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■ SLOVO PŘEDSEDY

Polovina vstupenek na HME již vyprodána

Konec hlavní atletické sezóny nám přinesl velkou radost v podobě vítězství Báry Špotákové v seriálu Diaman-
tové ligy IAAF a úspěchu obou našich zástupců v týmu Evropy na Kontinentálním poháru IAAF v Marrákeši, 
kde Bára Špotáková potvrdila svou letošní světovou suverenitu a Víťa Veselý skončil na druhém místě. 
Organizační výbor Halového mistrovství Evropy v Praze pracuje na plné obrátky a s potěšením sleduji zájem 
o šampionát. Aktuálně už je prodána polovina všech vstupenek. Věřím, že čeští atleti budou mít v O2 areně 
skvělou podporu a doporučuji všem, kteří vstupenku ještě nemají, ať neváhají a koupí si ji v síti Ticketportal. 
Můžete i online na www.ticketportal.cz. Finálové sobotní a nedělní odpoledne budou již brzy vyprodané.
V poslední době se ve sportovních bulvárech a bohužel i v některých dalších médiích probírá systém řízení 
a především fi nancování sportu v České republice. Postoj Českého atletického svazu k této problematice 
je konzistentní. Za nejvhodnější považujeme přímé fi nancování cestou sportovních svazů a nevidíme žádný 
smysl v oživování cesty přes střešní organizace.

Přeji vám krásné babí léto
 Libor Varhaník, předseda ČAS
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
dostává se k vám deváté číslo Atletických listů roku 2014. V hlavním tématu pokračujeme s předsta-
vováním největších oddílů z jednotlivých krajů, tentokrát z Prahy atletikou v SK Kotlářka.
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

■ ČAS INFORMUJE
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■ PŘEDSEDNICTVO

Jednání 9.9.
P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. ■ P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické reprezentace na ME 2014 
v Curychu jako úspěšné. Vysoce hodnotí výkony a umístění medailistů a závodníků s finálovými umístěními. 
P ČAS v souvislosti ze zkušenosti s účastí na ME v Curychu ukládá šéftrenérovi, předsedovi ekonomické ko-
mise, řediteli ČAS a předsedovi organizační komise připravit v termínu do 31. 12. 2014 písemně pravidla pro 
účast, zabezpečení a průběh reprezentačních akcí. ■ Český atletický svaz souhlasí s podáním kandidatury 
na akci Kontinentální pohár 2018 v Ostravě, za předpokladu, že Vláda ČR a Zastupitelstvo Moravskoslezské-
ho kraje potvrdí finanční garanci na tuto akci ve výši 40 mil a 15 mil Kč. ■ P ČAS vzalo na vědomí pracovní 
verzi materiálu „Standardy ČAS pro běhy mimo dráhu“ a uložilo členům P ČAS zaslat do 30. září připomínky 
místopředsedovi ČAS. Dále P ČAS uložilo místopředsedovi ČAS předložit materiál „Standardy ČAS pro běhy 
mimo dráhu“ na listopadovém zasedání P ČAS. ■ P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na MU15 (Mari-
bor, 27. 9.). ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o aplikaci vyhlášky k tělesné výchově a sportu do podmínek 
ČAS a uložilo předsedovi organizační komise ČAS: a) zpracovat výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravot-
nictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, a předložit ke schválení P ČAS 
na listopad; b) aplikovat vybraná ustanovení této vyhlášky (č. 391/2013 Sb.), do směrnice ČAS č. 8/2009, 
o registrovaných sportovních, ve znění pozdějších předpisů, soutěžního řádu družstev a společných usta-
novení rozpisů mistrovství České republiky jednotlivců a předložit tyto novelizované předpisy ke schválení 
předsednictvu ČAS na prosincové zasedání. ■ P ČAS vzalo na vědomí účast P. Průši a T. Berana na seminá-
ři „Event presentation“ ve Frankfurtu nad Mohanem. ■ P ČAS schválilo vyslání T. Dvořáka na prohlídku místa 
před mistrovstvím světa do Pekingu (15. – 19. 10). ■ P ČAS schválilo delegaci na kalendářní konferenci do 
Baku ve složení L. Varhaník, M. Feiková, F. Fojt. ■ P ČAS vzalo na vědomí informaci o změně názvu oddílu 
z AK PSK Zlín na AK Zlín, z. s. ■ Předsednictvo ČAS hodnotilo vystoupení dorostenecké reprezentace na 
YOG v Nanjingu jako úspěšné; zvláštní pochvalu si zaslouží díky dosaženým umístěním a výkonům Michaela 
Hrubá a Tereza Vokálová. ■ P ČAS schválilo navýšení prostředků na přípravu reprezentace před HME 2015 
v Praze ve výši 950 000,- Kč. ■ P ČAS nominovalo Terezu Korvasovou na Mistrovství světa v běhu do vrchu 
do italského Casette di Massa na místo původně nominované Anežky Drahotové, která ukončila sezónu ze 
zdravotních důvodů. ■

Karolína Farská 

■ SEKRETARIÁT A KOMISE

■ ZMĚNA SPOJENÍ DO AREÁLU PRAŽSKÉHO OLYMPU
    28. srpna 2014, 14:59 
S koncem prázdnin přicházejí změny v dopravní obslužnosti. Tuto změnu pocítí i všichni členové oddílu 
a návštěvníci areálu Centra Sportu MV ČR kvůli zrušení vlakového nádraží a přejmenování zastávky autobu-
su č. 131. 
V pátek 29. srpna 2014 začnou vlaky zastavovat na nové vlakové zastávce Praha-Podbaba, kde vznikne 
dlouho očekávaný přestupní terminál z vlaku na tramvaje a autobusy. Den před tím přestane cestujícím 
sloužit původní nádraží v Bubenči. Oblast Bubenče, kde bylo původní nádraží, bude i nadále obsluhovat 
autobusová linka 131, která jezdí v ranní špičce každé 4 minuty a odpoledne každých 6 minut.
V souvislosti s tím se změní i názvy dvou zastávek MHD. Současná zastávka tramvají a autobusů Podbaba 
se přejmenuje na Nádraží Podbaba. Dosavadní autobusová zastávka Nádraží Bubeneč se bude nově 
jmenovat Goetheho.
Pokud budete cestovat vlakem, čeká vás procházka cca 1,5 km.

