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SPORTOVEC MOSTECKA

Úterý, 02 Leden 2007 14:28 

Jako každý rok, tak i za rok 2006 může široká veřejnost spolurozhodovat o celkovém pořadí ankety o 
“Nejúspěšnějšího sportovce mosteckého okresu”. Vyhlašovatelem této ankety jsou okresní sdružení 
Českého svazu tělesné výchovy Sportmost, mostecký deník a město Most. V nominacích na 
nejúspěšnější jednotlivce loňského roku jsou i tři zástupci našeho atletického klubu. V kategorii 
dospělých je nominována Vendula Praská - trojnásobná krajská přebornice, v kategorii mládež je 
nominován David Melničuk – dvojnásobný mistr České republiky dorostu a konečně v kategorii 
veteráni je to Ivo Řezáč – několikanásobný veteránský šampión ČR a úspěšný závodník v 
mezinárodních veteránských soutěžích.

Hlasování je právě nyní v plném proudu a bude uzavřeno dne 29. ledna 2007. Veřejnost může hlasovat 
prostřednictvím vyplněných hlasovacích kuponů, které jsou k dispozici při zakoupení jakéhokoliv 
vydání Deníku Mostecka. Doručovací adresa je: Deník Mostecka, Budovatelů 1995/4, 434 01 Most. 
Dále je možno hlasovat formou zaslání mailové pošty na adresu: zdenek.koza@denik.cz.
Podpořte naše sportovce – dejte jim svůj hlas a přispějte tak k jejich společenskému ocenění i 
propagaci našeho atletického klubu!!! 

SPADLA STRAHOVSKÁ HALA

Pátek, 19 Leden 2007 14:30 

Vichřice, která se prohnala 18. ledna přes naši republiku, strhla přetlakovou halu na pražském 
Strahově. Dá se předpokládat, že halová sezóna na Strahově pro letošní rok skončila. Havárie 
strahovské haly způsobí obrovské problémy celé české atletice. Při nedostatku jiných podobných hal v 
ČR nastává problém pro zajištění tréninků značného počtu atletů i organizaci halových soutěží. Jednou 
z nich měl být i halový přebor Ústeckého kraje dne 4.2.2007, jehož pořadatelem je právě litvínovský 
klub. Začnou tak jednání o přesunu závodu do jiné haly. 
Tato tragická událost opět poukázala na nutnost zabývat se mnohem intenzivněji výstavbou krytých 
atletických hal na území celé ČR. 

VÝBĚR ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ BYL ZAHÁJEN

Pátek, 19 Leden 2007 14:32 

V souladu s usnesením valné hromady klubu byl v současné době zahájen výběr členských příspěvků 
za rok 2007. Vedení klubu přijalo několik opatření, která by měla zkvalitnit evidenci členské základny 
a přispět k lepší platební disciplíně členů klubu. 
Výběr příspěvků u aktivních sportovců budou zajišťovat pouze trenéři ve svých tréninkových 
skupinách. U všech ostatních členů, včetně nezařazených sportovců, provádí výběr příspěvků pouze 



sekretář klubu. Alternativou je platba na bankovní účet klubu (informaci o čísle účtu poskytne sekretář 
klubu) s tím, že variabilním symbolem bude rodné číslo plátce.
Prvním letošním termínem pro platbu příspěvků byl 15. leden - I. splátka dětských příspěvků ve výši 
400 Kč. Dne 31. ledna končí termín na platbu zvýhodněných celoročních příspěvků pro aktivní 
sportovce nad 15 let věku ve výši 700 Kč nebo I. splátka příspěvků pro tuto kategorii ve výši 400 Kč. 
Vedení klubu upozorňuje na skutečnost, že v případě prodlení s platbou budou neplatičům pozastaveny 
veškeré klubové výhody, a to až do zaplacení! 

KLUB MÁ NOVÉHO SEKRETÁŘE

Pátek, 19 Leden 2007 14:34

Atletický klub změnil, po více než jednom roce, sekretáře. Novým sekretářem se stala Eva Hamplová, 
která byla zároveň kooptována do výkonného výboru klubu. Bývalý sekretář, Vendula Praská, zůstává 
i nadále členkou výkonného výboru klubu a bude pokračovat v práci trenérky nejmenších atletů. Tyto 
změny, ke kterým došlo na základě dohody, byly schváleny na prvním letošním zasedání výkonného 
výboru dne 18.1.2007, v souladu se stanovami klubu. Výkonný výbor byl tímto rozšířen na 9 členů.

SPRINTÉRSKÝ TROJBOJ LITVÍNOVSKÝCH ŠKOL

Pátek, 26 Leden 2007 14:35 

Dne 23.1. 2007 se v hale na Koldumu uskutečnily závody ve sprintu. Zúčastnily se téměř všechny 
Základní školy z Litvínova a Meziboří. Tohoto sprintérského trojboje se zúčastnilo celkem 61 dětí – 
zatím nejvíce ze všech pořádaných ročníků. Děti musely uběhnout 40m, 50m a 140m, časy se sčítaly a 
vyhrál ten kdo měl nejmenší součet časů.
V kategorii mladších žákyň ( 1994 a mladší) se na 1.místě umístila Saša Melcrová, které je pouhých 
10let a je členkou AK Litvínov, s celkovým časem 38,6s. Na 2.místě skončila Karolína Perglerová ze 
ZŠ Ruská s celkovým časem 38,7s a na 3.místě Iva Valíčková ze ZŠ Hamr s časem 39,1s. V kategorii 
starších žákyň ( 1992 – 1993) si 1.místo vybojovala Michaela Moravcová ze ZŠ Ruská, která je 
členkou AK Litvínov a její výsledný čas byl 36,5s. Na 2.místě se umístila bývalá atletka Lucie Lobo 
ze sportovní školy s překvapivým časem 37,3s a na 3.místě skončila Šárka Pájecká ze ZŠ Hamr s 
celkovým časem 37,4s.
V kategorii mladších žáků ( 1994 a mladší) na 1.místo dosáhl Michal Kosek ze ZŠ Ruská s výsledným 
časem 37,8s. 2.místo si vybojoval Jan Pilař ze ZŠ Hamr s časem 38,5s a 3.místo patří Karlu Šeflovi ze 
SSZŠ s celkovým časem 39,0s. U starších žáků ( 1992 – 1993) si na stupně vítězů vystoupil Pavel 
Uhlíř ze SSZŠ s výborným součtem časů 32,4s., 2.místo si vybojoval Oleg Řebíček ze ZŠ Ruská s 
výsledným časem 33,5s a na 3.místě se umístil Ivo Zedek ze SSZŠ s časem 33,7s.
Závody proběhly ve výborné sportovní atmosféře a bez zranění. Děkujeme všem školám za jejich 
velkou účast a těšíme se zase za rok.

POJĎTE DĚLAT ATLETIKU

Úterý, 06 Únor 2007 14:36 



Atletika je základním sportovním odvětvím, které zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti člověka, tj. 
běhy, chůzi, skoky, vrhy a hody. Atletika zajišťuje všestranný rozvoj a současně poskytuje široký 
výběr pro sportovní vyžití. Atletická cvičení jsou součástí tělesné přípravy většiny sportů.Každý si 
najde disciplinu, která ho baví a jde mu nejlépe.

KRAJSKÉ PŘEBORY POPRVÉ ZA HRANICEMI

Úterý, 13 Únor 2007 14:39 

Dne 10.února se v německých Drážďanech konaly 
krajské přebory Ústeckého kraje mužů, žen, 
dorostenců, dorostenek, staršího a mladšího žactva v 
hale. Nádherná drážďanská hala přivítala 250 
závodníků a závodnic. Litvínovští závodníci nasbírali 
celkem 16 medailí, což je pro jednu z nejméně 
početných výprav jistě velký úspěch.

Na 60m v kategorii mladších žákyň se předvedla 
nejmladší závodnice z celého startovního pole 
litvínovských závodníků Daniela Polívková a zaběhla 

tuto trať za 10,65s. Jako starší žákyně startující Michaela Moravcová tuto trať zvládla velmi dobře v 
osobním rekordu 8,99s. V kategorii dorostenek se objevila Denisa Doskočilová jako nováček a 60m 
zaběhla za 9,05s. Za ženy nastoupily 2 litvínovské závodnice Eva Hamplová a Nikola Minarčíková. 
První jmenovaná si časem 8,63s ve finále vybojovala bronzovou medaili a Nikola Minarčíková si 
zaběhla osobní rekord 8,91s. a jen těsně do finále nepostoupila.
Na stejné trati, ale v kategorii mladších žáků se ukázal již velmi zkušený Tomáš Slezák, který dosáhl 
též pěkného osobního rekordu 9,83s. Petr Melničuk startující jako starší žák zaběhl 60m za 
standardních 8,20s. a zde startoval též Daniel Krsek a předvedl 9,28s. V kategorii mužů se představil 
překvapivě i vrhač Lukáš Bubeníček a dosáhl solidního času - 8,11s. Zkušený Jiří Birnbaum si 
vzpomněl na svá úspěšná sprintérská léta a časem 7.36s. ve finále získal bronzovou medaili.
Na 150m v kategorii mladšího žactva si nejlépe vedl Tomáš Slezák, který zaběhl velmi pěkný čas 
24,70s. U staršího žactva velmi dobře běžel Daniel Krsek, který si vytvořil osobní rekord o více jak 
půl vteřiny na 23,42s.
Na trati 200m v se v kategorii dorostenek se objevila již zmiňovaná Denisa Doskočilová a časem 
30,90s obsadila šesté místo, na stejné trati, avšak v kategorii žen se objevily 2 litvínovské závodnice a 
to opět Eva Hamplová (29,08s) a Nikola Minárčíková ( 30,38s), které obsadily čtvrté, resp. šesté 
místo. Za muže startovali Zbyněk Nývlt, který zaběhl výborný čas 24,27s a získal tak stříbrnou 
medaili a Pavel Cmíral zaběhl čas 24,78 a skončil osmý.
V kategorii mladších žákyň startovala v běhu na 300 m mladičká Daniela Polívková, která zabojovala 
s touto tratí a díky času 60,32s. si odnesla bronzovou medaili. U starších žákyň si velmi dobře vedla 
Michaela Moravcová ( 50,57s – osobní rekord) a skončila šestá. Petr Melničuk jako starší žák si 
vytvořil pěkný halový osobní rekord a to 44,35s a umístil se na krásném 3. místě, dále Daniel Krsek v 
čase 50, 86s. doběhl šestý.
Na 400m trati se představila zkušená Vendulka Praská ( 64,54s), která se umístila s přehledem na 2. 
místě. V kategorii dorostenců si zaběhl tuto trať David Česal za 57,32 – vytvořil si tak osobní rekord a 
skončil osmý.
Na 800m trati v kategorii mladších žákyň startovala Alexandra Melcrová . Zkušená ještě ne 



