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 SLOVO PŘEDSEDY
Začátek roku je obdobím příprav na halovou atletickou sezónu, která je letos velmi specifická. Rekonstrukce Haly Otakara Jandery v pražské Stromovce má našim atletům přinést zcela novou dráhu a obecně
lepší podmínky v období halové sezony. Přetlaková hala na Strahově bude bohužel až do 1. února jedinou halou v České republice, kde se dají pořádat závody, které plně vyhovují požadavkům pravidel. Musíme udělat vše pro to, abychom při transformaci ČUS pro atletiku zajistili fungování strahovské haly i do
budoucna a i nadále je potřeba usilovat o postavení další zastřešené dráhy, nejlépe na Moravě.
Vrcholem domácí halové sezony bude mezinárodní atletický mítink Praha Indoor 2014, který se uskuteční 25. Února v O2 aréně. Tento mítink pořádáme jakožto test připravenosti na halové mistrovství Evropy 2015. Naši nejlepší atleti budou mít příležitost vyzkoušet si prostředí O2 arény v soubojích se skvělou
zahraniční konkurencí. Těšit se můžete na zajímavou soutěž koulařů, v níž se předvede Ladislav Prášil
kupříkladu proti olympijskému vítězi Poláku Majewskému. Nebo na tyčku, v níž se poměří domácí duo
Kudlička-Balner třeba s Němcem Ottem. S dalších domácích hvězd nebudou chybět Denisa Rosolová či
Pavel Maslák, z těch zahraničních Kim Collins, Dayron Robles, Mohamed Aman, Blanka Vlašičová nebo
Nesta Carter.
Věřím, že si nenecháte ujít výjimečnou příležitost a přijdete naše atlety podpořit. Vstupenky jsou ještě
k dostání v předprodeji Sazka ticket na www.sazkaticket.cz . Malí atleti jsou zváni zdarma, jak jsme již informovali na našich webových stránkách.
Dovolte mi popřát Vám všem pevné zdraví v Novém roce a hodně radosti nejen z atletiky.
Tak ať se nám halová sezóna vydaří.
Libor Varhaník, předseda ČAS

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám první číslo Atletických listů roku 2014. V hlavním tématu pokračujeme s představováním největších oddílů z jednotlivých krajů, tentokrát z Libereckého AC Syner Turnov.
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.
Úspěšný rok a příjemné čtení přeje
Michal Procházka, redaktor AL
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 PŘEDSEDNICTVO
Jednání 21.1.
P ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník.  P ČAS schválilo obsahovou a organizační přípravu jarní schůze
Výboru ČAS v roce 2014.  P ČAS schválilo Prováděcí pokyny Talentované mládeže pro sportovní střediska,
sportovní centra mládeže, vrcholové sportovní centrum mládeže a vzalo na vědomí souhrn informací k činnosti sportovních gymnázií.  P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS a vzalo na vědomí nominaci technických delegátů MČR pro rok 2014. P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody
konané na území ČR v roce 2014.  P ČAS schválilo vyúčtování státních dotací za rok 2013.  P ČAS
schválilo Směrnici ČAS č. 1/2014 i cestovních náhradách.  P ČAS vzalo na vědomí informaci o testovacím mítinku Praha Indoor 2014.  P ČAS vzalo na vědomí rezignaci JUDr. M. Frabši na funkci člena v dozorčí radě z osobních důvodů.  P ČAS přijalo za člena sportovní klub Racers Club, a vzalo na vědomí, že
AC Kovošrot Praha změnilo název na Atletika Hostivař. 
Karolína Farská

 SEKRETARIÁT A KOMISE
 PŘIHLÁŠKY KLUBŮ/ODDÍLŮ K ČINNOSTI POUZE DO 26. LEDNA 2014
12. prosince 2013, 12:20
Přihlášky k činnosti kluby a oddíly vyplňují na adrese http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx. Naleznete je též na webu ČAS (www.atletika.cz) v rubrice Členská sekce - Oddíly - Přihlášky oddílů a registrace
závodníků.
Na úvodní stránce jsou ke stažení návody k obsluze aplikace. Pro podání přihlášky klubu/oddílu k činnosti
postupujte podle návodu „ODDÍL - obnovení registrace na další rok (podání přihlášky k činnosti), zrušení registrace“ – ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-klubuoddilu-k-cinnosti-pouze-do26-ledna/
Do systému se přihlašuje pod stejným jménem a heslem, která se používají při elektronickém přihlašování
závodníků na závody přes web ČAS. V případě, že své přístupové údaje neznáte, obraťte se prosím na
Ing. Martina Mastného (mmastny@atletika.cz). Pokud chce klub/oddíl své heslo změnit, kontaktujte rovněž
Ing. Martina Mastného.
V přihlášce klubu/oddílu jsou předvyplněné údaje z předchozího roku, které v případě změn doplňte a aktualizujte. Věnujte prosím zvláštní pozornost správnému vyplnění všech požadovaných polí v přihlášce.
Pokud se vedle některého pole objeví červený vykřičník nebo hvězdička, pole buď není vyplněno a vyplněno
by být mělo, nebo je vyplněno v chybném formátu. Pak vyplňte podle požadovaného formátu, který se zobrazí po přesunu myši na dané pole formuláře. Po vyplnění elektronické přihlášky klikněte na volbu ve spodní
části formuláře „obnovit registraci“, kterou se dokument odešle ke zpracování na ČAS.
Nově si vás dovolujeme požádat, abyste svou přihlášku po jejím odeslání na ČAS předali v tištěné
podobě k využití příslušnému KAS/PAS.
Pokud se vám po odeslání přihlášky volbou „obnovit registraci“ nezobrazí potvrzující hlášení, že
klub/oddíl byl úspěšně upraven, je třeba řádně vyplnit pole označená hvězdičkou či vykřičníkem.
Poté znovu potvrďte volbou „obnovit registraci“, jinak žádné údaje nebudou odeslány!
Informační materiál k vyplnění přihlášky k činnosti naleznete ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-klubuoddilu-k-cinnosti-pouze-do-26-ledna/
Přihlášky je možné vyplňovat od 16. prosince 2013 do 26. ledna 2014.
Sazbu členského příspěvku pro jednotlivé kluby/oddíly pro rok 2014 zveřejní sekretariát ČAS do 28. února
2014 na webu ČAS (www.atletika.cz).
Sazba členského příspěvku klubu/oddílu pro rok 2014 bude stanovena takto:
- každý klub/oddíl uhradí 200 Kč bez ohledu na velikost své členské základny,
- každý klub/oddíl uhradí dále 12 Kč za každého evidovaného člena vykázaného ve stavu evidence své
členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2013 k 31. prosinci 2013.
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Platbu členského příspěvku poukáže klub/oddíl do 31. března 2014 na číslo účtu 153150982/0300, specifický symbol 01, variabilní symbol = číslo klubu/oddílu.
Od 1. prosince 2013 do 31. ledna 2014 lze také ukončit činnost atleta (zrušit jeho registraci). V registračním systému vyhledejte v přehledu atletů řádek s atletem, jehož činnost chcete ukončit a ukončení
potvrďte kliknutím na poslední ikonu v příslušném řádku (znázorňující červené znaménko mínus). Tím se
požadavek na ukončení činnosti atleta odešle ke zpracování na ČAS. Pokud dostanete potvrzení o provedení, je celá transakce dokončena. Jedná se o bezplatnou operaci, pro urychlení prací však laskavě zašlete seznam atletů, jejichž ukončení činnosti požadujete, na ČAS (mmastny@atletika.cz).
Sekretariát ČAS

 PŘEHLED SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ PRO PLATBY POPLATKŮ PRO ROK 2014
8. ledna 2014, 15:11
Tabulku s údaji pro platby poplatků pro rok 2014 naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/prehled-specifickych-symbolu-pro-platby-poplatku-p/
Ing. Martina Renzová, ekonomka ČAS

 ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ 2014
10. ledna 2014, 16:13
Termíny školení a seminářů pořádaných ČAS v roce 2014 budou zveřejněny začátkem února (odborné/doškolovací semináře, školení trenérů 1.,2., a 3. třídy).
Školení nižších kvalifikačních stupňů (Trenér žactva - TŽ, Trenér atletických přípravek - TAP) pořádají jednotlivé oddíly/kluby nebo KAS/PAS.
Nejbližší školení TAP pořádá oddíl 1. AK Chocerady v sobotu 8. února v Praze. Podrobnosti zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-a-seminare-treneru-2014/
za MK ČAS: I.Rudová

