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Z historie 

Pražská veteraniáda je tradiční setkání atle�ckých veteránů. Se svými 34 ročníky, které 
dosud proběhly, je nejstarší zachovanou krajskou veteraniádou. Její vznik je možno 
hledat  v roce 1979 při XIII. celostátní veteraniádě, která se uskutečnila v Praze               
na Pekařce na hřiš� AC Praha 1890. Byl to podnět k tomu, aby se tato veteraniáda 
opakovala každým rokem, neboť 
v té době nebylo žádné jiné 
ak�vní vyži� pro veterány. Proto 
další veteraniádu opět uspořádal 
AC Praha 1890 na svém hřiš�. 
Původně se veteraniáda 
uskutečňovala jako Přebor Prahy 
veteránů, kdy závodníci si 
navzájem nahrazovali rozhodčí a 
technickou četu. Zpočátku počty 
startujících nebyly nijak závratné 
a účast žen byla spíše výjimkou. Vše se dělo bez vyhlašování a rozdílení medailí nebo 
cen, hodnocení bylo bez kategorií, jen podle skutečného výkonu. Tehdy se Pražská 
veteraniáda konala ve všední den v odpoledních hodinách. Původně se některé pražské 
oddíly střídaly v pořádání. Silné skupiny veteránů byly na Bohemians Praha a na Spartaku 
Praha 4. V dalších letech se postupně vytvořila početná skupina i na AC Praha 1890. 
Později to přestal být pouze Přebor Prahy a veteraniáda se tak otevřela veteránům z celé 
republiky. Tím se však zvýšil počet startujících a pro pořadatele to začalo být náročnější a 
přestali mít o její pořádání zájem. Proto se dokonce pořádala i dvakrát mimo Prahu. 
Prvních 27 ročníků se uskutečnilo na škvárových hřiš�ch, což mělo vliv na účast. 
Nejčastěji se veteraniády konaly v Praze na Pekařce na hřiš� AC Praha 1890 a to 19x. 

Tady bych chtěl poděkovat obětavému 
Josefu Průchovi a tehdejšímu vedení, 
které nám vždy vyšlo vstříc �m, že nám 
zdarma zapůjčilo nejen stadión, ale i 
rozhodčí. Proto se tam také konala 
každým rokem 14krát nepřetržitě za 
sebou, a to od roku 1993 až do roku 
2006. Právě v té době se mi podařilo 
stát se jedním z pořádajících, neboť 
jsem za AC Praha 1890 několik let 

hostoval. Pražská veteraniáda se konala i 5x na Děkance, 4x na Slavii, kde se pořádá 
dosud a to k velké spokojenos� jak závodníků, tak i organizátorů, dále pak 2x v Hos�vaři, 
2x v Houštce, 1x na Vinohradech a 1x ve Stromovce. Osud Pražské veteraniády 
v posledních ročnících poznamenaly tartanové stadióny. Výsledky ze všech uplynulých 34 
ročníků se bohužel nezachovaly,       i když tehdy byly většinou jen na jednu stránku. 
Nejsou ani žádné fotografie z některých minulých veteraniád. Také discipliny se často 
měnily než se ustálily na současných dese�. 

Josef Vonášek 

J.Vonášek – vítěz výšky, dálky a trojskoku (1993)  

Po 11 letech změna stylu  
na osvědčené nůžky (2014)  
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Základní údaje jednotlivých ročníků 
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Jak běžel čas... 

1979 

Na útulném stadiónku AC Praha 1890 na Pekařce se při 
XIII. veteraniádě ČSR sešlo 36 pražských veteránů, kteří 
uskutečnili 54 startů. Byly překonány tři veteránské rekordy, které vytvořili Josef Češpiva 
v kouli, Vlasta Chlumská v oštěpu a Božena Kintzlová také v oštěpu. Na 400m zvítězil      
ve výborném čase Pavel Vitouš za 55,5 a 5km chůze vyhrál olympionik Josef Doležal. 
 

1981 

Opět na Pekařce. Na startu se sešly dvě ženy a 22 mužů. V šes� disciplinách bylo 
absolvováno 52 startů. Pozoruhodného výkonu dosáhl vítěz stovky Pavel Chaloupka 
časem 12,0 na škvárové dráze. 