jedenáctiletá půlkařka nenechala nikoho na pochybách o svém vítězství a vyhrála pro Litvínov jednu 
ze dvou zlatých medailí (čas 3:06,59s). Na stejnou trať, avšak v kategorii žen se postavila Helena 
Buchlová ( 2:38,91s) a umístila se na 3. místě. V kategorii mužů pak startoval lepšící se Pavel Cmíral 
(2:04,52s), který se umístil na bramborové pozici (na 4. místě).
K nejdelší trati závodu k 1500m se bojovně postavil Martin Česal, který si zaběhl čas 4:57,19s a získal 
tak 3. místo.
Na 60m překážek žen se postavily na start 2 litvínovské závodnice a to Eva Hamplová a Lucie 
Kommová ( kategorie ženy). První z jmenovaných zaběhla čas 10,61s a umístila se na 2. místě. Lucie 
Kommová si vytvořila osobní rekord časem 11,68s a umístila se na 3. místě.
Skok vysoký žákyň byl bohatě obsazen, avšak z Litvínova pouze jedna závodnice a to Michaela 
Polívková, která si vytvořila osobní rekord výkonem 130cm a skončila šestá. U žen Lucie Kommová 
získala bronzovou medaili výkonem 140cm. V kategorii mužů se objevil již zkušený výškař Jan 
Jelínek a skočil 195cm a skončil na 4. místě.
Ve skoku dalekém mladších žákyň jsme mohli vidět Alexandru Melcrovou ( 343cm) a Barboru 
Koczkou ( 333cm). Michaela Moravcová jako starší žákyně se umístila na 5. místě slušným výkonem 
410cm a Michaela Polívková výkonem 366cm skončila desátá.. Obě zmiňované v osobním rekordu. U 
dorostenek Denisa Doskočilová dolétla do vzdálenosti 420cm a skončila pátá. Za ženy závodila Lucie 
Kommová a s výkonem 373cm nebyla vůbec spokojena. V kategorii starších žáků se představil Petr 
Melničuk výkonem 463cm a skončil šestý. Velké oslavy mohli propuknout v litvínovském táboře po 
skoku dalekém mužů , když litvínovští dálkaři Jiří Birnbaum (626cm) a Jan Jelínek ( 614cm) obsadili 
první a druhé místo.
V trojskoku žen se objevily dvě litvínovské závodnice. Vendula Praská obsadila pěkným výkonem 
10,37m druhé místo a Eva Hamplová skončila výkonem 10,27cm čtvrtá, když na medaili stačilo přidat 
pouhý 1 centimetr. V kategorii mužů bojoval Jiří Birnbaum, a když skočil do vzdálenosti 12.70 m, 
znamenalo to výborné druhé místo. 

KOLDŮMSKÁ LAŤKA

Čtvrtek, 22 Únor 2007 14:45 

Dne 19.2.2007 se ve sportovní hale na Koldomu uskutečnily závody ve skoku vysokém litvínovských 
základních škol. Těchto závodů se zúčastnily 4 základní školy z Litvínova a jeho okolí.
V kategorii mladších žákyň (ročník 1994 a mladší) se na prvním místě umístila Martina Lišková ze ZŠ 
Hamr výkonem 115cm, druhé místo vybojovala Darina Roučková z 1.ZŠ Litvínov, která skočila do 
výšky též 115cm, avšak na pokusy se umístila “až druhá”. A třetí místo si zasloužila Petra Čermáková 
ze ZŠ Hamr výkonem 110cm.
V kategorii starších žákyň ( ročník 1992 – 1993) se na prvním místě umístila litvínovská atletka 
Michaela Polívková ze SSŽŠ Litvínov krásným výkonem 130cm, 2.místo a také pytlík sladkostí 
vyhrála Jiřina Kabourková ze ZŠ Meziboří výkonem 125cm. A na 3.místě skončila Monika 
Schejbalová z 1.ZŠ Litvínov výkonem 125cm.
V kategorii mladších žáků ( ročník 1994 a mladší) se na 1.místě umístil Ladislav Gál ze ZŠ Hamr 
pěkným výkonem 125cm, 2.místo si vybojoval Jan Kraus ze ZŠ Meziboří výkonem 125cm a na 
3.místě skončil Jan Pilař ze ZŠ Hamr výkonem 120cm.
V kategorii starších žáků (ročník 1992 – 1993) se na 1. místě umístil Michal Králík ze ZŠ Meziboří v 
solidním výkonu 155cm. 2.místo si zasloužil Václav Olmer z 1.ZŠ Litvínov výkonem 150cm a na 
3.místě se umístil Luděk Ptáček ze ZŠ Meziboří výkonem 145cm.
Závody proběhly bez zranění a s dobrou diváckou kulisou a zúčastnilo se celkem 34 dětí.



HODNOCENÍ ROKU 2006 SLOVY PŘEDSEDY KLUBU

Čtvrtek, 22 Únor 2007 14:47

Vážení přátelé a příznivci atletiky,
uplynul další rok a tak nastal tradiční okamžik zrekapitulovat a připomenout významnější i méně 
významné události, které se odehrály v životě našeho klubu. Rok 2006 byl padesátým devátým rokem 
v historii litvínovské atletiky. Původně měl být rokem jubilejním, ale po utvrzení, že organizovaná 
atletika zde vznikla až v únoru 1947, byly oslavy šedesátiletého výročí odsunuty do roku 
následujícího. Tento posun však přichází vhod, neboť se očekává, že v roce 2007 bude dostavěn a 
zprovozněn nový atletický stadion na Meziboří. Oslavy významného výročí tak snad můžeme spojit s 
dalším historickým okamžikem, a to se slavnostním otevřením nového atletického stadionu s umělým 
povrchem.

Rok 2006 byl také prvním rokem dvouletého funkčního období nového vedení našeho klubu. Pokrok, 
kterého jsme dosáhli ve všech sférách života klubu, dokazuje, že byly zvoleny správné metody, 
zejména týmová spolupráce a manažerský styl řízení. Ne vždy byly tyto metody populární a ne vždy 
se líbily, ale zcela jistě přinesly klubu značný užitek. Účty byly řádně složeny na valné hromadě klubu, 
která se uskutečnila dne 16.12.2006. Klub vykázal kladný hospodářský výsledek i při zvýšených 
výdajích, které dosáhly částky téměř 500.000 Kč. Členská základna narostla oproti předchozímu roku 
o 18 %, nejvíce u dětí a mládeže ve věku do 18 let, kde nárůst činil 53 %. Tento nárůst byl ovlivněn 
aktivní náborovou politikou klubu, rozšířením počtu trenérů a tréninkových skupin. 
Přetrvávajícím problémem bylo zcela nedostatečné materiálně-technické zázemí pro kvalitní 
atletickou přípravu. Tento nedostatek se pouze částečně podařilo eliminovat angažováním pracovníka, 
který se plně věnoval údržbě atletické části stadionu. Určitým řešením bylo také dojíždění na tréninky 
do Bíliny. Začátkem roku 2006 představitelé klubu podepsali společnou Deklaraci s městy Litvínov a 
Meziboří, TJ Baník Meziboří a společností SPORTaS, na základě které je podporována výstavba 
nového atletického stadionu s umělým povrchem na Meziboří. Od tohoto okamžiku klub zaujal aktivní 
postoj pro naplnění Deklarace. Zároveň jsme předložili nabídku pomoci Ústeckému atletickému svazu 
k prosazení a realizaci myšlenky vybudovat krajskou atletickou halu v regionu. Tato naše nabídka však 
prozatím nebyla využita.
Rok 2006 byl pro náš klub i velmi úspěšným sportovním obdobím. V halové sezóně jsme získali dva 
tituly Mistra České republiky v kategorii dorostu, na dráze pak 5. a 11. místo na Mistrovství ČR 
juniorů a dorostu. Druholigová družstva mužů a žen splnila výkonnostní cíle, v krajských přeborech 
dosáhla slušného umístění družstva staršího a mladšího žactva. V důsledku předchozí déletrvající 
sportovní stagnace klubu se nepodařilo postavit dorostenecká a juniorská družstva a dá se očekávat, že 
tento trend bude ještě několik let pokračovat, do doby než “zestárne” dnešní žákovská a předžákovská 
generace. Neuspokojivé podmínky pro sportovní činnost zásadně ovlivnilo i počet a kvalitu soutěží 
organizovaných klubem. Přesto jsme uspořádali nebo se podíleli na organizaci celkem 8 soutěží, 
vesměs pro děti a mládež. Naši sportovci se zúčastnili celkem 4 klubových soustředění, na kterých se 
však klub prozatím nemohl finančně podílet. Koncem roku 2006 byla poprvé v historii vyhlášena 
anketa o nejlepších deset atletů klubu, která byla slavnostně vyhodnocena v průběhu společenského 
večera při příležitosti ukončení atletické sezóny. Poprvé byly také zpracovány halové rekordy klubu, 
které naleznete na těchto webových stránkách.



Značná pozornost byla věnována kvalitě a aktuálnosti internetových stránek našeho klubu. Troufám si 
tvrdit, že jejich úroveň je velmi dobrá a plně postačuje k dosažení maximální informovanosti členů a 
příznivců klubu a k široké propagaci klubu. Přesto existují nedostatky, kterých jsme si vědomi a bude 
naší snahou tyto závady postupně odstranit. Také se začalo pracovat na inovaci stránek a jejich nová 
podoba bude zveřejněna v průběhu roku 2007. 
Závěrem si dovolím vzpomenout na člověka, který nás v roce 2006 navždy opustil. Petr Hellmich byl 
jedním z nejlepších, ne-li nejlepším atletem litvínovské historie. Věřím, že si na něj i na jeho velké 
úspěchy vzpomeneme nejenom při letošních oslavách, ale často i v budoucnosti.
Ing. Jiří Melničuk
předseda klubu 

JARNÍ PŘESPOLNÍ BĚH

Čtvrtek, 08 Březen 2007 14:50 

V neděli dne 4. března 2007 se v Lounech za pěkného počasí uskutečnil přespolní běh. Z Litvínova si 
přijelo zazávodit celkem 6 mladých atletů a atletek.
V kategorii přípravka do 9 let se na krásném 2. místě umístil Jan Pleva, který běžel 500m v čase 
2:00,5s. V té samé kategorii, ale u děvčat se též na 2. místě umístila překvapivě Nikola Zástavová 
(2:09,2s), u které jsme zjistili, že tato trať jí není vůbec cizí. V kategorii přípravka do 11 let jsme mohli 
vidět na trati dlouhé 500m Alexandru Melcrovou a Danielu Polívkovou, které se umístily na 2. a 3. 
místě s časy 1:54,9s resp. 2:05,7s.
V kategorii starších žáků se objevil Petr Melničuk a umístil se na 10. místě a zaběhl trať 2 300 m za 
9:45,1s. V kategorii starších žákyň se představila Michaela Polívková, která běžela 1 700m a dokázala 
se s touto tratí velmi dobře poprat, když zaběhla čas 7:56,0s a skončila na 9. místě.
Závody proběhly za slunečného počasí, děti získaly diplom a balík sladkostí a závody se všem velmi 
líbily.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ LITVÍNOVSKÝCH ŠKOL

Středa, 14 Březen 2007 23:24 

V pondělí 25.9.2006 proběhly na letním stadionu v Litvínově 
závody, na kterých se mezi sebou utkali žáci a žákyně škol 
Litvínovska. Každý závodník musel projít 4 disciplínami a to 
během na 60m a 800m, skokem dalekým a hodem míčkem a na 
základě těchto 4 disciplín se vyhlašoval vítěz.
V kategorii mladších žáků ročníků 1997 a mladší se na 1.místě 
umístil osmiletý Jan Pleva, na 2. místě skončil Martin Švarc a 
3.místa dosáhl Petr Chvojka. Mezi žákyněmi narozenými v roce 
1997 a mladší se na 1.místě umístila otřelá atletka Daniela 
Polívková a na 2. a 3.místě skončily Petra Macháčková a Nikola 

Zástavová. Z ročníků narozených v roce 1995 a 1996 se u chlapců na 1.místě umístil David 
Hauptvogel, 2. skončil Tomáš Slezák a 3.místo vybojoval Jiří Liška. V téže kategorii, ale děvčat na 
stupně vítězů vystoupily Alexandra Melcrová, Emilka Hošková a Barbora Koczká. A nakonec nejstarší 
skupina závodníků, tzn. ročníky 1993 a 1994, kterých bylo nejpočetněji z celého pole startujících. Z 



chlapců na 1.místo vystoupil Daniel Krsek , 2.místo si zasloužil Jirka Kros a na 3.místě se umístil Jára 
Plzák. U dívek stejných ročníků si nejlépe vedla Markéta Bauerová, na 2.místě skončila Romana 
Svobodová a 3.místo náleží Evě Plevové.
Čtyřboje se zúčastnilo celkově 38 dětí. Součástí těchto závodů byl i nábor, tak doufejme, že se mezi 
námi ukáží ti, kterým se atletika zalíbila a chtějí přijít mezi nás.

