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Ú v o d 

 

 

 

František Menšík 

Narodil se 5. června 1893. Povoláním byl úředník Tiskových podniků, v mládí aktivně 

sportoval a stal se uznávaným odborníkem a organizačním pracovníkem mezinárodní úrovně 

ve vzpírání, rohování (boxu) a řecko-římském zápasu. Působil také jako odborný spisovatel, 

dopisovatel zahraničních sportovních časopisů a redaktor časopisu Těžká atletika. Menšík byl 

dlouholetým členem a předsedou těžkoatletického odboru ČAK Královské Vinohrady, 

Československého svazu těžké atletiky (1926–1956) a spoluzakladatelem a místopředsedou 

Českého rohovnického svazu (1924). Od roku 1928 byl členem výborů mezinárodních 

federací pro zápas (IAWF, pozd. FILA) a vzpírání (FIHC) a jejich technických komisí, sám 

získal kvalifikaci jako mezinárodní rozhodčí. Patřil mezi členy Československého 

olympijského výboru a pomáhal organizovat účast Čechoslováků na olympijských hrách 

v letech 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 a naposledy v roce 1960. Stejně tak se angažoval při 

pořádání mistrovství světa ve vzpírání v letech 1946, 1949 a 1961, mistrovství Evropy ve 

vzpírání (1929–31, 1933 a 1934) a mistrovství Evropy v zápase, které se uskutečnilo v letech 

1926–28, 1930, 1931, 1934 a 1937. Zemřel 7. září 1962. 

 

 

Charakteristika fondu: 

Fond byl předán do Muzea tělesné výchovy a sportu v roce 1969 (inv. č. 130/69). Písemnosti 

se však vztahují pouze k působení Františka Menšíka jako předsedy Českého atletického 

klubu Královské Vinohrady. 

 



 Veřejná činnost / ČAK Královské Vinohrady / Úřední agenda ks/ll

1 1925 3Zpráva o činnosti ČAK Královské Vinohrady 1

2 1926–1932 9Finanční záležitosti (pokladní zpráva, účet příjmů a nákladů, žádost o 

udělení subvencí a podpor)

3 1931 1Tělocvična ČAK v Americké ul. 39 (situační náčrtek)

4 1944–1945 12Sportovní hřiště ve Slovenské ul. 2205 (správa a pronájmy)

5 1942–1943 10Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (povinná 

služba mládeže, úřední agenda)

6 b. d. 1Rozvh cvičení, formulář

7 1922–1932 47Soudní spor ČAK contra Fr. Malý

 Veřejná činnost / ČAK Královské Vinohrady / Korespondence ks/ll

8 1929–1931 3Ministerstvo veřejného zdravotnictví (+ koncepty) 1

9 1945 3Koncepty ČAK

 Veřejná činnost / ČAK Královské Vinohrady / Závody ks/ll

10 1943 1Mistrovství Velké Prahy ve vzpírání břemen, 11. 4. 1943, pozvání a 

proposice

1

11 1946 1Sportovní zájezdy do zahraničí v letech 1926-1946, strojopis

12 1944 5Ujednání mezi ČAK a K. A. Žižka v Plzni ohledně uspořádání 

meziměstského utkání v zápase řecko-římském a vzpírání břemen v 

Praze a Plzni

13 1943 1Žádost Policejnímu ředitelství v Praze o udělení zápasnické licence k 

permanentnímu pořádání sportovních podniků, strojopis

11