 OLYMPIC HOPES A IAAF WORLD ATHLETICS DAY – VÝBĚR POŘADATELŮ PRO ROK 2014
13. ledna 2014, 12:01
Také v roce 2014 se budou konat dva významné atletické mládežnické závody – Olympic Hopes – Závod
olympijských nadějí (pod patronací ČAS a ČOV) a IAAF World Athletics Day – Světový atletický mládežnický den (pod patronací ČAS a IAAF). Oba závody jsou podporovány příspěvkem na pořadatelství
od IAAF a ČOV.
Navrhovaný termín závodů:
IAAF World Athletics Day – 8. května 2014
Olympic Hopes – 11. (10.) května 2014
Přihlásit k pořadatelství se může atletický oddíl/klub, který splňuje podmínky pro pořádání mistrovských
závodů.
Předběžné přihlášky obsahující název oddílu/klubu, název závodu a termín, vlastníka stadiónu a jméno
zodpovědné osoby pro komunikaci zasílejte do 15. 2. 2014 emailem na vfiser@atletika.cz. Pořadatel
bude vybrán do konce února 2014.
Za oddělení soutěží ČAS: Václav Fišer
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 ATLETICKÉ VÝKONY 2013
13. ledna 2014, 12:15
Publikaci Atletické výkony 2013 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/atleticke-vykony-20132/
V nejbližších dnech publikace vyjde rovněž v tištěné podobě.
Milan Urban

 S „MALÝMI“ ATLETY NA „VELKOU“ ATLETIKU!
20. ledna 2014, 12:00
V úterý 25. února se v 02 aréně uskuteční mezinárodní halový atletický mítink Praha Indoor 2014. Český atletický svaz svým mladým atletům nabízí jedinečnou možnost přijít se podívat zcela zdarma. Za jakých podmínek?
Mítink Praha Indoor 2014 bude jakousi generálkou pro HME, které se na témže místě uskuteční o rok později. A to i z hlediska účasti špičkových závodníků. Ti přijedou obrazně řečeno ze všech koutů světa, již potvrzeni jsou například koulaři Prášil, Majewski a Armstrong, sprinteři Clarke a Collins, čtvrtkaři Maslák, Santos
a Steele nebo překážkář Robles.
Vstupenky je již nyní možné získat v síti Sazka ticket (www.sazkaticket.cz) za 290 či 190 Kč, pro mladé atlety a jejich doprovod však existuje také omezená možnost dostat se díky Českému atletickému svazu k sedadlu v hale /4. patro, horní ochoz/ zcela zdarma. Cesty k volným vstupenkám existují dvě. Tou první je
vytvoření diváckých skupinek z atletů do 15 let (přípravky a žactvo), v rámci atletických oddílů a klubů (či jiných subjektů zapojených do projektu Atletika pro děti), přičemž na každých cca deset atletů připadá jedna
osoba doprovodu (např. 32 dětí + 3 trenéři/trenérky).
Přihlášky posílejte emailem Ivetě Rudové na irudova@atletika.cz do 30. ledna 2014.Do emailu uveďte
název oddílu/klubu/subjektu, kontaktní osobu pro komunikaci s ČAS (jméno a příjmení, mobil, email) a počet
účastníků. Přihláška bude obratem potvrzena. Lístky budou připraveny k vyzvednutí přímo v O2 aréně,
v akreditačním centru ve vchodu č. 31 v den mítinku od 13 h (vstup do haly bude od 14 h).
Další možnost získat vstupenky ZDARMA je účast na programu Atletika pro děti, a to ve dnech 1. a 2.
února 2014 v Galerii Harfa v Praze 9 (vedle O2 arény) vždy od 10 do 18 h. Dítě, které absolvuje dětský atletický víceboj, určitě získá drobné ceny od pořadatelů a případně pro sebe a jednoho „dospěláka“ ZDARMA
vstupenky na mítink Praha Indoor. Počet vstupenek je omezen a přednost budou mít děti, které rodiče přihlásí do 30. ledna prostřednictvím emailu, ve kterém uvedou jméno dítěte a den, kdy se akce zúčastní. Přihlášky se zasílají opět Ivetě Rudové (irudova@atletika.cz) na Český atletický svaz.
Součástí akce v Galerii harfa bude autogramiáda našich slavných atletů - Lukáše Melicha (sobota 13.30 14.30) a Zuzany Hejnové (neděle 13.30 -14.30). Podrobnosti budou zveřejněny týden před akcí na www.atletikaprodeti.cz.
Iveta Rudová



Z KRAJŮ

Obsah: Z činnosti v krajích s. 5 / Jednání KAS s. 6

Z

ČINNOSTI V KRAJÍCH

 PŘEDSTAVUJEME AC SYNER TURNOV
Předsedkyně klubu: Jana Svobodová
Info o klubu: www.acturnov.com
Počet registrovaných atletů v klubu: 441
(údaje k 21.1.2014 – http://online.atletika.cz/oddily.aspx)
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Na otázky k dění v klubu odpovídal člen jeho výboru a šéftrenér Aleš Drahoňovský.
Váš klub má podle aktuální databáze na webu ČAS 441 členů. Kolik máte celkově, včetně těch neregistrovaných u ČAS?
Náš klub má kolem 700 členů. Věkové rozpětí je od 3letých dětí v „minipřípravce“ až po nejstarší rozhodčí
mající více jak 70 let.
Momentálně jste největším klubem v kraji, což pokud se nepletu, je novinka. Co je za nárůstem
základny?
Díky pořádání Memoriálu Ludvíka Daňka, úspěchům družstva mužů v extralize a v neposlední řadě
i tomu, že jsme v nedávné době dokázali „předat“ několik špičkových atletů (např. Lukáš Melich, Adam
Sebastian Helcelet, Michal Brož, před nimi Petr Stehlík, Antonín Žalský), jsme si udělali v Turnově a okolí
jméno. V posledních letech jsme se „vrhli“ na práci s dětmi. Dnes máme v 10 skupinách atletické přípravky více jak 160 malých šikulů. Pracujeme na „klubismu“, děti mají pěkná klubová trička, čelenky,
pravidelné společné akce. Věříme, že tohle je budoucnost našeho klubu.
Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
Závodí přibližně tři stovky zaregistrovaných a pravidelně trénuje zhruba polovina z nich. V soutěžích
ČASu předpokládám, že letos bude závodit kolem 200 atletů. Na krajské úrovni soutěžíme úspěšně ve
všech žákovských kategoriích, v roce 2013 dvakrát stříbro a dvakrát bronz. Pravidelně také stavíme juniorky, ženy, které byly druhé v krajském přeboru, mužské áčko – do roku 2012 bylo v extralize, nepřetržitě 15 let!, nyní v 1. lize –, a také béčko (2. v KP).
Jaký je ve vašem klubu zájem o Atletiku pro děti?
V našem SpS pravidelně používáme sadu Dětská atletika, ta spolu s programem „Atletika pro děti“ přímo
stojí za nastartováním naší větší práce s dětmi. Stále nám narůstá počet malých dětí, naštěstí i postupně
zvyšujeme počet trenérů mládeže.
Nastiňte prosím strukturu vedení klubu i se jmény, kdo za co odpovídá.
Prezidentkou klubu je Jana Svobodová, hospodářem, tajemníkem a ředitelem Memoriálu Ludvíka Daňka
je František Svoboda. Výkonným ředitelem mítinku a organizačním „všeumělem“ je Pavel Mikeš, šéftrenérem klubu a vedoucím trenérem SpS je Aleš Drahoňovský.
Kolik činovníků a trenérů se podílí na práci v klubu?
Výkonný výbor má devět členů a schází se jednou měsíčně, někdy častěji, čili asi patnáctkrát za rok. Memoriál se připravuje od podzimu na zvláštních přípravných schůzích. Aktivních trenérů máme patnáct.
Chystáte se v dohledné době usilovat o pořádání mistrovství ČR?
Na „našem“ pěkném atletickém stadionu máme na oválu šest drah a tím je výběr možného pořadatelství značně omezen. Momentálně nás plně zaměstnává chod klubu a pořádání memoriálu, který je zároveň jedním z mítinků atletické extraligy.
Které závody vedle všeobecně známého Daňkova memoriálu letos pořádáte, popřípadě se na
nich jinak podílí členové klubu?
V letošním roce uspořádá přímo náš klub asi 20 atletických závodů od dětských, přes soutěže družstev
až po KP jednotlivců mladšího žactva. 19. října uspořádáme již 41. ročník silničního běhu na 15 km –
Hruštice. Naši rozhodčí jsou nedílnou součástí všech úrovní školských atletických závodů jako Pohár
ČRo, Corny středoškolský pohár, atletický čtyřboj, atletický trojboj pro děti z 1. až 5. tříd atd. I letos je pro
nás vrcholem Daňkův memoriál, který se bude konat v úterý 27. května a na který tímto zvu všechny atletické fandy.
K memoriálu více na http://memorial-ludvika-danka.acturnov.com
Michal Procházka

