Z innosti lyža ského oddílu TJ SPARTAK Police n/Met v sezón 1999 – 2000
V sou asné dob má náš oddíl 74 len , z toho je 46 dosp lých a 28 mládež. Kolem lyžování se to í
po etný tým trenér a rozhod ích.
P estože lyžování je zimní sport, má náš oddíl co d lat celý rok. Sportovní léto za alo již tradi ním
letním soust ed ním v prvním prázdninovém týdnu u rybníku Špinka u erveného Kostelce. Jeho nápl
byla všeobecná, st ídala se cyklistika na horských kolách, terénní b hy, plavání a kanoistika. Pravidelné
tréninky za aly od srpna 2x až 3x týdn . Od zá í jsme se zú astnili cca deseti silni ních a p espolních
b h . Jakmile se objevil první sníh vyrážejí d ti i dosp lí na tréninky 3x až 5x týdn na „Nebí ko“,
v horším p ípad na „ledovec“ za Kl ek. B žecké trat si upravujeme 25tiletým „sta e kem“ sn žným
sk trem Buran a když to sn hové pom ry dovolí, najíždíme tra až do Klu anky.
Po átkem prosince bylo naplánováno týdenní zimní soust ed ní na „Brendách“. Protože ani tam nebyl
sníh, zajeli jsme s d tmi 3x na h eben Orlických hor – na Šerlich. V polovin prosince za al koloto
závod za azených do Krkonošského poháru a závod Mistrovství Krkonošského svazu lyža .
Ú astníme se i vybraných závod Orlické župy. To ítá p es 15 závod od Králík až po Vysoké nad
Jizerou. Pro zpest ení zajížd jí naší závodníci ješt na další závody do sousedního Polska a pod
hlavi kou teplického SK REDPOINT na dálkové b hy Sv tového a Evropského poháru do Polska,
Slovenska, Rakouska, N mecka a Švýcarska.
N kolik jmen a umíst ní z letošní sezony. Z nejmladších žák m l v tšinu umíst ní „na bedn “ Aleš
Dan k, který na župním závod v Semilech dokonce zvít zil. Z mladších žák byl nejlepší Petr Jenka,
který také získal n kolik umíst ní mezi prvními t emi. Ve starších žácích si velmi dob e vedl Mat j
Hejl, který na Mistrovství R ve Vysokém nad Jizerou vybojoval vynikající 5. a 7. místo. V dívkách
zaslouží pochvalu nejmladší žákyn Anna Beranová, mladší žákyn Helena Hole ková, která rovn ž
n kolikrát stála na stupních vít z . Ve starších žákyních pak talentovaná Anna Hole ková, která
získala krásné 6. a 7. místo na Mistrovství R ve Vysokém n/Jizerou. Tam velmi dob e obstála i další
naše závodnice Jana Jenková, která byla 15. a 18. Na 2. Mistrovství R v Novém M st na Morav byla
Andula 10. a v 1. štafet KSL pak vybojovala 4. místo. Za velmi slušné výsledky chválíme dorostence
Dušana Hejla, který na republikovém kvalifika ním závod v Jilemnici zajel velmi p kné 31. místo.
Naši dosp lí již tradi n získali adu velmi p kných umíst ní. Družstvo jako celek obsadilo v serii
závod Poháru KSL 4. místo za lyža i z Jilemnice, Trutnova a Vrchlabí. Na Mistrovství KSL v b hu
volnou technikou v Trutnov zvít zil Tomáš ada, Jirka Fulka vybojoval 5., Pavel Vondrá ek 6.,
Martin Pohl 7. a Tonda Pohl 8. místo. Na pohárovém závod KSL ve Studenci vybojoval 2. místo
Michal Rohlík a na pohárovém závod KSL u nás v Polici zvít zil Arek Ogorzalek, Jirka Beran ml. byl
2., Honza Pohl 4. a Martin Pohl 5. V ženách byla Katka Habrová 2. a Mirka Beranová 3.
Vynikajících výsledk op t dosahovali i naši odchovanci Lenka Michálková a Pavel Brýdl, kte í byli
za azeni do juniorské reprezentace R.
Pod kování pat í i kolektivu našich rozhod ích, kte í b hem roku zorganizovali 6 silni ních a
p espolních b h v rámci našeho oddílu a pomáhali s organizací dalších ty b h , ty závod
horských kol a po dvou triatlonech a duatlonech v okolí Police. 30. prosince jsme uspo ádali na
„Nebí ku“ P edsilvestrovské kritérium volnou technikou, kterého se zú astnilo 46 závodník a
pomáhali jsme uspo ádat Silvestrovské sprinty na polickém nám stí, kde byla také slušná ú ast 38
závodník . Letos se nám poda il uskute nit i Pohárový závod KSL v b hu na lyžích, který jsme po
obrovském boji s p írodou uspo ádali 5. února. Tady bych cht l pod kovat všem dobrým kamarád m,
kte í n kolik dní nahazovali sníh a upravovali tra .
Tato naše úsp šná innost by nebyla možná bez ob tavé a nezištné dobrovolné práce našich trenér
mládeže a bez našich rozhod ích. Chci jim touto cestou za všechno moc a moc pod kovat a pop át, aby
jim jejich elán vydržel i do p íštích let. Sou asn d kuji i našim závodník m za jejich výsledky,
zejména t m, kte í jdou ostatním p íkladem v tréninkové píli a kázni.
P ed váno ními svátky náš oddíl postihla smutná událost. Opustil nás náhle náš dlouholetý a ob tavý
funkcioná , rozhod í a dobrý kamarád Pepík Kohm. Pepík nebyl jen velkým lyža ským funkcioná em a
rozhod ím, polická ve ejnost si ho jist pamatuje jako dobrého fotbalového branká e a funkcioná e
vedení TJ Spartak. Všem nám bude moc chyb t.
Záv rem nesmíme zapomenout pod kovat vedení TJ SPARTAK za podporu našeho snažení a zvlášt
pak pod kovat všem našim sponzor m v ele s M stem Police nad Metují a firmou LIBRA-TEX, kte í
svými dary pomáhají udržet lyžování v Polici na slušné úrovni.
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