BĚH POHRANIČÍM

Úterý, 20 Březen 2007 14:52 

V neděli 18. března 2007 se poprvé na Meziboří v areálu kolem budoucího tartanového atletického 
stadionu uskutečnil závod v Běhu pohraničím. Pořadatelem byl AK Chemopetrol Litvínov a AO TJ 
Baník Meziboří . Těchto závodů se zúčastnilo celkem 47 atletů a atletek.

V kategorii nejmladších žákyň ( ročníky 96 a mladší) se na 1.místě umístila litvínovská atletka 
Alexandra Melcrová . Běželo se 300m a “Saša” tuto trať zvládla ve výborném čase 1:06,2s. Na 2. 
místě skončila Kateřina Červinková z Baník Meziboří v čase 1:23,5s. V kategorii nejmladších žáků též 
na trati 300m si 1.místo vybojoval Jan Kočí (1:06,5s) a 2. a 3.místo sourozenci Tomáš (1:28,5s) a 
Jakub (1:43,4s) Venclíčkovi. Všichni tito běžci startovali za Baník Meziboří.
U mladších žákyň (ročníky 94 – 95), které běžely 900m se na 1.místě umístila Daniela Hořejší z ASK 
Elna Počerady v čase 4:19,1s a na 2.místě Martina Kočová z Baník Meziboří, která si zaběhla čas 
4:32,0s. Na téže tratí, ale u mladších žáků jako 1. doběhl Lukáš Satýnek z AK Bílina, který začíná mít 
vytrvalecké sklony po svém známějším bratrovi a zaběhl čas 3:58,9s. Na 2.místě se umístil Tomáš 
Fobl (4:27,5s) a 3 místo si zasloužil Petr Procházka oba z AK Bílina časem 5:35,4s.
V kategorii starších žákyň (92 – 93), které běžely 1800m se na 1.místě umístila Petra Kačírková z AK 
Bílina a zaběhla výborný čas 8:27,5s. Na 2.místě skončila Adéla Limburská z VTŽ Chomutov 
(9:31,4s) a na 3.místě Adéla Kapferová z AK Bílina v čase 10:05,2s. Za starší žáky na 1.místě doběhl 
Jakub Neuman z AK Děčín v pěkném čase 7:16,5s. Na 2.místě se umístil Radek Vymetal z AK Most 
(7:25,6s) a na 3.místě skončil Petr Melničuk z AK Litvínov v čase 8:10,6s.
V kategorii dorostenců ( ročníky 90 – 91), kteří běželi 3 500m na 1. místo dosáhl David Česal 
(14:27,0s) z AK Litvínov. Na 2.místě se umístil Stanislav Vytlačil z AK Most v čase 15:08,5s a jako 3. 
doběhl Martin Faifer z VTŽ Chomutov (16:33,2s).
Na trati 3 500m se představily i ženy. Jako 1.doběhla Jitka Vajcová, již velmi známá litvínovská 
atletka, která si zaběhla čas 17:11,8s, 2. místo si zasloužila Alena Neradová (orientační běžkyně z 
Litvínova) časem 17:29,6s. a na 3.místě se umístila litvínovská běžkyně Vendulka Praská (17:49,9s). 
Trať 5 850m běželi muži, veteráni 1 (ročníky 58 – 67) a veteráni 2 ( 57 a starší). V kategorii mužů se 
na 1.místě umístil Miroslav Matěcha z Hvězdy Trnovany ve výborném čase 23:04,2s, na 2.místě 
skončil Pavel Cmíral z AK Litvínov časem 23:48,6s a na 3.místě byl Petr Šmíd z Baníku Osek 
( 24:58,4s). V kategorii veteránů zvítězit Josef Gombita z Mostu v čase 24:17,3s, na 2.místě doběhl 
Karel Tittelbach též z Mostu ( 24:52,0s) a na 3.místě skončil překvapivě Petr Flanderka z AK Litvínov, 
který s touto tratí bojoval a zaběhl čas 35:04,8s. A u nejstarších veteránů se na 1.místě umístil Petr 
Kirsch z Mostu (24:34,3s), na 2.místě skončil Petr Tyl z Loun v čase 27:09,4s a jako 3. skončil 
Miroslav Pavlík z KOB Litvínov v čase 30:42,0s. 

LITVÍNOVSKÝ MISTR EVROPY

Středa, 11 Duben 2007 08:16 



Ve dnech 22. – 25. března se ve finských Helsinkách uskutečnilo 6.halové mistrovství Evropy 
veteránů. Českou republiku reprezentovalo 22 mužů a 2 ženy. Jedním z reprezentantů ČR byl 
litvínovský atlet Ivo Řezáč, který dokázal zvítězit v běhu na 3 000m a získal titul mistra Evropy ve 
strhujícím finiši s ruským závodníkem Sachlovem, kterého porazil o pouhé 0,02 sec. Ivo dosáhl času 
10:55,46. 
Svoji mimořádnou výkonnost pak prezentoval v běhu na 1 500m. I tento závod byl bojem až na 
cílovou pásku mezi 3 běžci. Zvítězil ruský závodník Sašenko v čase 5:14,37, na skvělém 2.místě 
skončil Ivo Řezáč v čase 5:15,14 a na 3.místě skončil britský borec Gerber v čase 5:16,24.
Ivo se vzorně připravil a ještě vzorněji reprezentoval naši republiku a město Litvínov na takto pro 
veterány významném sportovním podniku.

CHCETE SE PODÍVAT NA MS ATLETŮ DO 17 LET V OSTRAVĚ?

Úterý, 17 Duben 2007 22:34 

Náš klub má možnost získat zdarma vstupenky na Mistrovství světa atletů do 17 let, které se koná ve 
dnech 11.-15.7.2007 v Ostravě. Zájemci o vstupenky se mohou přihlásit u sekretáře klubu Evy 
Hamplové, mobil: 724 907 434, e-mail: e.hamplova@email.cz, a to nejpozději do 14.5.2007.
V případě většího zájmu bude možno zorganizovat společný 3-denní zájezd na MS, a to ve dnech 12.-
14.7.2007. Maximální cena zájezdu bude 2.000 Kč, v závislosti na druhu dopravy a ubytování (bez 
stravy). Zájemci o společný zájezd se mohou přihlásit taktéž u sekretáře klubu. Uzávěrka přihlášek je 
do 14.5.2007.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ŽACTVA LITVÍNOVSKA

Neděle, 22 Duben 2007 08:18 

V pondělí 16.dubna 2007 se za krásného slunečného počasí uskutečnily na letním stadionu v Litvínově 
závody ve čtyřboji žactva. Tento čtyřboj zahrnoval běhy na 60m a 800m (resp.500m u nejmladších 
závodníků), skok daleký a hod míčkem.

V kategorii mladšího žactva (94 – 95) se u dívek na 1.místě umístila Monika Orctová, již velmi 
zkušená litvínovská atletka, která startovala za 3.ZŠ a získala celkem za všechny disciplíny 1197 bodů. 
Na 2.místě skončila Michaela Valentová z atletického oddílu Baník Meziboří s 904 body a 3.místo si 
zasloužila Martina Kočová též z Baníku Meziboří s 588 body. Ve stejné kategorii se u chlapců na 
1.místě umístil Jan Pilař ze ZŠ Hamr s celkovými body 896. 2.místo, diplom a balíček sladkostí si 
vybojoval Ladislav Gál taktéž ze ZŠ Hamr s 752 body a na 3.místě skončil Jan Kraus z Baníku 
Meziboří s 638 body.
V kategorii nejmladších žákyň ( 96 – 97) se na 1.místě umístila Alexandra Melcrová, známá 
litvínovská vytrvalkyně, která závodila za AK Litvínov a nasbírala celkem 993 bodů. Na 2.místě 
skončila Barbora Koczká, též z AK Litvínov s 506 body a 3.místo vybojovala mladičká Daniela 
Polívková, taktéž z AK Litvínov s 495 body. U nejmladších žáků na 1.místě skončil Michal Havlíček 
ze ZŠ Hamr, který získal celkem 499 bodů, 2.místo si zasloužil Jan Kočí z Baníku Meziboří s 403 
body a na 3.místě se umístil Jakub Kraus z Baníku Meziboří s 339 body.
V kategorii těch nejmenších a nejmladších (kat.elévky – 98 a mladší) se na 1.místě umístila Nikola 
Zástavová z AK Litvínov, která si vedla velmi dobře zejména na 500m, kde zaběhla výborný čas 



2:11,7s a celkově nasbírala 14 bodů, na 2.místě skončila Kristýna Pátková ze SSZŠ též se 14 body a 
3.místo vybojovala teprve šestiletá Kateřina Zábojníková z AK Litvínov, která statečně zvládla 
všechny 4 disciplíny a nasbírala 8 bodů. V kategorii elévů se na 1.místě umístil litvínovský závodník 
Jan Pleva, který získal celkem 22 bodů (nejlépe si vedl na 500m v čase 2:02,9s), na 2.místě skončil Jan 
Procházka, též z AK Litvínov s celkovými 19 body.A na 3.místě se umístil Tomáš Praský, taktéž z AK 
Litvínov a získal pěkných 15 bodů.
Závody proběhly za vynikajících podmínek, závodníci do kategorie “elévů” byly bodováni z tabulek 
ČAS a ti nejmladší, tzv.elévové podle umístění v jednotlivých disciplínách. 

11 MEDAILÍ Z KP JUNIORSTVA A MLADŠÍHO ŽACTVA

Pondělí, 14 Květen 2007 20:47 

Ve dnech 6. a 8. května 2007 se za chladného počasí uskutečnily v Bílině krajské přebory mladšího 
žactva a juniorů. Litvínovští atleti si vytvořili plno osobních rekordů.

V kategorii juniorstva startovalo 5 atletů a 1 atletka. Talentovaný Lukáš Bubeníček získal zlatou 
medaili v hodu oštěpem výborným výkonem 53,03m a dále 3.místo a bronzovou medaili v hodu 
diskem výkonem 32,16m. Zbyněk Nývlt se předvedl na tratích 100 a 200m ( 12,16s a 24,28s), kde na 
obou tratích získal bronzovou medaili. Martin Česal běžel trať dlouhou 1500m a zaběhl čas 4:37,12s a 
skončil na 3.místě. A Nikola Minárčíková se nám představila na 100m, kde si zaběhla osobní rekord v 
čase 13,89s a umístila se na 3.místě.