1983 

Čtvrtého ročníku se zhos�l jako pořadatel Spartak Praha 4 na Děkance. O neuvěřitelných 
66 startů se postaralo 37 startujících ve 12 disciplinách. Poprvé jsme dostali odměnou 
pěkné diplomy, které tento oddíl pak dával pokaždé. Však si to také závodníci 
pochvalovali. Stejně tak chválili i organizaci. Byla to dosud nejlepší veteraniáda. 
Nejobsazovanější byly dlouhé běhy a chůze. Michal Urbánek tady zaběhl 1 km za 2:52,0! 

1984 

Na AC Praha 1890 se již potře� sešli veteráni, kteří závodili v 10 disciplinách. Za zmínku 
stojí výkon Michala Urbánka na 800m, dosáhl času 2:11,7. 

1985 

Tehdejší TJ Bohemians ČKD Praha na Vinohradech uspořádala 6. ročník. V deví�  
disciplinách startovalo 22 mužů a 2 ženy. Ve 47 startech zvlášť vynikly výkony domácího 
Jana Rubeše. 100m za 11,8 a skok daleký 633 cm. Domácím závodníkům se mimořádně 
dařilo, neboť v dálce byli na prvních čtyřech místech.  
 

1986 

Potře� na Děkance. V dese� disciplinách tu soutěžilo 23 atletů a jediná žena Ivana 
Kubicová a uskutečnilo se 43 startů. Výkony byly celkově spíše průměrné. 

 

1988 

V deví� disciplinách se 
opět na Děkance sešlo 30 
mužů a dvě ženy. 
Uskutečnili 57 startů. Na 
snímku dálkaři po soutěži. 
Zleva: Neček, Váleček, 
domácí Šťovíček, Černý, 
vítěz Josef Vonášek a vítěz 
výšky Lounek. Znovu vynikl 
výkon Michala Urbánka na 
1000m – 2:57,0. 

Na Děkance (1988) 
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1991 

Popáté a naposledy na Děkance. Ještě stále jako Přebor Prahy veteránů. A stále bez 
rozdělení do kategorií. Bylo 10 disciplin a 21 startujících uskutečnilo 45 startů. Výkony  
byly spíše průměrné. Nad průměr vynikl pouze výkon Jaroslava Fialy v chůzi na 3000m. 
Jako tře� došel Jaroslav Kočí, kterému bylo 85 let. Tři vítězství získal Zdeněk Blažej a to   
na 100m, 300m a ve skoku dalekém. 
 

1992 

Vodní stavby v Hos�vaři byly podruhé pořadatelem tentokrát již Pražské veteraniády. 
V osmi disciplinách tu soutěžilo 30 borců, z čehož bylo 5 žen. Startovali celkem 52x.  
Obdrželi jsme zajímavě navržené diplomy. Pozoruhodného výkonu dosáhl Zdeněk Blažej 
na 300m – 40,7 na škváře. 
 

1993 

První ze 14 ročníků, které se uskutečnily na Pekařce na AC Praha 1890 nepřetržitě.          
Od tohoto ročníku jsem se ujal pravidelného pořádání každým rokem. Velkou pomocnicí 
při pořádání  Pražské veteraniády mi od této doby byla Anna Klausová. V dese� 
disciplinách 28 startujících uskutečnilo 53 startů. Tentokrát nechyběly ani dvě ženy. 
 

1995 

Nejslabší veteraniáda. Pouze 12 startujících vytvořilo 35 startů. Tentokrát bylo vypsáno 
jen 6 disciplin, nebyly žádné skoky. Z žen se zúčastnila pouze Milada Peterková, která       
ve vrhu koulí porazila všechny muže. Nejlepších výkonů dosáhli Antonín Kábele a Josef 
Neček ve sprintech na 60m a 100m. 
 

1996 

Osm disciplin, 19 startujících, z toho byly 3 ženy a uskutečnilo se 39 startů. Nebylo 
dosaženo žádných pozoruhodných výkonů. Za zmínku stojí snad jen výkon Miloslava Ryby, 
který na 3000 m zvítězil o více jak 3 minuty. 
 

1997 

Jen 7 disciplin, tentokrát bez skoků. Slabá účast – pouhých 13 závodníků absolvovalo      
34 startů. Po dvou vítězstvích získali Kábele a Jílek. Výborného času dosáhl šedesá�letý 
Josef Hlusička na 3000m. 
 

