech členů pozorujete?
Počet členů klubu spíše stagnuje.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí?
Neumím říct přesné číslo ale myslím, že včetně kategorií žactva se bude blížit k počtu 200.
Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Přihlašujeme tři mužská družstva (A, B, C), dvě ženská (A, B), juniorská, dorostenecká a žákovská. To znamená,
že v každé kategorii máme alespoň jedno družstvo.
Jaký je ve vašem oddíle zájem o Atletiku pro děti?
Zájem o atletiku pro děti je obrovský, naše přípravka má řádově 110 členů.
Odpovídá strukturu vedení oddílu (předseda, hospodář, …), jak je uvedena na webu?
Ano je to tak jak je uvedeno na stránce www.sp4.cz/vybor.asp
Doplňte prosím k dalším členům výboru jejich odpovědnost, je-li specifikována.
Je zde několik oblastí – sportovní, údržba, investice, finance, stadion –, členové jsou rozděleni do týmů, které
se o ně starají.
Kolik činovníků/trenérů se podílí na práci v oddíle?
Výbor má 11 členů a počet pracujících trenérů je aktuálně 26.
Jaké závody jako oddíl pořádáte, popřípadě se na nich jinak podílí členové oddílu?
Klub pořádá do roka asi 20 závodů. Největší akcí je tradiční závod Velká kunratická. Pak organizujeme minimálně dvě kola ligy dospělých, přebor Prahy dorostu a staršího žactva i několik kol soutěží družstev v této kategorii a samozřejmě i veřejné závody.
MIchal Procházka

■ NEJLEPŠÍ VÝKONY ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII JUNIOREK 19 LET – HALA
50 m
6,50 Helena Syrůčková, 65
VŠ Praha
84
6,50 Pavla Sichová, 77
Hodonín
96
ručně
6,0 Erika Suchovská, 67
Geotest Brno
86
60 m
7,36 Hana Benešová, 75
Čáslav
94
80 m
10,15 Zuzana Valentová, 64
Škoda Plzeň
83
100 y
11,5 Hana Malá, 50
LIAZ Jablonec n. N.
69
100 m
12,08 Hana Benešová, 75
Čáslav
94
150 m
18,64 Kristina Bažatová, 84
Sokol Č. Budějovice
03
200 m
23,67 Hana Benešová, 75
Čáslav
94
300 m
39,83 Jitka Bartoničková, 85
Slavia Praha
04
ručně
39,4 Jana Šlégrová, 65
Dynamo Pardubice
84
400 m
53,85 Alena Pekárková, 64
LIAZ Jablonec n. N.
83
500 m
1:16,34 Jana Průšová, 77
USK Praha
96
600 m
1:35,13 Dana Śatrová, 86
Sokol Č. Budějovice
05
800 m
2:95,82 Andrea Šuldesová, 75
Břeclav
94
1 km
2:44,26 Iva Jurková, 66
Uherské Hradiště
85
1500 m
4:17,46 Iva Jurková, 66
dtto
85
1 míle
4:43,57 Michaela Mannová, 82
Dvůr Králové n. L.
01
2 km
6:11,90 Lucie Sekanová, 89
Sokol Č. Budějovice
08
3 km
9:14,17 Iva Jurková, 66
Uherské Hradiště
85
5 km
20:35,19 Anna Drobná, 88
Olymp Praha
07
50 př./84
7,14 Jana Petříková, 67
RH Praha
86
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60 př./84
80 př./?
100 př./
výška
tyč
dálka
trojskok
koule
spr. trojboj
pětiboj
3 km chůze
5 km chůze
4x200 m
4x400 m

8,26 Jitka Tesárková, 65
LIAZ Jablonec n. N.
12,0 Zuzana Polišenská, 49
RH Praha
15,29 Jaroslava Vyhnánková, 60
Škoda Plzeň
188 Šárka Nováková, 71
Zbrojovka Brno
425 Kateřina Baurová, 82
Vítkovice
664 Denisa Śčerbová, 86
dtto
1305 Eva Doležalová, 79
Břeclav
1656 Eva Čerňanová, 71
Vítkovice
2477 b. Šárka Hanzlíčková,63
Liaz Jablonec n. N.
7,88
12,63
4156 b. Michaela Hejnová, 80
Liberec
8,35 / 168 / 1124 / 95 / 2:19,45
12:46,05 Kamila Holpuchová, 73
USK Praha
24:44,29 Barbora Dibelková, 83
dtto
1:41,02 Vítkovice
Ščerbová, Šrámková, Kohútová, Šigutová
3:53,85 Kladno
Plzenská, Klesnilová, Klučinová, Slavíková

Prosím oddíly o kontrolu a nahlášení oprav, předem děkuji.

