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TABULKY PRO ROK 2013
Sobota, 08 Únor 2014 19:18

V sekci ročenky nyní naleznete tabulky výkonů za rok 2013. Zároveň byly aktualizovány 
také dlouhodobé statistiky.

DEVĚT MEDAILÍ ŽACTVA Z HALY
Neděle, 09 Únor 2014 18:02 

V sobotu 26.ledna se konaly v nafukovací hale v Praze na 
Strahově krajské přebory mladšího a staršího žactva. Ve 
startovním poli nemohli chybět ani zástupci našeho klubu, 
kteří předvedli řadu pěkných výsledků.
V kategorii staršího žactva předvedl Tomáš Praský 
vyrovnaný osobní rekord ve skoku vysokém a výkonem 
185cm výrazně předčil všechny své soupeře. Navíc získal 
stříbrnou medaili v běhu na 60m př. v čase 9,24s. V běhu na 
150m skončil těsně pod stupni vítězů za 19,20s. Mezi 
staršími žákyněmi se nejvíce dařilo Kristýně Vrabcové, která 

zvítězila ve vrhu koulí výkonem 10,29m. Ve skoku vysokém zdolala 145cm a obsadila místo druhé, 
stejně jako v běhu na 60m př. – 10,18s.
V kategorii mladšího žactva získala tři medaile Kateřina Zábojníková. V novém krajském rekordu 
11,24 m zvítězila ve vrhu koulí. Druhé místo obsadila v běhu na 60m př. v čase 11,32s a ve skoku 
vysokém výkonem 135cm. Osobní rekord v běhu na 800m si na 2:43,81 vylepšila Anna 
Vyskočilová na trati 800m a vybojovala zlatou medaili.

V JABLONCI PŘEKONÁN KLUBOVÝ REKORD
Pondělí, 24 Únor 2014 18:13

V jablonecké atletické hale proběhly 15.2. přebory Libereckého kraje mladšího žactva, kterých se 
mimo soutěž úspěšně účastnili také zástupci našeho klubu.
Nejvíce se dařilo Anně Vyskočilové. Na trati 800m si výrazně vylepšila osobní rekord na 2:36,31, 
čímž zároveň překonala rekord klubový. Poté si ještě vylepšila své osobní maximum v běhu na 
300m na 49,33s. Kateřina Zábojníková si časem 8,65s vytvořila osobní rekord v běhu na 60m. 60m 
př. pak zvládla v čase 11,41s. Ivana Gallová si z Jablonce přivezla dva osobní rekordy. 60m zvládla 
za 9,37s, 300m za 50,27s. Michal Martinák se představil v běhu na 800m a v čase 2:36,03 si také on 
vylepšil osobní rekord.

DALŠÍ KLUBOVÝ REKORD ZE STROMOVKY
Pondělí, 24 Únor 2014 18:15 

Zrekonstruovaná atletická hala Otakara Jandery přivítala ve čtvrtek 20.února závodníky v rámci 
veřejných závodů žactva. Mezi startujícími bylo také šest lítvínovských atletů.
V kategorii žáků startoval Tomáš Praský, který výkonem 175cm vyhrál skok vysoký. V běhu na 
60m př. skončil v čase 9,31 šestý. Dobře si vedl také Michal Martinák, když si hned třikrát vylepšil 
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osobní rekord. V běhu na 60m na 9,39s, 150m na 22,98s a 300m na 48,83s.
Mezi žákyněmi nastoupila Anna Vyskočilová k běhu na 1500m a časem 5:35,55 stanovila novou 
hodnotu klubového rekordu. Kačka Zábojníková běžela 60m za 8,69s, 300m za 47,76s a 150m v 
novém osobním rekordu 20,82s. Stejné disciplíny absovovala také Ivana Gallová, 60m zvládla v 
čase 9,49s, 150m za 23,54s a 300m za 50,28s. Na druhé místo se ve vrhu koulí prosadila Kristýna 
Vrabcová - 10,94m.

ONDRA NUC NA MČR DOROSTENCŮ SEDMNÁCTÝ
Pondělí, 24 Únor 2014 18:25 

Hala Otakara Jandery v pražské Stromovce přivítala o 
uplynulém víkendu účastníky mistrovství České republiky v 
hale dorostu a juniorstva. Litvínovskou atletiku zde 
reprezentoval Ondřej Nuc.
Ondra nastoupil k běhu na 400m, vylepšil si halový osobní 
rekord o 45 setin na současných 55,54s a v celkovém pořadí 
obsadil sedmnácté místo.

ROZLOSOVÁNÍ 2.LIGY
Středa, 26 Únor 2014 15:12

Jednotlivá kola 2.atletické ligy sk.A proběhnou letos v těchto termínech:
1.kolo - 17.5., Most
2.kolo - 31.5., Kladno
3.kolo - 21.6., Mladá Boleslav
4.kolo - 23.8., Děčín

ZIMNÍ BĚŽECKÝ POHÁR V KADANI
Čtvrtek, 27 Únor 2014 15:56

V neděli 23.února byl posledním kolem zakončen tradiční 
Zimní běžecký pohár v Kadani. Tohoto seriálu osmnácti 
závodů, na tratích v délce 5-21km, se zúčastnilo také několik 
členů našeho klubu, kteří se v konečných součtech rozhodně 
neztratili.
Mezi muži nasbíral nejvíce bodů Martin Česal a ve své 
kategorii tak vybojoval konečné první místo. Podobně 
úspěšně si vedl v kategorii juniorů Ota Ottenschläger a i on 
se nakonec radoval z celkového vítězství.
V kategorii žen-veteránek obhajovala loňské třetí místo 

