Archiv 2006
O NEJRYCHLEJŠÍHO KLUKA A HOLKU LITVÍNOVA
Neděle, 01 Leden 2006 21:56
Atletický klub Chemopetrol Litvínov pořádá 23.ledna halový závod o nejrychlejšího kluka a holku
Litvínova. Více informací o těchto závodech získáte zde.

HALOVÝ SEDMIBOJ
Neděle, 01 Leden 2006 22:00
V současnosti nejúspěšnější litvínovský atlet, dorostenec David
Melničuk se právě v těchto dnech připravuje na vrchol halové
sezóny, kterým je halové Mistrovství České republiky v sedmiboji.
V rámci přípravy, z plného tréninku, si vyzkoušel a porovnal síly se
svými soupeři při Pražských vícebojích, které se uskutečnily v hale
PSK Olymp v Praze ve Stromovce, ve dnech 14.-15.1.2006.
David obsadil 3. místo s celkovým součtem 4.329 bodů, přičemž si
vytvořil 3 osobní rekordy na 60m, 60m překářek a 1000 m. Bohužel,
nevyhnul se ani větším výpadkům, zejména ve skoku vysokém a
skoku o tyči. Na doladění výkonnosti zbývají Davidovi ještě 4 týdny. Přejeme mu, aby dokončil
zdárně svoji přípravu a úspěšně se popral o cenné umístění na Mistrovství ČR, které se koná ve
dnech 11.-12.2.2006 v Praze.

NOVÝ STADION SPOLEČNÁ DEKLARACE
Neděle, 01 Leden 2006 22:02
Dne 18.1.2006 se uskutečnilo důležité jednání představitelů našeho klubu se starosty a
místostarosty měst Litvínova a Meziboří a zástupci společnosti SPORTaS a TJ Baník Meziboří.
Předmětem jednání bylo projednání znění společné deklarace, jejíž obsahem je prohlášení
uvedených subjektů, že souhlasí s výstavbou nového atletického stadionu na Meziboří a zavazují se
aktivně spolupracovat na realizaci tohoto projektu. Tato deklarace v žádném případě neznamená
zánik litvínovské atletiky, ale naopak vytváří předpoklad významného vylepšení podmínek pro
sportovní přípravu litvínovských atletů.
Deklarace by měla být podepsána všemi zúčastněnými subjekty na konci měsíce ledna. O dalším
vývoji událostí vás budeme informovat.

ROČENKA 2005
Neděle, 01 Leden 2006 22:03
V těchto dnech byla předána do tiskárny ročenka klubu za rok 2005. Kromě tabulek za rok 2005,
klubových rekordů, historicky nejlepších 20-ti výkonů v každé disciplíně, uvnitř objevíte informace
o hlavních cílech klubu, zprávu o činnosti atletického kroužku, seznamy činovníků, trenérů,
rozhodčích a členů klubu, pravidla pro členství v klubu, nabídku členství a sponzorování klubu a
jiné. Obsah ročenky se také postupně objeví i na těchto internetových stránkách. Již dnes můžete
listovat v menu "výsledky a statistiky". Předpokládaným termínem vydání ročenky je počátek
měsíce února tohoto roku.

ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
Neděle, 01 Leden 2006 22:05
Vedení našeho klubu se ve čtvrtek 19. ledna 2006 sešlo v klubovně sportovní haly u Koldomu ke
svému prvnímu zasedání v letošním roce.

ZŘÍZENO B DRUŽSTVO MUŽŮ
Neděle, 01 Leden 2006 22:08
Dne 19. ledna bylo rozhodnuto o přihlášení B družstva mužů do Krajského přeboru. Za toto
družstvo by v letošní sezoně měli startovat tito závodníci: Bečvář Jiří, Česal David, Flanderka Filip,
Flanderka Petr, Kadleček Daniel, Lančarič Martin, Posuch David, Řezáč Ivo, Toman Luděk.

O NEJRYCHLEJŠÍHO KLUKA A HOLKU
Neděle, 01 Leden 2006 22:10
Dne 23.1.2006 proběhla v litvínovské hale Koldům soutěž pro
základní školy Litvínovska o nejrychlejšího kluka a holku.
Soutěže se zúčastnilo kolem 45 dětí ze základních škol. Všem
školám za jejich účast děkujeme a těšíme se na setkání při dalších
sportovních akcích.
Další akcí pořádanou pro školy Litvínovska bude Koldůmská
laťka, která proběhne 20.2.2006.

HALOVÉ PŘEBORY ÚSTECKÉHO KRAJE
Neděle, 01 Leden 2006 22:11
Dne 29.1.2005 uspořádal AK Chemopetrol Litvínov v nafukovací
hale v Praze na Strahově halové přebory Ústeckého kraje mužů,
žen, dorostenců a dorostenek. Závodů se zúčastnilo celkem 17
litvínovských atletů, kteří získali několik medailí a vytvořili si
několik osobních rekordů. Za zmínku stojí dva tituly krajských
přeborníků, které získali Michaela Hrabovská (skok daleký –
486cm) a Jan Jelínek (skok vysoký – 195cm).
Zároveň tímto děkujeme všem činovníkům klubu za hladký
průběh závodů.

HALOVÝ ZÁVOD VE SKOKU VYSOKÉM
Neděle, 01 Leden 2006 22:12
Atletický klub Chemopetrol Litvínov pořádá 20. února 2006 od
15,00 halový závod ve skoku vysokém. Závod je určen pro základní
školy.

PF 2006
Pondělí, 02 Leden 2006 01:00
AK Chemopetrol Litvínov přeje všem svým současným i bývalým
členům, sympatizantům a příznivcům šťastné prožití Vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku.

HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR VE VÍCEBOJÍCH
Pátek, 10 Únor 2006 22:14
Litvínovský reprezentant David Melničuk vede po úvodních
čtyřech disciplínách závod dorostenců na šampionátu ve
vícebojích. Nasbíral celkem 2666 bodů a vede před druhým
Josefem Chybou o 91 bodů. Ve všech disciplínách si David
vytvořil osobní rekordy, 60m zaběhl za 7,68, do dálky skočil
622cm, kouli poslal do dálky 13,77m a do výšky skočil 184cm.
Zpravodajství ze závodů naleznete zde.
Přejeme Davidovi hodně štěstí do druhého dne.

TITUL PRO DAVIDA MELNIČUKA
Sobota, 11 Únor 2006 22:15
David Melničuk vybojoval titul dorosteneckého mistra republiky
ve vícebojích. Navázal tak na vydařený první den. Pěkné výkony
podal zejména ve skoku o tyči, kde si vytvořil osobní rekord
410cm. Dramatický závod pak rozhodl až závěrečný běh na
1000m, kde David podal bojovný výkon a vytvořil si osobní
rekord 2:48,53. Celkovým součtem 4833 bodů nakonec porazil
druhého Jana Cardu o 10 bodů. Zpravodajství ze druhého dne
závodů naleznete zde.
Tímto Davidovi gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších
závodů.

HALOVÉ PŘEBORY ÚSTECKÉHO KRAJE
Pondělí, 13 Únor 2006 22:21
Dne 10.2.2006 proběhly v Praze na Strahově halové přebory Ústeckého
kraje žáků a žákyň. Z našeho klubu startovalo 18 sportovců. Medaili za
třetí místo získala v běhu na 60m př. Michaela Moravcová výkonem
11,26. Další bronzovou medaili vybojovala v běhu na 3x300m štafeta
žáků ve složení Flanderka, Melničuk, Procházka s časem 2:27,33. O
krásné třetí místo přišla Alexandra Melcrová v běhu na 800m a to díky
nešťastné kolizi hned po startu. Její výkon byl o to cennější, že její
soupeřky byly o tři roky starší. Všem reprezentantům přejeme další
sportovní úspěchy.

DALŠÍ TITUL PRO DAVIDA MELNIČUKA
Neděle, 19 Únor 2006 22:23
Na halovém Mistrovství České republiky v atletice, které se
konalo v pražské Stromovce ve dnech 18.-19.2.2006, získal David
Melničuk z AK Chemopetrol Litvínov letos již svůj druhý
mistrovský titul. Po nedávném vítězství v sedmiboji tentokrát
zvítězil ve skoku o tyči dorostenců, výkonem 401 cm. V další
disciplíně, vrhu koulí, se umístil na 6. místě výkonem 14,55 m.
Další litvínovský účastník mistrovství, výškařka Michaela
Hrabovská, se umístila na 15.místě výkonem 154 cm.

KOLDŮMSKÁ LAŤKA
Středa, 22 Únor 2006 21:18
Dne 20.2.2006 uspořádal AK Chemopetrol Litvínov soutěž Koldůmská laťka pro školy Litvínovska.
Ve sportovní hale na Koldomu se sešlo celkem 35 dětí ze základních škol Meziboří, Hamr, 1. ZŠ,
ZŠ PKH a také AK Chemopetrol Litvínov. Děkujeme školám za účast v soutěži a příští rok se
těšíme na další skokanské talenty.

