Z innosti lyža ského oddílu TJ SPARTAK Police nad Metují, v sezón 2000 – 2001
V sou asné dob má náš oddíl 77 len , z toho je 51 dosp lých a 26 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 naja e
po átkem kv tna ty denním soust ed ním na chat
epelka v Jest ebích horách. Jeho nápl byla
cyklistika na horských kolách a turistika. Tradi ní letní soust ed ní v prvním prázdninovém týdnu jsme
uspo ádali ve Zbýšov u áslavi. Jeho nápl byla všeobecná, st ídala se cyklistika, terénní b hy a
plavání. 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 .
Po átkem prosince bylo naplánováno týdenní zimní soust ed ní na „Brendách“. Protože ani tam nebyl
sníh, zajeli jsme s d tmi na ernou horu. Letošní zima byla na sníh opravdu špatná. N kte í závodníci
využili váno ních prázdnin k n kolika zájezd m za sn hem na ernou horu, jinak se nedalo nikde
lyžovat a také odpadla ada závod . Využili jsme malé sn hové nadílky na Silvestra a uspo ádali
„Silvestrovské sprinty“ na polickém nám stí. Akci jsme pojali trochu jako recesi na starých lyžích a
v dobovém oble ení. M la úsp ch. Po átkem ledna se dalo asi 4 dny lyžovat na starých lyžích na
Nebí ku. 7.1. se ú astníme prvního závodu Orlické župy na Luisin údolí. Pak již následují další
závody, v tšinou na náhradních tartích v horách, protože nikde není sníh. Také my jsme museli náš
župní pohárový závod odvolat. U nás jsme mohli trénovat jen okolo 20. února a to zase jen asi týden.
Podle toho také vypadaly výsledky. Bez tréninku na sn hu to prost nejde. P esto m žeme n které
závodníky pochválit. Ze žák byl nejlepší Petr Jenka, který získal n kolik slušných umíst ní. V dorostu
musíme pochválit za velmi slušné výsledky Dušana Hejla, který byl t etí v posledním pohárovém
závod na erné ho e a i v Krkonošském poháru vybojoval krásné 3. místo. Dále m la n kolik slušných
výsledk Anna Hole ková, která od léta p jde na SG v Jilemnici a my ji p ejeme, aby se ji tam da ilo a
aby ji to jezdilo jako Lence Michálkové v Jablonci.
Naši dosp lí již tradi n získali adu velmi p kných umíst ní. Družstvo jako celek obsadilo v serii
závod Poháru KSL 3. místo za lyža i z Trutnova a Jilemnice. První družstvo muž vybojovalo krásné
5. místo na K70, další byli 13. a „C“ družstvo 36. ze 160. N kte í op t jezdili pod hlavi kou
REDPOINT Teplice nad Metují laufy v zahrani í, kde dosahovali velmi dobrých výsledk . Za pochvalu
stojí i výkon Jirky Berana mladšího, který jel známý Vas v b h na 90 km a obsadil 660. místo ve velmi
dobrém ase 5:07:59.
Vynikajících výsledk op t dosahovali i naši odchovanci Lenka Michálková a Pavel Brýdl. Letos k nim
p ibyla i Jana Beranová krásným t etím místem na Akademickém M- R. Lenka vybojovala titul
mistryn republiky na 15 km a vynikajícího úsp chu dosáhla na záv r sezony na evropském poháru ve
Švédsku, kde zajela skv lé 1. a 2. místo.
Za zmínku stojí i úsp šná innost dalšího našeho odchovance Libora Soumara, který v nakladatelství
Grada vydal knížku „B h na lyžích“. P ed asem mu vyšla kniha „B hání“
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 b h , závod horských kol,
triatlon a duatlon v okolí Police. 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.
V uplynulém roce náš oddíl postihly i smutné události. 24. íjna zem el zasloužilý lyža ský inovník a
zakladatel našeho oddílu Jirka ejka a 9.b ezna nás opustil Mirek Hejnyš, trenér, který vychoval adu
kamarád , kte í proslavili Polici nejen v lyžování ale i v horolezectví.
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, kte í svými dary pomáhají
udržet sport i s lyžováním v Polici na slušné úrovni.
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