Tomáš Linhart
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■ BIOMECHANICKÉ MĚŘENÍ PŘI MČR MUŽŮ A ŽEN
    28. srpna 2014, 16:09 
Analýzy z Mistrovství ČR mužů a žen na dráze (Ostrava, 2.-3.8.2014) ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/biomechanicke-mereni-pri-mcr-muzu-a-zen/

Jan Feher, Tomáš Dvořák 

■ ODBORNÉ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘE TRENÉRŮ - PODZIM 2014
    29. srpna 2014, 09:24  
Odborné semináře jsou určeny zejména zájemcům o prodloužení trenérské kvalifi kace a dalším zájemcům 
o odbornou tématiku – více viz informace k jednotlivým seminářům:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-doskolovaci-seminare-treneru-podzim-2014/

za MK ČAS: Iveta Rudová 

■ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - PODZIM 2014
    29. srpna 2014, 09:31 
Školení jsou určena pro zájemce o trenérskou kvalifi kaci, popřípadě o její zvýšení – více viz informace k jed-
notlivým školením:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-podzim-2014/

za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

■ TRENÉŘI - PLATNOST KVALIFIKACÍ
    29. srpna 2014, 09:46 
Přehled všech trenérů naleznete ke stažení zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/treneri-platnost-kvali-
fi kaci/ 
Žlutě jsou označeni trenéři, kterým končí platnost trenérské kvalifi kace koncem letošního roku. Červeně jsou 
označení trenéři s již propadlou trenérskou kvalifi kací.
Informaci o odborných doškolovacích seminářích pro trenéry naleznete výše.

Iveta Rudová

■ TABULKY LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ 2014
    8. září 2014, 11:53 
Konečné pořadí ligových soutěží 2014 ke stažení zde:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/tabulky-ligovych-soutezi-20143/

Mgr. Václav Fišer

■ PROJEKT ČESKO SPORTUJE
    9. září 2014, 15:02 
Český olympijský výbor připravuje pilotní provoz webového portálu, který pomůže české veřejnosti zoriento-
vat se v nabídce podzimních náborů a dnů otevřených sportovišť v roce 2014.
Na webu projektu „Česko sportuje“ zveřejní ČOV v polovině září informace k akcím v celé České republice, 
a to včetně geolokace.
Jednotlivým svazům, sportovním organizacím i klubům proto ČOV nabízí možnost spolupráce při prezentaci 
akcí tohoto typu. Stačí do 12. 9. 2014 vyplnit jednoduchý formulář. Po ověření bude akce zveřejněna. Projekt 
má zajištěnou mediální podporu.
Formulář k vyplnění zde: www.ceskosportuje.cz/otevrenasportoviste
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■ TŘETÍ ČÍSLO ČASOPISU ATLETIKA VYJDE 24. 9.
    17. září 2014, 12:57 
Upozorňujeme čtenáře na změnu data vydání Atletiky III/2014, které se z provozně-technických důvodů 
posouvá na 24. 9. 2014. 

Adam Pražák

■ ANTIDOPINGOVÝ KODEX OD 2015 A PŘEDNÁŠKA K JEHO NOVINKÁM
    18. září 2014, 11:29 
Na stránkách ADV je zveřejněn přeložený Světový antidopingový kodex platný od 1. ledna 2015, také se 
9.10. uskuteční přednáška k novinkám v něm.
Nový kodex, který přináší četné změny hlavně v oblasti postihů dopingových prohřešků, je ke stažení zde:
http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2015.pdf 
Ve čtvrtek 9. října 2014 od 16.00 bude, na Strahově v Aule ČUS, přednáška pořádána ADV ČR o novinkách, 
které přináší kodex v boji proti dopingu. Zváni jsou všichni členové svazů, kterých se daná oblast týká 
(trenéři, členové disciplinárních komisí, reprezentanti).

David Opatrný, management sportu - referát sportovních svazů ČUS

Obsah: 
Z činnosti v krajích s. 4 ■ Jednání KAS s. 7

■ Z ČINNOSTI V KRAJÍCH

■ Představujeme SK Kotlářka
Předseda oddílu: Jitka Fialová
Info: www.skkotlarka.net 
Počet registrovaných atletů: 409
(údaje k 18.9. – online.atletika.cz/oddily.aspx)
Na otázky k dění v klubu odpovídala Jitka Fialová.

Váš oddíl má podle aktuální databáze na webu ČAS 409 členů. Kolik máte celkově, včetně těch nere-
gistrovaných u ČAS?
Kromě registrovaných atletů máme ještě děti ve věku 6 až 9 let ve třech přípravkách, kde je dohromady 
přihlášeno okolo 130 dětí a navíc nám přibyly nové děti do starších kategorií, které také zatím nemáme zare-
gistrovány. Těch bude odhadem okolo 50.

Jak se vyvíjí vaše členská základna?
Členská základna kopíruje silnější a slabší ročníky. V současné době máme stabilní členskou základnu
a počet dětí se stále zvyšuje.

Kolik registrovaných pravidelně trénuje a závodí? Kolik a jaká družstva přihlašujete?
V letošním roce máme přihlášená družstva ve všech kategoriích od mladšího žactva až po dospělé. Muži 
a ženy v letošním roce závodili ve II. lize. Početně máme všechna družstva plná, ale bohužel ne všichni se 

■ Z KRAJŮ
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v daný termín zúčastní, ať již z jakýchkoliv důvodů (pracovních, studijních, zdravotních …). Pravidelně se 
tréninků a závodů zúčastní okolo 150 atletů a atletek, hlavně z mladších kategorií.

