Z činnosti lyž. oddílu TJ SPARTAK Police nad Metují, v sezóně 2003 – 2004
V současné době má náš oddíl 88 členů, z toho je 61 dospělých a 27 mládež. Lyžování v Polici
drží početný tým trenérů a rozhodčích.
Lyžování je zimní sport, náš oddíl ale má činnost celý rok. Tradiční letní soustředění v prvním
prázdninovém týdnu jsme uspořádali v Radči u Úpice. Jeho náplň byla jako vždy, střídala se
cyklistika v terénu a poznávání okolí Úpice, terénní běhy a plavání.
Pravidelné tréninky začaly od srpna 2x až 3x týdně. Od září jsme se zúčastnili asi osmi silničních
a přespolních běhů. Náš oddíl tradičně uspořádal silniční a lyžařské běhy, Běh sídlištěm, Od pípy
k pípě, Běh na Hvězdu, Běh Broumovskými Stěnami a Běh Okolo Ostaše - Memoriál Mirka
Hejnyše.
V listopadu uspořádal Berousek již 8. ples lyžařů opět v Machově. Ples se zase vydařil, byla
slušná účast.
Od letošní sezony došlo v lyžování k reorganizaci. Na příkaz shora byly zrušeny dosavadní župy a
soutěže se jely podle územních celků – krajů. Každá změna podstatným způsobem „nabourá“
doposud zavedený a vymakaný systém, což negativně působí nejen v našem sportu, ale dovolím si
tvrdit, že v tomto případě i v samosprávě. Polovina naší Krkonošské župy přešla do Libereckého
kraje, který tak sdružuje víc běžců než následující tři kraje dohromady.
Zima také nezačala dobře, první trošek sněhu napadl až na vánoce a tak se už potřetí
neuskutečnilo plánované soustředění počátkem prosince i když po zkušenostech z minulých let
jsme ho tentokrát měli zajištěno na Benecku v Krkonoších. Někteří dospělí závodníci to
nevydrželi a zajeli si za přípravou na sníh do Alp.
V lednu pak už začaly závody. 4. jsme zajeli autobusem na krajský pohár do Deštného, 10. na
krajský přebor volně v Trutnově, 18. na krajský přebor klasicky do Vrchlabí, 31. ledna a 1.
února na Orlický maraton.
21. února jsme uspořádali velmi zdařilý krajský pohárový závod u nás v Polici, který byl
zároveň i přeborem Sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy.
V neděli 22. února jsme byli na krajském přeboru ve sprintu opět v Deštném. 21. března na
kritériu zase v Deštném a 27. března na kritériu na Černé Hoře.
Z dalších závodů musíme vyzdvihnout naši účast na tradiční Krkonošské „70“ 6. března.
Družstvo mužů Redpoint Teplice posílené o některé naše borce zvítězilo, naše áčko bylo 9. a
béčko 32. ze 165 družstev. Ženy vybojovaly 18. místo. Veteráni, áčko opět zvítězilo a béčko
bylo 5.
28. března jsme se již tradičně zúčastnili závodu 10členných družstev „Po hřebenech
Krkonoš“. Počasí bylo vynikající a naše parta vybojovala opět 5. místo.
V krajských pohárových a přebornických závodech se v nejmladším žactvu nejlépe
umisťovali: Zuzka Kolářová 1x 1. a 3x 3., Šárka Jirásková 2., 3., 4., 5. a 6. místo a Anička
Vejvodová 1x 6., Jirka Hoffmann 1x 1., 2x 2., 1x 3. a 1x 6., Libor Průša 2., 3., 4. a 2x 5., Dan
Šefc a Honza Truhlář po jednom 3. a 5. místě.
V žactvu byla Andulka Beranová 2x 5., Pavel Jirásek 1x5. a 2x 6., David Holeček 1x 4. a
Aleš Daněk 1x 5.
V dorostu Kačka Daňková 1x 3. a 1x 5., Tomáš Jelínek 1x 3. a Lukáš Vlach ve slabší
konkurenci 1x 1., 1x 4. a 1x 5.
V ženách také nebyla velká konkurence a naše výsledky – Jolana Benešová 3x 1., 1x 2. a 1x
3., Mirka Beranová 1x 2. a 1x 3. a Lenka Jelínková 1x 3. a 2x 4.
Muži – Jirka Beran ml. byl 1x 1., Martin Pohl 2., 3., 4. a 5., Honza Pohl 2., 3. a 6. a Dušan
Hejl 4. a 6.
Nejlepší zase byli naši veteráni, Tomáš Čada byl 2x 1. a 3x 2., Joska Metelka 2x 1., 1x 2., 3.,
4. a 6., Pavel Vondráček 1x 2., 2x 4. a 1x 5., Pete Blahna 1x 3. a 4., Míra Vlach 1x 3., 4. a 6.,
Aleš Morávek 1x 3. a 5., Pavel Jirásek 1x 3. a Míša Demjanovič byl 2x 5.

Proto můžeme udělat závěr, že velmi slušné výsledky odvádějí starší závodníci, a z mládeže
jsou na tom nejlépe ti nejmladší, z nichž se snad časem některý prosadí opět do krajské
špičky.
Ve výčtu umístění na krajských závodech letos chybí Jirka Beran st. Ten se už musí šetřit a
tak jezdil jen lesácké závody, kde opět vítězil a nenechal si ujít ani tradiční vítězství ve své
kategorii na Jizerské padesátce a Orlickém maratonu.
Dále musíme vyzdvihnout i letošní výsledky našeho odchovance Pavla Brýdla, kterému se
sezona opravdu povedla a skončil v republikovém žebříčku těsně za reprezentací, na
vynikajícím 6. místě.
Naši závodníci se mimo běhů na lyžích zúčastňují i závodů v jiných sportech, horská kola,
duatlony a triatlony.
Počátkem roku jsme se pokusili získat státní dotaci na pořízení nového skůtru na úpravu tratí.
Město naši snahu podpořilo a uvolnilo ze svého rozpočtu téměř 60 tisíc. Státní dotace ale
bohužel nedopadla a tak budeme muset ještě nejméně rok udržet starý skůtr v provozu a
pokusit se o dotaci znovu.
Poděkování patří i kolektivu našich rozhodčích, kteří během roku zorganizovali 5 silničních a
přespolních běhů v rámci našeho oddílu a pomáhali s organizací dalších běhů, závodů
horských kol, triatlonů a duatlonů v okolí Police. V zimě jsme tentokrát uspořádali pohárový
závod Královéhradeckého kraje pro všechny kategorie klasickou technikou. Tato naše činnost
by nebyla možná bez obětavé a nezištné dobrovolné práce našich trenérů mládeže, obětavců
při přípravě lyžařských tratí v čele s Petrem Jenkou a bez našich rozhodčích. Chci jim touto
cestou za všechno moc a moc poděkovat a popřát, aby jim jejich elán vydržel i do příštích let.
V letošním roce náš lyžařský svaz slavil 100. výročí od svého založení. Při této příležitosti
byla řada zasloužilých členů vyznamenána. Z našeho oddílu byli oceněni Jirka Beran, Fanča
Vítková, Pepík Havlíček, Petr Jenka a Tonda Pohl – ještě jednou blahopřejeme.
Závěrem musíme poděkovat vedení TJ SPARTAK za podporu našeho snažení a zvláště pak
poděkovat všem našim sponzorům v čele s Městem Police nad Metují, kteří svými dary
pomáhají udržet sport i s lyžováním v Polici na slušné úrovni.

Květen 2004.
Za lyžaře

Ant. Pohl