84
68
79
90
01
05
98
90
82
26,46
99
92
02
05
07
Jiří Hetfleiš

■ PŘIPRAVUJE SE ÚSTECKÝ DESETIBOJ
9. září 2013, 15:40
Nejstarší český desetiboj pořádají už od roku 1945 atleti v Ústí nad Orlicí. Letošní už 69. ročník se bude konat
21.-22. září. Letošní závod bude rozšířen o sedmiboj žen a starších žákyň a o devítiboj starších žáků.
V sobotní části proběhne také memoriál Václava Čevony na 3 km a memoriál Jána Kováče na 800 m a v nedělní
části pak vrhačský trojboj.
V desetiboji startovali v minulosti přední čeští atleti jako např. Roman Šebrle, který tu 2x vyhrál, dále třeba Pavel
Baar, Vladimír Novotný, Antonín Vácha, Adam Nejedlý, Adam Sebastian Helcelet a jiní.
Rekord závodu má vysokou hodnotu a jeho držitelem je Pavel Baar z Litomyšle výkonem 7310 bodů. Dorostenec Jan Doležal ohlásil útok na český rekord.
Nejvíce vítězství má na kontě Miloslav Pečinka z Litomyšle, který vyhrál 7x a zajímavostí je také to, že domácí atlet
Jiří Kotáb dokončil celkem 18 desetibojů.
Jiří Hetfleiš

■ JEDNÁNÍ

KAS

Moravskoslezský KAS, 26.8.
Všechna kola soutěže družstev proběhla v termínech, nejsou žádné protesty ani změny, 4.9. začínají další kola
směrem k finále, zatím není znám žádný problém, odložené třetí kolo ml. žactva se nebude nahrazovat. ■ Nejezchleba hodnotil Beskydský pohár přípravek, byl velmi úspěšný, zúčastnilo se ho 7 družstev, na závěr proběhlo
vyhodnocení, kde byly předány medaile, dorty s fotografiemi zúčastněných družstev a dalšími cenami. ■ Duda
zhodnotil průběh Poháru rozhlasu, tato soutěž již nemá takový ohlas jako dříve, je různě pořádána, někde probíhají předkola, vítězové postupují do okresních kol, některé školy si udělají vlastní kolo a nemají ambice někam
postupovat, důležité je, že se soutěž koná a atletice přináší nové adepty, velmi populární se stal trojboj pro 1. stupeň ZŠ (míček, dálka, 50 m). ■ Finále Corny poháru se koná 24.9. v Opavě, okresní kola sleduje Szmeková, termíny okresních kol budou známy až první týden v září, v Ostravě hledáme pořadatele, Černý zjistí, zda by šlo kolo
uspořádat na SG, v případě že ano, sdělí Zvolánkovi termín. ■ Zvolánek informoval o klubech, které skočily v kraji
svou činnost, odeslal zprávu na ČAS, nutno řešit ještě TJ Orlová-Lutyně po úmrtí Jana Bardase – klub pravděpodobně svou činnost ukončí. ■ Duda informoval o nástupu nové ředitelky na ZŠ Porubská – Petrová, při jednání
vyslovila podporu atletice a SpS na ZŠ Porubská, vedoucím trenérem zůstává Šuška, v AK Poruba proběhne VH,
kde bude rekonstruován výbor klubu. ■ Nejezchleba, Klepek a další kritizovali stránky MSKAS, že nejsou aktu-
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ální, visí tam zastaralé informace, nutno změnit, Zvolánkovi bylo uloženo, aby se pokusil stránky oživit i za cenu
finanční úhrady. ■ Nejezchleba informoval o přípravě Hornické desítky ve F-M, která se bude konat 2.11. ■ Klepek upozornil na změnu svých telefonních čísel, pevná linka 591139784, mobil: 734273893, Zvolánek zajistí výměnu telefonních čísel na stránkách MSKAS. ■ MSKAS potvrdí žádost F-M o přidělení SpS, Zvolánek zajistí
termín jednání v listopadu v Olomouci pro předsedy, hospodáře a STK, navrhovaný termín 13.11. nebo 20.11.