 JEDNÁNÍ

KAS

Jihočeský KAS, 18. 11. 2013
Hospodaření za rok 2013 bude předneseno na VV KAS v 01/2014 v rámci přípravy na VH JčKAS.  Termíny 2014 - hala, kros: Krajský přebor jednotlivců Jihočeského kraje v hale - termíny: sobota 25. 1. 2014 a sobota 8. 2. 2014 (žactvo). Komise rozhodčích zajistí nominaci na halu 2014, odpovídá Vacek. KP přípravky
v N. Včelnici, 8. 3. 2014. Dále zpracuje přihlášky oddílů do soutěží v roce 2014. Kros v Stř. Hošticích - spo-
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lečný s ZČ krajem 15. 3. 2014.  Předložené hodnocení SCM a Hodnocení SG 2013: Projednané hodnocení a návrhy na zařazení v 2014. Rozeslán zpravodaj SCM č. 2 a rozdělení finančních prostředků na jednotlivé závodníky. Ve zpravodaji jsou opět uvedeny způsoby čerpání.  MU s Rakouskem a Bavorskem
a Vysočinou: Termín 6. října 2013, místo Třebíč.  Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva v Kolíně:
Výběr kraje skončil na pěkném 3. místě, účastníkům poděkováno dopisem i veřejně při KP v Táboře a ČB.
Projednán výběr na soustředění ČAS na Kladně. * Mezikrajové utkání družstev staršího žactva z pověření
ČAS pořádá Praha. Místo: atletická hala Strahov. Přeloženo na 21. 12. 2013.  Atlet roku 2013: Vyhlášení
se bude konat 24. ledna 2014 v ČB. Anketu zpracuje Václav Tipka.  Dále proběhlo jednání o termínech
na dráze, rozšířené o kluby přihlášené na pořádání KP, viz samostatný zápis.  Příští schůze se bude konat
v ČB 24. 1. 2014 při vyhlášení atleta.
KAS Olomouc, 3. 12. 2013
Schválen příspěvek 1500 Kč na závodníka za účast na vícebojích v době 11.-.13.10.2013, tj. v době neuskutečněného KP ve vícebojích. Oddíly pošlou fakturu a výsledky na KASO.  Halové závody žactva a dospělých 17.1. a 18.1. Olomouc – KASO přispěje na startovné závodníků Olomouckého kraje 2x5000 Kč. Tzn,
že závodníci Olomouckého kraje startovné neplatí.  Návrhy rozpisů soutěží přípravek, mladšího a staršího
žactva. Definitivní rozpisy budou upřesněny na jednání STK Moravských krajů 8.1.2014.  Byl schválen
příspěvek pro pořadatele na závody přípravek ve výši 6000,- a příspěvek za 1 družstvo přípravek 1000 Kč.
Startovat mohou jen ročníky 2003, 2004, 2005.  Mezikrajové utkání 21.12.2013 v Praze na Strahově. 
Projednáno vyúčtování SCM – bez připomínek.  Bylo odhlasováno - na halových přeborech KASO 14.2.
a 15.2. 2014 nebude povolen start závodníků jiných krajů.  8.1. se v 18 hod. uskuteční jednání STK MMaS
– soutěže družstev a jednotlivců.  Projednán a odsouhlasen návrh rozpočtu 2014 s mírně deficitním rozpočtem.  Diskutováno o soutěži OVOV – termínově a pořadatelsky konzultovat s KM ČASu a hodnocením více podpořit atletické disciplíny.  Závěrem bylo poděkováno všem činovníků za celoroční aktivní
a úspěšné zapojení do atletické činnosti v rámci oddílů i KASO.  Příští jednání se uskuteční v úterý 8.ledna.
Karlovarský KAS, 11. 12. 2013
Kontrola zápisu č.7/2013 – splněno.  Příprava závodů: Halové mistrovství Karlovarského kraje žactva - 15.
února od 10:30 hodin, Praha - Strahov– rozpis, činovníci, organizační zajištění, rozhodčí, časomíra ŠAK
Chodov. Vánoční laťka Chodov 15.12. Halové mistrovství JčK, PlzK, KK dospělých 25.1. v Praze. Mezikrajové utkání žactva 21.12.  Oponentura SCM proběhla 20.11. v Chodově, schválen seznam 12 členů SCM
pro rok 2014. VV projednal a schválil vyúčtování příspěvku na činnost v roce 2013 a dotace na činnost SCM.
VV projednal a schválil za asistenta vedoucího trenéra SCM KK. Stan se jím Jacek Přibáň z SKP Unionu
Cheb. Přibáň je trenér 2. třídy s dlouholetou zkušeností, který trénuje 5 zařazených členů SCM KK.  Letní
sezóna 2014 – soutěže družstev společné s Plzeňským krajem, některé i s Jihočeským krajem. Gigant mládeže 1. kolo Klatovy, 2. kolo Písek. OMD mladšího žactva finále Stříbro. Mistrovství jednotlivců dorost a starší
– Plzeň. OMD mužů – 1. kolo Chodov 18. května.  Informace z předsednictva ČAS podal Jacek Přibáň.
 VV schválil směrnici o poskytování cestovních náhrad pro rok 2014.  Další schůze – 21.1.
Ústecký KAS, 12. 12. 2013
Kontrola plnění úkolů.  VH ÚKAS 2013 – zhodnocení průběhu akce a rozbor uložených opatření (předkládal M. Rybák): VH ÚKAS 2013 proběhla ve stanoveném termínu, bez organizačních nedostatků. Účast
na VH ÚKAS 2013 byla oproti předešlé VH velice dobrá (76 %). Všechny vyžadované zprávy byly vypracovány a přečteny. Volba funkcionářů ÚKAS proběhla důstojně, demokraticky a bez problémů. VH ÚKAS
2013 uložila výboru ÚKAS: zabývat se žádostí o finanční podporu ASK Děčín a ASK Lovosice, zasažených
povodněmi v létě 2013, a to na základě doložení nákladů vynaložených na obnovu stadionu; zpracovat vyrovnaný provozní rozpočtový záměr pro rok 2014 s tím, že bude akceptován schodek do výše poskytnuté
finanční pomoci na podporu povodněmi zasažených oddílů ASK Děčín a ASK Lovosice; zajistit nového revizora účtů ÚKAS, byli navrženi tito kandidáti K. Žofková, P. Břicháč a Zd. Hrnčíř, předseda výboru je osloví
navržené, zda by byli ochotni v uvedené funkci pracovat a následně jejich souhlas či nesouhlas předloží výboru ÚKAS k volbě.  Ekonomické záležitosti (předkládala P. Holcrová): požadavky na úhradu a odsouhlasení dokladů, výbor je projednal a odsouhlasil jejich proplacení.  Informace z ČAS (předkládal M. Rybák): jednání Výboru ČAS; jednání Komise mládeže ČAS. Výbor vzal informace na vědomí
s tím, že se k jednotlivým bodům vyjádří při projednávání dané problematiky.  Jednací řád výboru ÚKAS
(předložil M. Rybák): Výbor jej připomínkoval a schválil.  Volba místopředsedy ÚKAS (volbu řídil M. Rybák):