Jaký je u vás zájem o Atletiku pro děti?
Zájem o Atletiku pro děti je velký, pravidelně při trénincích využíváme „Kids“ sady a snažíme se zapojit do 
projektů, které pořádá Český atletický svaz pro nejmenší.

Nastiňte prosím strukturu vedení oddílu.
Předsedkyní oddílu jsem já, předsedou trenérské rady Michal Krejčí, hospodářku máme externí pracovnici 
Veroniku Nimčovou, která je zároveň hospodářkou pro celý Sportovní klub, kterého jsme součástí.

Přibližte činnost výboru, četnost schůzek apod.
Trenérská rada se schází jednou do měsíce, popř. podle aktuální potřeby. Vzhledem k tomu, že se potká-
váme takřka denně na ploše, tak řešíme spoustu věcí průběžně a operativně. Chod a jednotlivé tréninky za-
jišťuje 13 trenérů a trenérek, kteří mají minimálně 3. trenérskou třídu. Většina z nich je zároveň i rozhodčími 
a všichni pomáhají zajišťovat závody, které náš oddíl pořádá.

Jste členy SK spolu s dalšími oddíly. Jak funguje spolupráce v rámci SK? V čem jsou (ne)výhody 
oproti samostatnému klubu, můžete-li to posoudit?
Jsme součástí Sportovního klubu Kotlářka Praha, ve kterém je kromě nás, atletů, ještě oddíl softballu a ba-
seballu, nohejbalu a stolního tenisu. V rámci celého SK spolupracujeme na různých projektech při získávání 
fi nančních prostředků, které bychom jako samostatný subjekt nemohli získat. Činovníci klubu jsou zástupci 
jednotlivých oddílů, celková základna SK má 877 členů.

Podle informace z webu spolupracujete s nedalekou Duklou Praha, v čem to spočívá?
Především ve využívání tréninkových prostor obou oddílů. V zimním období náš oddíl využívá tunel pro 
občasný trénink našich atletů a pro pořádání zimních halových závodů. Atleti Dukly na oplátku využívají náš 
stadion k tréninku v době, kdy se hraje fotbalové utkání na Dukle, popř. i v jiných případech, kdy je potřeba 
např. trénovat na měkčím povrchu. Oba oddíly se podílejí na spolupořádání závodů.

Které závody jste jako oddíl letos pořádali (nebo ještě pořádáte), popřípadě se na nich jinak podílí 
členové oddílu?
Náš oddíl úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy, kterému patří stadion i zázemí. 
V letošním roce probíhá na stadionu výstavba nové budovy, kde jsou kanceláře a šatny. Z těchto důvodů 
se v jarním a letním období na našem stadionu neuskutečnily žádné závody, kromě čtyř závodů Atletického 
poháru přípravek. Ještě jsme také spolupořádali tzv. gigant s Duklou na stadionu na Julisce, a městský pře-
bor družstev mužů a žen s Aritmou Praha na stejném místě. V podzimních termínech jsou to vedle Kotlářské 
míle a desítky různé víceboje: sprinterský a vrhačský trojboje, klasický pětiboj (v jeho rámci také veteránské 
MČR), nebo víceboje rodič a dítě, a také smíšených dvojic. Na pořádání závodů našeho oddílu se podle 
svých možností podílí všichni trenéři i bývalí závodníci a závodnice a jako technickou četu využíváme atlety 
a atletky z mládežnických kategorií.

Michal Procházka
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■ NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 14 LET
    18. září 2014, 11:29 
Veškeré opravy a dodatky na adresu autora – Jiří Hetfl eiš, Jilemnického 298, 562 01 Ústí nad Orlicí, e-
mail: eva.hublova@seznam.cz

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 14 LET

dálka 692 Robert Změlík, 69 Prostějov 83

trojskok 1286 Adam Grabmüller, 97 Slavia Praha 11

koule 4 kg 1735 Vladimír Lindovský, 69 Valašské Meziříčí 74

koule 5 kg 1407 Vladislav Tuláček, 88 Bílina 02

disk 1 kg 5432 Miroslav Menc, 71 Rumburk 85

disk 1,5 kg 3720 Marek Jankovič, 76 Nové Město n. Met. 90

disk 2 kg 3200 Pavel kadlec, 70 Klatovy 84

oštěp 600 g 5980 Jan Syrovátko, 85 Ostroměř 99

kladivo 4 kg 5480 Roman Trčala, 91 Zlín 05

kladivo 5 kg 4584 Dušan Král, 83 Turnov 07

kladivo 7,25 kg 3947 Roman Straško, 92 Brno – Žabovřesky 06

břemeno 10 kg 1325 Lukáš Kotrba, 92 Kladno 06

míček 9664 Josef Likovský, 45 Dynamo Praha 59

spr. trojboj

40-50-60 m

18,6 David Marján,

57 5,2 / 6,1 / 7,3

Domažlice 71

spr. trojboj 

50-60-100 m

2015 b. Jaroslav Šmotek,

86 6,56 / 7,47 / 12,20

Přerov 00

spr. trojboj 

60-100-150 m

1701 b. Petr Šorna,

79 7,6 / 12,4 / 18,7

Solnice 93

spr. trojboj 

60-100-200 m

1814 b. Ondřej Lamer, 

88 7,79 / 12,35 / 24,98

Kladno 02

ručně 2106 b. Petr Procházka 

7,4 / 11,6 / 23,1

Dvůr Králové n. L. 84

vrh. trojboj 2097 b. Petr Hlavička, 

88 1582 / 4482 / 4354

Praha – Kotlářka 02

vrh. čtyřboj 1831 b. Roman Straško, 

92 1126 / 2815 / 2162 / 5886 kl.