Kateřina Brettschneiderová. V celkovém součtu jí však nakonec pár bodů chybělo a skončila tak 
těsně pod stupni vítězů.

http://www.ak-litvinov.cz/img_2/nuc.jpg
http://www.ak-litvinov.cz/img_2/zbp_14.jpg


MČR ŽACTVA V HALE
Čtvrtek, 06 Březen 2014 17:51

Na halovém mistrovství ČR žactva, konaném 1.-2.března v Jablonci nad 
Nisou, jsme měli trojí zastoupení a velká očekávání.
Mezi žáky nastoupil ke skoku vysokému, z druhého místa průběžných 
tabulek, Tomáš Praský. V Jablonci si připsal výkon 175cm, což mu 
stačilo na šesté místo.
Mezi žákyněmi nás reprezentovala Kristýna Vrabcová ve vrhu koulí, také 
ona držela druhé místo v průběžných tabulkách. Výkon 11,06m pak 
znamenal 5.místo na MČR. Poslední zástupkyní byla Anna Vyskočilová. 
800m zvládla v čase 2:42,90 a obsadila 20.místo.

KRAJSKÉ PŘEBORY NA KYSELCE
Pondělí, 31 Březen 2014 18:40

V sobotu 22.března patřil Lázeňský park v Bílině bojům o krajské 
medaile v přespolním běhu. Litvínovskou atletiku zastupovala početná 
skupina běžců všech věkových kategorií.
Nejlepšího výsledku dosáhla Anna Vyskočilová, která v kategorii 
mladších žákyň jasně zvítězila. Medaili vybojovala také Kateřina 
Brettschneiderová, která obsadila druhé místo mezi ženami. Těsně 
pod stupni vítězů, na čtvrtém místě, skončil mezi juniory Ota 
Ottenschläger.
Závodů se zúčastnila také početná skupina elévů, kteří sice nebojovali 
o krajské tituly, předvedli však také několik pěkných výkonů.
Vojta Černý zvítězil v kategorii minipřípravky, Ondra Bursík skončil 
ve stejné kategorii čtvrtý. V minipřípravce dívek doběhla na třetím 
místě Lucie Scholzová a v kategorii přípravky skončila Eva Jurincová 
druhá.

ANNA VYSKOČILOVÁ 10. NA MČR V KROSU
Úterý, 01 Duben 2014 18:20

Mistrovství České republiky v přespolním běhu proběhlo v 
západních Čechách. Městem, které závody hostilo byla Bělá 
nad Radbuzou.
Litvínovskou atletiku reprezentovali Anička Vyskočilová a 
Michal Martinák. Oba nastupovali v kategorii mladšího 
žactva.
Nejdříve nastoupila Anička a po velice statečném výkonu si 
nakonec doběhla pro pěkné desáté místo mezi padesáti 
startujícími mladšími žákyněmi.
Michal Martinák patřil k nejmladším závodníkům ve 
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startovním poli mezi mladšími žáky. Nakonec skončil na dvacátém sedmém místě a nasbíral 
spousty nových zkušeností do následujících let.

JARNÍ BĚH V KRÁSNÉM DVOŘE
Středa, 02 Duben 2014 19:03

52. ročník tradičního Jarního běhu zámeckým parkem 
proběhl v neděli 29.března v Krásném Dvoře. Naši zástupci 
se zde dvakrát prosadili na stupně vítězů.
V hlavním závodě, mezi muži vytrvalci v běhu na 6690m, 
nastoupil Martin Česal a doběhl si pro první místo. Ondřej 
Nuc absolvoval 3210m mezi dorostenci a skončil na třetím 
místě. Stejně dlouhou trať absolvovala mezi ženami Kateřina 
Brettschneiderová, která obsadila čtvrté mésto. Mezi 
mladšími žákyněmi nás reprezentovala Ivana Gallová, které 
v cíli patřilo osmé místo.

ÚSPĚŠNÉ ZÁVODY NA RESSLU
Čtvrtek, 03 Duben 2014 14:23 

Dalším z řady přespolních běhů, kterých se účastní naši závodníci, byl 
v neděli 30.března Lesní běh na Resslu v Mostě. Ve startovním poli 
jsme měli početné zastoupení a nouze nebyla ani o pěkné výsledky.
Elévové A (ročník 2007 a mladší) absolvovali trať dlouhou 500m, 
nejrychleji ji zvládla Tereza Kasandová a zvítězila před dalším z 
našich, Martinem Kuželem. Stejně dlouhá trať čekala také na elévy B 
(ročník 2005-2006), kteří již byli rozdelěni na chlapce a dívky. Mezi 
chlapci doběhl na prvním Vojtěch Černý následovaný Ondřejem 
Bursíkem. Zastoupení na stupních vítězů jsme měli také v kategorii 
dívek zásluhou třetí Lucie Scholzové. V kategorii přípravky dívek 
(ročník 2003-2004), opět na trati 500m, obsadila druhé místo Eva 
Jurincová.
Bez úspěchů nezůstalo ani naše žactvo. Mezi mladšími žákyněmi 
zvládla trať 1000m ve druhém nejlepším čase Barbora Pšenková. 

Mezi mladšími žáky skončil na stejně dlouhé trati na třetím místě Jan Tuhý.
V kategorii juniorů nás reprezentoval Ota Ottenschläger, který skončil na druhém místě.