6

A tletické listy
Předseda navrhl Josefa Mairicha, výbor hlasováním s návrhem souhlasil. Výboru bude do 16.1. předložen
ke schválení návrh kompetencí předsedy a místopředsedy.  Roční plán jednání výboru ÚKAS (předložil M. Rybák): Předseda s ohledem na oprávněnou kritiku z předešlého volebního období navrhl následující termíny pro jednání: 16.1.; 20.2.; 27.3.; 24.4.; 22.5.; 19.6.; 11.9.; 16.10.; 13.11.; 11.12. Program jednání
se bude řídit článkem 2, bodem 4. Jednacího řádu výboru ÚKAS. Výbor ÚKAS po projednání předložené
návrhy přijal.  Problematika spojená s činností STK (předložil P. Flanderka): halová brožura je před dokončením a bude elektronicky vydána v nejbližším možném termín; s ohledem na statistiku činnosti rozhodčích, žádá výbor pořadatele závodů o nahlášení zapojení rozhodčích v daných závodech; problematika
opravy bílinského stadionu (předpoklad 7.-8./2014) se dotkne činnosti ÚKAS, s ohledem na tuto skutečnost
je nutné řešit zapojení stadionu AK Most do pořadatelské činnosti; termín 1. kola II. ligy družstev M+Ž dne
17.5. v Mostě je nutné řešit buď volbou jiného pořadatele, nebo alespoň přehozením na 18.5. (s předpokladem výpomoci AK Bílina); byl podán návrh na revokaci usnesení výboru ohledně přidělení pořadatelství
KP v přespolním běhu všech kategorií pro rok 2014, původní pořadatelství AK Klášterec n/Ohří se ruší
a nově je pořadatelství přiděleno AK Bílina, jako součást Běhu Kyselkou dne 22.3.  Zhodnocení motivačního kempu mladšího žactva (předkládal M. Rybák). Za ÚKAS zajišťoval Flanderka. Akci zhodnotil jako zdařilou, a to jak po stránce zabezpečení, tak i po stránce vystupování zástupců ÚKAS.  Motivační kemp
staršího žactva (předkládal M. Rybák): Akce byla zajištěna, ale s ohledem na odhlašování se některých nominovaných závodníků, bylo nutné průběžně nominaci doplňovat. Nakonec ale za ÚKAS odjela na MK
st. žactva celá výprava pod vedením Veroniky Blaškové. Dle průběžných zpráv z místa konání je vše v pořádku).  Mezikrajové utkání staršího žactva (předkládal M. Rybák): Výbor schválil nominaci družstev dívek
i chlapců.  Problematika spojená s činností SCM (A. Lesnik omluven z jednání výboru ÚKAS): Výbor ÚKAS
vzal na vědomí výsledky oponentur, ale s ohledem na výsledek a jejich průběh, konstatuje, že nesouhlasí
s vyřazením S. Malé a T. Praského, dále vyslovuje požadavek na vedoucího trenéra SCM, aby při jednáních na ČAS maximálně hájil zájmy ÚKAS; návrh na pomocného trenéra SCM, zvoleni Blašková (pro 5), Vachuta (pro 4, zdržel se 1), následně na základě vzájemné korespondence a na základě dodání kritérií pro
výběr PT SCM byla otázka návrhu dvou pomocných trenérů SCM opět otevřena, původní návrh výboru byl
revokován a novou elektronickou volbou byli zvoleni a navrženi Blašková a Pavlík (Hlasování: Blašková pro
7, Pavlík pro 5, Vachuta pro 0, Venclíček pro 2).  Problematika spojená s činností komise rozhodčích (předkládal R. Trubač): Předseda komise informoval výbor o aktualizovaném seznamu rozhodčích evidovaných
v ÚKAS s tím, že evidovaných je dost, ale činných je málo. Proto ve spolupráci s předsedou STK budou mapovat skutečnou činnost rozhodčích v ÚKAS, tak aby bylo možné faktickou použitelnost rozhodčích ze seznamu vyčíst.  Problematika spojená s činností statistika (předkládal M. Holcr): Holcr informoval výbor
o tom, že je hotová Ročenka ÚKAS 2013 a je k dispozici na webu ukas.hys.cz k případnému připomínkování či opravě zjištěných chyb.  M. Rybák informoval výbor ÚKAS o své účasti na výroční schůzi AK Duchcov. Z projednávané problematiky vyplývá, že AK Duchcov řeší budoucnost závodu „Duchcovský viadukt“,
který bude mít v roce 2014 již 50. ročník. Problém má dvě roviny. Jednak vlastní pořadatelskou a obecní.
S největší pravděpodobností, pokud bude závod pořádán, bude změněna současná (historická a tradiční)
trať za trať jinou, situovanou do zámeckého parku.
Královéhradecký KAS, 17. 12. 2013
Kontrola úkolů: - Zápis č. 3 z 6.11. byl odsouhlasen.  Projednání a schválení termínovky a pořadatelů soutěží na rok 2014: Návrh, který předložil O. Veverka byl schválen a v konečné podobě ho najdete na webovém úložišti KAS.  Informaci o činnosti SCM v roce 2013 přednesl vedoucí trenér A. Žďárský a také
seznámil přítomné s konečnou sestavou SCM na RTC 2013 - 2014.  Na základě výsledků roku 2013 KAS
rozhodl o změně umístění SpS DP pro rok 2014 z dosavadního TJ Dvůr Králové nad Labem na TJ Lokomotiva Trutnov.  Vyhodnocení nejlepších atletů za rok 2013: Přítomní byli seznámeni s atlety, kteří budou
za úspěchy v uplynulém roce vyhodnoceni 10. ledna 2014 v restauraci Pyramida v Novém Městě nad Metují.  Anketa o nejúspěšnější sportovce KH kraje za rok 2013: Do této ankety byli vybráni tito atleti a trenéři: v kategorii A – dospělí: M. Desenský, M. Drábková; v kategorii B – mládež: J. Doležal, D. Sádlo;
v kategorii E1 – prof. trenéři: V. Perun; v kategorii E2 – dobrovolní trenéři: M. Duch, J. Nohejl.  Tabulky výkonů 2013, které zpracovávají P. Metelka a F. Karlík, budou v průběhu ledna 2014 rozeslány oddílům v celkovém počtu 50 ks; výbor schvaluje vyřazení nefunkčního monitoru od PC zakoupeného ČAS, který používá
F. Karlík; výbor souhlasí s vydáním 9. dílu Východočeské atletiky, které připravuje F. Karlík; v roce 2014
budou proplaceny 3 tonery pro: O. Veverku, F. Karlíka, V. Šnajdrovou; pro KH kraj byly přiděleny od 1.1. dvě
místa asistenta vedoucího trenéra SCM – výbor souhlasí s návrhem A. Žďárského na toto obsazení: Vítěz-
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slav Perun Sokol Hradec Králové a Josef Pospíšil TJ Dvůr Králové nad Labem; - informace ohledně školení a doškolení trenérů a rozhodčích v roce 2014 naleznete na www.atletika.cz; výbor souhlasí s odměnami
za rok 2013 a s návrhem pro rok 2014 pro členy výboru.  Příští schůze výboru KH KAS bude 1. dubna.
Plzeňský KAS, 19. 12. 2013
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu č.10/2013. Všechny úkoly byly splněny.  Předseda Konop
přednesl informaci o obdržení stanoviska KKAS k návrhu společných soutěží PKAS a KKAS. KKAS s návrhem souhlasí (včetně výše finančních kompenzací).  ČAS obnovuje institut tzv. „smluvních trenérů“.
V rámci Plzeňského kraje mohou tento status získat tři trenéři. Do této funkce byli navrženi V. Bartůněk, J.
Ledvina a V. Šelmát. VV PKAS tento návrh odsouhlasil.  Vedoucí trenér SCM Konop seznámil výbor se
závodníky, které odsouhlasil VV ČAS do VSCM pro rok 2014. Těmito závodníky jsou: skupina B M. Štychová, M. Svatoš; skupina C P. Olič, L. Šimečková, B. Krňoulová.  Vedoucí komise mládeže seznámila
výbor s přípravou mezikrajového utkání žactva 21.12.  VV se zabýval organizací KP žactva v hale dne 16.2.
Organizátorem akce bude PKAS. Vedoucí STK Janeček připravil časový program, který VV schválil. Pro zajištění závodu VV jmenoval činovníky.  Do 15.1. je nutné provést vyúčtování grantu z Plzeňského kraje. 
Revizor PKAS František Novák seznámil výbor s výsledky kontroly účetnictví. Nebyly shledány žádné závady.  Pracovník STK pan Janeček přednesl informaci, že ke dni 20. 12. vychází čtvrtá verze termínové
listiny.  Byla vyhodnocena anketa o nejúspěšnější atlety oblasti. Vyhlášení proběhne 25.1. při KP v hale.
 VV se zabýval přípravou společného mistrovství Plzeňského a Jihočeského kraje v přespolním běhu,
které proběhne 15.3. ve Střelských Hošticích u Horažďovic. Soutěž zajistí PKAS + JKAS. Hospodář Bastl
bude vybírat startovné ve výši 50 Kč za startující osobu.  Předběžné termíny jednání VV PKAS v prvém
pololetí roku 2014 jsou 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6.
STK Moravy a Slezska, 8. 1. 2014
Jednání se zúčastnilo celkem 41 osob, host: předseda soutěžní komise ČAS Dušan Molitoris.  Zhodnocení sezóny 2013: Sezona 2013 v soutěži družstev i jednotlivců proběhla bez problémů, protesty nebyly, díky
patří řídícím soutěží, jediná výtka – je nutno včas zasílat zpravodaje o průběhu soutěží.  Mistrovství MMaS
v hale: Koná se 1.2.2014 v Bratislavě pro všechny kategorie vč.st.žactva, pro všechny kategorie je startovné 150,-Kč/osoba, pro ostatní kraje vč. Vysočiny startovné 300,-Kč /osoba, slovenští závodníci
10 EUR/osoba. Dne 25.-26.1. víceboje Olomouc (startovné 150,-Kč za jednodenní víceboj a 300,-Kč za
dvoudenní), MM v kouli všech kategorií v Olomouci 26.1. (startovné 50,-Kč /osoba).  MMaS na dráze
2014.  Ekonomika: Náklady na uspořádání halových mistrovství, mistrovství na dráze se budou dělit podle
skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému. Ostatní mistrovství řešit
na krajích, tzn. půlmaratón, maratón, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek), budou uděleny jen
medaile a diplomy. Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu. Platba startovního poplatku pro soutěže družstev 2014, za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.000,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola. Na každé MMaS jednotlivců
bude určen technický delegát, který podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude
pořadateli zaslaná příslušná částka. Pro rok 2014 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 4.000,-Kč od každého kraje, celková částka byla snížena na 16.000,Kč, protože medaile a diplomy pořadatel obdrží.  Ročenka 2013 je dokončena a bude umístěna na stránky
ČAS. B.Vrána zaslal ročenku na kraje a do 22.1. očekává opravy a připomínky k ročence, zpracuje je, pak
bude ročenka umístěna na stránky ČAS a oficiálně rozeslána. Hospodář MSKAS zaplatí odměnu zpracovatelům ročenky na smlouvu o provedení práce, následně budou náklady rozfakturovány jednotlivým krajům.  Soutěžní brožura 2014: Bude zpracována do konce ledna dvojicí Černý, Šoba a rozeslána mailem
k připomínkám, opět je v pravomoci krajů, zda si ji pro své potřeby vytisknou anebo zda bude jen v el. podobě.  Šoba požádal, aby závěrečné tabulky soutěže družstev po skončení základních kol byly co nejdříve
zaslány na jeho adresu jsoba@c-box.cz. Klvaňa upozornil na změnu startovních čísel první ligy, vedoucí
družstev co nejdříve nahlásí svá čísla řídícím pracovníkům.  Nezdařil vyjádřil nesouhlas s postupem družstev st.žactva z JM.  Hrabal se dotázal na tzv. technickou komisi při ČAS, p.Zvolánek vysvětlil, žer jde
o komisi, která bude sledovat a řešit problémy při výstavbě umělých povrchů, dále bude sledovat platné
certifikace el. časomíry apod., komise je ve stavu zrodu, ale pracuje se na tom, aby začala co nejdříve fungovat.  Topinka seznámil přítomné s předpokládaným financováním klubů a oddílů, připomněl, že je nutno
včas vyúčtovat příspěvky z ČAS, budou probíhat kontroly na čerpání dotací u krajů i oddílů, první kontrola
proběhla na PAS, znovu upozorňuje, že je nutné dodržovat podmínky a pravidly u vyúčtování dotací. 
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Molitoris pozdravil přítomné, zmínil práci soutěžní komise, informoval o přípravě HME 2015, popřál všem
mnoho úspěchů v nastávající sezóně 2014.