Brno – Žabovřesky 06

klas. pětiboj 2472 b. Jiří Trnka, 

80 520 / 4028 / 26,9 / 3628 / 5:00,6

Olomouc 94

osmiboj 4584 b. Jan Poděbradský, 74 dílčí výkony chybí ZŠ Jeseniova Praha 88

devítiboj 5361 b. Martin Hložek, 

90 14,60 / 4615 / 260 / 4486 / 7,69 / 580 / 1354 / 166 / 3:04,05

Pacov 04

desetiboj 3513 b. Lukáš Moravec, 

83 13,5 / 468 / 854 / 145 / 58,9 / 21,7 / 2158 / 0 / 4264 / 4:44,8

Ústí n. Orl. 97
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Jiří Hetfl eiš
■ JUBILEJNÍ NEJSTARŠÍ DESETIBOJ V ČR

Atleti v Ústí nad Orlicí připravují od roku 1945 nepřetržitě závod v desetiboji, jde o nejstarší víceboj u nás. 70. 
ročník ústeckého desetiboje se koná 4.-5.října – je zajištěno elektronické měření časů, jsou vypsané fi nanční 
odměny pro pět nejlepších atletů. Současně se uskuteční sedmiboj žen, devítiboj starších žáků a sedmiboj 
starších žákyň; a v nedělní části také vrhačský trojboj. 
 Jiří Hetfl eiš

■ JEDNÁNÍ KAS

■ KAS Olomouc, 20.8.
LODM 2015 - Nominační závody a kritéria budou navržena po schválení termínové listiny 2015. ■ Na zákla-
dě vydání celostátní termínové listiny budou vypracovány propozice halových závodů. Závodní dny budou 
čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne a sobota tak, aby každá kategorie měla alespoň 3 halové závodní dny.  
■ Bylo odsouhlaseno startovné pro soutěže 2015 staršího a mladšího žactva ve výši 1000 Kč/družstvo. ■ 
Z důvodu malého zájmu o podzimní víceboje KP, byl odsouhlasen příspěvek KASO účastníkům závodu mimo 
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NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÝKONY STARŠÍCH ŽÁKŮ DO 14 LET

1 km chůze 4:24,3 Stanislav Novotný, 45 Sparta Praha 69

2 km chůze 9:45,6 Vladimír Hořínek, 77 Příbram 91

3 km chůze 14:23,25 Jiří Malysa, 91 Prestar Opava 05

5 km chůze 25:51,8 Rudolf Cogan, 71 Nová Paka 85

10 km chůze 52:50,0 Pavel Svoboda, 80 Děčín 94

4x50 m 23,5 Beránek Sobíšek Šprdlík Šefl er Dynamo Praha 62

4x60 m 29,02 Kosmaros Jendrzejas Veselý Chytílek Bohumín 88

ručně 27,9 Beránek Sobíšek Šprdlík Šefl er Dynamo Praha 62

 27,9 Nosálek Filák Ebner Bobál Gottwaldov 79

4x100 m 49,1 Tomíček Krenk Jareš Wollráb Liberec 74

4x200 m 1:57,0 D. a R. Hudec Jahnický Hromek ŠAK Chrudim 97

3x300 m 1:54,6 Vaněk Hruban Mourek Liberec 76

4x400 m 3:58,8 Andrle Kosejk Prošek Nýdrle Liberec 88

3x500 m 3:42,8 Multán Baumruk Soviš Hluk 77

3x600 m 5:09,9 Weiser Baše Svrčina Týniště n. Orl. 82

3x800 m 7:43,7 Vodák Neděla Terč Sokolov 85

4x800 m 9:28,92 Purš Vejlípek Hruška Matějovský Sparta Praha 85

3x1 km 8:36,0 Srb Rych Krbec Stará Boleslav 80

10x100 m 2:15,4 Křístek P.Glac Uhlíř Nejedlý V.Ryšavý Jansa Neomýtka Šťastný 

Hodoval Šimek

Ústí n. Orl. 69

švédská 2:25,3 Kroupka Novák Haničinec Duras RH Praha 74
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Olomoucký kraj 1000 Kč – 2 denní závody a 500 Kč – jednodenní závody. ■ Vedoucí SCM upozorňuje trenéry 
na vyúčtování fi nančních příspěvků z SCM a zaslání návrhů pro zařazení do SCM 2015. V této souvislosti upo-
zorňujeme že KASO má adresu 17. listopadu 3, 772 00 Olomouc. ■ Doškolení rozhodčích 1. třídy a ústředních 
se uskuteční 8.11. v Olomouci školení rozhodčích 1. třídy se uskuteční v Pardubicích. Z Olomouckého kraje 
je přihlášeno 10 rozhodčích. ■ TJ Šumperk uspořádal úspěšné MČR v běhu do vrchu. ■ AC Prostějov se 
zúčastní výběrového řízení na pořádání MČR v přespolním běhu. ■ Školení trenérů 3. třídy – Brno. Odborné 
semináře trenérů. ■ Příští jednání se uskuteční 2.10.  ■