TŘETÍ ROČNÍK BĚHU KRUŠNOHOŘÍM
Pátek, 18 Duben 2014 18:20 

V sobotu 12.dubna uspořádal náš klub třetí ročník Běhu 
Krušnohořím. Na start se tentokrát postavilo 148 závodníků 
a byl tak překonán účastnický rekord z minulého roku. Na 
domácích tratích vybojovali pěkná umístění také naši 
závodníci.
Mezi elévkami B (ročník 2005-2006) na trati 200m doběhla 
na druhém místě Lucie Scholzová. Mezi elévkami C (ročník 
2003-2004) obsadila na trati o 100m delší stejné místo Eva 
Jurincová. Dařilo se také našim mladším žákům. Mezi 
chlapci zvítězil na trati dlouhé 1200m Matěj Bursík před 
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Markem Funiokem. Dívky absolvovali stejnou trať a naše zástupkyně obsadily kompletní stupně 
vítězů v pořadí Anna Vyskočilová, Barbora Pšenková a Karolína Špačková. Závod starších žáků na 
2400m zvládl nejlépe Tomáš Praský.
Muži absolvovali trať dlouhou 6000m, na druhém místě doběhl Martin Česal. V závodě žen na 
4500m obsadila třetí místo Jitka Vajcová.

MUŽI MAJÍ ZA SEBOU 1.KOLO
Středa, 21 Květen 2014 13:12

Letošní ročník Krajského přeboru družstev mužů byl zahájen 
ve čtvrtek 8.května. Naše družstvo k němu nastoupilo na 
domácím stadionu v Meziboří a skončilo na celkovém třetím 
místě.
Individuálně se nejvíce prosadil Pavel Cmíral, který zvítězil 
v pomalém běhu na 800m v čase 2:09,39 a přidal páté místo 
v běhu na 200m a 110m př. Dvě čtvrtá místa vybojoval 
David Česal, 800m zvládl v čase 2:15,46 a 110m př. v čase 
21,45s. Ondřej Nuc doběhl dvakrát třetí, na 400m za 55,77s 
a na 800m za 2:10,55. Tomáš Praský nastoupil ke skoku 

vysokému, obsadil třetí místo a výkonem 184cm překonal klubový rekord v kategorii staršího 
žactva. Ve vrhačských sektorech startoval Tomáš Hellmich, diskem hodil 31,04m a obsadil druhé 
místo, ve vrhu koulí skočil třetí za 10,01m. Do družstva se vrátil také Zbyněk Nývlt, nejlépe si vedl 
v běhu na 110m př., kde obsadil třetí místo v čase 20,81s.

ŽENY ZAHÁJILY ŠESTÝM MÍSTEM
Úterý, 27 Květen 2014 18:52 

Letošní ročník 2.atletické ligy odstartoval v neděli 18.5. na 
novém atletickém stadionu v Mostě. V této soutěži nastupuje 
také naše družstvo žen, které na začátek vybojovalo šesté 
místo.
Nejvíce bodů získala Marta Valtová. Ve vrhu koulí skončila 
výkonem 10,49m na druhém místě, v hodu oštěpem přidala 
místo páté za 32,91m. Simona Scholzová si vedla lépe v 
hodu oštěpem, kde skončila na druhém místě za výkon 
36,73m. Ve vrhu koulí obsadila osmé místo za 9,10m a 
bodovala i v hodu diskem. Ve vrhačských disciplínách 

nastoupila také Andrea Ciesla, v hodu oštěpem a ve vrhu koulí obsadila shodně šesté místo 
výkonem 32,77m, resp. 9,38m.
Prosadily se také běžkyně. Jitka Vajcová doběhla v závodě na 5000m třetí v čase 19:44,93 a pátá v 
běhu na 1500m v čase 5:26,30. Kateřina Brettschneiderová zvládla 5000m za 21:38,97 a obsadila 
šesté místo, na 1500m přidala místo osmé. Běh na 5000m přitom pro obě znamenal zlepšení 
osobního rekordu. Trať 400m př. absolvovala Lucie Váňová, v čase 82,37s doběhla šestá.
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MEDAILOVÉ BOJE NEJMLADŠÍCH PŘERUŠIL DÉŠŤ
Středa, 28 Květen 2014 10:02

Uplynulý víkend patřil bojům o krajské medaile. V sobotu 
24.5. pořádal náš klub krajské přebory mladšího žactva a 
elévstva na stadionu v Meziboří. Závody bohužel netrvaly 
dlouho, když je přerušil silný a vytrvalý déšť. Stihlo se tak 
odzávodit pouhých dvanáct disciplín a zbytek byl přeložen 
na pozdější termín. Přesto však naši závodníci stihli předvést 
pěkné výkony a vybojovat čtyři medaile.
V kategorii elévek získala bronz v běhu na 60m Eva 
Jurincová v čase 9,26.
Mladší žákyně byly v proběhlých disciplínách nejúspěšnější. 
Kateřina Zábojníková zvítězila ve vrhu koulí výkonem 

12,08m a skončila druhá v hodu míčkem - 54,73m. Dvě místa za ní, na čtvrtém místě se umístila 
výkonem 46,51m Anna Vyskočilová, která si tak vylepšila osobní rekord. Dařilo se také našim 
reprezentantkám v běhu na 60m. Kateřina Balášová doběhla čtvrtá v čase 9,08s, těsně před 
Karolínou Špačkovou - 9,13s. Na trati 60m př. obsadila čtrté místo Ivana Gallová za 12,05s.
Mezi mladšími žáky vybojoval Jonáš Fiedler druhé místo v hodu míčkem výkonem 55,32m. Ve 
vrhu koulí skončil Marek Funiok na místě pátem za 7,87m. Michal Martinák skončil hned za ním - 
7,23m a nový osobní rekord.