1998 

22 startujících v sedmi disciplinách absolvovalo 55 startů. Poprvé byl zařazen na i hod 
břemenem. Vrhačské discipliny byly nejobsazovanějšími. Výkony ve výsledkách byly stále 
ještě uváděny bez přepočtu. 
 

1999 

Závodilo se pouze v sedmi disciplinách. 16 startujících uskutečnilo 45 startů. Znovu nebyly 
zařazeny skoky.  Za ženy se zúčastnily pouze pravidelné účastnice Klausová a Peterková. 
Nový veteránský rekord v oštěpu 41,65m vytvořil Pavel Jílek, který byl zároveň i 
nejstarším účastníkem veteraniády. Opět vrhačské skupiny byly nejpočetnější. Poprvé se                   
ve výsledkách uváděly kategorie. Pozoruhodného výsledku dosáhl Vlas�mil Vonášek, 
který ve své kategorii zvítězil hned 5x.   
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2000 

8 disciplin, 22 závodníků 
absolvovalo 67 disciplin! 
Poprvé byly výkony 
vynásobeny ročními 
koeficienty WAVA 1994 a tak 
bylo možno určit pořadí 
v disciplinách s ohledem na 
věk. A �m i vyhlásit celkově 
nejúspěšnějšího závodníka. 
Tentokrát to bylo ještě 
pouze na zkoušku, nejlepší 
se nevyhlašoval. A jak to 
tenkrát dopadlo? S 980 body 
za dálku 500 cm (na škváře 
v 63 letech) – v přepočtu 768 
cm skončil na prvním místě 
Josef Vonášek před Pavlem Jílkem (917 b. za kouli) a tře�m opět Jílkem (895 b. za oštěp, 
v přepočtu 70,36 m). 4. a 5. místo patřilo Zdeňku Karáskovi za kouli a disk. Ještě devátý 
měl 830 bodů. Protože se to setkalo s kladným ohlasem, rozhodli jsme se pro příště první 
desítku odměňovat drobnými cenami. Celkové výsledky však nebyly k dispozici okamžitě, 
neboť bylo nutno je na kalkulačce násobit věkovými koeficienty a body vyhledávat 
v tabulkách. Od této doby byly pravidelně udělovány i diplomy. Ani ty však nebyly 
okamžitě, ale byly rozdávány dodatečně.  
 

2001 

Opět jako loni 8 disciplin, 27 startujících a 66 startů. Trio nejúspěšnějších: 1. Zdeněk 
Karásek za disk s 948 body, 2. Antonín Kábele za 60m a 3. Karásek za kouli. 
Nejobsazenější disciplinou byl disk – 14 mužů. Za ženy startovaly pouze Klausová a 
z domácího oddílu Zárubová.  
 

2002 

Trochu slabší ročník. Již tradičně 8 disciplin, jen 20 závodníků s 57 starty. Nejúspěšnějším 
byl Antonín Kábele, který zaběhl 60m za 8,3 a získal 969 bodů. Byl prvním, kdo byl 
odměněn pohárem pro nejlepšího. Na druhém místě skončila Milada Peterková v kouli a 
na tře�m Jiří Beránek v disku.  

Na Pekařce – tentokrát i s medailemi (2002)  

Vrhačským disciplinám  
v roce 2000 kraloval Zdeňek Karásek (vzadu uprostřed) 
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2003 

Podobně jako před 
dvěma roky. 8 disciplin, 
28 startujících a            
58 startů. Vítězem se 
opět stal Antonín 
Kábele za 60m s 962 
body, jako druhý se 
umís�l Bedřich Řechka 
v kouli a na tře�m místě 
skončil nejstarší 
účastník Jindřich Resl za 1000m. Všichni vítězové byli odměněni zlatými medailemi. 

2004 

25. ročník. Discipliny se 
sjedno�ly na: 60m, 300m, 
1000m, výšku, dálku, kouli, 
disk a  oštěp. 23 startujících 
uskutečnilo 59 startů. 
Nejlepší trojka byla: Antonín 
Kábele s 900 body za sprint 
na 60m, druhý skončil 
nejstarší účastník Jindřich 
Resl na 1000m a tře� Bort   
za výšku – 147cm. Ferdinand 
Bort zvládl startovat v šes� 
disciplinách a mezi nejlepší 
desítkou se umís�l hned 4x!!! 