KALENDÁRIUM

Medailony s. 9, Nekrolog s.12
MEDAILONY (1. 2. – 28. 2 . 2014)
Bléhová Jaroslava, roz. Štambergová, *11. 2. 1899 České Budějovice, †11. 10. 1986 Praha; všestranná
atletka. Závodila za SK Slavia Praha (1925-33). Mistryně republiky 1930-31 (disk). Držitelka základního čs.
rekordu na 800 m 2:56,0 (1925) a 4 rekordů v hodu diskem 32,13 (1928)-36,51 (1931). Reprezentovala ve
3 mezist. utkáních (1930-31). Manžel František Bléha-viz heslo. Os. rekordy: 800 m 2:56,0 (1925), disk
36,51 (1931).
Damborský Zdeněk, *19. 2. 1939 Čejkovice, †9. 5. 2002; trenér od 1961 v TJ Čejkovice a od 1987 v Moravském Písku. Spoluzakladatel AO Čejkovice, dlouhou dobu předseda OV ČSTV Hodonín, člen komise
ČAS pro práci s oddíly. Významní svěřenci: L. Škrobáková a další.
David Karel, *8. 2. 1964 Nový Jičín; běžec. Začínal jako plavec (1970), s atletikou v TJ Nový Jičín (197982, trenér P. Svoboda), poté Slavia Praha IPS (1983-86, trenér S. Štrobl), Dukla B. Bystrica (1987-92, trenér J. Benčík), MK Ostrava (1993-95), Sokol Opava (1996-97), Nový Jičín (1998-2000). Účastník MS 1995
(maraton nedok.), 1997 (maraton 32.). Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1981-82). V dresu Dukly Banská Bystrica čs. mistr 1987 a 1989, účastník OH 1988 (55.) a 1992 (19.), univerziády 1989 (5.). Os. rekordy:
5000 m 14:37,26 (1986), 10 000 m 29:46,20 (1985), maraton 2:11:12 (1991), 3000 m př. 8:49,46 (1985).
Doležal Miroslav, *10. 2. 1919 Bučovice, †12. 4. 2009 Praha; činovník, rozhodčí. Propagátor atletiky, člen
činohry Národního divadla, nositel státního vyznamenání „Za vynikající práci“ (1968), Medaile Dr. Miroslava
Tyrše a veřejného uznání „Za zásluhy o rozvoj čs. atletiky“ (1982). Od roku 1967 ústředním rozhodčím, startér a pracoval také jako instruktor rozhodčích. Člen ČOV a předseda Čs. klubu Fair play. Člen RR čas. Atletika 1983-86. Dcera Anna Doležalová-viz heslo.
Duchoňová Ludmila, roz. Jamborová, *13. 2. 1944 Praha; koulařka. Začínala jako košíkářka (1956), s atletikou v Tatranu Podbořany (1957-60), poté Spartak Ústí nad Labem (1961-62, trenér od 1957 J. Jungmann), VŠ Praha (1963-76, trenéři V. Vomáčka, od 1965 J. Jungmann, 1971-72 bez trenéra, od 1973 J.
Skobla). Účastnice ME 1966 (10.) a EHH 1967 (6.). Mistryně republiky 1963-66. Držitelka čs. rekordu 15,73
(1964), nejlepšího jun. světového výkonu 15,02 (Ostrava 2. 9. 1962). Reprezentovala v 25 mezist. utkáních
(1961-74). Os. rekord: koule 16,80 (1975).
Fraňková Milada, provd. Schreibmeierová, *16. 2. 1944 Zvíkov; vrhačka. Začínala v KIN České Budějovice (1959-66, trenér K. Nedobitý), poté Sparta ČKD Praha (1968), KIN České Budějovice (1969), Sparta
ČKD Praha (1970-71), KIN České Budějovice (1974, 1976-77, 1980-85, 1991). Reprezentovala v 6 mezist.
utkáních (1964-66). Os. rekordy: koule 15,24 (1966), disk 48,89 (1964).
Galanda Vladimír, Doc., MUDr., *11. 2. 1914 Stara Pazova (Jugoslávie); výškař. Začínal v Turčianskom
Svätom Martine (1931), poté SK Slavia Praha (1933-38), VŠ Bratislava (1939-43). Mistr republiky 1935
a 1937. Držitel čs. rekordu 192 (1937). Reprezentoval v 7 mezist. utkáních (1936-38). Os. rekordy: výška
192 (1937), dálka 655 (1938), trojskok 13,25 (1932).
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Chlumecký Zbyněk, *14. 2. 1964 Valtice; sprinter. Závodil za Lokomotivu Břeclav (1976-83), poté RH Praha
(1983-85), Lokomotiva Břeclav (od 1985). Trenér od 1986, I. třída od 2006. Rozhodčí I. třídy od 1982. Odchovanci: O. Balcar, M. Darmovzalová, E. Doležalová, R. Juška, L. Petrásková, L. Vavříková a další. Člen
výboru oddílu Lokomotiva Břeclav od 1986, předseda oddílu od 2006. Člen jihomoravského KAS 19982004, člen komise mládeže ČAS od 2006, od 2010 garant atletiky AŠSK ČR. Os. rekordy: 100 m 10,8 (1985),
200 m 21,6 (1986), 400 m 48,60 (1986).
Jahoda Svatopluk, *23. 2. 1914 Louny, †13. 10. 1979; sprinter. Startoval za VS-NSK Praha (1931-41).
Člen mistr. štafety 4x100 m (1941). Po ukončení závodní činnosti trenér v Ústí n. L., trénoval mj. L. Strejčkovou. Měl mimořádné zásluhy o první start amerických atletů v roce 1946 u nás a v Evropě. Mezin. sekr.
lehkoatl. ústředí ČOS (1948-50). Os. rekordy: 100 m 11,2 (1941), 200 m 24,8 (1933), dálka 642 (1931).
Jebavý Zdeněk, *5. 2. 1929 Nymburk, †31. 8. 2008; činovník, rozhodčí a statistik. Primář stomatolog v Kolíně, odb. asistent stomatolog. kliniky v Hradci Králové, lékař. Člen Sokola Nymburk, pak Sokola Hořice
v Podkrkonoší a Sokola Kolín. Rozhodčí od 1950, ústř. rozhodčí od 1966, ústř. instr. rozhodčích, specializace startér a chůze, mpř. oddílu 1964-71, statistik, člen ATFS. Publikace: "Index chodeckých oddílů", "Závodní chůze žen", "Indoor track race walking world" (1976) spolu s Lassenem a Rasmussenem, "Sto let
sportovní chůze v Československu" v kolektivu L. Moce (1988).
Karlík František, * 9. 2. 1934 Osík u Litomyšle; závodník, činovník, rozhodčí. Od 1953 do 1963 aktivně závodil za Jiskru Ústí nad Orlicí. Tam 1961-75 aktivní jako org. pracovník, ved. družstva mužů a rozhodčí. Od
1975 v Spartaku-Sokole Hradec Králové jako člen výboru. Od 1976 hospodářem krajské sekce a od 1978
předseda krajské sekce, později předseda VV východočeské oblasti, 1988-90 člen pléna ústředního orgánu. Publikace s kolektivem "100 let východočeské atletiky" (1997). Čestný člen ČAS (2009).
Kleiber Miloš, *3. 2. 1924, †28. 5. 1991 Přerov; člen české rekordní štafety mladšího dorostu SK Přerov na
4x60 m v sestavě Procházka, Nečesaný, Rotter a Kleiber v čase 28 s. v Lískovci.
Kloubcová Alena, provd. Schliederová, *8. 2. 1954 Hořice; oštěpařka. Závodila za Spartu Praha (196891, trenér Z. Urban). Účastnice MEJ 1970 (kval.). Mistryně ČR 1972 a 1974. Čs. mistryně 1974. Reprezentovala v 1 mezist. utkání (1974). Os. rekord: oštěp 54,44 (1974).
Konop Petr, *23. 2. 1954 Domažlice; běžec, trenér od 1983. Člen Jiskra-AC Domažlice, jinak jen Dukla