Z KP DOSPĚLÝCH ŠEST MEDAILÍ
Pondělí, 02 Červen 2014 09:42

Krajské přebory mužů a žen proběhly v neděli 25.května v Děčíně. Náš 
klub zde zastupovalo celkem 11 závodníků, kteří přivezli šest medailí a 
několik osobních rekordů.
Pavel Cmíral doběhl druhý v závodě na 400m př. v čase 60,05s. Hladkou 
"čtvrtku" zvládl za 53,43s a skončil šestý. Ve vrhu koulí obsadil čtvrté 
místo Daniel Kadleček výkonem 9,84m, Dušan Švarcbach skončil šestý 
za 7,93m. Ondřej Nuc si vylepšil osobní rekord v běhu na 200m na 
25,04s.
Medailově úspěšnější byly ženy. V hodu oštěpem zvítězila výkonem 
37,50m Andrea Ciesla před Simonou Scholzovou - 35,74m. Těsně pod 
stupni vítězů skončila výkonem 28,81m Vendula Praská, která přidala 
páté místo v hodu diskem - 21,94m. Kristýna Vrabcová skončila v hodu 
diskem třetí za 23,16m, ve skoku vysokém se výkonem 150cm dělila o 
čtvrté místo. Nastoupila také k hodu kladivem žákyň (závod byl přiřazen 

ke KP dospělých) a obsadila zde druhé místo - 20,63m. Dva osobní rekordy si vylepšila Kateřina 
Chlapcová. V překážkovém běhu na 100m na 18,19s, což jí zároveň stačilo na druhé místo a ve 
skoku dalekém na 482cm, to stačilo na místo šesté.
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ŽENY SI VE 2.LIZE POLEPŠILY
Pondělí, 02 Červen 2014 14:25 

2.liga pokračovala poslední květnovou sobotu 2.kolem na stadioně 
Sletiště v Kladně. Litvínovské družstvo žen obsadilo šesté místo a oproti 
prvnímu kolu si tak polepšilo.
Nejvíce bodů získala Marta Valtová. Vyhrála vrh koulí výkonem 11,33m 
a skončila pátá v hodu oštěpem za 32,72m. Andrea Ciesla byla úspěšnější 
v hodu oštěpem, kde jí výkon 33,67m stačil na třetí místo, ve vrhu koulí 
obsadila výkonem 9,58m šesté místo. Převahu vrhaček v našem družstvu 
potvrdila ještě Simona Scholzová, která byla druhá v hodu oštěpem za 
33,67m a bodovala také ve vrhu koulí a hodu diskem.
V běhu na 3000m př. jsme měli dvě zástupkyně. Jitka Vajcová doběhla v 
čase 12:54,80 na třetím místě před Kateřinou Brettschneiderovou - 
14:06,09. Jitka Vajcová pak ještě přidala sedmé místo na 1500m za 
5:24,83. Kateřina Chlapcová si opět vylepšovala osobní rekordy. 17,56s v 
běhu na 100m př. znamenalo páté místo, 10,37m v trojskoku pak místo 

sedmé. Sedmého místa dosáhla také Lucie Váňová v běhu na 400m př. - 82,82s. Osmým místem 
bodovala také štafeta na 4x400m ve složení Hosingerová D., Hosingerová K., Praská a Vajcová

MUŽI V LOVOSICÍCH DRUZÍ
Středa, 04 Červen 2014 18:31 

2.kolo krajského přeboru družstev můžů proběhlo 1.června v 
Lovosicích. Naše družstvo se tentokrát sešlo téměř v plném 
počtu a obsadilo druhé místo, které mu patří také v 
průběžném pořadí.
Bodově nejúspěšnější byl opět Pavel Cmíral. V běhu na 
400m př. zvítězil v čase 62,56s, 400m hladkých zvládl za 
54,84s a připsal si místo druhé. Třetí místo pak přidal v 
závodě na 200m za 25,04s. Po dlouhé době se do družstva 

vrátil Petr Scigel a hned se prosadil mezi nejúspěšnější. Ve vrhu koulí skončil třetí výkonem 
10,77m, v běhu na 200m doběhl v čase 25,22s čtvrtý a na poloviční trati pátý za 18,18s. Martin 
Česal startoval v nejdelších bězích, na 5000m doběhl druhý v čase 17:32,84, na 1500m pak třetí v 
čase 4:47,06. David Čedal si nejlépe vedl v běhu na 400m př., ve kterém obsadil třetí místo v čase 
66,45s, 1500m zvládl za 5:00,49 a doběhl pátý. Ondřej Nuc nastoupil k nejkratším sprintům. Čas 
12,44s na 100m stačil na sedmé místo, 25,34s v běhu na 200m znamenal místo šesté. Pavel Herold 
se nejlépe prosadil na "čtvrtce", v čase 57,39s doběhl čtvrtý.
Ve vrhačských sektorech získal nejvíce bodů Lukáš Bubeníček. Ve vrhu koulí skončil za 11,46m 
druhý, oštěpem hodil 42,39 a obsadil místo čtvrté. Daniel Kadleček si v hodu oštěpem připsal 
výkon 38,85m a šesté místo. Šesté místo obsadil také Tomáš Hellmich ve vrhu koulí - 10,00m.
Ve skoku vysokém nastoupil Tomáš Praský, překonal 175 a obsadil třetí místo, stejně jako Zbyněk 
Nývlt v trojskoku - 10,95m.
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DOROST I ŽACTVO NA KP ÚSPĚŠNÍ
Úterý, 10 Červen 2014 11:27 