■ Zvolánek pošle pozvánky na SpS a na SCM na den 14.10., aby MSKAS projednal jejich přípravu na oponentury, které proběhnou v Nymburce v termínu 17.-18.10. – seminář trenérů. ■ Na podzim probíhají trenérská doškolení, sledujte na stránkách ČAS všichni, komu propadá licence, týká se všech tříd a bez obnovení licence
nesmí trenér pokračovat ve své práci. ■ Byl schválen plán práce MSKAS na 2. pololetí. ■ Tradiční školení trenérů
3. třídy v Ostravě (areál SSK Vítkovice), 3.-6.10. (1. konzultace), 10.-13.10. (2. konzultace), účast nutná na obou
konzultacích, pořadatel: ČAS ve spolupráci s AK SSK Vítkovice, vedoucí školení: dr. Danuše Vandrolová, CSc.,
cena: 2000,- Kč + 100,- Kč na učební texty. ■ Termín příštího jednání 23.9.
Jihomoravský KAS, 28.8.
Předseda JmKAS zhodnotil dráhovou sezonu 2013: Sezóna byla velice úspěšná na MČR, LODM i v reprezentaci
(EYOF, MS do 17 let, ME do 19 let, ME do 22 let, Světový pohár běhu do vrchu. ■ Příprava podzimních závodů:
EKAG ( 9.-11.9.), ME juniorských družstev (21.9.), Mistrovství JmK v přespolním běhu žactva – Bystrcký kros
(12.10.), Mistrovství JmK mladšího žactva Znojmo (18.9.), Mezikrajové utkání mladšího žactva Vyškov (29.9.). ■
Připravit propozice na mezikrajové utkání MŽ. Zajistit výrobu triček na utkání (Nezdařilová). Seznámit oddíly s propozicemi utkání na stránkách JmKAS a vyzvat oddíly k návrhům na závodníky jednotlivých disciplín (Ošlejšek). ■
Požádat oddíly na stránkách svazu i mailem o termíny halových závodů 2013-2014. ■ Seznámení s hospodařením JmKAS, na účtu je momentálně 203.000,- Kč. Všechny oddíly zaplatily příspěvky na soutěže žactva. Vyúčtování provedeno zatím jen pro Hodonín. ■ Schváleny příspěvky pro Mistrovství JmK družstev mladšího žactva
(10.000,- Kč), Mistrovství JmK v přespolním běhu (8.000,- Kč), příspěvek AK Olymp Brno na Mistrovství Evropy
juniorských družstev (20.000,- Kč) a na EKAG (20.000,- Kč). ■ Příprava ankety o Nejlepšího atleta JmK. ■ Příprava oponentur SpS. ■ P. Nezdařilová seznámila s výsledky SCM a s příspěvkem od JMK ve výši 100.000,- Kč.
Částka bude rozdělena pro MČR žactva a oddíly budou s rozdělením seznámeny. (ohodnocena reprezentace
a medailisté z MČR).
Plzeňský KAS, 28.8.
Provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Výbor PKAS projednal časový rozpis druhého kola soutěže družstev staršího žactva, dorostu a juniorů (Gigant). Koleš se spojí s Vackem (JČ kraj) a pořadatelem (SKPLZ) za účelem projednání zabezpečení závodu rozhodčími. ■ Předseda Konop upozornil na konání trenérských seminářů,
zaměřených na prodloužení trenérských kvalifikací, nezbytných pro výkon této činnosti. Šilhánek bude informovat na webových stránkách PKAS. ■ Po letní pauze se opět rozbíhá Běžecký pohár mládeže. Následujícím závodem bude Kardioběh 15.9. ■ Výbor se zabýval mezikrajovým utkáním mladšího žactva. VV si uvědomuje
nevhodný termí konání (den před finále soutěže družstev), který ale nelze měnit. Prokopová projednala s trenéry
a vedoucími jednotlivých družstev uvolnění a vyslání svých závodníků, což umožní sestavit krajskou reprezentaci.
Vedením družstva byla pověřena Prokopová. VV děkuje trenérům za pochopení složité situace. ■ Výbor žádá
kluby, které participují na soutěžích mimo rámec ČASu, aby své požadavky na rozhodčí adresovaly na vedoucího
STK Janečka, v součinnosti s vedoucím rozhodčích Kolešem. Tento problém byl diskutován na základě opakujících se kolizí termínů soutěží pořádaných pod hlavičkou PKAS a ČAS se „soukromými“ závody. Zde pak dochází
k problémům v zajištění oficiálních akcí rozhodčími. ■ Vedoucí STK Janeček žádá všechny pořadatele závěrečných kol soutěží družstev o neprodlené zaslání výsledků. Na tomto kroku je závislé určení postupujících. ■ Kvalifikace o postup do II. Ligy mužů v Čechách se uskuteční 21.9. Pořadatelem je SC START K. Vary. * Hospodář
Bastl zašle na ČAS fakturaci za pořádání krajských mistrovství. ■ Bastl informoval VV o stavu konta PKAS. * Prokopová informovala výbor o přípravě víceboje pro SpS.(mladší žactvo) klubů AK Škoda a Sokol SG Plzeň-Petřín.