Praha (1970-71). Sekr. odd. od 1985, mpř. VV ČAS západočeské oblasti 1993, od 2008 předseda KAS
Plzeň, šéftrenér CTM západní Čechy. Významní svěřenci: J. Mazanec, Szetei, Ptáčková a další. Os. rekordy: 5000 m 14:32,6 (1974) 10 000 m 30:09,4 (1980).
Krásný Miloslav, *3. 2. 1929 Flers (Francie), †18. 3. 2003 Plzeň; trenér od 1960 v Spartaku-Škoda Plzeň,
z povolání od 1965. Předseda TR odd., předseda TR západočeského kraje, ved. TSM Škoda Plzeň, metodik běžecké sekce. Význační svěřenci: M. Theer, P. Mareš, H. Zímová, I. Hlaváčková, P. Soukup a další.
Krátká Jitka, provd. Pešavová, *11. 2. 1974 Ústí nad Orlicí; běžkyně. Začínala jako lyžařka, s atletikou v Jiskře Králíky (1987), poté Jiskra Ústí n. O. (1988), Dynamo-AC Pardubice (1989-92, trenérka K. Vaníčková),
PSK Olymp Praha (1993-94), LIAZ Jablonec (od 1995). Účastnice MS 1996 v silniční štafetě (14.). Reprezentovala ve 2 mezist. utkáních (1993-94). Os. rekordy: 1500 m 4:30,25 (1990), 3000 m 9:43,71 (1993).
Květová Andrea, *27. 2. 1984 Praha; oštěpařka. Držitelka bronzové medaile z MS do 17 let 2001. Začínala
v Sokole Stodůlky (1998-2003, trenér Z. Urban), poté PSK Olymp Praha (2004-08, trenér R. Mastík), v posledních letech studovala a závodila v USA. Účastnice MS 17 2001 (3.), MEJ 2001 (9.) a 2003 (kval.), MSJ
2002 (8.). Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1998-2003). Os. rekord: oštěp 54,85 (2008).
Mašek Ota, *21. 2. 1914; oštěpař, vícebojař, člen SK Slavia Praha, sport. redaktor deníku Československý
sport a karikaturista. 1940 třetí na mistr. v desetiboji, 1941 čtvrtý v pětiboji. Vydal knihu "Oživlé karikatury"
(2000).
Moravec Pavel, *24. 2. 1949 Dobruška; sprinter, trenér. Začínal jako košíkář (1960), s atletikou ve Slavii VŠ
Praha (1964-81, trenéři V. Šperl, od 1971 E. Dostál). Mistr republiky 1973 a 1978 (4x400 m). Mistr ČR 1973,
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1975 a 1980 (4x400 m). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1976). ). Po ukončení závodní činnosti trenér. Od
1977-84 metodik realizační sekce běhů a chůze. Prošel atl. oddíly Spartak Dobruška, Slavia VŠ Praha a RHPSK Olymp Praha. Významní svěřenci: I. Uvizl, M. Holuša a další. Publikoval ve Sborníku věd. rady ÚV
ČSTV a v Atletice práce z oblasti vytrval. běhů a pro školení a doškolování trenérů. Člen RR čas. Atletika
1985-92. Bratr Petra Moravce-viz níže. Os. rekordy: 100 m 10,7 (1973), 200 m 21,6 (1976), 400 m 48,06
(1974) a 47,5 (1975)
Moravec Petr, * 24. 2. 1949 Dobruška; trenér od 1977, v 1977-96 pracoval v laboratoři vrcholové atletiky
jako ústř. metodik atl. svazu. Prošel atl. oddíly Spartak Dobruška a Slavia VŠ Praha. Publikoval v základních progr. materiálech ÚV ČSTV práce z oblasti překážkových běhů a dlouhých sprintů. Bratr Pavla Moravce-viz výše.
Müller Bohdan, PaedDr. *23. 2. 1934 Petrovice; běžec, závodil za Slavii VŠ Praha. Odb. as. katedry TV
VŠCHT Praha 1959-81, odd. vrch. sportu a odd. olymp. sportů 1981-90, náměstek Sport. centra Nymburk
1993-99. Trenér od 1957 ve VŠ Praha, od 1990 PSK Olymp Praha, nár. trenér maratonu 1974-81, repr. trenér běhů a sportovní chůze 1981-84. Ústř. rozhodčí, významný startér, člen maratonské komise 1961-84
TMK. Významní svěřenci: J. Kocourek, F. Pechek, P. Broum, P. Madár, K. Cviček, K. Bieringer, J. Urbanová,
Š. Balcarová, V. Rulcová, H. Horáková, H. Bidmonová, J. Červená a další. Publikoval: "Maraton žen-Vrcholový sport" (1987). Os. rekordy: 5000 m 14:58,2 (1964), 10 000 m 30:47,2 (1964), maraton 2:24:12,0 (1966).
Nenadál Zdeněk, *12. 2. 1964 Prostějov; oštěpař. Začínal v Železárnách Prostějov (1978-83, trenér M. Zikmund), poté Zbrojovka Brno (1984-86, trenérka V. Fraisová), Dukla Banská Bystrica (1987-92, trenér J.
Halva), SK AC Železárny Prostějov (2003-05), SK Přerov (2006-07). V dresu Dukly B. Bystrica získal dva
čs. mistrovské tituly (1988-89), reprezentoval v 5 mezist. utkáních (1988-90) a startoval na OH 1988 (kval.).
Os. rekord: oštěp 80,78 (1988).
Novotný Vladimír, *4. 2. 1944 Litomyšl; vícebojař, trenér. Závodil za Jiskru Litomyšl (1962-91). Mistr ČR
1970, čs. mistr 1966. Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (1966-67). Předseda oddílu Jiskra Litomyšl, člen
výboru Pardubického KAS. Trenér, význační svěřenci: V. Valenta, P. Baar a další. Místostarosta Litomyšle
(2004-11). Os. rekord: desetiboj 6999 (1971).
Pekař Jaroslav, *28. 2. 1924, †1982; činovník, dlouholetý předseda oddílu VŽKG Vítkovice.
Plachý Jozef, *28. 2. 1949 Košice (Slovensko); běžec. Halový mistr Evropy 1972 na 800 m, stříbrný ve štafetě 4x4 kola z HME 1973, bronzový na 800 m z HME 1973 a 1974, vítěz univerziády 1977 na 1500 m. Začínal jako fotbalista (1962), s atletikou ve Slávii VŠT Košice (1964-74, trenér L. Petö), poté Dukla Banská
Bystrica (1975), Dukla Praha (1976-82, trenér od 1965 J. Liška). Účastník OH 1968 (800 m 5.), 1972 (800 m
smf.), 1976 (800 m rozb.) a 1980 (1500 m 6.), ME 1969 (800 m 2.), 1971 (800 m 6.), 1974 (800 m smf.)
a 1978 (1500 m 12.), HME 1972 (800 m 1.), 1973 (800 m 3., 4x4 kola 2.), 1974 (800 m 3.), 1975 (800 m 4.),
1979 (1500 m rozb.), univerziády 1977 (1500 m 1.), SP 1977 (5.). Mistr ČR 1979 (1500 m v hale) a 1980
(800 m). Čs. mistr v hale 1979 (1500 m), na dráze 1968-1977 (800 m), 1978 a 1980 (1500 m), 1977
(4x400 m). Držitel 3 českých rekordů na 800 m 1:46,5 (1976)-1:45,53 (1977), 1 na 1500 m 3:37,0 (1977), 2
na 1 míli 3:54,7 (1977) a 3:52,6 (1978). Reprezentoval ve 12 mezist. utkáních (1976-81), z toho 5x v EP. Po
ukončení závodní činnosti trenér středotraťařů v Dukle Praha, významní svěřenci : T. Fabo, J. Kamler, P. Michálek, V. Slouka, M. Theer a další. Os. rekordy: 800 m 1:45,53 (1977), 1500 m 3:37,04 (1977), 1 míle
3:52,59 (1978).