■ Moravskoslezský KAS, 25.8.
Podzimní sezóna – příprava. ■ Započala výstavba haly v Ostravě, nebude v provozu atl. tunel, nutno počítat 
se soutěžemi v Olomouci, MMaS v hale bude 7.2.2015 v Bratislavě, kompletně i se žactvem jako vloni, pouze 
vrhy všech kategorií budou v Olomouci, žádáme moravské pracovníky SK, aby tento fakt brali v úvahu, (7.2. 
kolize s Beskydskou laťkou v Třinci), v souvislosti s výstavbou haly nebudou ani halové soutěže přípravek. 
■ Z technických důvodů se nekoná mistrovství Moravy při půlmaratónu v Blansku, ale bude v Ostravě 27.9., 
přihlášky na www.ostravskymaraton.cz. ■ Szmeková informovala o zajištění Corny poháru, okresní fi nále 
nejpozději do 22.9., celostátní fi nále 7.10. v Břeclavi, okresní kolo v Ostravě 19.9., pravděpodobně na SG.  
■ Proběhla kontrola ČAS na čerpání dotace pro MS kraj, pro roky 2012, 2013 – kontrola bez závad, výbor 
MSKAS děkuje Zvolánkové za vedení účetnictví, zároveň díky patří Szmekové a Buzkovi za výborné vyúčto-
vání činnosti SCM a velký dík patří i Valčuhové – revizorce MSKAS. ■ Zvolánek podal informace o přípravě 
kandidatury na Kontinentální pohár v roce 2018, přidělení pořadatelství bude v měsíci listopadu 2014 na 
kongresu IAAF v Monaku. ■ Kubenka informoval, že dne 9.11. je seminář startérů v Praze, za MSKAS se 
zúčastní St.Sajdok z Třince. ■ Nejezchleba informoval o Hornické desítce – 29.ročník, koná se ve F-M 1.11. ■ 
Byla řešena problematika vyvěšování propozic závodů na stránkách ČAS, zejména pozdní vyvěšování, které 
je důvodem ke stížnostem, na výbor MSKAS a pořadatele, Zvolánek ověří na ČAS důvod těchto problémů a 
zajistí nápravu. ■ Termín příštího jednání 22.9.  ■

■ PAS, 25.8.
Výbor PAS schválil předložený program jednání. ■ Výbor schválil zápis z minulého jednání, kontrolu plnění 
usnesení výboru. ■ Výbor schválil převést grantové podmínky na základě žádostí v plném rozsahu po schvá-
lení Magistrátem z klubu AŠK Mazurská do Atletiky Jižní Město, z Atletiky Hostivař do AC Aritma Praha, 
z ŠSK ZŠ Filosovská Praha do TJ Stodůlky; předložené návrhy změn pražských klubů/oddílů na složení vyba-
vení; po připomínkách předložený návrh smlouvy mezi PAS a kluby/oddíly k zabezpečení grantu hl. m. Prahy 
v oblasti vybavení včetně přílohy; vyčlenit návrh na nákup skokanských tyčí pro mládež; projednat realizaci 
druhé části grantu s pražskými kluby/oddíly (podepsání smluv a společného postupu) na společném jednání 
výboru PAS s pražskými kluby/oddíly ve čtvrtek 16. října; zabezpečit realizaci grantu v oblasti rozhodčích 
u klubů ASK Slavia Praha, USK Praha, A. C. Sparta Praha, SK ZŠ Jeseniova a Dukla Praha již při podzimních 
přebornických soutěžích na základě projednání přímo s kluby. ■ Výbor vzal na vědomí informaci o zabez-
pečení podzimních přebornických soutěží. ■ Výbor vzal na vědomí uskutečnění školení rozhodčích II. třídy 
v Praze ve dnech 22. a 23. listopadu a doškolení rozhodčích všech tříd k prolongaci ve 47. týdnu (listopad). 
Výbor schválil uskutečnění školení pro trenéry žactva ve dnech 29. a 30 listopadu. ■ Výbor vzal na vědomí 
hodnocení účasti na mezikrajových utkáních žactva, které předložili vedoucí družstev. ■ Příští jednání výboru 
se uskuteční v úterý 16. září. ■

■ KAS Vysočina, 26.8.
Kontrola úkolů: ocenění dlouholetých činovníků; proplacení faktur za KP TJ Slavoj BANES Pacov; žádost 
o příspěvek na činnost KCTM 2015; návrh na nového řídícího soutěže mužů, juniorů a dorostenců; čerpání 
rozpočtu KCTM. ■ Výbor vzal na vědomí rezignaci Pavla Svobody na člena výboru KASu z osobních důvodů 
(změna bydliště) ■ Výbor kooptoval do výboru KASu za Pavla Svobodu Jiřího Klinera. - tři pro, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel hlasování. ■ Výbor vzal na vědomí hodnocení mezikrajových utkání: starší žáci 9. mís-
to, starší žákyně, 7. místo (14 krajů); mladší žáci 5. místo, mladší žákyně 4. místo (5 krajů). ■ Výbor projednal 
přípravu fi nále KPD juniorů, dorostu a staršího žactva, 31.8. Třebíč. ■ Výbor projednal přípravu KP staršího 
a mladšího žactva. 7.9. Třebíč. ■ Oslovit oddíly ohledně zájmu dalších závodů v září 2015 pro kategorie starší 
žactvo, dorost a juniory. ■ Odborný seminář startérů 9.11. v Praze. ■ Školení rozhodčích I. třídy 15.-17.11. 
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v Pardubicích. ■ Ivan Tůma objedná 50 kusůPravidel atletiky 2014. ■ Příští schůze 17.9. Další schůze: 15.10., 
3.12. ■

■ Karlovarský KAS, 26.8
Kontrola zápisu. ■ Hodnocení závodů: 11.6. K.Vary – II.kolo OMD mlad. žactva; 14.6. Vlašim –mezikrajové 
utkání st. žactva – vedoucí – P. Tirala – vše OK, výsledek odpovídá síle našeho kraje; 20.-21.6. Chodov – Ma-
xištafety; 21.6. Kolín – mezikrajové utkání ml. žactva – vedoucí L. Dočkal – několik individuálních úspěchů, 
výsledek odpovídá síle našeho kraje, absence; 22.6. OMD mužů III. kolo Plzeň; 25.6. M. Lázně – Memoriál H. 
Trejbalové; 29.7. Cheb – Velká cena; 24.8. OMD mužů IV. kolo Sušice; M ČR dorost, junioři, dospělí – hodno-
cení dodá Libor Dočkal, ved. trenér SCM. ■ Příprava závodů: 6.9. OMD mládeže Písek; 10.9. OMD ml. žactvo 
III. kolo Chodov, propozice na webu, postup 3 družstva; 27.9. fi nále OMD ml. žactva Stříbro; 29.9. předžactvo 
4. kolo Sokolov; 30.9. krajské kolo atletického čtyřboje Chodov. ■ Mezikrajová utkání – úhrada dopravy po-
skytnuta ČAS. ■ Hala 2015 – návrhy termínu – připraví Dočkal a Dvořák. ■ Školení Nymburk – Atletika pro děti 
do škol. ■ Olympiáda mládeže 2015 VV KKAS navrhuje realizační tým ve složení Dočkal, Tirala, Zekuciová. 
■ Mistrovství Karlovarského kraje v přespolním běhu 2014 – v rámci Běhu 17. listopadu pořádá DDM Ostrov. 
■ SCM chystá podklady pro hodnocení roku 2014 a návrhy pro zařazení závodníků pro rok 2015 – nutná 
součinnost klubů a trenérů. ■ CORNY krajské fi nále – SC START – termín do 26.9. ■ Další schůze 30. 9 ■