Na lovosickém atletickém stadionu proběhly v neděli 
8.června krajské přebory dorostu a staršího žactva. Zástupci 
našeho klubu si zde vedli velmi dobře a v pěti lidech přivezli 
celkem devět medailí. Z toho čtyři tituly krajských 
přeborníků. Navíc byly překonány čtyři klubové rekordy.
V kategorii dorostu získala dvě bronzové medaile Kateřina 
Chlapcová, když  v běhu na 100m př. vylepšila klubový 
rekord na 16,26s a v běhu na 300m př. pak klubový rekord 
vytvořila - 50,42s. Ve skokanských sektorech pak vybojovala 
dvě pátá místa. Ve skoku dalekém výkonem 4,49m a v 

trojskoku za 10,01m. Ondřej Nuc doběhl třetí v běhu na 800m v čase 2:14,04, 200m zvládl za 
24,95s a obsadil čtvrté místo. Na dvojnásobné trati pak skončil pátý za 55,21s.
Ještě lépe si vedlo starší žactvo. Tomáš Praský vylepšil vlastní klubový rekord v běhu na 200m př. 
na 27,66s a získal zlatou medaili. Ve skoku vysokém přidal další zlatou, když překonal 180cm. V 
běhu na 150m si pak vylepšil osobní rekord a v čase 18,26s doběhl druhý. Dvě zlaté medaile získala 
také Kristýna Vrabcová. V disku výkonem 30,19m, čímž zároveň překonala klubový rekord a ve 
vrhu koulí za 10,97m. Trať 100m př. proběhla v čase 17,07s a vybojovala bronz.

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ DRUHÉ PŘI MEMORIÁLU J. ODLOŽILA
Čtvrtek, 12 Červen 2014 10:46 

Dvacátý první ročník memoriálu Josefa Odložila - EAA 
Premium mítink - se uskutečnil v Praze na Julisce v pondělí 
9.června. V rámci tohoto velkého evropského atletického 
mítinku proběhl také závod O pohár pražského primátora, 
určený pro čtyřčlenná družstva mladšího žactva. K obhajobě 
loňského výborného třetího místa v této soutěži bylo 
pozváno také naše družstvo mladších žákyň. Letos ve složení 
Kateřina Zábojníková, Anička Vyskočilová, Ivana Gallová a 
Eva Jurincová.
První disciplínu, 60 m hladkých, zvládla dobře Ivana 
Gallová. Trať proběhla v čase 9,18s a vytvořila si nový 

osobní rekord. Následoval hod kriketovým míčkem, parádní disciplína Kateřiny Zábojníkové. Ta 
nezklamala a skončila druhá výkonem 51,25m. Další disciplínou byl skok vysoký, ke kterému opět 
nastoupila Kateřina Zábojníková. Závodem procházela hladce a dvakrát se jí podařilo vylepšit 
osobní rekord. Ten má teď hodnotu 147cm. Závod tímto výkonem vyhrála a ještě vylepšila dvanáct 
let starý klubový rekord ve své kategorii. Na vytrvaleckou trať 800m nastoupila Anna Vyskočilová. 
Nezklamala a skončila těsně na pátém místě výkonem 2:38,03.
Před závěrečnými štafetami patřilo děvčatům druhé místo před silnými celky Sparty Praha, Slavie 
Praha, Kotlářkou a Duklou Praha. I tento závod však děvčata zvládla. Čtvrté místo s minimální 
ztrátou na první tři štafety znamenalo udržení konečného druhého místa. Litvínovské atletky si tak 
mohly užít předávání stříbrného poháru na stupních vítězů za potlesku více než tří tisíc diváků.
Za zmínku stojí i výkon litvínovského mladšího žáka Michala Martináka, který si v běhu na 800 m 
vytvořil nový osobní rekord 2:32,50
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POČASÍ NEJMLADŠÍM NAPODRUHÉ PŘÁLO
Pondělí, 16 Červen 2014 14:16 

Pro dokončení krajských přeborů mladšího žactva a elévstva 
byl vybrán čtvrtek 12.června. Počasí na Meziboří tentokrát 
atletice přálo a naši závodníci přidali ke čtyřem medailím z 
května dalších 10, z toho dvě zlaté.
V kategorii elévek se opět prosadila Eva Jurincová, která s 
přehledem zvítězila v běhu na 600m časem 1:55,25. Mezi 
mladšími žákyněmi byla nejúspěšnější Anna Vyskočilová., 
která zvítězila v běhu na 800m v čase 2:38,92 a doběhla třetí 
na 150m - 21,66s. Na "půlce" si pro medaili doběhla táké 
Barbora Pšenková, která časem 2:43,01 skončila druhá. V 
závodě na 300m startovala Kateřina Zábojníková, čas 46,70s 

jí zařadil na stříbrnou příčku. Medaili získala také štafeta na 4x60m ve složení Zábojníková, 
Jurincová, Gallová a Vyskočilová - v čase 35,02s doběhla třetí.
Mezi mladšími žáky doběhl druhý v běhu na 150m Adam Motl v čase 21,96s. Ostatní sbírali 
medaile bronzové. Marek Bystrý v běhu na 150m - 22,02s. Jonáš Fiedler na osmistovce v čase 
2:36,11 a Michal Martinák v závodě na 1500m - 5:25,28. Stejného umístění nakonec dosáhla i 
štafeta na 4x60m ve složení Bystrý, Motl, Martinák, Fiedler časem 35,81s.

MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ ŽACTVA VE VLAŠIMI
Pondělí, 16 Červen 2014 19:01

V sobotu 14.června proběhlo ve Vlašimi mezikrajové utkání staršího 
žactva. Ve výběrech našeho kraje nechyběli ani zástupci našeho klubu. V 
družstvu chlapců nastoupil Tomáš Praský, v družstvu dívek pak Kristýna 
Vrabcová.
Tomáš Praský si ve Vlašimi připsal tři starty. Ve skoku vysokém zdolal 
181cm a obsadil třetí místo. V běhu na 100m př. skončil čtvrtý, časem 
14,39s však vylepšil vlastní klubový rekord. Podílel se také na šestém 
místě štafety na 4x60m a stal se tak bodově nejúspěšnějším členem 
našeho krajského výběru.
Kristýna Vrabcová nastoupila ve vrhu koulí, kde si výkonem 11,28m 
vylepšila osobní rekord a obsadila třetí místo.
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DVĚ MEDAILE PRO VÍCEBOJAŘE
Pondělí, 23 Červen 2014 14:51

Mladší žáci a elévové se v neděli 15.června opět sjeli na stadion v 
Meziboří. Tentokrát k bojům o krajské medaile ve vícebojích, 
konkrétně pětiboji mladšího žactva a čtyřboji elévstva. Z našich 
zástupců se více dařilo dívkám, které vybojovaly dvě medaile.
V kategorii mladších žákyň jasně zvítězila Kateřina Zábojníková v 
novém klubovém rekordu 2600b. (60m - 8,64s, dálka - 451cm, 60m 
př. - 11,02s, kriket - 52,50m, 800m - 2:50,06). Dobře si vedla také 
Ivana Gallová, která ziskem 1860b. obsadila páté místo.
Mezi elévkami získala bronzovou medaili Eva Jurincová. Konečné 
třetí místo vybojovala v závěrečném běhu na 600m, ve kterém nechala 
za zády všechny své soupeřky a v celkovém pořadí se posunula z 
místa čtvrtého, v konečném součtu získala 1454b.

PĚT ZÁSTUPCŮ NA MEZIKRAJOVÉM UTKÁNÍ ML. ŽACTVA
Úterý, 24 Červen 2014 19:00

K reprezentaci Ústeckého kraje při mezikrajovém utkání mladšího žactva, 
konaném 21.června v Jablonci, byla nominována pětice litvínovských atletů.
Jako první se nastoupila Kateřina Zábojníková ve vrhu koulí. Výkonem 
11,47m porazila všechny své soupeřky a připsala pro družstvo devět bodů. Ve 
skoku vysokém se jí už tolik nedařilo a výkonem 130cm si připsala osmé 
místo. Anna Vyskočilová nejprve obsadila pěkné čtvrté místo v hodu 
kriketovým míčkem výkonem 44,37m a následně šesté místo na trati 600 m v 
novém osobním rekordu 1:51,02. Ivana Gallová reprezentovala na trati 60 m 
překážek. Na třetí překážce si však poranila kotník a závod dokončila přes 
bolest na osmém místě.
V hodu kriketovým míčkem nastoupil Jonáš Fiedler. Kvalitní výkon 54,25 m 
stačil ve velice silné konkurenci na sedmé místo. Michal Martinák byl 
nominován jako náhradník, v běhu na 1000m se ale dokázal prosadit a časem 
3:24,62 min vybojoval pro družstvo 3 body.

MČR DOROSTU V TŘINCI
Úterý, 16 Září 2014 18:26 

Mistrovství České repupliky juniorstva a dorostu proběhlo 
28.-29. června v Třinci. Náš klub zastupavali v kategorii 
dorostu Ondřej Nuc a Kateřina Chlapcová.
Ondřej Nuc startoval v běhu na 800m, ve kterém si dokázal 
vylepšit svůj osobní rekord a v čase 2:08,05 obsadil patnácté 
místo. Kateřina Chlapcová nsdtoupila k běhu na 300m př. V 
čase 49,21s doběhla na devatenáctém místě a zároveň 
překonala klubový rekord.
Gratulujeme.
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TOMÁŠ PRASKÝ PÁTÝ NA MČR VE VÍCEBOJÍCH
Úterý, 16 Září 2014 18:30 

Mistrovství České republiky ve vícebojích dorostu, staršího 
žactva a mladšího žactva se uskutečnilo 12.-13.července v 
Praze. V barvách našeho klubu zde nastoupili tři závodníci - 
Tomáš Praský, Kristýna Vrabcová a Kateřina Zábojníková.
Nejlepšího umístění dosáhl Tomáš Praský v devítiboji 
staršího žactva. S celkovým součtem 5030 bodů obsadil 
pěkné páté místo. Kristýna Vrabcová startovala v sedmiboji 
starších žákyň, dosáhla součtu 3596 bodů a skončila 
jednadvacátá. Kateřina Zábojníková nastoupila k pětiboji 
mladších žákyň. V závodě vytvořila nový klubový rekord - 

2645 bodů a obsadila jedenácté místo.
Gratulujeme.

SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE V KLATOVECH
Středa, 17 Září 2014 11:06 

Ve dnech od 9. 8. 2014 do 16. 8. 2014 pořádal Atletický klub 
Chemopetrol Litvínov letní soustředění mládeže v 
Klatovech. Hlavními organizátory byli trenéři Martin 
Lančarič a  Tomáš Palička. Za příznivého počasí soustředění 
absolvovalo 22 dětí, pro které byl připraven jak dvoufázový 
trénink, tak oddychový program (např. stezka odvahy, výlet 
na hrad Švihov, vířivka a další společenské hry). Všichni 
zúčastění byli s programem a organizací akcí velmi 
spokojení a děti si soustředění moc užili.

V KADANI DEVĚTKRÁT NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Čtvrtek, 18 Září 2014 14:32 

Zástupci našeho klubu se zúčastnili Atletického mítinku 
královského města, který se konal v Kadani dne 5. 9. 2014. 
Klub si odnesl domů celkem 9 cen. Velmi pěkný výkon a 
napínavou podívanou předvedla Kateřina Zábojníková ve 
skoku dalekém, kde bojovala o centimetry se svou 
soupeřkou Ivetou Drudíkovou, kterou nakonec porazila.
Umístění našich svěřenců v jednotlivých disciplínách:
60 m:
Mladší žáci: 4. Vojtěch Vyskočil, 7. Matěj Zajíc
Žákyně: 5. Kristýna Vrabcová, 6. Zuzana Špačková
Mladší žákyně: 2. Kateřina Zábojníková, 5. Kateřina 

Balášová, 6. Karolína Špačková, 8. Ivana Gallová, 11. Barbora Pšenková
Atletická přípravka – chlapci: 4. Jakub Palička, 13. Jonáš Zajíc
Atletická přípravka – dívky: 2. Eva Jurincová, 4. Štěpánka Vítková
600 m:
Atletická přípravka – chlapci: 6. Jakub Palička, 10. Jonáš Zajíc
Atletická přípravka – dívky: 1. Eva Jurincová, 8. Štěpánka Vítková
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800 m:
Mladší žáci: 2. Michal Martinák, 5. Vojtěch Vyskočil
Mladší žákyně: 1. Anna Vyskočilová, 2. Barbora Pšenková
Skok vysoký:
Žákyně: 2. Kristýna Vrabcová
Mladší žákyně: 1. Kateřina Zábojníková
Skok daleký:
Mladší žáci: 6. Matěj Zajíc
Žákyně: 4. Zuzana Špačková
Mladší žákyně: 1. Kateřina Zábojníková, 5. Karolína Špačková, 6. Kateřina Zábojníková, 8. Ivana 
Gallová

TOMÁŠ PRASKÝ MISTREM REPUBLIKY
Sobota, 20 Září 2014 14:59 

Hned první den MČR žactva v atletice, konaného ve dnech 
20.-21.září v Plzni, přinesl našemu klubu velký úspěch. 
Tomáš Praský, svěřenec Jardy Neuberta, nastoupil k běhu na 
100m překážek. Z rozběhů postoupil druhým nejlepším 
časem 13,92s do finále. Zde se pak ještě zlepšil a v čase 
13,77s proběhl cílem jako první. Dvakrát tak dnes výrazně 
překonal svůj i klubový rekord a doběhl si pro titul mistra 
republiky.
Gratulujeme.

KRISTÝNA VRABCOVÁ NA MČR DVAKRÁT BRONZOVÁ
Sobota, 20 Září 2014 22:16

Na MČR žactva v Plzni se o medailovou radost pro náš klub postarala 
také Kristýna Vrabcová a to hned dvakrát. Ve vrhu koulí obsadila 
výkonem 11,72m třetí místo a stejného výsledku dosáhla také v hodu 
diskem výkonem 36,36m.
Gratulujeme.
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TOMÁŠ PRASKÝ PŘI DRUHÉM DNI MČR STŘÍBRNÝ
Neděle, 21 Září 2014 14:12

V neděli 21.září absolvoval Tomáš Praský na MČR žactva v 
Plzni dva starty - ve skoku vysokém a v běhu na 200m 
překážek. Ve skoku vysokém zdolal 187cm a vyrovnal tak 
svůj osobní rekord. Tento výkon mu stačil na pěkné páté 
místo, které mu patřilo vinou horšího zápisu oproti 
soupeřům. Ještě lépe si pak Tomáš vedl v běhu na 200m př. 
Do finále postoupil jako vítěz rozběhu v čase 27,87s. Ve 
finále pak vylepšil svůj osobní a zárověň klubový rekord o 
více jak 1,3s na hodnotu 26,34s a doběhl na výborném 
druhém místě.

Gratulujeme.