  

2005 

Ve 26. ročníku se v  osmi disciplinách podařilo 28 závodníkům startovat 72x. Byl to za�m 
nejvyšší počet startů ze všech veteraniád. Tentokrát se zúčastnilo dokonce sedm  žen. 
Všechny discipliny, až na výšku, byly početně obsazeny. Pozoruhodného výkonu zde  
dosáhl Robert Čepek, 
který zaběhl kilometr 
za 2:44,8. Ani tento 
výkon mu však         
na celkové vítězství 
nestačil. Nejvíce 
bodů 980 dosáhl 
sprintér Antonín 
Kábele, který zaběhl 
v sedmdesá� letech 
60m za 8,5 a to       
na škváře.  

Na AC Praha 1890, 
uprostřed Ferdinand Bort se 4 zlatými medailemi (2004) 

28 veteránů se zúčastnilo 26. ročníku na AC (2005)  

Vítěz běhu na 300m Kábele  
před Jankovským krátce po startu (2003) 
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Druhý skončil 
nejstarší účastník 
Jindřich Resl, který 
za běh na 1000m 
dostal 941 bodů a 
tře� skončil Pavel 
Jílek za kouli s 930 
body. Čepek byl 
čtvrtý s 890 body. 
Po dvou vítězstvích 

získali Pavel Jílek, 
Thomas Endrody, 
Michaela Vrdlovcová  a 
Milada Peterková. 
Vlas�mil Vonášek si 
vyzkoušel již potře� 
startovat znovu v šes� 
disciplinách! A vůbec si 
nevedl špatně. 

2006 

Poslední ročník na 
AC Praha 1890. Jen        
18 startujících, ale s 
53 starty. Závodilo se 
v osmi disciplinách. 
Nezpůsobilá výška 
byla nahrazena 50m 
– tentokrát ještě 
mimo soutěž. Noční 
liják zřejmě odradil 
spoustu závodníků, 

ale � mohli jen litovat. Veteraniáda se přesto vydařila. Trio nejlepších bylo: Ladislav Bre�, 
který za 1000m 
získal 946 bodů, 
druhý Josef 
Vonášek, který 
tady měl tři 
vítězství, s 935 
body za skok 
daleký a tře� 
Pavel Jílek s 931 
body za kouli.  

Po startu na 1km muži – zleva Sehnal, Matzner, Durdis,  
vítěz Čepek, Záruba, Zedník, nejstarší Resl, Fiedler a Doleček   

Po startu na 1km ženy –  
Endrody, Krumlová, Ročňáková, Zárubová, Vrdlovcová a Fanturová 

Start na 1 km - vlevo Josef Průcha,  který jako časoměřič tu nikdy nechyběl 

Naposledy na škváře na AC Praha 1890 (2006)  
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2007 

Poprvé na tartanu a to v Houštce. Sprinteři už nechtěli závodit na škváře a nechtěli ani 
ručně měřené časy. Bylo proto potřeba se poohlédnout po jiném stadiónu. Nově 
zrekonstruovaný stadión Emila Zátopka ve Staré Boleslavi byl proto ideální. I když Pražská 
veteraniáda proběhla současně s krajským přeborem družstev, zájem byl nečekaný – 37 
startujících a 102 startů v osmi disciplinách. Nejúspěšnějším závodníkem se stala Jarmila 
Klimešová s dosud nepřekonanými 1108 body za hod oštěpem. Druhý skončil Wilfried 
Landmesser v kouli a tře� Petr Louda za 1000m. Nejstarším závodníkem byl Jindřich Resl, 
kterému bylo 86 let. Adrien Sehnal a Vlas�mil Vonášek startovali 8x.  

2008 

Podobně tomu bylo i následující rok. Tentokrát bylo poprvé použito elektrické měření, 
což potěšilo hlavně sprintery. 38 veteránů uskutečnilo 80 startů v 9 disciplinách.  
Nejúspěšnějším se stal Josef Neček s 1022 body za 60 m, který byl zároveň i nejstarším      
s 80 roky. Na 2. místě skončil Jaroslav Čech a 3. byl Václav Šejbl. Oba za 1000m. Poprvé 
byla vyhlašována i ak�vita. Je to součet všech startů každého závodníka v posledních pě� 
ročnících. Prvním vítězem se stal Adrien Sehnal.  
  