V kategorii mladšího žactva se představili 2 hoši a 4 dívky. Zlatou medaili si vybojovala stále 
zlepšující se Monika Orctová na trati 300m, kde zaběhla vynikající čas 46,76s a tímto časem si 
zajistila nominaci do krajského výběru na ”Hry III. Olympiády dětí a mládeže České republiky”, které 
se uskuteční v červnu tohoto roku v Ústí nad Labem. Na stříbrnou medaili nedosáhl nikdo z 
litvínovských mladých atletů, ale bronzovou medaili získali opět Monika Orctová – a to hned dvě - v 
běhu na 60m a 150m ( v časech 8,85s a 22,05s – osobní rekordy), Alexandra Melcrová v běhu na 
800m , která zaběhla také v osobním rekordu čas 2:51,50s a Emílie Hošková ve skoku vysokém 
( 120cm). Bez medaile, ale v osobním rekordu se také předvedli Jan Bartík v běhu na 800m ( s touto 
tratí se popral úplně poprvé a zvládl jí v solidním čase 2:46,67s), Alexandra Melcrová na 60m 
překážek v čase 12,81s, Petr Rouček ve vrhu koulí výkonem 6,64m a Emilka Hošková v hodu 
kriketovým míčkem pěkným výkonem 35,46m.

Závody proběhly k naprosté spokojenosti trenérů i samotných atletů.

DEVĚT MEDAILÍ Z KP MUŽŮ A ŽEN

Pátek, 18 Květen 2007 13:41 

Dne 12. května 2007 se za deštivého počasí uskutečnily v Děčíně krajské přebory mužů a žen v 
atletice. Litvínovští atleti vybojovali celkem 9 medailí.

Na 400m žen se představila Vendulka Praská, tuto trať zaběhla ve výborném čase 62,83s a získala tak 
zlatou medaili.
Na 100m překážek žen nastoupily dvě atletky z Litvínova a to Eva Hamplová a Lucie Kommová. 



První jmenovaná zaběhla čas 17,78s a umístila se na 3.místě a Lucie Kommová skončila na 
„bramborové“  4.pozici s časem 20,17s.
Již jmenovaná Lucie Kommová skákala i do výšky a výkonem 140cm získala bronzovou medaili.
Ve skoku dalekém mužů jsme mohli shlédnout Jiřího Birnbauma, který stále dokazuje že se umí na 
vrcholy sezóny výborně připravit. když se výkonem 649cm umístil na 1.místě a obdržel zlatou 
medaili.
V trojskoku v kategorii žen se na pěkném 1.místě umístila Vendulka Praská, která si vytvořila 
výkonem 10,75m osobní rekord. Další litvínovská závodnice Eva Hamplová získala bronzovou 
medaili za výkon 10,13m.
V hodu oštěpem žen jsme mohli vidět Hanku Gajdošíkovou, která předvedla solidní výkon, když oštěp 
poslala do vzdálenosti 31,09m a skončila tak na 2.místě. Na pátém místě skončila Eva Hamplová 
výkonem 26.53 m, která se připravuje na krajské přebory ve vícebojích.
Na stupně vítězů vystoupily ženy i v běhu na 4 x 100m a to hned dvakrát. Zlatou medaili si převzala 
štafeta ve složení Vajcová Jitka, Vendulka Praská, Eva Hamplová a Martina Štréblová a bronzovou 
medaili si převzala štafeta ve složení Denisa Doskočilová, Nikola Minárčíková, Lucie Kommová a 
Hanka Gajdošíková.
Na medaili nedosáhl, avšak slušný výkon předvedl Kamil Burda ve vrhu koulí ( 13,16 m), ale v dobré 
konkurenci to nakonec stačilo pouze na páté místo. Slušně si vedl v hodu kladivem i Radek Reisz, 
když poslal náčiní do vzdálenosti 40.76 m a skončil na sedmém místě.  Zbyněk Nývlt na 400m 
překážek výkonem 58,46s skončil sice na 1.místě, avšak pro nedostatečný počet závodníků nezískal 
medailové ocenění. Podobný osud stihl i Martina Česala, který běžel 5km v čase 18:31,92s a skončil 
na 2.místě bez medaile. 

KP VE VÍCEBOJÍCH

Sobota, 02 Červen 2007 11:54 

Ve dnech 26. – 27. května se za velmi teplého počasí uskutečnily v Ústí nad Labem krajské přebory ve 
vícebojích. Řada litvínovských atletů si vytvořila osobní rekordy.

Kategorie mladší žactvo závodilo v pěti disciplínách a to na 60m překážek, hod míčkem, běh na 60m, 
ve skoku dalekém a v běhu na 800m. Zde se představila již známá litvínovská sprinterka Monika 
Orctová, která získala celkový počet bodů 1528 a vytvořila si osobní rekord na 800m v čase 3:05,86s a 
nezklamala ani na 60m (9,18s), skok daleký (395cm). Monika se umístila na krásném 7.místě. 
Vytrvalecký talent Alexandra Melcrová získala celkem 1502 bodů a nezklamala na 800m, kde zaběhla 
vynikající čas 2:52,15s, ale i pěkných 12,68s na 60m překážek, 27,10cm v hodu míčkem, 10,04s na 
60m a 369cm ve skoku do dálky, kde si vytvořila osobní rekord. Dále Emílie Hošková, která získala 
celkem 1288bodů a nejlépe se jí povedl skok do dálky výkonem 367cm, hod míčkem 33,42cm. A 
nejmladší závodnice Daniela Polívková, která bohužel upadla na první disciplíně na překážkách, ale 
statečně zvládla zbylé 4 disciplíny, na 60m si vytvořila osobní rekord 10,86s, v hodu míčkem 21,29, 
skok daleký 321cm a běh na 800m zvládla v čase 3:16,29.
V kategorii starších žákyň startovala pouze 1 litvínovská atletka a to Michaela Polívková, která je 
prvním rokem st.žákyně, tudíž si vytvořila osobní rekord na sedmiboj ( 100m překážek, skok vysoký, 
vrh koulí, 200m, skok daleký, hod oštěpem a 800m) celkovým výkonem 1863bodů. Nejlépe si vedla 
ve skoku vysokém, kde skočila do výšky 134cm (pouhý 1cm za osobním rekordem), ve vrhu koulí 
výkonem 6,74, kde si vytvořila osobní rekord, další osobní rekord na 150m výkonem 24,29s.
V kategorii žen závodily 2 litvínovské atletky a to Eva Hamplová a Denisa Doskočilová, které získaly 



celkem 3213bodů resp. 2246bodů a obsadili první a druhé místo. Hamplové Evě se nejvíce dařilo ve 
skoku vysokém, kde skočila 140cm, v hodu oštěpem výkonem 27,54. Denise Doskočilové se vydařilo 
100m překážek v čase 20,62s a 800m v čase 3:04,35.
A nakonec v kategorii starších žáků jsme mohly vidět Petra Melničuka a Jakuba Procházku. Oba tyto 
závodníci prošli celý devítiboj velmi slušně. Petr Melničuk získal celkový počet bodů 3603 a umístil 
se na krásném 2.místě, o které musel tvrdě bojovat až do poslední disciplíny. Petr si nejlépe vedl v 
hodu diskem výkonem 28,01, v hodu oštěpem výkonem 32,20, na 60m zaběhl pěkných 8,02s, do 
dálky skočil 480cm, ve skoku vysokém si vytvořil osobní rekord výkonem 154cm a závěrečný 1km 
zvládl za 3:11,22.
Jakub Procházka se nejvíce ukázal ve skoku vysokém, kde si vylepšil osobní rekord na 160cm, 
překážky běžel za 17,84s, na 60m si vytvořil osobní rekord v čase 8,43s, do dálky skočil 478cm a 1km 
uběhl v čase 3:19,85 a celkově nasbíral 3343 bodů a umístil se na čtvrtém místě.
Závody proběhly k naprosté spokojenosti všech závodníků, padlo plno osobních rekordů a nikdo se 
nezranil. 

1. KOLO 2.ATLETICKÉ LIGY SE VYDAŘILO

Pátek, 15 Červen 2007 16:27 

První kolo II. Atletické ligy proběhlo na stadionu Sletiště v Kladně za 
velmi příjemného a teplého počasí.

V kategorii žen máme 6 hostujících závodnic, které předvedly velmi 
dobré výkony a to Alexandru Adlerovou ( 4.místo v hodu kladivem 
výkonem 29,61m), Barboru Nádvorníkovou, která byla 2. nejvíce 
bodující závodnicí v družstvu, když získala 20 bodů ( 2.místo v hodu 
diskem pěkným výkonem 30,65m a dalším 2.místem ve vrhu koulí 
výkonem 9,81m), Janu Kubalíkovou ( ve finále B na 100m se umístila na 
1.místě, tedy celkově na 7.místě časem 13,13 s.), Andreu Morkusovou 
(7.5 bodu), Magdalénu Novou, která dokázala zvítězit ve skoku vysokém 
pěkným výkonem 162cm a Martu Valtovou (7.5 bodu).

Mezi nejvíce bodujícími byla Eva Hamplová, která získala pro družstvo 
22,25 bodů, Vendulka Praská 18,25 bodů. Poprvé se v ligovém dresu 

Litvínova na startu ukázaly Denisa Doskočilová s Leonou Orctovou (získala 7,5 bodu) a po třech 
letech se na dráhu vrátila Martina Štréblová (finále B na 100m výkonem 13,26 – celkem 6.25 bodu). 
Dalšími bodujícími byly Jitka Vajcová, která běžela 3km s výsledným časem 11:31,36 ( 9 bodů), Lucie 
Kommová (10 bodů), Hana Gajdošíková (9 bodů), Michaela Hrabovská ( pěkný výkon ve skoku 
vysokém 159cm a celkově 9 bodů) a Tereza Otcovská (8 bodů). Ženy se umístily celkově na krásném 
2.místě se 168body.

V kategorii mužů první body získal pro družstvo hostující závodník Josef 
Kalát v chůzi, kde se umístil na 1.místě. Mezi nejvíce bodující závodníky 
patřil Jiří Birnbaum, který získal celkem 26 bodů ( dobře si vedl ve skoku 
dalekém, který vyhrál výkonem 659cm). Dalším byl Jana Jelínek, který 
pomohl družstvu 18 body (110m překážek zvládl v čase 15,93s a získal 
tak 2.místo). Dobré body pro družstvo vybojoval i Pavel Cmíral (9 bodů), 
Kamil Burda si vytvořil osobní rekord v hodu kladivem (43,51m, bodoval 



ale hlavně ve vrhu koulí, kde za třetí místo obdržel 9 bodů). Úspěšně si vedl na 400m překážek 
Zbyněk Nývlt, který předvedl kvalitní výkon a v osobním rekordu 58,02 zvítězil. První body získal i 
David Česal na stejné trati. Dále bodoval i Radek Reisz ve skoku dalekém, kde získal 6 bodů a Martin 
Česal v běhu na 3 km 5 bodů. Družstvo mužů se umístilo celkově na 6.místě se 106 body.

ČTYŘI MEDAILE NA KP STARŠÍHO ŽACTVA

Pátek, 15 Červen 2007 16:31 

Dne 10.června se na atletickém stadionu v Děčíně uskutečnil přebor Ústeckého kraje starších žáků a 
žákyň. Z Litvínova přicestovali pouze 3 závodníci, avšak domů si odvezli celkem 4 medaile.

Z dívek si přijela zazávodit Michaela Polívková, která uspěla v běhu na 800m, kde skončila na 
pěkném 3.místě v čase 3:10,97. Dále si Míša vytvořila osobní rekord v hodu oštěpem (16,04m). A 
z chlapců se představili Petr Melničuk a Jakub Procházka, z nichž první jmenovaný dobře závodil ve 
vrhu koulí výkonem 10,77m a získal tak stříbrnou medaili, dále v hodu oštěpem si vytvořil velmi 
pěkný osobní rekord o více jak 6m (38,75m) a umístil se tak na vynikajícím 1.místě. Zaběhl i osobní 
rekord v běhu na 200m překážek (31,93s). Jakub Procházka zaběhl trať dlouhou 300m v osobním 
rekordu 42,20s a vybojoval si tak 3.místo a bronzovou medaili a osobní rekord si zaběhl i v běhu na 
200m překážek v čase 31,51s, ale to stačilo “jen” na 4.místo.