Roudný Jindřich, *14. 2. 1924 Fukov; běžec. Mistr Evropy 1950 na 3000 m př. Začínal v SK Baťa-Botostroj Zlín-Svit Gottwaldov (1944-50), ATK-ÚDA Praha (1951-53), Jiskra Gottwaldov (1954-55), Jiskra Otrokovice (1958, po celou dobu závodní činnosti bez trenéra). Účastník ME 1946 (3000 m př. 7.) a 1950 (3000 m
př. 1.), OH 1952 (3000 m př. rozb.). Mistr republiky 1946-48, 1950 a 1953 (3000 m př.), 1949 (5000 m).
Držitel 3 čs. rekordů na 3000 m př. 9:30,8 (1948)-9:06,4 (1952) a 2 ve štafetě 4x1500 m 16:40,2 (1948)
a 15:58,4 (1953). Reprezentoval v 10 mezist. utkáních (1947-53). Os. rekordy: 800 m 1:55,5 (1950), 1500 m
3:55,2 (1948), 3000 m 8:36,8 (1953), 5000 m 14:47,8 (1953), 10 000 m 31:29,0 (1953), 3000 m př. 9:06,4
(1952).
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Sobotka Alois, *5. 2. 1904 Uherské Hradiště, †1. 6. 1977; dálkař. Začínal v AC Slovácká Slavia Uherské
Hradiště (1920-22), poté SK Slavia Praha (1923-25), Sokol Uherské Hradiště (1926). Účastník OH 1924
(dálka kval.). Mistr republiky 1923-24 (dálka, 4x100 m), 1924 (trojskok). Držitel 2 čs. rekordů ve skoku do
dálky 670 (1922) a 675,5 (1923), 1 ve štafetě 4x100 m 44,8 (1923). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních
(1922-24). Ve 22 letech zanechal atletiky a věnoval se veslování a fotbalu. Os. rekordy: výška 172 (1922),
dálka 687,5 (1923), trojskok 13,02 (1923).
Soldátová Jiřina, provd. Faltusová, *5. 2. 1939; sprinterka. Začínala v SŠD na Vinohradech, pak Spartak
Stalingrad-ČKD Praha (1957-63, trenér V. Trkal), poté Sparta ČKD Praha (1965-66). Čs. mistryně 1960
(400 m), 1961 (200 m, 400 m) a 1962 (400 m). Držitelka čs. rekordu na 400 m 56,9 (1961). Reprezentovala
v 8 mezist. utkáních (1960-63). Os. rekordy: 100 m 12,1 (1962), 200 m 24,8 (1961), 400 m 56,5 (1962).
Špiroch Antonín, *15. 2. 1919 Stará Boleslav; běžec. Závodil za NSK Praha (1940-42), poté LTK Turnov
(1943), SK Slavia Praha (1944), ASB-Sokol Stará Boleslav (1945-46), Sokol Slavia Praha VII (1948-51),
Sokol Stará Boleslav (1952), Spartak Čelákovice (1953), Dynamo Praha (1954-55). Účastník ME 1946 (maraton 14.). Mistr republiky v maratonu (1943). Os. rekordy: 10 000 m 33:16,4 (1942), maraton 2:40:06 (1953).
Šťastný Otakar, *19. 2. 1934 Pardubice; překážkář. Začínal v Sokole Pardubice I. (1950-51), poté Slavia
a Tatran Pardubice (1952-54), Slavia ITVS-VŠ Praha (1955-58), Dukla Praha (1959-60), Slavia VŠ Praha
(1961). Mistr republiky 1954 (400 m př.). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1959). Odb. asistent na katedře
atl. FTVS UK Praha 1960-68, pak trenér a docent atl. ve službách min. nár. výchovy Portugalska v Portu
1968-71, docent atletiky a teorie sport. tréninku na sport. institutu Svobodné Univerzity Berlín 1971-92. Trenér 1952-58 v Dynamu Pardubice, 1960-68 Slavia VŠ Praha, od 1968 Porto, od 1971 Olympischer SportClub Berlin. Významní svěřenci: F. Fojt, F. Slavotínek a další. Začínal v Dynamu Pardubice, kde měl 1952-54
různé funkce v oddíle, v letech 1954-68 ve Slavii VŠ ved. družstva mužů, organizátor závodů Praga Academica. V ústředí 1962-68 odpovědný trenér 110 m př., 1962-68 člen komise vysokoškolské atl., 1962-69
předseda metodické komise atl. ústředí. V zahraničí zemský trenér překážek v Berlíně a trenér 400 m př.
v sev. Německu 1973-80, ved. družstva žen OSC Berlin od 1973, od 1996 mpř. oddílu. Od 1973 člen org.
výboru mítinku ISTAF Berlin-ved. sport. úseku. Publikace: "Atletika do kapsy-překážkové běhy", s M. Tošnarem "Překážkové běhy" a různé kapitoly do fakultních skript. Člen RR čas. Atletika 1963-68. Žije v Německu. Os. rekord: 400 m př. 54,4 (1957).
Takáč Ján, *2. 2. 1909 Choňkovce (Slovensko), †18. 1. 1995 Praha; běžec. Závodil za SK Slavia Praha
(1932-44). Účastník OH 1936 (maraton 21.). Mistr republiky 1937 a 1939 (maraton). Os. rekordy: 10 000 m
34:30,8 (1939), maraton 2:37:29,8 (1939).
Váňa Zdeněk, *7. 2. 1939 Praha; sprinter. Začínal jako fotbalista (1950), s atletikou ve PZ Hluboká (1955),
poté Slavoj České Budějovice (1956-58, trenéři Jirava, P. Kavan), poté Dukla Praha (1959-67, trenér A. Poděbrad). Účastník OH 1960 (400 m rozb., 4x400 m rozb.). Mistr republiky 1963 (400 m), 1961 (4x100 m),
1959-60, 1963 a 1965 (4x400 m). Držitel 7 rekordů ve štafetách: 1 na 4x400 m 3:07,2 (1964), 2 na 4x200 m
1:27,2 (1959) a 1:26,4 (1963), 1 na 4x220 y 1:29,0 (1959), 3 v odd. štafetě 4x400 m 3:14,4 (1959)-3:10,5
(1965). Reprezentoval v 16 mezist. utkáních (1960-64). Po ukončení závodní činnosti trenér od 1960. Působil převážně na Dukle Praha jako člen výboru a ved. mládeže SVSM, poté trenér vrcholových vícebojařů: T.
Dvořák, R. Šebrle, J. Poděbradský, K. Damašek, P. Šáda a další. Rozhodčí atletiky. Dcera Gabriela Váňová-viz heslo. Os. rekordy: 100 m 10,7 (1963), 200 m 21,4 (1963), 400 m 47,3 (1964).
Walach Jaroslav, *6. 2. 1964 Třinec; překážkář. Začínal v TŽ Třinec (1977-83), poté RH Praha (1984), TŽ
Třinec (1985-98). Mistr ČR 1984 (50 m př. v hale) a 1984 (4x100 m). Čs. mistr 1984 (4x100 m). Os. rekord:
110 m př. 14,15 (1984).
Žižlavský Milan, *5. 2. 1949 Praha; trenér od 1972, sekr. brněnského atletického svazu. Začínal ve Slavoji
Slavkov, dále SK SŠ-SK Junior-ACP-AK Junior Brno. Trenér atletiky na SG Brno. Významní svěřenci: L. Tesáček, J. Florián, L. Stloukal a další.
RED podle Kdo byl kdo
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GRATULACE K JUBILEU
Dne 28. ledna slaví 80. narozeniny můj otec Jiří Henžlík (profil v AL12/2013). Atletice se věnoval
a stále věnuje: nejprve sám jako vrhač, poté přípravou jiných a také jako činovník. Za 50 let vychoval 22 mladých vrhačů, kteří se umístili na medailových místech republikového mistrovství. Za mimořádné úspěchy v trenérské práci obdržel mimo jiné v roce 2006 „Ocenění za dlouhodobou práci
s mládeží“ od primátora města Plzně. Řadu let byl předsedou oddílu Škody Plzeň. Spolupracuje jako
dopisovatel za atletiku s Plzeňským deníkem.
Drahomíra Rancová