KRUŠNOHORSKÝ MÍTINK ŽACTVA
Úterý, 30 Září 2014 18:26 

Náš klub pořádal dne 15. září na atletickém stadionu v 
Meziboří již tradiční Krušnohorský mítink žactva a vložený 
závod mužů a žen na 300 metrů. Závodů se zúčastnilo 
celkem 27 zástupců našeho klubu a opět nasbírali mnoho 
medailí. Gratulujeme! Umístění našich svěřenců v 
jednotlivých disciplínách:
60 m:
Atletická přípravka – chlapci: 3. Jakub Palička, 5. Vojtěch 
Černý, 7. Adam Hojdar, 8. Adam Brettschneider, 9. Tomáš 
Junek, 10. Vít Pokorný, 11. Jonáš Zajíc
Atletická přípravka – dívky: 4. Štěpánka Vítková, 6. Barbora 

Balášová, 9. Lucie Scholzová, 12. Barbora Kaftanová
150 m:
Žáci – 2. David Morávek
Mladší žáci – 2. Jonáš Fiedler, 3. Adam Motl, 4. Michal Martinák, 6. Jan Tuhý
Žákyně – 1. Zuzana Špačková
Mladší žákyně – 1. Kateřina Zábojníková, 2. Anna Vyskočilová, 4. Kateřina Balášová, 6. Ivana 
Gallová, 7. Eliška Dittrichová
300 m:
Muži – 1. Pavel Cmíral, 2. David Morávek, 3. Dominik Černohorský
Ženy – 1. Kateřina Chlapcová, 2. Zuzana Špačková
600 m:
Atletická přípravka – chlapci: 2. Jakub Palička, 5. Vojtěch Černý, 7. Adam Hojdar, 8. Adam 
Brettschneider, 9. Jonáš Zajíc, 10. Vít Pokorný, 11. Tomáš Junek
Atletická přípravka – dívky: 8. Barbora Balášová, 9. Štěpánka Vítková, 10. Barbora Kaftanová
800 m:
Mladší žáci: 1. Jonáš Fiedler, 2. Michal Martinák
Mladší žákyně: 1. Anna Vyskočilová, 2. Barbora Pšenková
Skok vysoký:
Mladší žákyně: 1. Kateřina Zábojníková
Skok daleký:
Mladší žáci: 4. Sebastian Scholz
Žákyně: 1. Zuzana Špačková
Mladší žákyně: 1. Kateřina Zábojníková, 4. Kateřina Balášová, 5. Barbora Pšenková
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Hod kriketovým míčkem:
Atletická přípravka – hoši: 2. Jakub Palička, 4. Adam Brettschneider
Atletická přípravka – dívky: 8. Barbora Kaftanová

TOMÁŠ PRASKÝ REPREZENTOVAL VE SLOVINSKU
Pondělí, 20 Říjen 2014 18:51 

Výsledky na MČR přinesly pro Tomáše Praského pozvánku 
na mezistátní utkání ve slovinském Mariboru.Tomáš byl 
nominován k běhu na 100m př. a 300m př.
300m př. si Tomáš vyzkoušel poprvé, dosáhl času 40,22s a 
vyhrál svůj rozběh. Celkově obsadil v rámci této disciplíny 
výborné třetí místo. Trať 100m př. proběhl v čase 14,04s, 
což stačilo na druhé místo v rozběhu a čtvrté celkově. České 
reprezentaci tak pomohl ziskem patnácti bodů k celkovému 
druhému místu.

PŘÍPRAVKA SE PŘIPRAVOVALA V POUSTKÁCH
Úterý, 21 Říjen 2014 18:22

Náš klub uspořádal ve dnech od 9.10. do 12.10. 2014 ve 
velmi pěkném prostředí v Poustkách u Žihle soustředění 
přípravky. Byly zde ideální podmínky pro trénování  v 
okolním lese i uvnitř areálu. Soustředění se zúčastnilo 
celkem 16 malých atletů. Především se jednalo o přípravu na 
přespolní běhy, které se konají právě v tomto období. 
Tréninky probíhaly dvakrát denně a byly zpestřeny o hry a 
soutěže. Soustředění bylo zároveň prospěšné i zábavné a 
všichni si ho moc užili.

DEVĚT MEDAILÍ ZE SJEZDOVKY
Středa, 22 Říjen 2014 18:16

Ve středu 15.října se konal 10. ročník běhu do vrchu 
„Mezibořská sjezdovka“, který pořádal AO TJ Baník 
Meziboří ve spolupráci se ZŠ a MŠ Meziboří a městem 
Meziboří. Litvínovští atleti se tohoto závodu zúčastnili ve 
velice hojném počtu a získali celkem 9 medailí.
Z výsledků:
Muži a junioři r. 1996 a starší: 2. Česal Martin
Ženy a juniorky r. 1996 a starší: 2. Balášová Martina
Mladší žáci r. 2001 – 2002: 1. Bystrý Marek, 5. Tuhý Jan, 6. 
Scholz Sebastian
Mladší žákyně r. 2001 – 2002: 3. Balášová Kateřina

Předžáci: 2. Palička Jakub, 12. Smutný Jindřich
Předžákyně: 2. Vítková Štěpánka
Elévové „B“ r. 2005 – 2007: 3. Bílý David, 4. Masner Jan, 8. Bartoš Lukáš, 14. Fröhlich Jakub, 17. 
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Rajtr Lukáš, 18. Smutný Richard
Elévky „B“ r. 2005 – 2007: 1. Balášová Barbora, 6. Scholzová Lucie, 12. Křivánková Adéla, 13. 
Kasandová Tereza, 21. Kroupová Barbora
Elévové „A“ r. 2008 a mladší: 5. Křivánek Ondřej, 7. Pokorný Jonáš
Elévky „A“ r. 2008 a mladší: 1. Mušková Eliška, 5. Fialová Alexandra, 7. Tojnarová Adéla
Všem zúčastněným za skvělé výkony gratulujeme.