KPD MLADŠÍHO ŽACTVA MÁ ZA SEBOU JIŽ TŘETÍ KOLO

Pátek, 15 Červen 2007 16:46 

Ve dnech 15., 29. května a 12. června se uskutečnily kola družstev mladšího žactva.

První kolo proběhlo v Ústí nad Labem za poměrně chladného počasí, avšak nouze o dobré výkony a 
hlavně o body nebyla. Mezi nejvíce bodující mezi mladšími dívkami patřila Monika Orctová, která 
vybojovala pro družstvo celkem 26bodů ( osobní rekord ve skoku dalekém výkonem 399cm), dále 
nadějná Emilíe Hošková, které se dařilo nejlépe v běhu na 300m v čase 56,63s, získala celkem 
20bodů. Dobře závodila i Alexandra Melcrová, která si vytvořila osobní rekord na 60m překážek 
časem 13,06s ( celkem 16 bodů). Dalšími bodujícími byly Zuzana Plevová ( 8bodů) a nováček 
v soutěži Karolína Perglerová (1bod). U mladších žáků si nejlépe vedl Jan Bartík, který se umístil na 
3.místě v běhu na 300m pěkným výkonem 50,51.

Druhé kolo mladšího žactva proběhlo 29.května na letním stadionu v Bílině. Dobře si vedla opět 
nejlépe bodující Monika Orctová, které se tentokrát podařil běh na 300m v čase 48,23 a tímto časem si 
zajistila vítězství a tedy 11bodů, Monika celkem získala 24bodů. Emílie Hošková si dobře vedla 
v hodu kriketovým míčkem v osobním rekordu 36,63m, Alexandra Melcrová zaběhla v osobním 
rekordu běh na 60m překážek ( 12,61s) a 300m v pěkném čase 52,03s. Barbora Koczká si dobře vedla 
ve skoku dalekém v osobním rekordu výkonem 350cm. Daniela Polívková se předvedla na 60m 
v osobním rekordu 10,29s. A mezi mladšími žáky jsme mohli vidět pouze 2 atlety z Litvínova a to 
Petra Roučka a Jana Plevu. Petr pěkně závodil v hodu kriketovým míčkem výkonem 34,04, což je jeho 
osobní maximum. A Jan Pleva na 1500m 9.místo a pěkný čas 6:55,54.

A 3.kolo se uskutečnilo opět v Ústí nad Labem za příjemného závodního počasí dne 12.června. V běhu 
na 60m se do finále A dostala Monika Orctová, kde zaběhla velmi pěkný čas 8,88s a umístila se tak na 
4.místě. Dále Monika zaběhla standardní výkon 48,37 na trati 300 m,ale tentokrát to stačilo pouze na 



2.místo. Daniela Polívková běžela trať dlouhou 1500m a zvládla ji za pěkných 6:52,49. Na 60m 
překážek se nám předvedla velmi úspěšně Emílie Hošková v osobním rekordu 12,84 a též vylepšení 
osobního rekordu v hodu kriketovým míčkem výkonem 38,63. V dobré kondici se ukázal i Jan Bartík, 
když zaběhl na 800m čas 2:53,55s. Dále Petr Rouček ve vrhu koulí zabojoval výkonem 6,44m.

2.KOLO 2.ATLETICKÉ LIGY

Pátek, 15 Červen 2007 16:52 

Druhé kolo II.atletické ligy proběhlo na stadionu v Bílině za ne moc 
vydařeného, deštivého a zamračeného počasí.

V kategorii žen do druhého kola nastoupilo celkem 16 závodnic, z nichž 
každá úspěšně bodovala. Mezi nejvíce bodující patřila Eva Hamplová, 
která získala celkem 18,25bodů pro družstvo, nicméně se jí nedařilo tak 
jak by chtěla. Dále Vendulka Praská předvedla na 400m svůj standardní 
výkon 63,00s a umístila se tak na 6.místě (celkem získala 13,25 bodů). 
Vítězství, stejně jako v 1.kole, uhájila hostující Magdalena Nová ve 
skoku vysokém výkonem 162cm. Nejdelší trať v závodě žen 5km běžela 
Jitka Vajcová v pěkném výkonu 20:05,18 - celkově získala pro družstvo 
10,25bodů. Své první body si vybojovaly Denisa Doskočilová na 100m 
překážek výkonem 20,12s a Nikola Minarčíková ve skoku o tyči 
výkonem 220cm. Přes zranění do závodu nastoupila také Leona Orctová 
s Martinou Štréblovou, z nichž první jmenovaná zaběhla 100m překážek 

v čase 19,54s a vybojovala 2 body a Martina Štréblová 100m v čase 13,48 (úspěšně se probojovala 
s tímto časem do finále A, kde pak jen doklusala s bolavým stehenním svalem). Dalšími bodujícími 
byly hostující Barbora Nádvorníková ( 10bodů), Jana Kubalíková ( 10bodů), Alexandra Adlerová 
(9bodů), Andrea Morkusová ( 8,75bodů) a Marta Valtová ( 6,75bodů), dále pak Michaela Hrabovská 
( 9bodů), Hana Gajdošíková ( 9bodů) a Lucie Kommová ( 5bodů). Litvínovské závodnice běžely i 2 
štafety 4krát 400m, kde štafeta “A” skončila na 6.místě výkonem 4:27,45 a štafeta “B” na místě 8. 
výkonem 4:35,76. Družstvo žen v tomto kole skončilo na 4.místě s celkovými 137body.

V kategorii mužů jako nejvíce bodujícím se stal Jan Jelínek, který získal celkem 23bodů ( 110m 
překážek v čase 16,81s, skok vysoký výkonem 185cm), Jiří Birnbaum vybojoval pro družstvo celkem 
19bodů ( finále “A” na 100m časem 11,55 a krásné 4.místo, skok daleký výkonem 628cm), Josef 
Kalát přispěl družstvu svými 13body ( vítězství v chůzi na 10km a 9 místo v běhu na 10000m).

Velmi dobře letos připravený je Zbyněk Nývlt, který zaběhl “svou” trať 400m překážek v osobním 
rekordu 57,49s a obhájil tak vítězství z 1.kola. Navíc splnil limit na MČR juniorů. Pěkně závodil také 
Pavel Cmíral, který si zaběhl osobní rekord na 800m v čase 2:01,76s ( celkem pro družstvo získal 
8bodů). Dalšími bodujícími byli hostující David Fietzek ( 5bodů), Tomáš Brtěk ( 2body) a dále Petr 
Scigel ( 4body), poprvé bodující dorostenec David Česal ( 4body), Martin Česal ( 3body), Radek 
Reisz (3body), Lukáš Bubeníček ( 3body) a dlouho nemocný David Melničuk ( 1bod). Muži získali 
celkem 100bodů a to stačilo na 7.místo.

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORSTVA

Pondělí, 02 Červenec 2007 23:30 



Ve dnech 23. a 24. června se v Kladně za příjemného teplého počasí uskutečnilo Mistrovství České 
Republiky juniorstva a dorostu na dráze. Z Litvínova přicestovali 3 junioři: Zbyněk Nývlt, Lukáš 
Bubeníček a David Melničuk.
Zbyněk Nývlt se nám předvedl na 400m překážek, kde zaběhl čas 59,48s, čímž výrazně zaostal za 
svým osobním rekordem57,49sa do finále nepostoupil. Umístil se na 13.místě. 
Lukáš Bubeníček v hodu oštěpem výkonem 49,50m se umístil na 9.místě. Lukáš určitě tímto výkonem 
nezklamal, jelikož na MČR se nominoval výkonem 49,87m.
David Melničuk se v disku výkonem 38,33m umístil na 14.místě. David byl dlouho nemocný, ale 
postupně se dostává do formy.
Lukáš Bubeníček a David Melničuk jsou v kategorii juniorů teprve prvním rokem, tudíž je snad 
uvidíme zase za rok na MČR.

HRY III.OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY

Pondělí, 02 Červenec 2007 23:37 

Olympiáda mládeže se koná jednou za dva roky a tentokrát byl hostitelem 
Ústecký kraj. Atletická část se odehrávala přímo v krajském městě - Ústí nad 
Labem. Na atletickém stadionu se vystřídalo celkem 672 atletů a atletek z 14 
krajů České republiky.
Mezi reprezentanty Ústeckého kraje byli po výborných výkonech v první části 

atletické sezóny nominováni i litvínovští - Petr Melničuk a Monika Orctová. Petr Melničuk v kategorii 
starších žáků startoval ve vrhu koulí a obsadil nakonec 20. místo, když zaostal výkonem 10.43 m půl 
metr za svým osobním rekordem, ale porazil i závodníky s lepšími osobními
rekordy. Monika Orctová nastoupila k běhu na 300 m mladších žákyň a ve svém rozběhu skončila 3. a 
celkově na výborném 15. místě v osobním rekordu 46.26s, když na postup do šestičlenného finále ji 
chybělo pouhých 1.23s.
Příští Olympiáda se uskuteční za dva roky a pořadatelem bude tentokrát Zlínský kraj.

VÝSTAVBA STADIONU POKRAČUJE

Pondělí, 09 Červenec 2007 16:30 

V uplynulých dnech byla zahájena další etapa výstavby 
nového atletického stadionu na Meziboří. Do poloviny 
srpna jsou plánované zemní práce, které vyvrcholí 
položením asfaltového povrchu po obvodu celého 400 
metrového běžeckého oválu a v sektoru pro skok daleký a 
trojskok. V té době by měla začít i výstavba budovy zázemí 
pro atlety se zcela novým sociálním zařízením, šatnami, 
klubovnou, menší posilovnou a skladem. Pokládka 
umělého povrchu na ovál i všechny technické sektory a 
navazující finální práce, včetně dodávky vybavení stadionu, 
by měly proběhnout nejpozději do konce měsíce září 2007.



Při oslavě 60-ti let výročí existence litvínovské atletiky, dne 6.10.2007, tak snad bude možno spatřit 
stadion již v jeho plné kráse! V průběhu léta budou rozesílány pozvánky na tuto slavnostní akci a 
základní informace bude možno získat i na těchto webových stránkách klubu.

Realizace výstavby stadionu a budovy zázemí pro atlety, jejíž investiční náklady se blíží k hranici 30 
mil. Kč, by nebyla možná bez finanční pomoci státu a usilovné spolupráce všech zainteresovaných 
partnerů. Především jde o investora TJ Baník Meziboří, města Meziboří a Litvínov a v neposlední řadě 
náš atletický klub a společnost SPORTaS, s.r.o. Díky této spolupráci vyroste na Meziboří kvalitní a 
moderní atletický stánek v krásném přírodním prostředí Krušných hor. Význam stadionu je o to větší, 
že bude jediným regulérním stadionem pro atletiku v celém mosteckém regionu.

V průběhu výstavby stadionu i budovy zázemí je pořizována fotodokumentace, kterou můžete 
shlédnout na těchto webových stránkách v odkazu “výstavba nového stadionu".