■ Plzeňský KAS, 28.8.
Byla provedena kontrola úkolů z minulého zápisu. ■ Výbor provedl hodnocení MČR dospělých. Bylo konsta-
továno, že vystoupení závodníků z oblasti bylo důstojné a z hlediska zisku medailí úspěšné. ■ Pan Weber 
z SKP Rapid Sport požádal o možnost některých změn v rámci OMD mužů: změna základní výšky u sko-
ku vysokého; předsunutí soutěže kladivářů. VV konstatoval: nastavení základní výšky je kompetencí řídícího 
pracovníka a v předsunutí hodu kladivem nevidí problém. ■ VV vzal na vědomí informaci Šilhánka, který je 
pověřen komunikací s Krajským úřadem Plzeňského kraje o snížení počtu trenérů na LODM v r. 2015 z 6. na 4.  
■ Předseda komise rozhodčích Koleš přednesl informaci o zajištění OMD mládeže (6. 9. Písek) a MČR žactva 
(20. – 21. 9. Plzeň) rozhodčími. ■ VV odsouhlasil, že nemá zájem o tištěnou formu výkonnostních tabulek spo-
lečně s KV krajem. Pro potřeby výboru, oddílů i jednotlivců zcela postačuje forma elektronická, která bude do-
plněna evidencí atletických rekordů Plzeňského kraje. ■ Předseda soutěžní komise Janeček seznámil výbor 
s průběhem výběrového řízení na pořadatelství krajských soutěží v roce 2015. ■ Sladký upozornil na konání 
krosu „Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků“ 6. 9. ■ Sekretář Hubáček informoval, že PKAS 
obdržel z Plzeňského kraje smlouvu na dotaci pro rok 2014, která byla následně signována a předána zpět. ■ 
Sekretář pan Bastl seznámil výbor se stavem konta PKAS. ■ Příští jednání výboru PKAS se uskuteční 25. 9.■