VALNÁ HROMADA ÚKAS
Sobota, 25 Únor 2006 21:19
Během diskuse předseda litvínovského atletického klubu nabídnul pomoc při realizaci investičního
záměru výstavby kryté atletické haly celokrajského charakteru. Atletických hal pro kvalitní zimní
přípravu je v celé republice chronický nedostatek (v současné době existují pouze 3 haly v Praze a
Jablonci nad Nisou). Obzvláště v klimatických podmínkách Ústeckého kraje by taková hala byla
obrovským přínosem. Na území města Litvínova je vhodný pozemek pro výstavbu haly (areál na
Lomské), záměr podporují představitelé měst Litvínova a Meziboří, předkladatelé nabídky mají
dostatečné manažerské zkušenosti s plněním projektových úkolů. Nabídka předsedy našeho klubu
vyvolala zájem u přítomných delegátů i ředitele Českého atletického svazu pana Fojta, který se
jednání také zúčastnil. Valná hromada ÚKAS pověřila výkonný výbor k posouzení nabídky a k
jejímu případnému přijmutí.
Valná hromada zároveň schválila jména delegátů, kteří budou zastupovat kraj na valné hromadě

Českého atletického svazu dne 1.4.2006 v Praze. Jedním ze 4 delegátů je Jiří Melničuk.
Náhradníkem byla schválena Vendulka Praská

DEKLARACE SPOLUPRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ ATLETICKÉHO STADIONU
Neděle, 26 Únor 2006 21:25
Již avizovaná deklarace spolupráce měst Litvínova a Meziboří, TJ Baník Meziboří, společnosti
SPORTaS a AK Chemopetrol Litvínov, při výstavbě atletického stadionu s umělým povrchem na
Meziboří, bude slavnostně podepsána dne 24.3.2006. Informace o této akci budou zveřejněny v
místních sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách našeho klubu.

BĚH POHRANIČÍM
Čtvrtek, 09 Březen 2006 21:27
Dne 25. března 2006 se uskuteční jubilejní 55. ročník BĚHU
POHRANIČÍM. Doufáme, že nám bude přát počasí a že se
sejdeme v co největším počtu.

TITUL PRO IVA ŘEZÁČE
Pondělí, 13 Březen 2006 21:29
Dne 18.2.2006 proběhlo Mistrovství České republiky veteránů v Jablonci nad Nisou, kde závodil i
náš atlet Ivo Řezáč. Startoval na trati 1500m, na které také zvítězil a stal se Mistrem České
republiky ve veteránech a to výkonem 5:18,87. Gratulujeme.

55. ROČNÍK BĚHU POHRANIČÍM
Neděle, 26 Březen 2006 21:30
Dne 25. března se za deštivého počasí uskutečnil již 55. ročník
tradičního Běhu pohraničím. Účast v tomto závodě zůstala za
očekáváním, potěšila však vysoká účast v žákovských kategoriích.
Závodníci se museli poprat se záludnou, zčásti bahnitou a zčásti
zledovatělou, tratí. Tu letos netradičně, vinou počasí, tvořil pouze
jeden kilometrový okruh. V kategorii mužů letos zvítězil
litvínovský závodník Pavel Cmíral, mezi ženami pak Jana
Bauckmannová z Krupky.

USNESENÍ VV K TRÉNINKŮM V BÍLINĚ
Středa, 05 Duben 2006 21:32
AK zajistil v roce 2006 tréninky na polytanovém stadionu v Bílině. Dle rozhodnutí výkonného
výboru se těchto tréninků zúčastní vybraní závodníci s nejlepší tréninkovou morálkou a sportovními
výsledky. Cesty na tréninky budou zajišťovány vlastními auty a o úhradu nákladů na cestovné se
podělí samotní závodníci. Cestovné na jednu cestu tam a zpět činí celkem 120 Kč/1 auto.
Prostředky se vyplatí řidičům vozidel ihned po ukončení jízdy.

SOUSTŘEDĚNÍ NA ČESKÉM JIŘETÍNĚ
Středa, 12 Duben 2006 21:34
Od čtvrtka 6.4.2006 do neděle 9.4.2006 proběhlo soustředění na
Českém Jiřetíně pro dorost a dospělé, které se jako každý rok konalo
na chatě Barbora. Tohoto soustředění se za účasti trenéra Jardy
Neuberta a předsedy klubu Jiřího Melničuka zúčastnil rekordní počet
atletů z AK Chemopetrol Litvínov, a to celkem 17. Letošní počasí
atletům opravdu přálo. Sníh ještě všechen neroztál, ale sluníčko
svítilo a teploty byly pro trénink dostačující. Jakým způsobem se
soustředění promítne do letošní výkonnosti ještě nelze posoudit. Již
teď je ale jasné, že bylo přínosem pro kolektiv a hlavně dobře
sportovně stráveným víkendem. Musíme pochválit i kuchaře chaty
Barbora, který nám vyšel vstříc a vařil stravu vhodnou pro sport.
Děkujeme. Podzimní termín soustředění je naplánován na 9.11. –
12.11.2006

ZAHAJOVACÍ ZÁVODY
Úterý, 02 Květen 2006 21:36
Dne 29.4.2006 proběhly na letním stadionu v Bílině zahajovací
závody, kterých se zúčastnili také naši závodníci. Ač chladné a
deštivé počasí atletice příliš nepřálo, byly závody dobrou
předsezónní prověrkou a naši atleti se za své výsledky stydět
nemusí.

1.KOLO KPD ST.ŽÁKŮ
Neděle, 07 Květen 2006 21:38
Dne 6.5.2006 proběhlo v Bílině 1.kolo družstev juniorů,
dorostenců a starších žáků. Za náš oddíl startuje pouze
družstvo žáků a žákyň. Přesto, že se dívky sešly pouze ve
dvou – Pavla Hlůšková a Michaela Moravcová, dokázaly
zabojovat a Miša si výkonem 404cm vyrovnala osobní
rekord ve skoku dalekém. Mezi chlapci si osobní rekord ve
skoku dalekém vytvořil Petr Melničuk, a to výkonem 458cm.

VELKÁ CENA LITVÍNOVA 2006
Pondělí, 15 Květen 2006 21:41
AK Chemopetrol Litvínov si dovoluje pozvat všechny
atletické příznivce na tradiční Velkou cenu Litvínova, která
se uskuteční ve středu 24.5.2006.
Závody budou probíhat na škvárovém stadionu. Přesto, že
jsme se letos snažili věnovat úpravě dráhy maximum,
nepodařilo se zcela odstranit následky dlouhé zimy a byli
jsme nuceni pozměnit disciplíny, které jsme původně uváděli
v atletických soutěžích ČASu.
Přesto se těšíme na Vaši hojnou účast a věříme, že spousta z
Vás si ráda zavzpomíná na časy, kdy se závodilo pouze na
škváře.

2.KOLO KPD ST.ŽÁKŮ
Úterý, 16 Květen 2006 21:43
Dne 13.5.2006 proběhlo v Ústí nad Labem 2.kolo KP starších žáků. Největším překvapením v
letošním roce je bezesporu Jan Luncar. Ač je Honza v atletice nováčkem, výsledky na 60m (8,63s),
150m (21,29s) a v disku ( 18,36 m) dokazují, že bychom v něm příští rok mohli mít velmi dobrého
závodníka. S velmi dobrým výkonem na 300m (45,45) se ukázal také Petr Melničuk. Dokazuje, že
by z něj mohl být kvalitní čtvrtkař. Po tomto kole jsou starší žákyně na 8.místě s 10 body a starší
žáci na 6.místě s 36 body. Poslední kolo KP družstev čeká starší žáky a žákyně až 17.9.2006.

ZE ZÁKULISÍ NAŠEHO KLUBU
Středa, 17 Květen 2006 21:45
Pro letošní sezónu klub posílil obě druholigová družstva o hostující závodníky z pražských USK a
Dukly, dále z Ústí, Děčína, Bíliny a Trnovan. To, zda-li tito závodníci budou skutečnou posilou, se
ukáže již na 1.kole, které se koná tuto sobotu 20.5.2006 na pražské Slavii. Klub vypravuje autobus
k přepravě závodníků. Výbor z ekonomických důvodů rozhodl pro případ, že někdo nepřistoupí na
cestu autobusem a pojede soukromým vozidlem. V příštích kolech s ním již nebude počítáno a
dotyčný si zajistí dopravu na ostatní kola ligy sám a na vlastní náklady.
Na druhou stranu, klub uvolnil své nejlepší dorostence na hostování do pražských mládežnických
družstev. Lukáš Bubeníček v těchto dnech absolvuje svůj první závod za dorostence pražské
Jeseniovky, David Melničuk bude závodit za juniory USK. Bohužel, David v dubnu utrpěl zranění