■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční ve čtvrtek 26.9.
KAS Olomouc, 28.8.
Při průběžném hodnocení reprezentace kraje na MČR bylo konstatováno, že podíl získaných medailí je ve srovnání s rokem 2012 menší. Částečně je to zapříčiněno i účelovými přestupy zvláště závodníků ze Šumperka, což
se negativně projevuje na hodnocení kraje. Celkové zhodnocení a rozbor provede na říjnovém jednání. ■ SCM
– informace: členové, kteří dosud nedodali potvrzení o zdravotní prohlídce, je obratem zašlou na vedoucího trenéra. Nutno průběžně čerpat přidělené částky a vyúčtovat. ■ Mezikrajové utkání mladšího žactva – 29.9. – Vy-
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škov. Nominace bude provedena 17.9. Závodníci obdrží dresy. Vedoucím výpravy a organizačním pracovníkem
je Rakowski. Trenéři – Sadil, Ovečka, Vykydal, Uhlíř. ■ Mezikrajové utkání staršího žactva – prosinec – hala Praha.
Nominace bude provedena 13.12. při přátelském halovém utkání žactva v Olomouci. Závodníci obdrží dresy. Vedoucím výpravy a organizačním pracovníkem je Rakowski. Trenéři – Sadil, Ovečka, Vykydal, Uhlíř. ■ Jednání komise rozhodčích proběhne v září. ■ AC Prostějov se účastní výběrového řízení na pořádání MČR v přespolním
běhu 2014 v Baldovci. ■ LODM – celkově 6. místo mezi kraji. 8 medailí a 10 x finálová umístění. Družstvo atletů
splnilo cíl, který si předsevzalo. Poděkování patří vedoucímu výpravy Rakowskému, všem trenérům a samozřejmě
všem závodníkům. Vybavení tentokrát kvalitou odpovídalo standardům, pouze velikosti, i když správně nahlášené, se nepodařilo zajistit. ■ ČAS na svých stránkách informuje o pořádání odborných seminářů trenérů a školení trenérů 2013. ■ Byla podána informace o pořádání KP družstev i jednotlivců mladšího a staršího žactva
(Čečman, Hynková). Pro konání soutěží družstev st. žactva 2014 při případném spojení Olomouckého a Zlínského kraje bylo navrženo, aby se závody konaly pouze v Olomouckém kraji. ■ Byla podána informace o pořádání okresních kol a krajského finále Corny SŠ poháru, které se uskuteční 24.9. v Olomouci. ■ Příští jednání se
uskuteční v úterý 1. října
Středočeský KAS, 2.9.
Plán schůzí do konce letošního roku: 5.10. místo konání Kladno v rámci MČR družstev staršího žactva; 9.11. ve
Staré Boleslavi nebo v Berouně proběhne schůze SKAS. ■ Oponentury, rozšířená STK: do 12.10. je třeba zaslat
H. Větrovcové návrh na zařazení do SCM pro rok 2014; na oponentury předloží vedoucí trenéři SPS seznam a finanční výsledky. ■ Plán halových závodů: 7.12. KP družstev mládeže; 11.-12.1. KP jednotlivců. ■ Mezikrajové
utkání mladšího žactva 29.9. Znojmo: Předběžný návrh nominace je schválen výborem a vyvěšen na stránkách
SKAS. Nominace může být změněna na základě výsledků 4. kola a finále mladšího žactva do 15.9. Konečná nominace bude schválena a vyvěšena na stránkách do 20.9. ■ Poplatky za družstva za rok 2013: Za letošní rok nejsou žádné nedoplatky za start družstev. ■ Soutěže v rámci kraje: 14.9. MČech družstev juniorů a juniorek Kolín;
15.9. Finále mladšího žactva družstev Kladno; 5.10. MČR družstev staršího žactva Kladno. ■ Oddíly, které chtějí
rozhodčí od komise rozhodčích na uspořádání závodů, je nutno minimálně 14 dní před uspořádáním závodů informovat předsedu KR Jaromíra Prokeše, Vraštilova 190 252 63 Roztoky u Prahy, email prokesj51@seznam.cz. ■
Oddíly, které budou chtít jakoukoliv spolupráci SKAS (materiální, finanční), musí podat návrh nejpozději na rozšířené schůzi STK a ta bude následně projednána výborem SKAS. ■ Finanční příspěvek bude poskytován na
uspořádání KP v běhu na 10 km, maratonu, ½marathonu, běhu do vrchu a KP na dráze a v hale. ■ Visegrad:
Výbor SKAS rozhodl o proplacení nákladů na medaile v hodnotě cca 6000,- Kč. ■ Veškerou korespondenci
ohledně fakturace, kterou schvaluje SKAS, zasílejte hospodářce SKAS Jitce Knotkové, Ústecká 3043 27201
Kladno. Ostatní korespondenci zasílat sekretáři SKAS Václavu Vondrovi, Talichova 767, 26601 Beroun. Žádáme
neposílat korespondenci na adresu Zátopkova, Praha 6.

