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Dátum narodenia: 1.6.1938
Miesto narodenia: Žilina

Vzdelanie:
Vysoká škola pedagogická, Bratislava

Funkcie:
Zakladateľ atletického oddielu pri TJ Slovan ZVS Nová Dubnica aj člen výboru AO
Člen výborov atletiky pri OV aj KV ČSZTV
Tréner a aj rozhodca atletiky
Vedúci družstiev v atl. súťažiach v celej ČSSR
Podpredseda Komisie OZ pri SÚV ČSZTV v Bratislave
Člen K OZ pri ÚV ČSZTV v Prahe
Pedagóg na: Gymnáziu v Ilave, ZDŠ v Plevníku-Drienovom, 1.ZŠ v Novej Dubnici

Najväčšie úspechy:
- 5. miesto s družstvom 1. ZŠ Nová Dubnica v celoštátnom finále pion. atl. štvorboja v Brne (1968)
- 1. miesto s družstvom TJ Slovan na celoštát. finále vo viacboji OZ v Zlíne (1969) - 1. miesto s
družstvom TJ Slovan na celoštát. finále vo viacboji OZ v Dunajskej Strede (1970) a tu aj 1. miesto v
jednotlivcoch
- 1. a 3. miesto v atl. štvorboji žiakov na M ČSSR vo Vlašimi (1968)
- 1. miesto v ml. doraste v behu na 100 m na M ČSSR v Čes. BUdějoviciach (Peter Filo 1966)
- atletické rekordy Slovenska aj ČSSR (napr. s atlétmi: Jozef Žikla, Stanislav Jánošík, Marián
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Najvyššie ocenenia:
Všetky 3 stupne odzn. "Za rozvoj čs. tel. a športu" od OV, SÚV ČZTV, a ÚV ČSZTVV
Pamätná medaila "Za rozvoj atletiky" od ÚV ČSZTV v Prahe

Zaujímavosti:
F. Wild sa významne postaral o rozvoj atletiky v Novej Dubnici. Svedčí o tom fakt, že svojpomocne
pomáhal vybudovať doskočiská pre skok do diaľky a výšky. Pre behy využíval škvarové futbalové
ihrisko a pre dlhšie behy cestu od I. ZDŠ po II. ZDŠ a späť. Školské volejbalové ihrisko poslúžilo ako
dopadová plocha pre vrh guľou. Vybavenie, ako štartovacie bloky, štafetové kolíky, prekážky,
informačné tabuľky pre vrhy a hody, odrazové dosky, stupne víťazov..., si vyrábali tiež svojpomocne
v rámci pracovného vyučovania a aj popoludní vo voľnom čase.
F. Wild sa angažoval tiež v kultúrnej oblasti. Účinkoval v skupine MsKS v kaviarni hotela Lunik. Viedol
112 - členný detský spevokol. Hral v ľudovej hudbe folklórneho súboru Strážov. Robil korepetítora na
klavíri a akordeóne spevákom v rôznych súťažiach.
Od roku 1972, približne dvadsať rokov, bol aj členom ľudovej hudby učiteľov „KANTORI“.

František Wild, učiteľ, zakladateľ atletického oddielu, dlhoročný tréner, 1989

Zdroj: História športu v Novej Dubnici 1955 - 2018.

Informácie boli publikované na základe súhlasu mesta Nová Dubnica.
Zdroj: ONDŘEJÍCĚK, M. 2019. História športu v Novej Dubnici 1955 - 2018. Vydavateľstvo: Mesto
Nová Dubnica. ISBN 978-80-570-1214-6.
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