kotníku a v současné době nosí na noze sádrový obvaz.
Klub má nového správce stadionu pana Škultyho, který se zdatně ujal údržby zastaralé škvárové
dráhy, oprav japexových kostek na rozběžištích a úklidu skladu a šaten. Dále byla podána
neoficiální informace o aktuální situaci ohledně výstavby stadionu na Meziboří. Bohužel se
nepodařilo zajistit takové množství finančních prostředků, které by pokrylo veškeré náklady na
vybudování kompletního atletického stánku. Proto se očekává, že výstavba proběhne v etapách a
nebude dokončena ještě v letošním roce.
Výbor byl informován o datu skutečného vzniku oddílu, tj. 12. února 1947, kdy došlo v rámci
závodního klubu Stalinovy závody k založení atletického odboru. Oslavy 60-ti let výročí tak byly
odsunuty až do příštího roku. Představitelé klubu se v uplynulém období zúčastnili několika
valných hromad – Českého atletického svazu a SSK Chemopetrol Litvínov. V příštím týdnu
proběhne mimořádná valná hromada SSK, na které bude zvoleno nové sedmičlenné představenstvo
SSK. Jedním z kandidátů je i zástupce Atletického klubu, a to Kamil Burda.
Vedení klubu provedlo kontrolu placení členských příspěvků za rok 2006. Nejmenší děti platí
průběžně a včas. U střední skupiny, tj. dětí od 12 do 14 let, je situace horší. Bude proveden detailní
rozbor tréninkové docházky dětí , jejich účasti na soutěžích a v neposlední řadě plateb členských
příspěvků. U skupiny atletů ve věku 15 a více let byl konečným termínem na zaplacení příspěvků
den 30.4.2006. Výbor schválil výjimečné prodloužení termínu na zaplacení do 20.5.2006 s tím, že
pokud příslušná osoba do té doby nezaplatí, ztrácí plně nárok na bodné za rok 2006 a bude jí
znemožněn přístup na sportoviště, dokud dluh neuhradí.
Výbor se zabýval otázkou aktuálních změn v čerpání rozpočtu klubu. Ačkoliv se dají očekávat
úspory v osobních nákladech, stále není pokryto zhruba 115.000 Kč. Vedení klubu musí zajistit tyto
prostředky ze sponzorských příspěvků a z reklam.
Klub se připravuje na Velkou cenu Litvínova, která se koná dne 24.5.2006. Přestože k pořádání
kvalitních závodů nejsou na litvínovském stadionu podmínky, vedení klubu nechtělo přerušovat
tradici a nakonec se rozhodlo závod zorganizovat, i když v omezeném rozsahu.
Další jednání výkonného výboru je dne 8.6.2006.

HLEDÁME SYMPATIZANTY KLUBU - SOUTĚŽ
Úterý, 23 Květen 2006 21:48
Členství v klubu je sympatizantům nabízeno na základě připraveného formuláře, který lze stáhnout
na těchto internetových stránkách nebo je k dispozici v tištěné podobě, u sekretáře klubu pí. Praské.
Vedení klubu zdůrazňuje, že členství v klubu je pro sympatizanty dobrovolné a placení členských
příspěvků touto formou má charakter veřejné finanční sbírky ve prospěch klubu. Nároky, práva a
povinnosti členů klubu vyplývají z předložené nabídky a platných stanov klubu.
Odměnou pro soutěžící je peněžitá částka ve výši 150 Kč za každých 5 nově získaných členů,
sympatizantů klubu. Nárok na odměnu vzniká až po zaplacení členských příspěvků od všech těchto
sympatizantů.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ S RODIČI MALÝCH ATLETŮ
Úterý, 23 Květen 2006 21:50
Základní informace o klubu
Přítomným rodičům byly poskytnuty základní informace o klubu s odkazem na jeho internetové
stránky. Předseda klubu poukázal na omezené možnosti klubu vyvolané špatným technickým
stavem stadionu a vysvětlil základní důvody, které vedly k rozhodnutí přejít na nově budovaný
stadion na Meziboří (pozn.: podrobné stanovisko k této otázce je uvedeno na těchto internetových
stránkách klubu – viz níže).
Tréninková činnost, soutěže
Trenéři pohovořili o hlavním smyslu a organizaci tréninků a požádali rodiče o větší
zainteresovanost v zajištění a kontrole tréninkové docházky jejich dětí. Zástupci klubu se zároveň

zmínili o účasti dětí na závodech a placení členských příspěvků. Větší kritiku zasluhuje skupina dětí
ve věku 11 – 14 let, jejichž tréninková morálka, účast na závodech i platební disciplína (členské
příspěvky) není nyní na dobré úrovni. Bohužel, až na výjimky, rodiče těchto dětí na jednání chyběli.
Předseda klubu uvedl, že se chystají nepopulární, ale potřebná opatření, která by měla současnou
situaci zlepšit.
Rodiče byli pozváni na závody Velké ceny Litvínova, která se koná ve středu 24.5.2006 a v jejímž
rámci se uskuteční i běžecké, skokanské a vrhačské disciplíny malých atletů.
Letní soustředění
Dále byly sděleny aktuální informace o letním soustředění dětí v Zákupech u České Lípy, které se
koná v termínu od 22.7. do 29.7.2006. V současné době je přihlášeno cca 15 dětí. Pro děti se
připravuje bohatý sportovní i odpočinkový program.
Po krátké diskuzi s rodiči bylo jednání ukončeno. Další společná schůzka se plánuje na měsíc září
tohoto roku. Vedení i trenéři klubu věří, že se sejdou s rodiči v hojnějším počtu

1.KOLO II. ATLETICKÉ LIGY V PRAZE
Úterý, 23 Květen 2006 21:53
Za teplého, ale velmi větrného počasí se dne 20.5.
uskutečnilo v Praze na Slavii první kolo II.atletické ligy
skupiny A. V této soutěži závodí družstva mužů i žen AK
Chemopetrol Litvínov. Ač silný protivítr v cílové rovince
neumožňoval útočit na osobní rekordy, byly výkony našich
sportovců na dobré úrovni a obě družstva dosáhla dobrých
výsledků. Celkové páté místo mužů se ztrátou 0,5 bodu na
čtvrté místo a čtvrté místo žen s minimální ztrátou na čelo
dávají dobré naděje do dalších kol. Z individuálních
výsledků stojí za zmínku zejména třetí místo juniora Zbyňka
Nývlta, který zaběhl 400m překážek za 59,61 s. a výkon
nově složené štafety na 4x100m ( Vajcová, Praská, Hamplová, Morkusová), které se podařilo po
dlouhé době zaběhnout kvalitní čas – 53,09s.

KAMIL BURDA V PŘEDSTAVENSTVU SSK
Čtvrtek, 25 Květen 2006 21:55
Na mimořádné valné hromadě Sdružení sportovních klubů Chemopetrol Litvínov, která se konala
dne 25.5.2006 ve sportovní hale u Koldomu, byl zvolen zástupce našeho klubu Kamil Burda do
sedmičlenného představenstva SSK. Atletický klub si tak uchoval důležité místo v orgánu sdružení,
které zastupuje více než 20 sportovních klubů na území města Litvínova. Pavel Břicháč, který
několik předchozích let v SSK vykonával funkci předsedy, již dále nekandidoval.

ÚSPĚCHY ATLETŮ NA KRAJSKÝCH PŘEBORECH
Pondělí, 29 Květen 2006 21:58
V neděli 28.5.2006 proběhly v Bílině Krajské přebory Ústeckého kraje.
Našim atletům se podařilo vybojovat tři tituly krajských přeborníků, dvě
stříbrné a tři bronzové medaile. Ve skoku dalekém vyhrál Jiří Birmnbaum
výkonem 649 cm, druhé místo v téže disciplíně získal Radek Reisz
výkonem 615 cm. Dva tituly krajské přebornice vybojovala Vendulka
Praská, v běhu na 800m za 2:27,18 a v trojskoku za 10,65m.
Další medailová umístění litvínovských závodníků: Kamil Burda –
2.místo ve vrhu koulí za 14,19m, Eva Hamplová – 3.místo v běhu na
100m.př. výkonem 17,61 a v trojskoku za 10,40m, Radek Reisz – 3.místo
v hodu oštěpem za 49,48m.

STARŠÍ ŽÁCI BEZ MEDAILE
Středa, 31 Květen 2006 22:00
Na krajském přeboru jednotlivců v kategorii starších žáků jsme letos na medaile nedosáhli. Za
chladného a deštivého počasí v sobotu dne 27.5.2006 se v Děčíně nejlépe umístil Petr Melničuk v
běhu na 300 metrů. Časem 44,91 sekundy doběhl na 6. místě. Dále ve skoku dalekém obsadil
výkonem 470 cm 7. místo a v běhu na 60 metrů dosáhl času 8,58 s., což stačilo na 10. místo. Další
litvínovský závodník Jakub Procházka skočil do výšky 130 cm a získal 7. místo, v dálce byl na 11.
místě výkonem 406 cm a v běhu na 300 metrů obsadil 10. místo časem 50,20 s. Poslední naší
účastnicí byla Michaela Moravcová. V běhu na 60 metrů byla čtrnáctá časem 9,17 s., v
překážkovém běhu na 100 metrů byla diskvalifikována pro neproběhnutí jedné z překážek a k běhu
na 150 metrů nenastoupila pro bolesti zad. Bohužel, řada dalších našich atletů se závodu
nezúčastnila pro nemoci a zranění.