■

KALENDÁRIUM

Medailony s. 11 / Nekrolog s. 14
MEDAILONY 1. 10. - 31. 10.
1. 10. 1908 Hajduk (SSSR) Jaroslav Heyduk (†4. 5. 1977), sprinter. Závodil za SK Slavia (1930-34). Mistr republiky 1933 (100 a 200 m), člen mistr. štafet 4x100 m (1933 a 1934). Držitel českého rekordu na 100 y 10,0
(1934). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1932-34). Os. rekordy: 100 m 10,6 (1933), 200 m 22,0 (1933).
Po ukončení závodní činnosti se věnoval organizátorské práci; člen TO ČSAAU (1947), lehkoatl. ústředí ČOS
(1948-49), člen STK. Akademický sochař, autor památníku v Běchovicích (odhalen 1972).
2. 10. 1973 Litoměřice Jiří Kuntoš, trojskokan. Začínal v SCHZ Lovosice (1994-96, trenér Šefčík), poté Olymp
Praha (1997-2002, trenér V. Ráž). Mistr ČR 1997-2000 na dráze a 1997 a 1999 v hale. Reprezentoval v 6
mezist. utkáních (1997-2000), z toho 4x v EP. Účastník HME 1998 (trojskok kval.), ME 1998 (trojskok kval.),
MS 1999 (trojskok 8.), univerziády 1999 (trojskok 3., skok do dálky kval.). Os. rekordy: dálka 786 (2000), trojskok 17,29 (1999).
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3. 10. 1953 Praha Gejza Valent, diskař. Držitel bronzové medaile z MS 1983 (66,08). Začínal v Lokomotivě
Olomouc (1965-68, trenéři B. Kyselý a otec Gejza), poté Baník Příbram (1969-70), Lokomotiva Olomouc
(1971-73, trenér P. Čechák), Technika Brno (1974-78, trenér J. Vrabel), RH Praha (1979-80), TJ Vítkovice
(1981-96, trenéři V. Znojil, V. Vitoul, a J. Šmíd), AC Rentea Čejkovice (1998-2005), TJ Lokomotiva Břeclav
(2006), AK Olomouc (2007-09). Mistr ČR 1981, 1987 a 1991. Čs. mistr 1987. Držitel českého rekordu 67,56
(1982). Reprezentoval celkem ve 27 mezist. utkáních (1973-91). Účastník MS 1983 (3.) a 1987 (9.), ME 1982
(6.), 1986 (5.) a 1990 (9.), OH 1988 (6.), GP IAAF 1985 (3.), 1989 (9.). Os. rekord: koule 16,86 (1985), disk
69,70 (1984). Syn Gejzy Valenta st.
5. 10. 1958 Hodonín František Kmenta, chodec. Začínal jako běžec v Sokole Čejkovice (1971-2005, trenéři Z. a od 1973 P. Damborský, 1984-85 P. Veverka), chůzi se věnuje od 1991 (trenér od 1997 M. Holuša).
Mistr ČR 2001 (50 km). Reprezentoval v 6 mezist. utkáních (1997-2001), z toho 2x v EP, 2x ve SP. Os. rekordy:
20 km 1:27:06 (1997), 50 km 4:01:19 (1999).
9. 10. 1908 Vilém Kožnárek (†3. 1. 1990 Šumperk), činovník, aktivní organizátor atletiky a rozhodčí v Šumperku, za války působil v Kroměříži. Závodil za SK Moravská Slavia Brno (1927-30)
12. 10. 1923 Třebechovice pod Orebem Miloslav Moravec, překážkář, vícebojař. Závodil za Sokol, SK, Škoda
a Spartak Hradec Králové (1940-62). Mistr republiky 1942 (trojskok), 1947-49 a 1951 (desetiboj), 1950
a 1951 (400 m př.), 1957-59 (200 m př.). Držitel 2 českých rekordů na 400 m př. 54,8 (1948) - 53,3 (1949),
3 v desetiboji 6428 (1947) - 7071 (1949, jako první český desetibojař překonal hranici 7000), 1 na 200 m př.