2009 

Tento rok jsme doufali, že se nám podaří získat stadión pouze pro Pražskou veteraniádu. 
Pořadatelé v Houštce nám však na poslední chvíli změnili podmínky, které jsme nemohli 
akceptovat. Nebyl žádný sponzor, veškeré výdaje se hradily jen ze startovného. Proto  
tento rok nebylo možno veteraniádu uspořádat. Byla to velká škoda. 

 

2010 

Pro tento rok nám díky Jindřichu 
Linhartovi vyšli vstříc pořadatelé na 
Olympu Praha a tak jsme mohli 

v nastavené laťce pokračovat. 42 závodníků 
uskutečnilo 103 startů v 8 disciplinách, což bylo 
za�m nejvíce. Nejúspěšnějším se stal Pavel Fencl 
s 1084 body, které dostal za výkon 13,80 ve vrhu 
koulí. Druhé místo obsadil Václav Sosna s 1032 body 
za disk a tře� byl Václav Šejbl s 964 body za 1000m. 
Nejstarším účastníkem byl 81letý Pavel Jílek. Poprvé 
byly použity nové věkové koeficienty WMA. Stále 
ještě se však výsledky počítaly na kalkulačce a 
vyhledávaly v bodovacích tabulkách. Také diplomy 
se vypisovaly ručně. Ak�vitu obhájil loňský vítěz 
Adrien Sehnal. 

celkový vítěz  
30. ročníku v r. 2010  

Pavel Fencl 

Start na 300m ve Stromovce (2010) 
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2011 

Poprvé v Edenu na ASK Slavia Praha. Tady 
nastal velký zlom v pořádání a organizaci 
dalších veteraniád. Za přispění mých 
spolupracovníků Jany Zemanové a Luboše 
Vonáška se přešlo na počítačové zpracování 
výsledků. Ještě první rok se vyskytlo pár 
drobnos�, které se daly vylepšit, ale 
v dalších ročnících už vše běželo tak jak 
mělo. Dalším přínosem byly elektronicky 
měřené časy, které cílovou kamerou 
zajišťuje Petr Ronovský. Přitom nárůst 
závodníků byl obrovský. 67 startujících 
uskutečnilo 166 startů! Přišlo 25 nových 
veteránů. Startovalo se v 9 disciplinách.     
Na přání sprinterů byl nově zařazen běh      
na 50m. Absolutní vítězkou se stala Jarmila 

Klimešová s 1073 b. za kouli a obsadila i druhé místo s 1069 b. za oštěp. Tře� skončil 
Pavel Fencl s 1036 body za kouli. Úroveň byla vysoká – první čtyři přes 1000 bodů! 
Nejstarším účastníkem byl Pavel Jílek s 82 roky a v ženách to byla Naděžda Houštecká      
s 80 roky, nejstarší žena v historii Pražské veteraniády. V ak�vitě poprvé zvítězil Vlas�mil 
Vonášek a odnesl si pohár. 
 

2012 

V Edenu podruhé. Tento rok byla Pražská veteraniáda z finančních důvodů ohrožena. 
Díky Janu Pospíšilovi, který sponzorsky přispěl na celý pronájem stadiónu se však mohla 
konat. Opět byl rekordní nárůst a to jak v počtu 70 startujících, tak i v počtu  180 startů. 
Bylo uskutečněno deset disciplin a bylo vytvořeno 10 českých rekordů. Na přání byl 
zařazen trojskok. Při počítačovém zpracování došlo k dalšímu posunu. Tiskly se už i 
startovní lis�ny a diplomy. Obdivuhodný výkon předvedl Jaroslav Calda ve skoku do 
dálky. Získal za to 1045 bodů. Jeho výkon 572 cm, v přepočtu téměř 8 metrů, mu přesto 
na vítězství nestačil. 
Vítězem se stal Miloš Gryc 
s 1063 body za hod diskem. 
Trojici nejlepších uzavíral 
domácí Antonín Kábele 
s 992 body za 60m. Pohár si 
odnesla i nejlepší žena 
Jarmila Klimešová, stejně 
jako nejak�vnější Vlas�mil 
Vonášek. V jednotlivých 
disciplinách byli medailemi 
poprvé odměněni tři muži a 
vítězná žena.  