2.KOLO II.ATLETICKÉ LIGY
Úterý, 06 Červen 2006 22:01
Dne 3.6.2006 proběhlo na městském stadionu Sletiště v Kladně 2.kolo
II.atletické ligy. Pro litvínovské atlety to byl úspěšný den plný osobních
rekordů. V kladivu se na 4. místě s osobním rekordem 36,64m umístila
Alexandra Adlerová, která v letošním roce za Atletický klub Chemopetrol
Litvínov hostuje. Výrazné zlepšení zaznamenala v oštěpu také Hana
Gajdošíková, která obsadila v soutěži 3.místo výkonem 35,35m. Výrazné
přiblížení ke klubovému rekordu zaznamenala štafeta žen na 4x400m ve
složení Hamplová, Praská, Morkusová, Vajcová a to časem 4:15,55.
V mužích si osobní rekord zaběhli hostující Josef Kalát -1500m za
4:54,77, Zbyněk Nývlt – 400m př. za 58,68 a Martin Česal - 3000m př. za
11:47,43. Ženy vybojovaly ve 2.kole 2.místo, muži získali místo 6. Třetí
kolo II.ligy proběhne již za týden, 10.6.2006 v Mladé Boleslavi.

3.KOLO II.ATLETICKÉ LIGY
Neděle, 11 Červen 2006 22:02
Za slunečného dne proběhlo v sobotu 10.6.2006 na letním stadionu v Mladé Boleslavi 3.kolo II.
atletické ligy. Osobní rekordy sice v letním počasí nepadly, přesto si letošní maximum zaběhly na
800m Jitka Vajcová (2:23,42) a Vendula Praská (2:22,41). Další pěkný výkon v ženách předvedla
Eva Hamplová v trojskoku výkonem 10,35 cm, to jí stačilo na celkové páté místo. Silné složení
štafety 4x100m (Vajcová, Praská, Hamplová, Morkusová) nezklamalo a vylepšilo čas zaběhlý v
Praze na 1.kole ligy na 52,69s. V tomto kole se ženy umístily na 2.místě a celkově po třech kolech
si dnešním výkonem zajistily 2.místo.
V mužích předvedli velmi dobré výkony Kamil Burda v kouli výkonem (14,36m) a v hodu diskem
(37,71m) a Jirka Birnbaum ve skoku dalekém (6,55 m) a trojskoku (13,22 m). V tomto kole muži
obsadili 5místo. Atlety čekají ještě 2 kola. Další kolo se koná 3.9.2006 v Praze.

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍHO ŽACTVA
Pondělí, 12 Červen 2006 22:03
Krásnou teplou a slunečnou neděli prožili mladší žákyně a žáci na
atletickém stadionu v Ústí nad Labem při souboji o tituly krajských
přebornic a přeborníků. Litvínovská výprava vyslala devět atletek a atletů
– Moniku Orctvou, Terezu Přibilovou, Emílii Hoškovou, Michaelu
Polívkovou, Evu Plevovou, Tomáše Slezáka, Davida Hauptvogla, Daniela
Krska a Jiřího Lišku. Největší překvapením byla Eva Plevová, která
vybojovala druhé místo na 1 500m – 5:59,63. Výborný čas a osobní rekord
na 300m (50,34) si zaběhl David Hauptvogel a umístil se na krásném
čtvrtém místě. Osobní rekordy si zaběhla i Monika Octová na 60m (9,73)
a 150m (24,76). Všem malým atletům děkujeme za jejich bojovnost a
dobré atletické výkony.

LITVÍNOVSKÁ MINIVÝPRAVA ZÍSKALA 6 MEDAILÍ
Pondělí, 19 Červen 2006 22:04
Pouze čtyřčlenná výprava litvínovských dorostenců a juniorů
se zúčastnila Krajského přeboru jednotlivců v Děčíně. Za
teplého a slunného počasí naši mladí atleti přivezli domů
celkem šest medailí, z toho 2 tituly krajského přeborníka, 3
stříbrné medaile a jeden bronz.
Jednoznačně největším pozitivem závodu byl první start
Davida Melničuka v sezóně, po více než dvouměsíčním
tréninkovém výpadku způsobeném zraněním kotníku.
Ačkoliv se David teprve pomalu dostává do tempa, získal
oba tituly, přičemž v disku si utvořil osobní rekord výkonem
40,63 m. Bohužel, kvůli zranění se David nezúčastní
dorosteneckého mistrovství České republiky, které se koná v Ostravě za dva týdny. Hlavní otázkou
tak zůstává, zda-li se mu podaří připravit se na jeho vrchol letošní sezóny, tj. červencové mistrovství
ČR ve vícebojích v Táboře.
Z dalších umístění na krajském přeboru stojí za zmínku druhá místa dorostence Lukáše Bubeníčka v
disku a oštěpu a juniora Zbyňka Nývlta na 400 metrů.

OSOBNÍ REKORDY MALÝCH ATLETŮ
Středa, 21 Červen 2006 22:05
Za opravdu dusného a slunečného počasí proběhlo 20.6.2006 3.kolo
KP mladších žáků a žákyň v Ústí nad Labem. I přes velmi horký den si
naši atleti zaběhli několik osobních rekordů. Za zmínku stojí Monika
Octová, která si každý závod zaběhne osobní rekordy jak na 60m
(9,60s) tak na 150m (24,00s) a dokazuje, že atletické geny se zdědit
dají. Dalším velkým objevem je David Hauptvogel, který je ve svých
11 letech nadějí pro litvínovskou atletiku. Má již skočeno 398 do dálky
a v Ústí si zaběhl osobní rekord na 300m – 49,18s. Dalším úspěchem
bylo 2.místo otřelé atletky Alexandry Melcrové na 800m (2:59,99),
kde předvedla velmi zkušený a taktický boj. Všichni naši mladí atleti
ukázali, že závodit je baví a v třetím kole se obě družstva umístila na
4.místě, což v boji mezi velkokluby jako je Most a USK VŠEM je
krásný výkon.

ZEMŘEL PETR HELLMICH
Středa, 21 Červen 2006 22:07
Dne 14. 6. 2006 zemřel ve věku necelých 67 let bývalý československý
reprezentant běžec Petr Hellmich. V roce 1956, kdy přišel do Litvínova
bylo zřejmé, že rodák z Vejprt je velkým atletickým příslibem. Pod
vedením trenéra Joška se záhy vypracoval mezi republikovou běžeckou
elitu. Ve své sportovní kariéře postupně překonával československé
rekordy na 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m a ve štafetě 3 x 1 km. Dosáhl
mistrovských titulů přeborníka republiky. Reprezentoval v mezistátních
utkáních. V atletickém světě byl uznávaný především pro svůj tehdejší
světový juniorský rekord na 3 000 m v čase 8:03,0 min. Byl naší nadějí pro
Olympijské hry v Římě v roce 1960. Startu na olympiádě mu zabránilo
zranění. Podle jeho příkladu vyrostli v Litvínově další úspěšní běžci. Po
ukončení aktivní sportovní kariéry se zapojil do funkcionářských funkcí v
litvínovském atletickém klubu. Atletičtí příznivci jej měli rádi pro jeho skromnou a přátelskou
povahu. Jeho jméno je nesmazatelně spojeno s litvínovským sportovním odkazem. Sportovní
příznivci na něj budou vždy rádi vzpomínat. Čest jeho památce.

ATLETICKÉ VYSVĚDČENÍ
Úterý, 27 Červen 2006 22:08
Dne 23.6.2006 si mladí atleti v Litvínově užili při turistickém odpoledni,
kdy dostali od svých trenérů vysvědčení za celoroční přístup k tréninku,
docházce a závodní nasazení. Také byli oceněni malými dárky a následně
vyrazili na pochod směr stadion Meziboří. Šla se zkontrolovat výstavba
nového atletického stánku na Meziboří, kde mají již v příštím roce působit.
Této akce se zúčastnili i rodiče dětí a celé slunečné páteční odpoledne bylo
stráveno sportovně pro všechny zúčastněné.

PRVNÍ VELKÝ ÚSPĚCH LUKÁŠE BUBENÍČKA
Pátek, 07 Červenec 2006 22:09
Dalším naším účastníkem Mistrovství ČR byl junior Zbyněk Nývlt. Ve druhém rozběhu na 400
metrů překážek však časem 59,36 sek. obsadil až 5. místo a do finále nepostoupil. Celkově pak
obsadil 11. místo.
Bez nadějí na úspěch by nebyla ani Míša Hrabovská ve skoku vysokém v kategorii dorostenek. Z
výsledků této disciplíny je patrné, že mohla pomýšlet na hodně vysoké příčky. Bohužel, Míša se
předtím sama vzdala boje o limit a připravila se tak o účast na šampionátu . Talent a tělesné
dispozice Míši jsou však stále značné a je na škodu, že je doposud příliš nevyužila.
Největší současná naděje litvínovské atletiky David Melničuk se závodů nemohl zúčastnit pro
zranění. V letošní sezóně absolvoval zatím pouze dva závody ve vrhačských disciplínách a ačkoliv
splnil limity na vrh koulí i hod diskem, upřednostnil s trenérem klidnou přípravu na desetiboj.

BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEU JITKY BIRNBAUMOVÉ
Neděle, 30 Červenec 2006 22:11
Dne 6. srpna 2006 se dožívá významného životního jubilea Jitka
Birnbaumová – Potrebuješová. Je bezesporu jednou z nejznámějších
představitelek ženského sportu v Litvínově. Narodila se v Lomu ve
sportovně založené rodině a již od dětství byl patrný její pohybový
talent. U jejích atletických začátků až po reprezentaci republiky
především stál litvínovský trenér a atletický organizátor pan Josef
Havran. Během své aktivní sportovní kariéry překonávala v
jednotlivých věkových kategoriích české a československé rekordy
na sprintérských a překážkových tratích, ve skoku do dálky a
především ve vícebojařských soutěžích. Těchto vytvořených rekordů
bylo celkem 20. Vybojovala nespočet titulů přeborníka kraje, České
a Československé republiky. Reprezentovala po celé Evropě. Vrchol
jejího snažení představovala účast a 14. místo v pětiboji na
Mistrovství Evropy v roce 1971 v Helsinkách. Její tehdejší výkony
jsou dodnes zaznamenány na předních místech dlouhodobých
atletických statistických tabulek.
Od ukončení aktivní atletické činnosti se věnuje trenérství. V roce 1988 promovala na Fakultě
tělesné výchovy a sportu. Jedním z jejich svěřenců byl i talentovaný syn Jiří. Dnes trénuje děti a
současně vykonává funkci předsedkyně atletického oddílu v Meziboří. Sport je nedílnou součástí
jejího života.
Úspěchy ve výchově svěřenců, mnoho úspěšně najetých kilometrů na kole a běžkách a především
pevné zdraví a štěstí jí k jubileu přejí litvínovští atleti.

LITVÍNOVÁK POJEDE NA MISTROVSTVÍ EVROPY
Pondělí, 31 Červenec 2006 22:12
Po úspěšném závodě a gratulaci ze strany litvínovských atletů se Pepa vyjádřil následovně: “Děkuji
moc!! Ten jsem musel vydřít. Pozdravujte kluky a ještě jednou děkuji za podporu. Vždy budu
litvínovák!”
Všichni Pepovi ještě jednou moc blahopřejeme a držíme mu palce pro nadcházející souboj s
nejlepšími evropskými atlety.
Další vícebojařská naděje z Litvínova, dorostenec David Melničuk, se nedávného Mistrovství
České republiky ve vícebojích nezúčastnil. David se po vyléčení kotníku nestihnul dostatečně
kvalitně připravit a tak se jeho první start v desetiboji dá očekávat až v druhé polovině srpna při
Krajském přeboru v Bílině.

JOSEF KARAS V GÖTEBORGU
Neděle, 20 Srpen 2006 22:13
Od svých šesti let chce na olympiádu. Před dvěma lety zůstala touha pouhým snem, do Atén se
nedostal. Změnil trenéra a loni prožil špatnou sezonu. Až Ludvík Svoboda s Tomášem Dvořákem v
Dukle Praha mu pomohli. Naučili ho správnou techniku jednotlivých disciplín a už letos Karas
sklízí první ovoce. " Příští rok chci 8150 bodů, v olympijském roce 8200 až 8300," prohlásil jasně,
kde jsou jeho mety.
Jak si užil první velký závod v reprezentačním dresu? " Myslíte v tom nádherném počasí?" reagoval
ironickou otázkou po závodě provázeném lijáky, bouřkou a silným větrem. " Ale ne, samozřejmě
jsem si to užíval. Je to pro mě velká čest reprezentovat. Možná to zní moc americky, ale pro mě je
to pravda. Já jsem emigrant a vždy jsem se chtěl vrátit do Česka a reprezentovat," upozornil s
vážnou tváří.

OKÉNKO DO LETNÍCH SOUSTŘEDĚNÍ
Středa, 23 Srpen 2006 22:18
Letní pobyt se uskutečnil v nově zrekonstruovaném areálu Emila Zátopka v Zákupech u České
Lípy. Pro děti byl připraven bohatý tréninkový program na umělohmotném atletickém stadionu a
přilehlých sportovištích. Součástí programu bylo i koupání, společenské hry, různé dovednostní
soutěže včetně prověření znalostí dětí z pravidel atletiky. Vítaným doplňkem byla prohlídka
místního zámku s medvědem.
Tak jako každý rok, početná skupina dorostenců, juniorů a dospělých atletů v čele s trenérem
Neubertem se vydala na počátku srpna na týdenní soustředění do České Lípy. Tréninky byly
zaměřeny zejména na běžeckou přípravu a techniku atletických disciplín. Skupina starších atletů se
věnovala zejména vrhačským disciplínám a posilování. Samozřejmostí byl bohatý společenský
program ve večerních hodinách.

Z PRÁZDNINOVÝCH VÝSLEDKŮ NAŠICH ATLETŮ
Čtvrtek, 24 Srpen 2006 23:13
Naši atleti na těchto závodech absolvovali téměř 40 startů. Nejpilnějším závodníkem byl
pochopitelně vícebojař David Melničuk s 8 starty, pro kterého teprve nyní začíná sezóna po
vyléčeném zranění. Dalším pilným závodníkem byl Zbyněk Nývlt, který startoval v 6 disciplínách,
s cílem startu na Mistrovství ČR atletů do 22 let. Z individuálních výsledků nejvíce zaslouží
pozornost osobní rekord Kamila Burdy v kouli výkonem 14,62 metru, kterého dosáhnul při
závodech v Lounech.
Dosavadním vrcholem srpnových závodů byl Krajský přebor ve vícebojích, který se konal o
uplynulém víkendu v Bílině. V kategorii žen se utkaly 3 litvínovské závodnice, a to Vendula Praská,
Eva Hamplová a Lucie Kommová. Po urputném boji v sedmiboji nakonec zvítězila Vendula před
Evou o 20 bodů, s celkovým součtem 3 448 body. Desetiboje dorostenců se zúčastnilo 8 atletů,
avšak pouze dva z nich byli z Ústeckého kraje. Bylo tedy zřejmé, že v této disciplíně se krajský titul
udělovat nebude. David Melničuk se ve svém prvním letošním desetiboji nakonec “protrápil” celou
soutěží k celkovému součtu 5 929 body, což mu nakonec stačilo k prvenství před ústeckým
Michalem Lukášem, který získal 5 534 body. Na dalších místech skončili pražští závodníci, mj. i
čerstvý dorostenecký mistr ČR v desetiboji Jan Carda ze Slavie, který některé disciplíny zcela
pokazil a na závěrečný běh na 1500 metrů již nenastoupil.
Nejbližším závodem našich atletů je dnešní Velká cena Ústí nad Labem a start Evy Hamplové na
400 m překážek na Mistrovství ČR do 22 let v Uherském Hradišti. Přihláška Zbyňka Nývlta na
stejnou disciplínu nakonec nebyla Českým atletickým svazem přijata (nesplněný limit).

4.KOLO II. ATLETICKÉ LIGY
Pondělí, 04 Září 2006 23:16
Poslední prázdninovou neděli proběhlo 4.kolo II. NL skupiny A v
Praze na UK FTVS. Počasí atletům nepřálo, foukal velmi silný vítr
střídavě za asistence slunce a deště. Přesto byla na tomto kole
velká účast atletů ze všech oddílů přihlášených v lize a o tom, že
soupeři byli v dobré formě se přesvědčila většina atletů a atletek.
Výkony našich atletů nebyly zrovna ideální, kvalitní závodníci
přesto nezklamali. Mezi ně patří i Zbyněk Nývlt, který na 400m př.
zaběhl 59,34 s, což je jeden z lepších výkonů jeho letošní sezóny.
Další bojovnicí na 400m př. byla Eva Hamplová, která se letos
zúčastnila MČR do 22 let na této disciplíně a i v tomto závodě
předvedla, že sezóna pro ni letos ještě nekončí. V trojskoku tato
závodnice skočila 10,29m. Jitka Vajcová se sice protrápila 800m a 400m, ale na své královské
disciplíně 1500m předvedla co umí a výkonem 5:10,14s obsadila druhé místo. Na tomto kole se
také objevila nejdelší vytrvalecká běžecká trať letošní sezóny , 10 000m. Z našich bojovali o body
tři závodníci a to Ivo Řezáč, Josef Kalát a Martin Česal. Náš skokan Jan Jelínek si vybojoval
dvakrát druhé místo, na 110m př. výkonem 15.82s a ve skoku vysokém výkonem 1,96m. Dobrého
výkonu v oštěpu dosáhl teprve dorostenec Lukáš Bubeníček - 44.76. Závěrečné kolo II. NL skupiny
A proběhne v Lovosicích 16.9.2006, kde je AK Chemopetrol Litvínov spolupořadatelem s
lovosickým atletickým oddílem.