PŘÍPRAVA OSLAV 60. VÝROČÍ

Sobota, 28 Červenec 2007 20:48 

V rámci příprav oslav 60. výročí klubu byl připraven seznam zvaných osob. Ne u všech se však 
podařilo získat kontaktní informace. Zde vám tedy předkládáme seznam těch, u nichž nám kontaktní 
informace chybí a prosíme vás o spolupráci při doplnění seznamu. Máte-li kontak na některou z těchto 
osob, napište jej na e.hamplova@email.cz.

Děkujeme 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ DĚTÍ V JABLONCI NAD NISOU

Neděle, 19 Srpen 2007 22:55 

Ve dnech 4. až 11.8. se skupiny mládeže – přípravka, 
mladší, starší žactvo a juniorky našeho klubu zúčastnily, 
pod vedením svých trenérů, atletického soustředění 
v Jablonci nad Nisou. Počasí vyšlo parádní, ubytování i 
stravování bylo kvalitní a bez zásadních problémů.

Trénovali jsme dvoufázově převážně na novém 
jabloneckém stadionu a několikrát jsme zašli i do Srnčího 
dolu, kde jsou velmi dobré tréninkové podmínky v lesním 
sportovním areálu.

Součástí tréninku byl i jeden malý výlet na přehradu Mšeno, 
kde se otužilci smočili a zaskotačili. Následně jsme se zastavili v místním obchůdku a děti si doplnily 
sladkosti a dobrůtky na další pobyt.

Letos jsme celodenní výlet podnikli na rozhlednu Černá studnice. Počasí nám vyšlo slunečné a děti se 
tím zhruba 15 km dlouhým pochodem zregenerovaly. Cestou jsme uspořádali minisoutěž - trefování 
stromu tenisákem a spořádali kila sladkých borůvek a ostružin.

Volný čas jsme vyplnili sportovními soutěžemi nebo kvízy, které byly zaměřeny na otázky z atletiky a 
sportu. Ze soutěží měli velký úspěch “formule” z autorské dílny Martiny Štréblové, ale i další soutěže: 



Fresbee, slalom s hokejkou a tenisákem, křížovky nebo hod vlaštovkou děti velmi pobavily. Vlaštovky 
se nakonec ujaly jako “dobrý” nápad - děti využily hotelových balkónů a do konce soustředění se ve 
volných chvílích bavily skládáním a házením vlaštovek. V zásobě byly ještě další hry, ale na ty se 
z časových důvodů nedostalo, a tak se alespoň děti mohou těšit na nové soutěže během příštích 
soustředěních.

Samozřejmě ani letos nesměla chybět stezka odvahy. Přestože loni byla strašidelnější, tak se nám 
zadařilo vystrašit dvě děti o trošičku víc a trenéři je pak museli chytat při úprku mimo vyznačenou 
trasu. Na konci stezky všechny děti čekala sladká odměna, kterou jsme udělali radost nejen malým 
vystrašeným, ale i těm největším, které si troufly stezku projít.

Na konci soustředění nás čekalo bohužel i něco smutného: dvě atletky – Emilka Hošková a Nikolka 
Zástavová se stěhují mimo Litvínov a již nebudou moci docházet na atletiku v Litvínově. Obě jsou 
velmi šikovné a v kolektivu oblíbené a bude se nám moc stýskat. Věříme ale, že v novém bydlišti 
nebudou zahálet a hned si najdou atletický oddíl a budou pokračovat ve sportování. Obě děvčata od 
nás na rozloučenou dostala drobné dárky a památkové foto. Věříme, že obě dívky získaly dobré 
základy, které ještě zúročí a my je uvidíme na atletickém stadionu.

Myslíme si, že se soustředění povedlo a doufáme, že pro děti to byl jeden z nejlepších týdnů prázdnin. 
Věříme, že výsledky ze soustředění prodáme v nadcházejícím závodním období a potvrdí se, že jsme 
trénovali dobře.

Pokud byli děti i rodiče spokojeni, jsme rádi. Vaše ohlasy a připomínky jsou vítány, pomůžete nám tím 
s organizací dalšího soustředění ke spokojenosti nás všech.

Za rok budeme zase zkušenější a bohatší o vaše připomínky, a tak se pokusíme být zase o kousíček 
lepší. Soustředění 2008 bude pravděpodobně na přelomu července a srpna nebo první týden v srpnu. O 
termínu se rozhodne v zimě a co nejdříve vyjde v platnost.

Chtěli bychom poděkovat našemu klubu a všem našim sponzorům za finanční podporu a za věcné a 
sladké ceny do soutěží.

Fotky ze soustředění můžete najít na internetových stránkách našeho klubu, odkaz “návštěvní kniha” 
nebo na internetové adresewww.martinlan.rajce.net.

Martin Lančarič

jménem všech trenérů dětí a mládeže AK Chemopetrol Litvínov

ATLETICKÁ SEZÓNA POKRAČUJE

Neděle, 19 Srpen 2007 22:58 

Po prázdninové přestávce, vyplněné soustředěními v České 
Lípě a Jablonci nad Nisou, se dala do pohybu druhá část 
letošní atletické sezóny. Naši atleti se v této době tradičně 
zúčastňují bílinských Polytanů, VC ČEZ v Lounech a 
kvalitně obsazeného mítinku Bílinská půlka. Nejinak tomu 
bylo i letos.



Největší zájem byl o sprinterský trojboj, který se uskutečnil právě v rámci Bílinské půlky, v sobotu 
dne 18.8.2007. Tohoto sprinterského víceboje se zúčastnilo celkem 7 litvínovských atletů. 
Nejúspěšnější závodnicí v kategorii žen byla Martina Štréblová, která získala celkem 2.039 bodů 
s výkony na 60m 8,50, 100m 13,47 a 200m 27,77 a umístila se na 6. místě. V kategorii mužů se 
v konkurenci sprinterů neztratil desetibojař-junior David Melničuk, který se umístil na 9. místě se 
ziskem 2.037 bodů, za výkony 7,64 – 11,94 – 23,86. Výkony obou těchto atletů jsou o to cennější, že 
se oba vrací na atletické ovály po déletrvajících zraněních či nemocech. Z dalších výsledků na 
Bílinské půlce stojí za pozornost výkon dorostence Davida Česala na 800 metrů 2:13,31, juniora 
Lukáše Bubeníčka v hodu diskem 2 kg 35,98m a mužů-vrhačů Kamila Burdy v kouli 14,14m a 
Tomáše Hellmicha v disku 37,04m. Andrea Aranovská, která závodí za pražský USK, ale je členkou 
našeho klubu, hodila oštěpem 44,14m a ve své disciplíně zvítězila. Dohromady se Bílinské půlky 
zúčastnilo 17 litvínovských atletů.

Účast našich atletů v předchozích závodech (dva bílinské Polytany a VC ČEZ v Lounech) již tak 
bohatá nebyla. Za zmínku však stojí vrhačské výkony našich juniorů – Davida Melničuka v kouli 6kg 
13,52m a Lukáše Bubeníčka v disku 1,75kg 39,76. Slibný návrat po zranění a nemoci signalizuje i 
první letošní závod Davida Melničuka v dálce s výkonem 6,22m.

ATLETICKÁ STŘEDA V HOUŠTCE PLNÁ OSOBNÍCH REKORDŮ

Čtvrtek, 23 Srpen 2007 22:13 

Do věhlasného areálu Houštka ve Staré Boleslavi zavítalo i 
několik našich atletů. Dne 22.8.2007 se zde konala 2. 
atletická středa, která našim závodníkům přinesla řadu 
osobních rekordů. Junior David Melničuk se v tyči přenesl 
přes 425 cm a překonal tak zároveň juniorský klubový 
rekord. Poté dokonce atakoval, prozatím neúspěšně, 
mužský klubový rekord hodnoty 440 cm, dnes úspěšného 
českého reprezentanta v desetiboji Josefa Karase. Dalšího 
“osobáku” dosáhnul mladší z bratrské dvojice Melničuků – 
Petr, který v běhu na 300m docílil času 40,67s. Jeho 
žákovský kolega, Jakub Procházka, zaběhnul stejnou trať 

taktéž v nejlepším osobním výkonu 42,08s. Oba tito mladí atleti se pod vedením trenéra Flanderky 
závod od závodu zlepšují a mají stále určitou naději nominovat se na žákovské Mistrovství ČR. Oba 
k tomu mají nejblíže na trati 200 m překážek.

Opačné pohlaví se také nedalo zahanbit. Zejména mladičká Monika Orctová, stále ještě mladší 
žákyně, předvádí velmi dobré sprinterské výkony. V Houštce si vytvořila osobní rekordy na 60m 
časem 8,76s a na 150m časem 21,66s. Osobáky si vytvořila i Denisa Doskočilová, a to ve skoku 
vysokém výkonem 140 cm a v běhu na 150m časem 21,84s. Příkladem těmto mladým závodnicím jde 
jistě zkušená Martina Štréblová, která starty na 60 a 150m absolvovala s časy 8,59s, resp. 20,71s.



NÁSTUP MLÁDÍ VE II. ATLETICKÉ LIZE

Pondělí, 27 Srpen 2007 22:34 

V sobotu 25.8.2007 se v krásném areálu kladenského Sletiště uskutečnilo 
4.kolo II. atletické ligy skupiny A. Závody proběhly za slunného počasí, 
leč vítr závodníky občas pozlobil. Celková účast nebyla nijak vysoká, jak 
to bývá zvykem na ,,prázdninových kolech´´. Na výkonech se projevilo 
letní soustředění, ale u některých závodníků byla znát ještě únava. 
Významným prvkem tohoto kola byla úspěšnost mladých závodníků, což 
je jistě velkým příslibem do budoucna.

Na 100m se představila zkušená Martina Štréblová, která ve finále A 
vybojovala třetí místo. Stejnou trať běžel i Petr Sciegel, který ve finále B 
zaostal necelé čtyři desetinky za celkovým vítězem této disciplíny. Na 
nejdelší ,,sprinterské trati´´ 400m se představila Vendulka Praská, která 
prolomila 63 sekundovou hranici a obsadila tak druhé místo. Na 100m 
překážek nastoupily čtyři naše závodnice. Nejlépe se s touto tratí poprala 
Eva Hamplová (4.místo). Premiéru měla hostující Marta Valtová, která 

doběhla v čase 18,86s (6.místo), dále pak Lucie Kommová a Denisa Doskočilová (7. a 8.místo). Na 
400m překážek jsme mohli vidět vyrovnaný druhý běh. Letošním nejlepším výkonem si Vendulka 
Praská vybojovala páté místo a Lucie Kommová sedmé místo. U mužů startovali na stejné trati 
Zbyněk Nývlt (6.místo) a David Česal (9.místo). Na 3000m překážek nastoupili Josef Kalát a starší 
z bratrů Česalových – Martin. Ten získal pro družstvo 3 body. V ženském “stýplu” doběhla na třetím 
místě Jitka Vajcová, v  čase 12:55,08.