Obsah: 
Medailony s. 9 / Nekrolog s. 11

MEDAILONY ŘÍJEN 2014
Adamík Ladislav, *19. 10. 1924; tyčkař, rozhodčí, činovník SK-Železárny Prostějov, předseda oddílu 1953-
54 a od 1971.
Čikel Dušan, *18. 10. 1929 Beckov (Slovensko); běžec. Závodil za ATK-ÚDA-Dukla Praha (1952-57), poté 
Slávia Bratislava (1958), Dukla Lipník nad Bečvou (1959-62). Držitel světového rekordu ve štafetě 4x800 m 
7:28,0 (1953). Účastník ME 1954 (800 m rozb.). Mistr republiky 1956 (5000 m), 1954 a 1957 (4x400 m). Drži-
tel čs. rekordu na 1 míli 4:06,0 (1955), 4 rekordů na 4x1500 m 16:16,8 (1952)-15:26,4 (1954). Reprezentoval 
ve 14 mezist. utkáních (1953-58). Po ukončení závodní činnosti trenér. Os. rekordy: 400 m 50,1 (1954), 800 
m 1:50,5 (1954), 1500 m 3:43,0 (1956), 3000 m 8:07,6 (1958), 5000 m 14:09,4 (1956).
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Doupovec Jiří, *1. 10. 1984; běžec. ARC Brno (trenér J. Sequent). Účastník ME 22 2005 (800 m rozb.; 
4x400 m rozb.). Mistr ČR 2004 na 800 m v hale, 2009 na dráze. Reprezentoval ve 2 mezist. utkáních (2002 
a 2004). Os. rekordy: 400 m 47,56 (2005), 800 m 1:48,18 (2005).
Gála Jan, *29. 10. 1934; běžec. Začínal v Sokole ČKD-Spartak Stalingrad Praha (1952-54), poté Slavia 
ITVS Praha (1955-56), Spartak Stalingrad Praha (1957-59). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1956). Držitel 
čs. rekordu v odd. štafetě 4x440 y 3:25,4 (1957). Os. rekordy: 800 m 1:51,4 (1956), 1500 m 3:49,0 (1958).
Hejtmánek Ivan, *18. 10. 1934 Zlín, †19. 2. 2013 Zlín; činovník, rozhodčí. Člen AK Zlín, od 1957 ved. druž-
stva, předseda oddílu 1979-84, statistik, v JM oblasti člen VV 1971-76, později org. komise a STK, v atl. 
ústředí člen VV ČAS, v 1988-90 předsedou STK ČAS, mpř. ČAS 1990-1996. Ústř. rozhodčí. Dlouholetý řídící 
pracovník I. ligy mužů, od 2001 sekretář zlínského KAS. Čestný člen ČAS (1996) a AK PSK Zlín.
Hrstka Štěpán, JUDr., *9. 10. 1914 Sarajevo (Bosna a Hercegovina), 23. 3. 2012 Brno; překážkář, vícebo-
jař. Začínal jako veslař v Břeclavi, s atletikou v Orlu Břeclav (1931), poté SK Prostějov (1932), VS Brno 
(1933-38), SK Baťa Zlín (1939-44). Mistr republiky 1936 (desetiboj), 1938 (pětiboj), 1942 (400 m př.). Držitel 
čs. rekordu v desetiboji 6315 (1936-dle bod. tab. 1934). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1936). Byl 22x 
přeborníkem Čs. Orla. Os. rekordy: 110 m př. 15,6 (1936), 400 m př. 56,5 (1943), desetiboj 6069 (1936).
Nýdrle Miloslav, *15. 10. 1924 Jablonec nad Nisou, †?. 10. 1998; trenér a činovník, od 1964 předseda 
TJ LIAZ Jablonec n. N. Dal základ ekonomické činnosti oddílu (rekonstrukce stadionu, stavba haly a lesní 
areály v Srnčím Dole). Úspěšný vedoucí družstva žen.
Polišenská Zuzana, *3. 10. 1949; překážkářka. Začínala v Lokomotivě Kolín (1963-67), poté RH Praha 
(1968). Účastnice EHJ 1966 (80 m př. 7., 4x100 m 5.). Os. rekordy: 100 m 12,3 (1966), 80 m př. 11,1 (1968).
Procházková Eva, *6. 10. 1944; dálkařka. Závodila za Spartak Stalingrad-ČKD-Bohemians Praha (1961-
66). Účastnice EHJ 1964 (dálka 9., 4x100 m 4.). Os. rekord: dálka 588 (1964).
Rek Lubomír, Dr., *7. 10. 1924; sprinter. Začínal v SK Moravská Slavia (1942-45), poté Sokol Brno I (1946-
49), Zbrojovka Brno (1951), ATK-ÚDA Praha (1952-53), Slavia Brno (1954), Slávia Bratislava (1955-56). Mistr 
republiky na 400 m 1949, ve štafetě 4x400 m 1948 a 1953. Držitel čs. rekordů na 4x200 m 1:28,3 (1949), 4 
na 4x400 m 3:20,7 (1948)-3:17,8 (1949). Reprezentoval v 9 mezist. utkáních (1947-49). Os. rekordy: 200 m 
21,8 (1949), 400 m 48,7 (1949), 400 m př. 56,2 (1948).
Rošický Evžen, *15. 10. 1914 Olomouc, †25. 6. 1942 Praha; běžec, překážkář. Začínal v RG Bubeneč Pra-
ha (1930), poté SK Slavia Praha (1931-41). Účastník ME 1934 (800 m rozb.), OH 1936 (800 m rozb., 4x400 m 
rozb.). Mistr republiky 1933-37 (800 m), 1937 a 1939 (400 m př.), 1936 (4x100 m), 1933-34, 1937 a 1939-40 
(4x400 m). Držitel čs. rekordů na 800 m 1:55,4 (1934) a 1:54,6 (1935), na 400 m př. 57,4 (1934) a ve štafetě 
4x400 m 3:22,0 (1936). Reprezentoval ve 12 mezist. utkáních (1933-38). Sportovní novinář. Popraven po 
atentátu na Heydricha, 1947 byl na jeho počest založen Memoriál Evžena Rošického. Stadión na Strahově 
po poslední přestavbě (1978) nese jeho jméno (naposledy zde startoval 29. 6. 1941 ve štafetě SK Slavia 
Praha na 4x400 m). Os. rekordy: 800 m 1:54,6 (1935), 400 m př. 56,9 (1939).
Řihošek Miroslav, Ing., *16. 10. 1919 Přerov, †8. 2. 1997; dálkař, trojskokan. Držitel bronzových medailí 
z ME 1946 v dálce a ve štafetě 4x100 m. Začínal v SK Přerov (1935-36), poté Sokol Olomouc (1937-40), 
LTC Olomouc (1941), NSK-VSK Praha-Sokol Vinohrady (1942-1950). Účastník ME 1946 (dálka 3., trojskok 
8., 4x100 m 3.), univerziáda 1947 (dálka 3.). Mistr republiky 1943-44 (dálka), 1943-44 a 1946 (trojskok), 
1945 (desetiboj). Držitel čs. rekordu v dálce 729 (1946), v trojskoku 14,45 (1946), 3 ve štafetě 4x100 m 42,8 
(1943)-42,2 (1946). Reprezentoval v 1 mezist. utkání (1947). Os. rekordy: dálka 729 (1946), trojskok 14,45 
(1946), desetiboj 5441 (1945).
Svoboda Petr, *10. 10. 1984 Třebíč; překážkář. Halový mistr Evropy 2011 na 60 m př., bronzový z HME 
2009. Začínal v JE Dukovany (2000-04, trenér P. Svoboda), poté Dukla Praha (2005-06, trenér L. Svoboda), 
PSK Olymp Praha (od 2007). Účastník MS 17 2001 (dálka kval.), MSJ 2002 (100 m rozb., 110 m př. rozb.), 
MEJ 2003 (110 m př. rozb.), HME 2005 (sedmiboj nedokon.), 2007 (60 m př. smf.), 2009 (60 m př. 3.) a 2011 
(60 m př. 1.), ME 22 2005 (110 m př. rozb.), HMS 2008 (60 m př. smf.) a 2010 (60 m př. 5.), OH 2008 (110 
m př. smf.), MS 2009 (110 m př. 6.), ME 2010 (110 m př. 6.), ME 2014 (110 m př. 5.). Mistr ČR 2007 a 2010 
(110 m př.), 2010-11 (60 m př. v hale). Držitel českého rekordu na 110 m př. 13,27 (2010). Reprezentoval v 8 
mezist. utkáních (2002-08). Os. rekordy: 100 m 10,62 (2002), 200 m 21,48 (2008), 400 m 48,36 (2002), 110 
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m př. 13,27 (2010), výška 205h (2005), tyč 460h (2006), dálka 765h (2005), desetiboj 7018 (2002).
Szögedi Dionýz, *9. 10. 1944 Licince (Slovensko); sprinter. Držitel bronzové medaile z ME 1969 ve štafetě 
4x100 m. Začínal ve Slávii Košice (1964-65), poté Dukla Příbram (1966), Dukla Praha (1967-73). Účastník 
ME 1969 (100 m rozb., 4x100 m 3.). Mistr republiky 1970 (4x100 m). Držitel 3 rekordů ve štafetě 4x100 m 
39,5 (1967)-39,5 (1969), 3 v odd. štafetě 4x100 m 40,4 (1967)-40,1 (1968). Reprezentoval ve 4 mezist. utká-
ních (1967-69), z toho 1x v EP. Os. rekordy: 100 m 10,3 (1967), 200 m 21,3 (1967).
Tichopádová Yvona, *6. 10. 1964 Nové Město na Moravě; výškařka. Začínala ve Žďas Žďár nad Sázavou 
(1976-80, trenér učitel I. Šimurda), poté RH Praha (1981-89, trenér J. Nejdl). Halová mistryně ČR 1987. Čs. 
mistryně 1981, v hale 1982 a 1988. Reprezentovala v 5 mezist. utkáních (1981-88). Os. rekord: výška 188h 
(1988) a 186 (1987).
Tyngl Jiří, *27. 10. 1909, †30. 11. 1990 Praha; činovník atl. oddílu Údolí raků, pak AC Sparta Praha. 1937 
založil Trampský atl. svaz (TAS), v jehož čele stál až do jeho zániku (1939). Člen výboru ČsAAU a ČAAU 
jako matrikář (1934-1945). Organizátor trampských a chodeckých závodů. 1934-1938 místonáčelníkem 
mužů v Čs. chodecké federaci. V červnu 1948 se stal pokladníkem tzv. sokolského pětižupí, které řídilo v 
Praze atletiku až do 1949. Ústř. rozhodčí i rozhodčí chůze. V srpnu 1938 byl na Strahově hlavním rozhodčím 
prvního a jediného čs. mistrovství trampů, byl aktivním rozhodčím až do své smrti.
Výšek Jiří, *23. 10. 1924 Košice (Slovensko), †29. 12. 1963 při dopravní nehodě; sprinter. Závodil za Sokol 
Vinohrady-Sokol ČKD-Spartak Stalingrad Praha (1949-60). Držitel čs. rekordu ve štafetě 4x220 y 1:33,8 
(1958). Reprezentoval ve 3 mezist. utkáních (1955-58). Na jeho počest se každoročně pořádá Výškův me-
moriál. Os. rekordy: 100 m 10,8 (1952), 200 m 21,9 (1958), 400 m 49,4 (1958).
Zvoníčková Drahomíra, roz. Fuxová, *24. 10. 1954 České Budějovice; běžkyně. Začínala ve Škodě České 
Budějovice (1968-74, trenér K. Jirava, od 1971 L. Uhlíř), poté Slavia VŠ Praha (1975-77, trenér M. Bureš), 
RH Praha (1978-80, trenér M. Písařík). Účastnice ME 1978 (1500 m rozb.). Mistryně ČR 1975 (800 m v hale), 
1976 (4x400 m), 1980 (800 m). Čs. mistryně 1975 (800 m v hale i na dráze, 4x400 m), 1976 (800 m), 1978 
(4x400 m). Držitelka rekordů ve štafetě 4x400 m 3:33,8 (1976) a v odd. štafetě 4x400 m 3:44,0 (1978). Re-
prezentovala ve 12 mezist. utkáních (1973-80). Manžel Martin Zvoníček-viz heslo. Os. rekordy: 100 m 12,3 
(1973), 200 m 24,6 (1976), 400 m 54,2 (1976) a 55,09 (1976), 800 m 2:02,8 (1977), 1500 m 4:13,9 (1978).