ZÁVĚREČNÉ KOLO II. ATLETICKÉ LIGY
Neděle, 17 Září 2006 23:19
V sobotu 16.9.2006 proběhlo za teplého a slunečného počasí
v Lovosicích 5. kolo II. atletické ligy skupiny A. Pro
litvínovské atlety to byla poslední možnost vylepšit své
postavení v soutěži a zároveň jedna z posledních příležitostí
vylepšit si letos svá osobní maxima. Této příležitosti využil
Zbyněk Nývlt, který se v běhu na 400m př. zlepšil na 58,20s
a Tomáš Hellmich, který si vylepšil osobní rekord v kladivu
na 38,85m. Nejlépe bodujícím mužem byl tradičně Jan
Jelínek, který dokázal získat 1.místo ve skoku vysokém
( 1,96 m), 2. místo na 110m př. (16,01 s) a 2. místo ve skoku
dalekém ( 6,62m). V dálce se dařilo i dalším závodníkům.
Jirka Birnbaum obsadil výkonem 6,48m 4.místo a Radek Reisz výkonem 6,18 m místo 7. Kvalitní
výkon 13,71m předvedl ve vrhu koulí Kamil Burda, to je sice necelý metr za jeho osobním
rekordem, přesto stačil na 3.místo.
Mezi ženami získala druhé místo ve skoku vysokém dorostenka Michaela Hrabovská výkonem 1,55
m. Eva Hamplová zůstala na 100m př. pouze 27setin za svým osobním rekordem. Výkon 17,29 s
stačil pouze na šesté místo.
Muži v Lovosicích skončili na 6. místě, v celkovém hodnocení soutěže však udrželi 5. místo.
Oslabené družstvo žen skončilo na 6. místě, v konečné tabulce zůstaly ženy bronzové.

ZÁVĚREČNÉ KOLO KPD MLADŠÍHO ŽACTVA
Pátek, 22 Září 2006 23:20
V úterý 12.9. 2006 proběhlo za krásného slunečného počasí 4.
kolo KP mladších žáků a žákyň v Děčíně.
Litvínovským malým atletům se opět velmi dařilo. Na nejkratší
trati 60m v kategorii dívek si nejlépe vedla Monika Orctová, která
znovu ukázala, že tato trať spolu se 150m (24,38 s.) jí nejsou cizí.
Na 60m ( 9,74s.) se dokázala probojovat do finále B, kde skončila
na krásném 5. místě.
V Děčíně padlo i několik osobních rekordů. Velkým talentem pro
litvínovskou atletiku je ve svých 10 letech již velmi zkušená
Alexandra Melcrová, která si zaběhla osobní rekord na 800m (2: 57,58) a umístila se tak na 3.místě.
Velké zastoupení litvínovských dívek měla i trať na 300m (Eva Plevová, Míša Polívková, Emilka
Hošková), když druhá a třetí jmenovaná si utvořily osobní rekordy.
V kategorii mladších žáků si nejlépe vedl Daniel Krsek, který si vytvořil hned dva osobní rekordy a
to ve vrhu koulí výkonem 8,51 m a v hodu míčkem 42, 74 m.
Ve 4. kole se naši mladí atleti umístili na 4.(žáci) a 5. (žákyně) místě, avšak celkově po všech
kolech se obě družstva umístila na krásném 4. místě, za což je potřeba je určitě pochválit.

NÁRODNÍ ZÁVODY V ÚSTÍ NAD LABEM
Středa, 27 Září 2006 23:21
V neděli 24. 9. 2006 za krásného slunečného počasí proběhly v
Ústí nad Labem “Národní závody”.
Všichni litvínovští atleti si za disciplínu vybrali sprinterský
trojboj. Naši nejmladší (tzv. elévové) běželi 50m, 60m a 80m. Z
děvčat si nejlépe vedla Alexandra Melcrová, která dosáhla na
stupně vítězů celkovým výkonem za všechny 3 běhy 31, 79s
( 8,66s, 9,88s a 13,25s) a umístila se tak na krásném 2. místě. U
chlapců se taktéž na druhém místě umístil jedenáctiletý David
Hauptvogel celkovým výkonem 31,73s ( 8,41s, 10,15s a 13,17s).
Závodu elévů se také zúčastnili Tomáš Slezák a Emilka Hošková. V kategorii mladších žákyň
nastoupily 2 litvínovské atletky, nadějná sprinterka Monika Orctová, která předvedla výkony na
50m ( 8,45s ) a 60m (9, 94s) a Míša Polívková (50m – 8,96s, 60m – 10,49s), obě dvě v rámci
trojboje poprvé nastoupily na trať 100m , se kterou se zdárně dokázaly poprat. V kategorii starších
žáků se představili další 2 borci z Litvínova - Petr Melničuk a Jakub Procházka a oba předvedli své
průměrné výkony. Chlapci museli zdolat tratě na 60m, 100m a 200m. Vícebojař David Melničuk
startoval také ve sprinterském trojboji na tratích 60m(7,92s), 100m (12,55s) a 200m (25,56s) a
závod mu byl dobrou rychlostní přípravou na blížící se desetiboj v Praze..
Nováček v litvínovském dresu Michal Jeníček startoval za muže. To, že má opravdu velký talent
Michal ukázal na tratích 60m (7,71s), 100m (12,24s) a 200m (25,03s). Jen doufejme, že Michala
svým prvním závodem v Ústí atletika začala bavit a ukáže se mezi atlety na stadionu v Litvínově.
Závody v Ústí nad Labem proběhly za velkého protivětru, tudíž si většina závodníků nemohla
vylepšit své osobní rekordy.

VÝSTAVBA ATLETICKÉHO STADIONU NA MEZIBOŘÍ ZAHÁJENA
Pátek, 29 Září 2006 23:22
Po mnoha letech čekání se v těchto dnech konečně začaly
naplňovat sny celé řady zdejších atletických generací. Právě nyní
totiž začala tolik očekávaná výstavba atletické části mezibořského
stadionu pod lyžařskou sjezdovkou. Po loňské rekonstrukci
travnatého povrchu, budou v zatáčkách běžeckého oválu, ještě
letos, položeny umělohmotné sektory pro skok vysoký, skok o
tyči a hod oštěpem. Zároveň zde bude vybudován vodní příkop a
sektory pro vrh koulí a hod diskem. V příštím roce by pak měl být
položen umělý povrch i na 400 metrovém běžeckém oválu a
sektoru pro skok daleký. Běžecký ovál je koncipován jako šestidráhový, přičemž rovinka pro
nejkratší sprinterské disciplíny bude mít 8 drah.
Moderní umělohmotný povrch značky Conipur je certifikovaný světovou atletickou federací a je
plně srovnatelný s povrchy, které se využívají na stadionech ve Vítkovicích, Mladé Boleslavi, Ústí
nad Labem apod. Na Meziboří bude položen povrch v kombinaci červené a modré barvy.
V letošním roce bude také dokončena projektová dokumentace k výstavbě budovy zázemí stadionu.
Uvnitř této budovy budou zejména šatny, sociální zařízení a sklady. Vlastní realizace stavby by
měla proběhnout v příštím roce. V průběhu výstavby bude také nutné zajistit potřebnou technickou
vybavenost stadionu, jako např. elektronickou časomíru, doskočiště, stojany, překážky, vrhačskou
klec a náčiní aj.
Z uvedeného výčtu je zřejmá vysoká investiční náročnost celé akce. Zainteresované strany však
pevně věří, že se v krátké době podaří zajistit všechny finanční prostředky tak, aby stadion mohl být
co nejdříve zkompletován. Vzhledem ke svému doslova žalostnému postavení v celém mosteckém
regionu (není zde jediný regulérní atletický stadion!), si to královna všech sportů zcela jistě
zasluhuje.

KATEŘINSKÝ BĚH
Pondělí, 02 Říjen 2006 23:25
Dne 1.10.2006 se na Hoře sv. Kateřiny uskutečnil již třetí ročník
Kateřinského běhu. Pro závodníky byla připravena pěkná
kopcovitá trať ve tvaru osmičky. První okruh se přitom nachází na
české a druhý na německé straně hranic. Oba tyto okruhy mají
shodně 5,6km. Ač počasí letos příliš nepřálo a závodníky trápil
studený déšť a zejména podmáčené lesní cesty, dosáhli naši
závodníci dobrých výsledků.
V kategorii juniorů obsadil na trati 11,2km první místo Martin
Česal. Stejného výsledku, tentokrát však mezi veterány dosáhl
také Josef Kalát. Na této trati se představil ještě Pavel Cmíral, který v kategorii mužů potvrdil svou
smůlu na čtvrtá místa a skončil těsně pod stupni vítězů.
Ženy se představily na poloviční trati. Běžely pouze českou část okruhu. Náš oddíl zde měl dvě
závodnice, které se ve startovním poli rozhodně neztratily. Jitka Vajcová doběhla na druhém,
Vendula Praská na třetím místě. Porazila je pouze úřadující mistryně republiky v půlmaratónu Ivana
Sekyrová