Nejlepší oštěpaři Srb, Jílek, J. Vonášek a Klimešová 
(2012)  

Jarmila Klimešová,  
absolutní vítězka  

31. ročníku PV  
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2013 

Do tře�ce Eden a 33. ročník. Mírný pokles v účas� byl zaviněn �m, že to bylo týden po 
našem MČR. Přišlo 59 startujících a uskutečnilo 164 startů. Stejně jako loni bylo 10 
disciplin. V průběhu závodů padlo 6 veteránských rekordů. Nejúspěšnějším se stal opět 
Miloš Gryc, který si vylepšil loňský výkon na 52,81m v hodu diskem a získal 1089 bodů. 
Druhý byl Jaroslav Lorenc s 1002 body za výšku 172 cm. Tře� skončila nejlepší žena, 
domácí Jana Frabšová, za běh na 60m v čase 8,55 s 949 body. Pohár pro nejlepšího 
v ak�vitě, kde již byli vyhlášeni první tři, si odnesl Václav Toman, který společně s Josefem 
Vonáškem, startoval 9x.  Nově byla oceněna i nejak�vnější žena, kterou se stala Miloslava 
Ročňáková. Nejstarším byl 85 letý Josef Neček a nejvzdálenějším Dušan Chebeň z Nitry. 
Všichni účastníci starší 80 let obdrželi drobnou pozornost.  

 

2014 

34. ročník se konal znovu na Slavii a byl rekordní po všech stránkách. Zúčastnilo se          
75 startujících, kteří uskutečnili 206 startů a bylo pro ně připraveno 6 pohárů.               
V 10 disciplinách padlo 7 veteránských rekordů. Každý rekordman si odnesl drobnou 
cenu. Celkově zvítězil Josef Neček, který dosáhl 1079 bodů za 60m. Stal se také historicky 
nejstarším účastníkem všech ročníků. Bylo mu 86 let a 7 měsíců. Druhý v celkovém pořadí 
skončil Miloš Gryc s 1057 body za disk, tře� Bedřich Řechka s 990 body za kouli. Nejlepší 
ženou se stala Jarmila Klimešová. Soutěž v disku mužů byla zároveň i 1. ročníkem 
Memoriálu Zdeňka Karáska. 
Vítězem se stal Miloš Gryc. 
V ak�vitě žen byly nově oceněny 
první tři ženy, vítězka Dana 
Dvořáková obdržela pohár, u mužů 
obhájil loňské prvenství Václav 
Toman, přestože Adrien Sehnal 
startoval ve všech 10 disciplinách! 
Že to byl mí�nk mezinárodního 
formátu potvrzují čtyři závodníci, 
v čele s Mikulášem Dzurindou, kteří 
přijeli až ze Slovenska. 

Na startu 60m, ani se nechce věřit, že toto jsou veteráni (2013) 

Nejlepší desítka 2014 



�1212 

 

Prof. Mudr. Pavel  
Kalvach, CSc.  

JUDr. Michal  
Frabša  

Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří nejvíce podporují Pražskou veteraniádu a 
to Magistrátu hlavního města Prahy a Sdružení veteránů Českého atle�ckého 
svazu. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří v uplynulých letech 
Pražskou veteraniádu podpořili. Jsou to: JUDr. Michal Frabša, Ing. Jan Pospíšil, CSc., 
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Petr Ronovský, Anna Klausová, Václav Toman, 
Dana Dvořáková a Ing. Zdeněk Vencálek. 

Rovněž děkuji všem dalším, kteří přispívali různými cenami. Mimořádné 
poděkování si zaslouží také vedení ASK Slavia Praha, které nám v posledních letech 
vždy vyjde vstříc a ochotně zapůjčuje stadión. Musím poděkovat i atle�ckému 
oddílu TJ Bohemians Praha, který celou akci pořádá, v čele s jeho předsedou       
Ing. Jaroslavem Ficem. 

             
 
 
 
 
 
 
 

 

Za organizační tým Pražské veteraniády:  
Josef Vonášek, jediný účastník všech 34 ročníků, 
spolupracovali: Jana Zemanová, Luboš Vonášek 
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