RED podle Kdo byl kdo

■ NEKROLOGY

Odešel brněnský běžec, trenér, funkcionář a rozhodčí Jaroslav Hovorka. Narodil se 11. června 1925 
a jako běžec s osobními rekordy 2:36,2 na 1 000 m, 8:48,2 na 3 000 m a 33:34,0 na 10 000 m rád vzpo-
mínal především na závody, na nichž startoval s Emilem Zátopkem. Začínal v SK Židenice, v 35 letech se 
stal trenérem v ZKL Brno, kde také předsedal (od 1972). Byl nepravidelným členem brněnského svazu, 
činovníkem Zbrojovky, rozhodčí a vedoucí mládežnických družstev. Téměř až do konce svého života byl 
vášnivým fotografem a nepřehlédnutelnou postavou na běžeckých akcích nejen v Brně, ale i v Jihomo-
ravském kraji. Zemřel 22. července ve věku 89 let nedlouho po mozkové příhodě.

V pátek 12. září zemřel ve věku nedožitých 76 let Václav Melichar. Byl trenérem a členem TJ Lokomotivy 
Beroun. 
.
  Čest jejich památce.
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ZÁŘÍ
20.9. 
Kvalifi kace o postup do II. ligy mužů v Čechách ...............Bílina
20.9.
Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2014.....................Olomouc
20.-21.9.
Mistrovství ČR žactva ...................................................... Plzeň
Do 26.9
Krajská kola CORNY Středoškolského poháru
27.9
Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek ......................Opava
27.9.
Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek ...........Praha
28.9
Mistrovství ČR v silničním běhu dospělých a juniorů ..................

Běchovice-Praha

ŘÍJEN
4.10.
Mistrovství ČR družstev staršího žactva .... Jablonec nad Nisou
4.10.
Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2014..........................Praha
5.10.
Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladších žáků
a mladších žákyň ......................................................... Břeclav
7.10.
Celostátní fi nále CORNY
Středoškolského poháru ........................................Břeclav
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