MLADÍ VÍCEBOJAŘI V BÍLINĚ
Středa, 04 Říjen 2006 09:43
V sobotu 30.9. 2006 za velmi slunečného dne proběhl víceboj
mladších žáků a žákyň. Všichni naši mladí atleti museli překonat
běh na 60m překážek, hod kriketovým míčkem, běh na 60m, skok
daleký a vytrvalostní běh na 800m.
Z litvínovských atletů se tohoto závodu zúčastnilo 5 dívek a 1
chlapec.
Na 1. disciplíně (tzn. 60m překážek) si dobře vedl Dan Krsek,
který tuto trať zaběhl ve velmi dobrém čase (13,07s). Z dívek si
nejlépe vedly Emilka Hošková ( 14,21s) a Eva Plevová (14,25s),
těsně za nimi ve výborném čase (14,65s) skončila Alexandra Melcrová. V hodu kriketovým míčkem
překvapivě z litvínovských dívek zvítězila Emilka Hošková, která předvedla hod ve vzdálenosti
30,16m a utvořila si tak osobní rekord. Další osobní rekord předvedla Eva Plevová (26,09m).
Uspokojivý výkon předvedl i Dan Krsek (42,62m). V disciplíně, která následovala byl běh na 60m.
Tady své přednosti předvedly Alexandra Melcrová (9,89s) a Eva Plevová (9,96s), které si vytvořily
osobní rekordy. Ke skoku dalekému se nejlépe postavila již několikrát zmiňovaná Eva Plevová,
která si i v této disciplíně vytvořila osobní rekord (358cm). Dále slušný výkon předvedly Saša
Melcrová (336cm) a Michaela Polívková (332cm). Na nejdelší trať se většina litvínovských
závodníků těšila nejvíce. Padlo spousta osobních rekordů – Dan Krsek ukázal, že tato trať mu není
cizí, když zaběhl ve výborném čase 2:56,07min. Dále otřelá vytrvalkyně Saša Melcrová zaběhla v
čase 2: 58,69min, Eva Plevová v osobním rekordu 3:02,18min, taktéž osobní rekord předvedla
Michaela Polívková 3:12,53min. Těchto závodů se zúčastnila i nejmladší atletka z litvínovského
pole startujících, teprve osmiletá Daniela Polívková, která ukázala, že je velmi bojovná a ze všech
disciplín si nejlépe vedla na 60m (11,01s) a 800m (3:42,86min).
V celkovém pořadí se nejlépe umístila Eva Plevová a to na 9.místě, těsně za Evou skončila na
10.místě desetiletá Alexandra Melcrová. Dan Krsek skončil na výborném 9. místě v kategorii
mladších žáků. Mezi startujícími atlety se skrývá nemálo talentů a doufáme, že u atletiky nějaký ten
čas ještě vydrží.

TITUL PRO IVO ŘEZÁČE
Středa, 11 Říjen 2006 09:45
Poslední zářijový víkend je vždy svátkem všech příznivců běhů. Tradičně se běží silniční
mistrovství ČR na 10km, slavné Běchovice – Praha.
Letošní jubilejní 110, ročník nevynechal ani litvínovský atlet Ivo Řezáč. Ve své věkové kategorii do
65 let zvítězil a získal titul mistra ČR před Málkem a Liborou z Nového Města nad Metují.
„Vítězství bylo velmi těžké, protože se skupina běžců držela pohromadě a rozhodovalo se v
nejobtížnější části závodu, a to v dlouhém a táhlém stoupání na Hrdlořezský kopec. Pak už
následoval finiš do cíle, bez možnosti částečného vypuštění finišového tempa“, řekl po závodě Ivo
Řezáč.
Zdroj: Deník Mostecka

NAŠI ATLETI NA PRAŽSKÝCH VÍCEBOJÍCH
Středa, 11 Říjen 2006 09:48
Závěrem atletické sezóny na dráze, byly pro litvínovské atlety
přebory Prahy ve vícebojích. Zúčastnilo se jich celkem 8
litvínovských atletů. Mezi nimi také jediný specialista na víceboje,
dorostenec David Melničuk, který odjel do Prahy s cílem výrazně
si vylepšit reputaci po nevydařené sezóně způsobené zejména
zraněním. To se mu bohužel nepodařilo, neboť pokazil několik
disciplín, především pak ve druhém dni desetiboje. Přesto si
David vytvořil si letošní nejlepší výkon ve vícebojích 5962 bodů.
Mezi muži startoval na desetiboji také středotraťař Pavel Cmíral,
který si vytvořil několik osobních rekordů v technických
disciplínách. Za zmínku stojí především 225cm ve skoku o tyči. Další závodník, junior Martin
Česal, se protrápil technickými disciplínami a svou dávku smůly si vybral v běhu na 100m př., který
nedokončil. Nakonec si vychutnal alespoň závěrečný běh na 1500m a dokázal, že ani vytrvalec se
ve vícebojích neztratí. Potěšil také jeho výkon v běhu na 100m – 13,51.
V ženském sedmiboji zabojovala Andrea Aranovská, která sice startuje za USK Praha, ale trénuje v
Litvínově. Se svými velmi dobrými výkony a konečným součtem 3 478 bodů obsadila v přeborech
Prahy třetí místo. Za ženy startovaly mimo soutěž také Eva Hamplová a Vendula Praská. Obě si na
vícebojích vytvořily osobní rekord, Eva Hamplová výkonem 3 483 bodů a Vendula Praská výkonem
3 589 bodů. Sedmiboje se zúčastnila také juniorka Lucie Kommová a nový atletický objev Denisa
Doskočilová, která startovala za dorostenky.

MEZIBOŘSKÁ SJEZDOVKA
Neděle, 15 Říjen 2006 09:50
Dne 14.10.2006 se uskutečnil již třetí ročník netradičního
atletického závodu Mezibořská sjezdovka, který pořádal
atletický oddíl TJ Baník Meziboří. S výběhem sjezdovky se
museli poprat všichni závodníci včetně dětských kategorií.
Nejmladší žáci a žákyně vybíhaly 100m, mladší žáci a
žákyně 200m a starší žáci a žákyně vybíhali 300m trať. Že se
jedná o velmi náročný závod dokazoval pohled na závodníky
v cíli, nikdo se však nenechal zahanbit a závod dokončili
všichni startující. Přesto, že většina závodících dětí byla z
našeho atletického oddílu, bylo soupeření na trati veliké.
Vrcholem závodu byl závod dorostenců, juniorů, mužů a
žen, kteří museli zdolat celou sjezdovku o délce 530m. Souboj byl do posledních metrů zajímavý a
napínavý. Nakonec se ukázalo, že nejvíce sil do závěrečného finiše si nechal Martin Česal, který se
pár metrů před cílem dostal před Pavla Cmírala. Třetí místo obsadil Pepa Kalát, který přesto, že
jako jediný vydržel celou sjezdovku běžet, nedokázal udržet tempo s mnohem mladšími kolegy.
Mezi dorostenci zvítězil David Česal, který neměl ve své kategorii konkurenci.

VELKÁ PARDUBICKÁ - CROSS COUNTRY
Úterý, 17 Říjen 2006 09:52
V neděli 15. října se na dostihovém závodišti v Pardubicích uskutečnilo celostátní utkání krajských
výběrů v krosu. Do krajského výběru Ústeckého kraje byly nominovány na základě svých dobrých
výkonů v letní sezóně i dvě závodnice litvínovského klubu.
Mladší žákyně Saša Melcrová i Eva Plevová se na závody moc netěšily, protože pro ně byl tento
závod velkou neznámou. Čekalo na ně 1800 m po Pardubické dostihové dráze. Poté, co si celá

výprava prošla trať, došlo děvčatům, že závod nebude procházkou “růžovým sadem”. Čekalo na ně
totiž na zmíněných 1 800 metrech překonání několika překážek, které jsou připraveny pro koně –
malý vodní příkop, velký vodní příkop, tzv. suchý skok, uměle vytvořená překážka ze dvou na sobě
ležících kmenů obřích stromů a v závěrečné cílové rovince ještě dvě proutěné překážky.
Na start kategorie mladších žákyň se postavilo 55 atletek z celé České republiky. Mezi nimi i obě
naše děvčata, přičemž Saša Melcrová byla nejmladší ve startovním poli. Holky nasadily zpočátku
rozumné tempo, což bylo výhodou pro překonání první vodní překážky (hladina vody cca 120 cm),
tam řada závodnic okusila jak studená je voda v příkopě, ale obě naše závodnice zdárně první vodu
zvládly. Druhá voda už se nedala proběhnou “suchou nohou”, protože příkop byl příliš široký, a tak
obě holky proběhly v plné rychlosti velký vodní příkop, kde hladina vody byla asi 30cm. Celé pole
startujících se hned po startu roztáhlo a do cíle dobíhalo s velkými rozestupy. Naše děvčata nakonec
doběhla ke konci startovního pole. Obě však bodovaly pro krajský výběr, když porazily obě
mostecké atletky.
Oběma holkám se na Pardubickém závodišti moc líbilo a těší se, že se do Pardubic zase za rok vrátí.