24,6 (1956). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních (1948-57). Účastník ME 1950 (8.) a 1954 (5.). Os. rekordy:
200 m 22,2 (1949), 400 m 49,7 (1949) 110 m př. 15,5 (1954), 200 m př. 24,5 (1956), 400 m př. 53,3 (1949),
dálka 730 (1957), trojskok 13,80 (1942), desetiboj 7071 (1949, 6661 podle souč. tabulek).
12. 10. 1978 Valtice Martina Darmovzalová-Šestáková, dálkařka a trojskokanka. Začínala v Lokomotivě
Břeclav (1991-2000, trenér Z. Chlumecký), poté ACP Junior Brno (2001-04), TJ Lokomotiva Břeclav (od 2005).
Mistryně ČR 1999 (skok do dálky v hale i na dráze), 2002 (trojskok v hale i na dráze), 2003 (dálka v hale, trojskok), 2005 (dálka a trojskok), 2007-10 (trojskok v hale i na dráze). Reprezentovala celkem v 10 mezist. utkání (1999-2010). Účastnice HME 2005 (dálka i trojskok kval.), 2009 (trojskok kval.), MS 2005 a 2009
(trojskok kval.), OH 2008 (trojskok kval.). Os. rekordy: dálka 644h (1999) a 634 (2000), trojskok 13,49 (2000).
Stále aktivně závodí.
14. 10. 1923 Karel Zabloudil (†31. 7. 2000 v USA), běžec. Člen SK Slavia Praha, armádní mistr světa v přespolním běhu (1947), vítěz závodu Běchovice-Praha (1947). Od 1948 v emigraci v USA.
15. 10. 1883 Evžen Brož (†20. 9. 1980 Brno); byl jedním z pilířů SK Moravská Slavia Brno, v jehož čele stál
1925-27 a 1934-36, v době hosp. krize se ujímal nezaměstnaných atletů a přivedl klub až k jeho prvenství
v republice. Jeho syn Karol Brož (1909-1988) byl dlouholetým předsedou rozhodčích na Slovensku.
18. 10. 1958 Šumperk Josef Hrabal, výškař. Začínal v Šumperku (1972-76, trenéři učitel Pán, od 1974 J. Malinkovič), poté VŠ Praha (1977-86, trenéři Č. Vančura, od 1981 J. Kovář), RH Praha (1987), VŠ Praha (1988),
Sparta Praha (1989-93). Halový mistr ČR 1978 a 1984. Čs. mistr v hale 1978 a 1984, na dráze 1978 a 1982.
Držitel 3 českých rekordů 223 (1978) - 226 (1982). Reprezentoval v 15 mezist. utkáních (1978-90), z toho
1x v EP. Účastník MEJ 1977 (7.), HME 1978 (12.), ME 1978 (8.) a 1982 (10.). Os. rekord: 228h (1981) a 226
(1982).
20. 10. 1978 Ostrava Markéta Pernická, sprinterka. Závodila za SSK Vítkovice (od 1989, trenéři Adamíková,
Orlita, od 1990 B. Zvolánková, 1993 P. Chasák, od 1994 J. Slanina, od 2003 T. Netoličková aj. Mrovcová).
Mistryně ČR 1995 (4x100 m), 1997 (4x200 m v hale) a 2003 (400 m v hale). Reprezentovala celkem v 6
mezist. utkáních (1994-2001) z toho 1x v EP. Účastnice MEJ 1997 (200 m a 4x100 m rozb., později diskv. pro
dopink). Os. rekordy: 100 m 11,80 (1999), 200 m 23,99 (2001), 400 m 56,67h (2003).
20. 10. 1978 Brno Svatoslav Ton, výškař. Držitel stříbrné medaile z MSJ 1996. Začínal v SK SŠ Brno (198797, trenéři Potschová, od 1991 K. Josefíková a Z. Ondrušek, od 1993 S. Joukal), poté USK Praha (1998-99),
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JAC Brno (2000-01), TJ Dukla Praha (2004-10. Mistr ČR v hale 1996, 2006-07 a 2009, na dráze 2004. Reprezentoval celkem v 8 mezist. utkáních (1995-2007). Účastník MSJ 1996 (2.), MEJ 1995 (kval.) a 1997 (10.),
HMS 1997 a 2006 (kval.), ME do 22 let 1997 (kval.), univerziády 1997 (kval.) a 2001 (7.), HME 2002 (10.),
2005 (7.) a 2007 (kval.), armádního MS 2002 (3.), ME 2002 a 2006 (6.), OH 2004 (8.), MS 2005 a 2007
(kval.), Svět. atl. finále 2006 (6.). Os. rekordy: výška 233 (2004), dálka 774 (1997), trojskok 15,34 (1996).