Ve vrhačských disciplínách se dařilo Lukášovi Bubeníčkovi, který v hodu 
oštěpem poprvé úspěšně atakoval hranici 50 metrů a výkonem 51,55m se 
zaslouženě umístil na třetím místě. Padesátimetrovou hranici překonal i 
Radek Reisz, a to o 38 centimetrů. Hana Gajdošíková a Alexandra 
Adlerová předvedly stabilní výkony a v hodu oštěpem se popraly o třetí 
místo, které nakonec připadlo druhé zmiňované. S diskem si poradili 
Tomáš Hellmich, Lukáš Bubeníček a Kamil Burda. Tento závodník navíc 
vrhnul kouli do vzdálenosti 13,37 metrů a skončil na druhém místě. Ve 
skokanských disciplínách výrazně bodoval David Melničuk, který ve 
skoku o tyči výkonem 420cm zaostal pouhých 5cm za svým nedávným 
osobním rekordem a jenom na pokusy skončil druhý. Ve skoku vysokém 
se David představil společně s Janem Jelínkem, který má prozatím navrch 
a tak se musel spokojit se čtvrtým místem. V ženách suverénně vyhrála 
hostující Magdalena Nová 172cm, druhá byla též naše závodnice 

Michaela Hrabovská, která měla ztížené podmínky neustálým pobíháním mezi disciplínami. Ve skoku 
dalekém zvítězil o 2cm Jiří Birnbaum a na třetím místě skončil Jan Jelínek. Přes problémy se zády se 
Leona Orctová pokusila doskočit družstvu pro nějaké ty body, ale bohužel bolest byla silnější. Pro 
Jiřího Birnbauma byly 2cm magickou hranicí, protože právě o ní přeskočil v trojskoku mosteckého 
závodníka a skončil čtvrtý.



Na závěr se běžely štafety 4x400m, kde se ženská štafeta ve složení Valtová, Praská, Hamplová, 
Štréblová umístila na třetím místě. Mužské kvarteto Nývlt, Česal, Fietzek a Melničuk si doběhlo pro 
jisté 4 body.

Celkový stav činí po dnešku pro ženy 567,50 bodů a 14 hlavních bodů a celkové třetí místo a u mužů 
477 bodů a 15 hlavních bodů stačí na celkové šesté místo.

PADLY KLUBOVÉ REKORDY

Neděle, 02 Září 2007 21:30 

Klubový rekord ve skoku o tyči překonal teprve 18letý 
David Melničuk. Na Mistrovství České republiky mužů a 
žen do 22 let v Jablonci nad Nisou se mu podařilo zdolat 
laťku ve výšce 445 cm, čímž překonal dosavadní mužský 
rekord Josefa Karase o 5 cm.

V mistrovské soutěži se náš juniorský desetibojař vůbec 
neztratil. Mezi tyčkařskými specialisty se nakonec umístil 
na velmi slušném 6. místě, přičemž bronzová medaile se 
přidělovala za stejný výkon.

 

O změnu klubových rekordů se letos již dvakrát postarala také běžkyně Jitka Vajcová, když v obou 
případech překonala časy Dagmar Grohmanové. Již ve druhém kole II.atletické ligy vylepšila 
výkonem 20:05,18 rekord na 5000m, ve čtvrtém kole pak časem 12:55:08 překonala rekord v běhu na 
3000m př.

DALŠÍ KLUBOVÝ REKORD PŘEKONÁN

Čtvrtek, 06 Září 2007 20:10 

V neděli 2. Září překonal svěřenec Petra Flanderky Jakub Procházka čtyři roky starý klubový rekord 
na 200m př. starších žáků. Rekord Zbyňka Nývlta vylepšil o 2 desetiny a jeho současná hodnota je 
30,02s.
Gratulujeme

LETOŠNÍ DRUHOLIGOVÁ SEZÓNA SKONČILA

Pátek, 14 Září 2007 14:59 

V neděli 9.9.2007 skončila letošní sezóna pro obě naše 
druholigová družstva. Na jindy útulném, ale tentokrát, díky 
špatnému počasí, nehostinném stadionu pražské Děkanky, 
se uskutečnilo poslední 5.kolo II. atletické ligy.



Naše družstva zde potvrdila svoje dosavadní umístění a v konečném pořadí obsadila třetí místo 
v soutěži žen a šesté místo v soutěži mužů. Předsezónní cíle tak byly splněny, resp. ženy překročily 
očekávání a obsadily lepší než plánované pořadí. Z jednotlivců vynikly dlouhodobé opory, u žen Eva 
Hamplová, Vendula Praská, Jitka Vajcová a po návratu na atletické ovály i Martina Štréblová. Z mužů 
se opět nejvíce uplatnili “starší závodníci” Jiří Birnbaum, Jan Jelínek a Kamil Burda, ale platnými 
členy mužstva se stali i mladí závodníci – teprve junioři David Melničuk, Zbyněk Nývlt, Lukáš 
Bubeníček a bratři Česalové.

V samotném 5. kole jsme dosáhli celkem na 5 vítězství - 
Martina Štréblová na 100m časem 13,27s., Magdalena 
Nová, která je u nás na hostování z Lovosic, ve výšce 175 
cm (mimochodem letos překonala český žákovský rekord 
ve výšce výkonem 182 cm!), Jiří Birnbaum v dálce 655 cm, 
David Melničuk v tyči 440 cm a Josef Kalát v chůzi na 
10000m časem 52:50min.

DVĚ SVĚTOVÉ MEDAILE PRO LITVÍNOVSKOU PETRU VOVESNOU

Pátek, 14 Září 2007 15:01 

Litvínovská atletka Petra Vovesná (roz. Šoltysová) dosáhla 
vynikajícího úspěchu na 16. sportovních hrách 
transplantovaných v Bangkoku, kde získala dvě bronzové 
medaile za sprint na 100m a 200m.

Petra, která dříve závodila za náš klub, byla nucena ve 
dvaceti letech se sportem kvůli vážné nemoci přestat. Tato 
nemoc způsobila, že Petře ve třiceti dvou letech definitivně 
selhala funkce jejích ledvin a ona byla odkázána na 
dialyzační péči. Naštěstí neuplynul ani celý rok a Petře byla 
úspěšně transplantována nová ledvina.

Jakmile jí to lékaři povolili, začala sportovat a trénovat. Ačkoliv měla na přípravu pouhé tři měsíce a 
nebyla zcela spokojená se svojí sportovní formou, dokázala hned dvakrát stanout na stupních vítězů.

OSOBNÍ REKORDY A STŘÍBRNÁ MEDAILE Z DRÁŽĎAN

Pátek, 21 Září 2007 15:44 

V sobotu 15.  září  se v německých Drážďanech konaly 
"Sportovní hry dětí a mládeže  „Euroregion Labe“ za účasti 
čtyř okresů z České republiky a čtyř okresů z Německa. 
Soutěžilo se v kategorii mladšího žactva a nominováni za 
okres Most byly i dvě naše závodnice. Výborně si vedla 
Monika Orctová, která v běhu na 75 m našla pouze jednu 



přemožitelku a časem 10.49 vystoupila na stupních vítězů na druhé místo a získala tak stříbrnou 
medaili. Dobrý výkon předvedla také ve skoku daleké, kde skončila na sedmém místě a vytvořila si 
osobní rekord 403 cm. Druhou litvínovskou závodnicí byla Alexandra Melcrová. Startovala v běhu na 
800 m - dlouho se držela v popředí závodu a nakonec skončila na pěkném šestém místě v novém 
osobním rekordu 2:51.16. Oběma našim atletkám tak můžeme poděkovat za výbornou reprezentaci 
našeho klubu.

UMĚLOHMOTNÝ POVRCH JE POLOŽEN

Úterý, 25 Září 2007 21:23 

Na mezibořském atletickém stadionu je již položen nový 
umělohmotný povrch značky Conipur v líbivé červeno-
modré kombinaci. Také již byly vyznačeny běžecké dráhy, 
starty jednotlivých běžeckých disciplín a cíl, předávací 
území pro štafetové běhy, místa pro rozmístění překážek, 
rozběžiště skokanských disciplín a pro hod oštěpem, sektor 
u vodního příkopu apod. Nyní probíhá výstavba budovy 
zázemí pro atlety.

Atletický klub pořádá pro své členy první oficiální 
prohlídku stadionu dne 6.10.2007, v rámci oslav šedesátin 
litvínovské atletiky.

NOVÝ JUNIORSKÝ KLUBOVÝ REKORD V DESETIBOJI

Úterý, 25 Září 2007 21:26 

Junior David Melničuk letos překonal další klubový rekord, tentokrát ve své věkové kategorii. V rámci 
otevřeného Přeboru Pardubického kraje ve vícebojích v Ústí nad Orlicí ve dnech 22.-23.9.2007 
dosáhnul celkového součtu 6 707 bodů v juniorském desetiboji a vymazal tak z historických tabulek 
dosavadní výkon Kamila Burdy z roku 1994 (6 256 bodů).

David se tak zařadil na 3. místo aktuálních republikových tabulek v juniorském desetiboji, hned za oba 
účastníky letošního juniorského mistrovství Evropy. Jeho výkon je o to cennější, že jej dosáhnul 
v prvním roce svého působení v juniorské kategorii a na jeho případné vylepšení má ještě celý příští 
rok.

Jednotlivé výsledky rekordního desetiboje jsou následující:

11,90 – 621 - 14,09 – 178 - 52,64 - 15,68 - 40,68 – 431 - 50,07 - 4:49,6

SVĚTOVÁ VETERÁNSKÁ MEDAILE V NOVÉM NÁRODNÍM 
REKORDU PRO LITVÍNOVSKOU ATLETKU



Úterý, 25 Září 2007 21:32 

Na atletickém mistrovství světa veteránů na dráze, které se 
konalo od 4.9 do 15.9. 2007 v Itálii, získala Alexandra 
Adlerová, členka našeho klubu, bronzovou medaili v hodu 
břemenem. 
Druhým úspěšným zástupcem našeho klubu na MS byl 
vytrvalec Ivo Řezáč.

Na veteránské MS se sjelo téměř devět tisíc atletů z 96 
zemí světa. Z České republiky se zúčastnilo 138 atletů. 
Nejvíce obsazené byly věkové kategorie mezi 40 až 50 let, 

a to cca 1300 závodníků.

Saša startovala v kategorii nad 50 let ve čtyřech disciplinách - oštěpu, kladivu, břemenu a pětiboji. V 
oštěpu skončila na 5. místě výkonem 31,35 m, v kladivu se umístila na 7. místě výkonem 34,83 m - 
český rekord ve své kategorii, vrhačský pětiboj dokončila na 4. místě a prohrála zde boj o medaili o 
100 bodů. Vše si však vynahradila v hodu břemenem, kde získala bronzovou medaili za výkon 12,51 
m! Tento výkon je také novým českým rekordem ve výše uvedené věkové kategorii. Svěřenkyně 
Jaroslava Neuberta dosáhla těchto výborných výsledků, ačkoliv měla po zranění a nemoci málo času 
na přípravu a tento tréninkový výpadek jí zabránil v dosažení ještě lepších výsledků.

Ivo Řezáč startoval ve vytrvaleckých bězích na 5 000 m a 10 000 m, a to ve věkové kategorii muži nad 
65 let. Náš běžec podal také vynikající výkony a obsadil 4. místo v delším z uvedených běhů časem 
39:59,51 a 7. místo v běhu na 5 000 m časem 18:51,70. Ivo si tak zapsal další cenné úspěchy ve své 
bohaté veteránské sportovní kariéře.

KLUB MÁ ATLETICKÉHO TRENÉRA 1.TŘÍDY

Neděle, 30 Září 2007 21:53 

Vendula Praská, trenérka našich nejmenších dětí, v nedávné době úspěšně dokončila svoje studium na 
Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Čerstvá absolventka specializovaného oboru trenérství tím 
získala nejenom titul bakaláře, ale i nejvyšší trenérské vzdělání – trenér atletiky I. třídy. Tato 
skutečnost také zcela jistě přispěje k dalšímu zkvalitňování péče o pohybově talentovanou mládež 
v klubu a k výchově mladých atletických nadějí.