BĚH KOLEM DOUBRAVKY
Středa, 08 Listopad 2006 09:55
V neděli 5. 11. 2006 se za deštivého počasí konal v Teplicích běh
kolem Doubravky. Těchto závodů se zúčastnilo mnoho
litvínovských malých i velkých atletů.
V kategorii žen vytrvalkyň se na 1.místě umístila Vendulka Praská,
která běžela 10km ve výborném čase 51:28 min. Na stejnou trať u
mužů nastoupili 2 litvínovští běžci, Pavel Cmíral a Martin Česal.
První z jmenovaných se umístil na 6. místě v čase 41:55 min,
mladší Martin Česal se v čase 46:36 min umístil na 17. místě.
V kategorii starších žáků se na pěkném 9. místě umístil Petr
Melničuk, který si s 1500m tratí poradil časem 7:40, 98 min.
Závodu se zúčastnil i Jakub Procházka a trať zaběhl za 8:09,16
min.Trať dlouhou 1000m běžely mladší žákyně, zde se ukázaly 2
litvínovské běžkyně. Eva Plevová (5:18,78min) a Michaela
Polívková (5:28,78). Holky se umístily na krásném 14. a 17. místě.
V kategorii mladších se předvedl i Daniel Krsek, který se umístil na výborném 5. místě v čase
4:33,20 min. V kategorii předžákyně D dívky musely zaběhnout 600m okruh. Na 2. místě se
umístila již velmi zkušená vytrvalkyně, avšak teprve desetiletá Saša Melcrová, která zaběhla tuto
trať za 2:59,34 min a stanula tak na stupních vítězů. Zúčastnila se i Zuzana Plevová (3:45,21 min),
která ukázala, že tato trať jí není cizí. Stejnou délku tratě běželi i téměř stejně staří David
Hauptvogel a Tomáš Slezák (3:17,49 min). David se umístil překvapivě na krásném 4. místě
(2:54,34 min). Naše nejmladší a nejukecanější dívka, teprve devítiletá Daniela Polívková se musela
poprat s 300m tratí a poprala se výborně, jelikož skončila na výborném 3. místě v čase 58,81s a
vystoupila tak na stupně vítězů. Stejně starý Jan Pleva jako běžel 600m a ukázal, že je opravdový
bojovník, když skončil na krásném 4. místě v čase 3:20,74 min. Nejmladší závodník celé
litvínovské výpravy sedmiletý Tomáš Praský zaběhl 200m trať za krásných 36,1s a ukázal, že s
atletikou jen tak neskončí.
Běhu kolem Doubravky se zúčastnilo celkem 15 litvínovských atletů.

VALNÁ HROMADA ATLETICKÉHO KLUBU
Sobota, 18 Listopad 2006 09:57
Výkonný výbor na svém posledním zasedání schválil konečnou podobu programu a návrhů
materiálů, které budou předloženy na valné hromadě našeho klubu dne 16.12.2006. Na valnou
hromadu bude pozváno více než 50 delegátů s právem rozhodovat o důležitých otázkách týkajících

se chodu klubu. Na valné hromadě bude provedena bilance končícího roku 2006 a budou schváleny
plány pro rok 2007. Koncem tohoto měsíce obdrží každý delegát pozvánku a pracovní materiály v
tištěné podobě.
Po skončení valné hromady bude ihned následovat společenský večer, na kterém budou vyhlášeni
nejlepší atleti klubu v roce 2006. Součástí večera bude raut a hudební produkce.
Výsledky valné hromady i průběh společenského večera budou zdokumentovány i na těchto
internetových stránkách.

OSOBNÍ REKORDY MLADÝCH ATLETŮ
Úterý, 19 Prosinec 2006 09:59
V pondělí 11.12. 2006 se v Praze uskutečnily závody dětí
pod názvem Mikulášská hala žactva. Zúčastnilo se jich 9
litvínovských mladých atletů, kteří si vytvořili spoustu
osobních rekordů.
O víkendu 16.a 17.12.2006 se naši mladí atleti zúčastnili
hned dvou závodů (Vánoční haly žactva v Praze a Bíliňské
laťky).

ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY KLUBU
Úterý, 19 Prosinec 2006 10:09
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření klubu a zprávu o činnosti klubu v roce 2006
a schválila rozpočet a plán činnosti klubu pro rok 2007. Klub má v současnosti více než 100 členů,
přičemž významný podíl tvoří děti a mládež. O tréninkový proces se stará 7 vyškolených trenérů ve
4 tréninkových skupinách. V roce 2006 atleti získali dva tituly mistra ČR a několik dalších předních
umístění na republikové úrovni a dále osm titulů krajského přeborníka. Družstva dospělých mají
druholigovou příslušnost, mládežnická družstva startují na krajské úrovni. Klub se výrazně
zviditelňuje i prostřednictvím svých internetových stránek, které jsou velmi dobře hodnoceny.
Ekonomika klubu je stabilní a vyrovnaná, pro rok 2007 se počítá s rozpočtem kolem 700 tisíc Kč.
Pro rok 2007 byly stanoveny nové výše členských příspěvků.
Vedle nového stadionu je další prioritou vlastní mládež a výchova nových talentů. V roce 2007 klub
oslaví 60 let svojí existence a proto je plánováno společné setkání všech litvínovských atletických
generací. Přáním je spojit tuto významnou událost s otevřením nového stadionu.
Souhrn přijatých usnesení valné hromady.
Po skončení valné hromady následoval společenský večer s hudbou, při kterém byli slavnostně
vyhlášeni nejlepší litvínovští atleti roku 2006.

ATLETEM ROKU JE DAVID MELNIČUK
Úterý, 19 Prosinec 2006 10:11
Tipující, kterými byli členové klubu, určili následující pořadí deseti nejlepších atletů:
1. místo – David Melničuk, 17 let
V současnosti nejúspěšnější a nejvšestrannější reprezentant litvínovské atletiky. Atletice se věnuje 5
let. Pravidelně se zúčastňuje mládežnických mistrovství ČR a umisťuje se na předních pozicích. V
letošní letní sezóně ho však zastavilo zranění kotníku. Dvojnásobný mistr ČR v halové sezóně v
kategorii dorostenců – sedmiboj (4833 bodů) a skok o tyči (410 cm)

Trenéři: Jaroslav Neubert, Pavel Beran (uznávaný tyčařský expert z Prahy)
2. místo - Lukáš Bubeníček, 17 let
Mladý nadějný vrhač, který se rok od roku zlepšuje. Od počátku atleticky vyrůstal s Davidem
Melničukem. 5. místo na Mistrovství ČR dorostenců v hodu diskem (43,52 m)
Trenér: Jaroslav Neubert
3. místo – Zbyněk Nývlt, 18 let
Nadějný a talentovaný juniorský závodník, který se začíná prosazovat i v soutěžích dospělých. 11.
místo na Mistrovství ČR juniorů v běhu na 400 metrů překážek (58,20 s.)
Trenér: Jaroslav Neubert
4. místo – Vendula Praská, 30 let
Všestranná atletka, opora druholigového družstva. Trojnásobná krajská přebornice v sedmiboji,
trojskoku a běhu na 800 metrů.
5. místo – Jan Jelínek, 26 let
Opora druholigového družstva (nejlepší muž v bodování). Dlouhodobě podává kvalitní výkony ve
skocích (zejména skok vysoký) a v běhu na 110 metrů překážek.
6. místo – Jitka Vajcová, 27 let
Opora druholigového družstva (nejlepší žena v bodování). Obětavá závodnice, která kombinuje
nelehké běžecké disciplíny (400, 800 a 1500 metrů).
7. místo – Ivo Řezáč, 65 let
Velká osobnost litvínovské atletiky. Veterán, vytrvalec evropského formátu. Trojnásobný mistr ČR v
kategorii veteránů, bronzový na ME veteránů v běhu na 10 km na dráze, pátý na halovém MS
veteránů v běhu na 1500 m a šestý v běhu na 3 km.
8.místo – Eva Hamplová, 21 let
Všestranná závodnice, jejíž nejsilnější disciplínou je běh na 400 metrů překážek. V této disciplíně
reprezentovala klub na Mistrovství ČR do 22 let.
9. místo – Kamil Burda, 30 let
Jeden z nejzkušenějších členů družstva mužů. V současné době sbírá největší úspěchy ve
vrhačských disciplínách, zejména vrhu koulí. V minulosti byl velkým talentem litvínovské i české
atletiky. Jeho nadějnou kariéru však zastavily zdravotní problémy.
10. místo – Jiří Birnbaum, 27 let
Syn historicky nejúspěšnější litvínovské atletky, bývalé československé reprezentantky a
rekordmanky Jitky Birnbaumové. Sám dříve reprezentoval ČR ve sprinterských disciplínách. V
současné době opora druholigového družstva. Nyní závodí především ve skokanských disciplínách,
a to ve skoku dalekém a trojskoku.

Nejlepší trenér roku 2006
Jaroslav Neubert
Bývalý oštěpař, který je i ve svých 66 letech nesmírně vitálním a obětavým člověkem. Zasluhuje
obrovské uznání za jeho dlouholetou dobrovolnou práci pro litvínovskou atletiku. Vychoval řadu
československých a českých reprezentantů a mistrů. Podílí se i na řízení klubu jako jeho
místopředseda a je členem výkonného výboru Ústeckého krajského atletického svazu.