21. 10. 1943 Přemysl Hartman (†10. 9. 1999), trenér a statistik z Nového Města nad Metují, předseda STK
VČ 1992-1996. Člen ATFS od 1985.
22. 10. 1928 Milan Bureš, trenér. Začínal ve Slovácké Slávii Uherské Hradiště, potom ve Slavii VŠ, dnes USK
Praha. Trenér od 1955, věnoval se převážně běžkyním. Významní svěřenci: Z. Moravčíková, M. Matějkovičová,
I. Kubešová, J. Kučeríková, P. Soukup a další. 1956-59 působil na katedře všeobecné těl. výchovy, 1960-74
na katedře atletiky FTVS UK Praha, 1974-88 ved. trenér atl. sekce SVS ministerstva školství, 1988-2002 trenér VŠ sport. centra. 1964-86 ved. trenér běžeckých disciplín ČAS.
23. 10. 1908 Lhota Samoty u Plané nad Lužnicí František Douda, (†15. 1. 1989), vrhač. Držitel bronzových
medailí z OH 1932 a z ME 1934 a 2 světových rekordů ve vrhu koulí 16,04 (Brno 4. 10. 1931) a 16,20 (Praha
24. 9. 1932). Začínal v Táboře (1926), poté SK Slavia Praha (1927-41, trenér M. Šustera). Mistr republiky
1928-37 a 1939 (koule), 1928, 1929, 1931, 1932 a 1934 (disk), 1928 (koule a disk obouruč). Držitel 13 českých rekordů ve vrhu koulí 14,04 (1928) - 16,20 (1932, překonán až 1951 J. Skoblou), 2 rekordů v hodu diskem 44,30 (1928) - 46,30 (1932, překonán až po 10 letech). Reprezentoval v 25 mezist. utkáních (1927-37).
Účastník OH 1928 (koule a disk nekv.), 1932 (koule 3., disk 14.), 1936 (koule 7.), ME 1934 (koule 3.). Os.
rekordy: koule 16,20 (1932), disk 46,30 (1932), kladivo 38,74 (1940). Po 2. světové válce vystudoval obor
sdělovací techniky a pracoval na ministerstvu dopravy a spojů. Jako vášnivý kuchař a houbař byl též autorem
kuchařky.
24. 10. 1913 Hradec Králové Antonín Pasler, Ing. (†13. 12. 1999 Praha), činovník a rozhodčí SK Slavia
Praha, člen městské atl. sekce v Praze jako řídící komise soutěží 1970-78, pak člen sekce 1979-80.
25. 10. 1938 Prostějov Jiří Černošek, překážkář. Původně cyklista, s atletikou začínal v Lokomotivě Šumperk
(1956-57, trenér Vepřek), poté Dukla Praha (1958-59, trenér M. Tošnar), Spartak Brno ZJŠ (1960-63, trenér
B. Bartušek), VŽKG (1964-69, trenér O. Jurák). Mistr republiky na 110 m př. (1962 a 1963). Reprezentoval
v 6 mezist. utkáních (1960-66). Držitel 2 českých rekordů na 110 m př. 14,2 (1962) a v odd. štafetě 4x440
y. Účastník ME 1962 (110 m př. rozb.). Os. rekordy: 110 m př. 14,2 (1962), 400 m př. 54,1 (1966).
27. 10. 1958 Modrá Pavol Klimeš, běžec. Začínal v Jiskře Kyjov (1973-75, trenér A. Vrbovský), poté TJ Gottwaldov (1976-78, trenér B. Zháňal), Dukla Praha (1980-81), Vítkovice (1981-85, trenér O. Jurák), V roce
1985 emigroval a závodil v zahraničí. Dukla Praha (1991-97), AC Rentea Čejkovice (od 1998-2003), Slovácký
běžecký klub Kyjov (2005). Mistr republiky 1982 a 1985 (kros). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (198485). Os. rekordy: 1500 m 3:42,51 (1984), 3000 m 7:50,37 (1984), 5000 m 13:25,90 (1986), 10 000 m
28:23,16 (1984), půlmaraton 1:02:22 (1986), maraton 2:12:59 (1988).