NEKROLOGY
V pátek 13. prosince zemřel ve věku 79 let Jiljí Kartous, dlouholetý funkcionář atletického oddílu TJ Jäkl
Karviná. Narodil se 21. září 1934 v Třebíči, atletice zasvětil téměř celý svůj život. Závodil za Třebíč, Ústí nad
Labem, Kovonu Karviná a Třinec. Byl velmi aktivní i jako rozhodčí, mimo jiné při ME 1978 v Praze, Zlaté tretře
či chodeckém SP v Poděbradech, působil i v pozici instruktora a předsedal řadu let komisi rozhodčích KAS
v Ostravě. V posledních více než dvou desetiletích šéfoval atletickému oddílu (nyní TJ Jäkl Karviná), pro
zhoršený zdravotní stav musel před časem své atletické funkce přenechat mladším následovníkům.
Ve čtvrtek 19. prosince zemřel v Hradci Králové Antonín Bezdíček, organizátorovi zdejšího atletického života bylo 90 let. Narodil se 7. listopadu 1923. Již v letech 1949 až 52 byl předsedou atletického odboru KV
Sokola Hradec Králové. Poté v období 1973 až 78 předsedal Trenérské radě ČAS a 1983-90 byl ve vedení
české atletiky. Jako trenér působil přes 7 let v Súdánu, kde objevil a trénoval H. el Kašiefa a O. Chalifu.
Mezi jeho významné svěřence patřili J. Jehličková nebo J. Tomáš. Odešel.
V Břeclavi zemřel v úterý 24. prosince bývalý překážkář Květoslav Špringinsfeld. Narodil se 20. ledna
1934 v Pondeloku na území nynějšího Slovenska;. Začínal v Sokole Utex Ústí nad Orlicí (1950-51), poté
Sokol Hustopeče (1952), Sokol Popice (1953), Spartak Brno ZJŠ (1954), RH Praha (1955-56), Dynamo
Praha (1957-59), Spartak Brno ZJŠ (1960-61). Držitel čs. rekordu ve štafetě 4x400m 3:24,2 (1960). Reprezentoval v devíti mezistátních utkáních (1956-60). Osobní rekordy: 400 m 49,6 (1960), 110 m př. 15,2
(1959), 400 m př. 53,1 (1959).
Ve věku 84 let zemřel ve čtvrtek 2. ledna Václav Setnička. Dlouholetý středočeský funkcionář se narodil 9.
prosince 1929 v Praze. Začínal v SK Slavia Praha (1946-51), později byl členem TJ Štěchovice. Pracoval
jako referent atletiky na DSO Sokol (1953-56), a pak ve stavebnictví, trenérem byl od 1954. Od roku 1970
pořádal Běh údolím Kocáby. Od 1960 byl v sekci atletetiky Středočeského kraje jako člen STK, od 1969 působil jako krajský, resp. oblastní sekretář až do doby nedávno minulé. V ústředí byl v letech 1954-57 členem
metodické komise a několik let řídil ligové soutěže družstev mužů. V letech 1993 až 1996 zastával funkci
místopředsedy Arbitrážní rady ČAS. Byl také trenérem II. třídy a ústředním rozhodčím. Poslední rozloučení
se uskutečnilo 10.1. v Praze-Strašnicicích.
Bronislav Labuda, dlouholetý třinecký trenér, funkcionář a rozhodčí, zemřel v pátek 3. ledna ve věku 79 let.
Narodil se 22. listopadu 1934 v Třinci. Byl všestranným sportovcem, atletem, volejbalistou a lyžařem. S atletikou začínal v TJ Baník Třinec v roce 1954 a pokračoval tu i po absolvování Tyršova ústavu TV a sportu
v Praze jako první profesionální trenér. Vedl mládežnická střediska v Třinci (1974 až 1990) a až do důchodu
připravoval atlety ve zdejším oddíle. Mezi jeho svěřence patřili mimo jiné K. Szotkowski, S. Sajdok st. či L.
Šebesta. Byl významným činovníkem oddílu, jako vedoucí družstva (postup do I. ligy), řediteloval mistrovstvím Česka i Československa, mezistátním utkáním, finále B Evropského poháru žen Bruna Zauliho v letech 1966–1996, založil a vedl Beskydskou laťky (1972-1981). Byl členem KAS v Ostravě i rozhodčím
atletiky. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek 10.1. v katolickém kostele v Třinci.
Čest jejich památce.
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INZERCE

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ AKCE
ÚNOR
1. 2.
Moravia High Jump Tour-Hustopečské skákání
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HUSTOPEČE
7. - 9.2.
Mistrovství ČR všech kategorií ve vícebojích
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRAHA-STROMOVKA
9. 2.
Mistrovství ČR mládeže v chůzi . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRAHA-STROMOVKA
11. 2.
Czech HJ GP-Brněnská laťka
Alfa Helicopter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BRNO
13. 2.
Czech High Jump
Grand Prix-Novinářská laťka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MILOVICE
15.-16. 2.
Mistrovství ČR mužů a žen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRAHA-STROMOVKA
19. 2.
Zimní pražská tyčka 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRAHA-STRAHOV
22. - 23. 2.
Mistrovství ČR juniorů a dorostu . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRAHA-STROMOVKA
Podrobnosti domácích a také zahraničních akcí
sledujte na www.atletika.cz,
rubriky Kalendář a Zaostřeno na.
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