OSLAVA 60 LET LITVÍNOVSKÉ ATLETIKY SE ZDAŘILA

Neděle, 14 Říjen 2007 21:46 

V sobotu 6.10.2007 byly dovršeny oslavy 60 let existence organizované atletiky v Litvínově. 
Slavnostní akce se zúčastnila necelá dvoustovka atletů a jejich hostů. Přítomni byli i starostové a 
místostarostové měst Litvínova a Meziboří.

Rozmanitý program byl připraven pro všechny věkové kategorie - nejmladší členy atletického klubu, 
současnou závodnickou generaci, bývalé atlety, atletické rozhodčí, trenéry a činovníky. Součástí 



tohoto programu byly sportovní soutěže dětí s rodiči, symbolické loučení se starým stadionem 
v Litvínově, prohlídka nového atletického stadionu s umělým povrchem na Meziboří, dětská diskotéka 
a hlavní společenský program v prostorách litvínovské Scholy Humanitas. Moderátorem večera byl 
Štěpán Škorpil, známý sportovní komentátor a novinář a také sám bývalý atlet.

V úvodu pestrého programu se předvedla litvínovská taneční skupina Casio. O hudební produkci se na 
hlavním sále postarali manželé Hvozdovi, ve vedlejším prostranství proběhla diskotéka pro děti i 
dospělé (pro děti pod taktovkou moderátora Rádia Most Vlasty Vébra). O chutný raut se postarala 
hostitelsky vlídná Schola Humanitas a jeden ze sponzorů večera, roudnická firma Maso Procházka. 
Každý z účastníků večerní slavnosti obdržel malý dárek, mj. láhev kvalitního červeného vína od firmy 
Vinné sklepy Chomutov. Na každé láhvi byla etiketa s logem klubu a fotografie litvínovského 
atletického stadionu. Slavnostní atmosféru doplnila velkoplošná projekce a kroniky, které všem 
připomenuly historii i současnost litvínovské atletiky.

Vyvrcholením večera bylo společné fotografování bývalých i současných sportovců se svými trenéry. 
Před fotoaparáty se tak vystřídaly tréninkové skupiny Vojtěcha Joška, Jaroslava Neuberta a Ivo 
Řezáče. Cenným byl jistě i společný snímek přítomných legend a odchovanců litvínovské atletiky – 
Jitky Birnbaumové-Potrebuješové, Marty Jandové-Kostlánové, Stanislava Hoffmana, Jana Volného a 
současného reprezentanta Josefa Karase. Při této příležitosti si mnozí vzpomněli na jednu z dalších 
legend, běžce Petra Hellmicha, který se letošních oslav bohužel nedožil.

Oslavy byly po celou dobu monitorovány pečlivými zraky mnoha fotografů a první fotodokumentace 
jsou již dnes v odkazu “návštěvní kniha” na těchto internetových stránkách. Ucelený fotomateriál se 
zanedlouho objeví v odkazu “oslava 60. výročí klubu”.

VÍCEBOJAŘSKÉ LOUČENÍ SE SEZÓNOU

Úterý, 23 Říjen 2007 20:50 

Druhý říjnový víkend se uskutečnily v Praze tradiční Pražské přebory ve vícebojích. Tohoto závodu se 
zúčastnilo mimo soutěž hned 9 litvínovských atletů a atletek.

V kategorii starších žáků se na start postavili Petr Melničuk a Jakub Procházka. Mnohem více se 
tentokrát dařilo Melničukovi, který si během dvou závodních dnů vylepšil 4 osobní rekordy, když asi 
k nejkvalitnějším patří výkon v hodu oštěpem 43.35 m a celkový výkon v devítiboji 3849 bodů. Jakub 
Procházka začal soutěž výborně osobním rekordem v běhu na 100 m př. – 15.93 s., ale další disciplíny 
se mu už tolik nevydařili a tak zaostal za svým osobním rekordem v devítiboji o cca 250 bodů.

Mezi juniory se představil litvínovský vytrvalec Martin Česal, který si tak tímto vícebojem zpestřuju 
sezónu. Z jeho nejkvalitnějších výkonů lze jmenovat 400 m za 57.66 ale naopak se mu nepodařilo 
zdolat základ ve skoku o tyči.

V kategorii mužů jsme měli zastoupení v osobě Pavla Cmírala, který si také zpestřuju tímto závodem 
konec sežony. Pavel si vedl celkem dobře, a v konečném součtu dosáhl na 4258 bodů, čímž si vytvořil 
nový osobní rekord.. Z dílčích disciplín ho asi nejvíce potešil letošní nejlepší čas na 400 m – 54.42 s.

V kategorii juniorek nastoupila Nikola Minarčíková a díky tomu, že nikdy sedmiboj nešla, tak si 
vytvořila spoustu osobních rekordů. Z těch zajímavých stojí za zmínku 100 m př. za 19.13 s. a 800 m 
za 2:48.75. Celkově nasbírala 2887 bodů.



Mezi ženami se představily hned čtyři litvínovské závodnice. Nejlépe se dařilo Vendule Praské, která 
dlouho útočila na klubový rekord, ale nakonec ji v závěrečném účtování chybělo 85 bodů, když 
dosáhla součtu 3688 bodů. Hodně ji k výbornému výkonu pomohlo zlepšení na 100 m př. a ve vrhu 
koulí.

Další tři litvínovské závodnice nastupovaly k závodu se zdravotními komplikacemi, přesto se jim 
podařilo závod dokončit a překonat několik osobních rekordů. Eva Hamplová dokončila výkonem 
2990 bodů, když osobní rekord si vytvořila ve vrhu koulí a jen těsně zaostala v hodu oštěpem. Leona 
Orctová šla svůj prví sedmiboj v životě a dosáhla dobrého výkonu 2840 bodů, když vylepšila 
především svůj osobní rekord na 100 m př. 18.40 s. a vůbec předváděla velice solidní výkony a 
nakonec ”přežila” i závěrečný běh na 800 m. Denisa Doskočilová zahájila sedmiboj osobním 
rekordem v běhu na 100 m př. – 18.62 s. a dobrým výkonem ve skoku vysokém 143 cm a pak 
postupně její výkonnost klesala, ale nakonec dosáhla osobního rekordu i ve víceboji a to 2525 bodů.

Závodů se zúčastnila členka litvínovského klubu, ale závodnice USK Praha Andrea Aranovská, která 
dosáhla výborného výkonu 3496 bodů.

Celkově se závody vydařily a oba trenéři – Jaroslav Neubert i Petr Flanderka, byli se svými svěřenci 
spokojeni.

INFORMACE PRO RODIČE - PŘÍPRAVKA

Pátek, 26 Říjen 2007 21:26 

Tréninky v zimním období platné od 5.11.2007 do 2.12.2007

Po 17,30 – 19,00 sportovní hala Koldům

St 18,00 – 19,00 sportovní hala Meziboří

Pá 17,30 – 19,00 sportovní hala Koldům

 

Tréninky v zimním období platné od 3.12.2007 do odvolání

Po 17,30 – 19,00 sportovní hala Koldům

St 18,00 – 19,00 sportovní hala Meziboří

Pá 18,00 – 19,00 tělocvična ve Sportovní škole Litvínov

 

Vendulka Praská - Tel. 603534268

Tereza Otcovská - Tel.777282539



ZMĚNA VE VÝKONNÉM VÝBORU

Neděle, 04 Listopad 2007 21:17 

Dne 18.10.2007 nahradil Evu Hamplovou ve VV Tomáš Helmich. Více v zápisu z VV.

PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Čtvrtek, 15 Listopad 2007 22:30 

Ve dnech 8.-11.11. se na chatě Barbora v Českém Jiřetíně 
uskutečnilo již tradiční podzimní soustředění litvínovských 
atletů. Soustředění se zúčastnilo celkem 11 svěřenců Jardy 
Neuberta. Ač letos počasí příliš nepřálo a trénink 
znepříjemňovala sněhová nadílka, podařilo se odtrénovat 
vše podle plánu.

PRVNÍ TRÉNINK NA MEZIBOŘÍ

Pondělí, 26 Listopad 2007 23:38 

Dne 24.11. se uskutečnil první trénink litvínovských atletů 
na novém umělohmotném stadionu na Meziboří. Ač zde již 
vládne zimní počasí, byl stadion dobře připravena trénink 
proběhl úspěšně.



MIKULÁŠSKÝ TRÉNINK

Pondělí, 10 Prosinec 2007 23:19 

Dne 5.12. se tréninku našich nejmenších atletů zúčastnili 
také anděl a čert. Nejprve zkontrolovali, zda děti trénují jak 
mají a nezlobí. Poté děti během tréninku recitovaly 
básničky, nebo zpívaly a dostaly sladkou odměnu.

NA MIKULÁŠSKÉ A VÁNOČNÍ HALE PADALY REKORDY

Středa, 19 Prosinec 2007 22:24 

V uplynulých dvou sobotách se v Praze uskutečnily závody 
žactva – „Mikulášská hala“ a následně „Vánoční hala“.
Prvního závodu se zúčastnilo z Litvínova sedm 
startujících. 
Výborně si vedla Monika Orctová, která hned dvakrát 
překonala halový klubový rekord – na 60 m časem 8.65s. a 
na 300 m časem 45.61s. Klubový rekord překonal i její 
tréninkový kolega Petr Melničuk, a to na 60 m překážek, 
teď má tedy hodnotu 9.17 s. V běhu na 60 m tentýž 
závodník zaostal za svým rekordem z venku jen o 3 setiny 
sekundy. Další závodnice si překonávaly osobní rekordy – 

Saša Melcrová na 60m a 60 m překážek, Daniela Polívková na 60m, 60 m překážek a na 800m, 
Michaela Polívková na 60m a na 300m. Nováčky na takových závodech byla dvojice Michaela 
Kytýrová a Klára Vlášková, které se také za své výkony nemusí stydět.

Druhého závodu „Vánoční haly žactva“ se zúčastnilo kvarteto litvínovských borců. Opět zářila 
vycházející hvězdička Monika Orctová, která i na těchto závodech posunula hodnotu klubového 
rekordu mladších žákyň na 60m a to už na úctihodných 8.55s  a k tomu se jí podařilo překonat i další 
rekord klubu, tentokrát na 150 m – časem 20.55 s. Během sedmi dnů tak překonala 4 x klubový 
rekord. Výborně si vedla i Saša Melcrová, když jako absolutně nejmladší závodnice startovního pole 
posunula hranici svého maxima v běhu na 800 m už na pěkných 2:48.13. Michaela Polívková také 
malinko vylepšila svůj osobák na 800 m a to na 3:03.57. Jakub Procházka, sužovaný v poslední době 
zdravotními komplikacemi, nastoupil v běhu na 60 m překážek. Závod se mu vůbec nevydařil, ale 
chuť si zpravil v běhu na 150 m, kde zaostal o pouhých 6 setin za svým osobním rekordem z venku – 
běžel 19.83 s.
Řada z těchto závodníků bude už od ledna startovat ve vyšších věkových kategoriích, tak uvidíme, jak 
se hlavně Petru Melničukovi a Jakubovi Procházkovy bude dařit v kategorii dorostu a Monice Orctové 
naopak v kategorii staršího žactva. 



ATLET ROKU - KATEGORIE ŽÁCI

Středa, 19 Prosinec 2007 22:31

Trenéři mládeže (Petr Flanderka, Martin Lančarič, Martina 
Štréblová, Vendula Praská a Tereza Otcovská) vybrali pět 
nejlepších atletů z kategorie žáků.

1.místo Monika Orctová 28 bodů

2.místo Petr Melničuk 22 bodů

3.místo Saša Melcrová 14 bodů

4.místo Jakub Procházka 11 bodů

5.místo Emílie Hošková 5 bodů