27. 10. 1958 Modrá Peter Klimeš, vytrvalec. Začínal v Jiskře Kyjov (1973-75, trenér A. Vrbovský), poté TJ
Gottwaldov (1976-78, trenér B. Zháňal), Dukla Liptovský Mikuláš (1979-80, trenér Veichart), Vítkovice (198185, trenér O. Jurák). V roce 1985 emigroval a závodil v zahraničí. Vítkovice (1990-91), Dukla Praha (19922002), Slavoj Stará Boleslav (2003-04). 23. 5. 1999 byl diskv. při Pražském maratonu. Halový mistr ČR 1985
(1500 m). Čs. mistr 1994 (maraton). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1984-85). Účastník HME 1985
(3000 m 11.). Os. rekordy: 1500 m 3:40,9 (1984), 3000 m 7:52,02 (1984), 5000 m 13:25,13 (1986), 10
000 m 28:14,12 (1985), půlmaraton 1:02:22 (1986), maraton 2:13:27 (1987). Manželka Jana Klimešová
28. 10. 1978 Brno Lucie Nedomová, chodkyně. Začínala v Sokole Bílovice (1994-96), poté ACP Brno (199798), AC Slovan Liberec (1999-2001, trenér I. Cívka). Mistryně ČR 2000 (10 km). Reprezentovala v 5 mezist.
utkáních (1996-2001), z toho 1x v EP a ve 3 dorosteneckých (1994-95). Os. rekordy: 5000 m 24:49,52 (1996),
10 km 49:34 (1996), 20 km 1:39:48 (2000).
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28. 10. 1928 Postřelmov Hynek Tunys, činovník, pracoval jako ředitel AŽD Praha 1957-95, člen rady MěNV
Olomouc 1971-84, zajišoval výstavbu atl. stadionu, 1949 zakládal atl. oddíl v Zábřehu. Člen Sokola Olomouc
(později Lokomotiva, nyní AK). V oddíle byl předsedou, jednatelem, v kraji předsedou TR 1952-56, org. pracovníkem a předsedou komise mládeže. Je trenérem II. třídy, ústř. rozhodčím a mpř. okresního atl. svazu Olomouc.
30. 10. 1953 Počátky František Pechek, běžec. Začínal v Nové Včelnici (1970-78, trenéři Jelínek, od 1972
F. Tempír, od 1974 J. Odložil), poté VŠ Praha (1979-82, trenér B. Müller), Nové Město nad Metují (1983-87,
od 1981 bez trenéra), Sokol Havlovice (1988-91), Maratonstav Úpice (1992-97). Mistr republiky v maratonu
1983. Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1978 - 79). Os. rekordy: 5000 m 14:51,5 (1983), 10 000 m
31:01,4 (1980), maraton 2:19:20 (1984), 3000 m př. 9:55,0 (1975).
31. 10. 1903 Bystřice pod Hostýnem František Fuhrherr-Nový (†22. 1. 1985 Šternberk), tyčkař. Závodil za
ČSS Olomouc (1919-30). Mistr republiky 1924 a 1926. Reprezentoval ve 4 mezist. utkáních (1924-27). Účastník OH 1924 (nekv.). Os. rekord: 360 (1925).

NEKROLOG
10. srpna ve svých 54 letech zesnul bývalý československý reprezentant ve stýplu Václav Pátek. Svou
doménu uměl Pátek na úrovni 8 minut 30 sekund. Běhal i delší tratě, desítku v čase pod 30 minut a jeho
osobní rekord v maratonu měl hodnotu 2:18:09. Osudnou se mu stala nehoda s tramvají při jednom z výběhů. Poslední rozloučení s ním se konalo v sobotu 17. srpna na hřbitově v Chlumíně, okr. Mělník.

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
ZÁŘÍ
15.9.
Mattoni půlmaraton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ústí nad Labem
21.9.
EP mistrovských klubů juniorů a juniorek, sk. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brno
21.-22.9. Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praha
22.9.
Kvalifikace o postup do II. ligy mužů v Čechách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .???
28.9.
Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praha
28.9.
Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek . . . . . . . . . . . . . . . .Břeclav
28.9.
Mezikrajová utkání družstev mladšího žactva . . . . . . . . . . .Podle vylosování
29.9.
Mistrovství ČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů . . . . . . .Běchovice-Praha
Do 27.9. Krajská kola CORNY Středoškolského poháru
ŘÍJEN
5.10..
Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň . . . . . . . . . . . .Kladno
5.10.
Česká pojišovna Mizuno RunTour 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praha
7.-8.10. Celostátní finále CORNY Středoškolského poháru . . . . . . . . . . . . . . . .Břeclav

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