Z činnosti lyž. oddílu TJ SPARTAK Police nad Metují v sezóně 2005 – 2006
V současné době má náš oddíl 88 členů, z toho je 67 dospělých a 21 mládež. Lyžování v Polici
drží početný tým trenérů, rozhodčích a příznivců.
Náš oddíl je zaměřen na běžecké lyžování a má činnost po celý rok. Pravidelné tréninky mládeže
3x týdně začaly koncem dubna. Počátkem května jsme byli 4 dny na jarním soustředění na
Luisině Údolí v Orlických horách. Letní soustředění bylo v prvním prázdninovém týdnu v Radči u
Úpice. Jeho náplň byla jako vždy, střídala se cyklistika v terénu a poznávání okolí, terénní běhy a
plavání.
Zúčastnili jsme se řady silničních a přespolních běhů, běhů do vrchu a závodů horských kol. Náš
oddíl tradičně pořádal silniční a lyžařské běhy; Běh sídlištěm, Od pípy k pípě, Běh na Hvězdu,
Běh Broumovskými Stěnami a Běh Okolo Ostaše - Memoriál Mirka Hejnyše.
Zásluhou Petra Truhláře jsme pro 8 vybraných dětí zorganizovali podzimní soustředění na ledovci
Dachstein. Vyšlo nám perfektně počasí a tak jsme po tři dny poslední říjnový víkend lyžovali s
lyžaři celé Evropy na perfektně upravených tratích.
V listopadu uspořádal Berousek jubilejní 10. ples lyžařů opět v Machově.
Tentokrát nám zima začala brzy, za sněhem jsme nemuseli dojíždět. Byli jsme jen dvakrát na
Mísečkách. Zimní soustředění jsme měli počátkem prosince opět v Děštném. Sněhu bylo hodně a
tak jsme tam celý týden trénovali na tratích našich přátel ze Skuhrova.
Poctivá celoroční příprava a dostatek sněhu i na počátku sezony nám pomohlo opět vylepšit
výsledky oproti minulým sezonám. Nejlépe to vyjadřuje získání 2. výkonnostních tříd. Předloni
jeden žák a jedna dorostenka, vloni šest žáků a jedna žákyně, letos sedm žáků, dvě žákyně a jedna
dorostenka.
.
V Poháru královéhradeckého kraje - 6 závodů jednotlivců a 1 štafety nám slušných úspěchů
dosáhly všechny žákovské kategorie. V těch nejmenších do 10 let Světlana Karafiátová vyhrála 5
pohárových závodů, celkově byla 1. Anna Vejvodová s Dominikou Lantovou obsadily 4. a 5.
místo. V chlapcích byli Štěpán Štolfa 5. a to mu je teprve 8 let, Jára Peška 9. a Míra Peška 12. V
mladších žákyních byla Šárka Jirásková 3. a Zuzka Kolářová 4. V chlapcích nás překvapil Libor
Průša 2. místem, Jirka Hoffmann byl 3. a Honza Truhlář 4. Ve starších žácích byli Aleš Daněk 3.,
Pavel Jirásek 4. a Kryštof Kratochvíl 7. V mladších dorostenkách pak Anna Beranová 5. V kraji je
hodnoceno v každé kategorii přes 30 závodníků. Medaile na krajských přeborech získali.
Karafiátová 2 zlaté, Vejvodová, Lantová a Zemanová po jedné bronzové. Jirásková zlatou,
stříbrnou a bronzovou, Kolářová jednu zlatou. Hoffmann 2 zlaté, Průša zlatou, stříbrnou a
bronzovou, Truhlář a Beznoska jednu bronzovou. Jirásek s Kratochvílem jednu zlatou a Daněk
jednu bronzovou. Beranová jednu stříbrnou.
Zuzka Kolářová a Jirka Hoffmann byli vybráni do krajské reprezentace na Hry II. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR 2006, kde v celorepublikové konkurenci skončili v polovině
startovního pole. Aleš Daněk a Pavel Jirásek se zúčastnili Mistrovství ČR starších žáků ve
Vrchlabí a na Zadově a závodů Českého poháru v Liberci. I když zde výraznějších úspěchů
nedosáhli, rozhodně se svými výkony neztratili a nasbírali cenné zkušenosti a určitě i motivaci do
dalšího závodění.
Všichni trenéři věří, že naše dětská parta vydrží se stejným elánem i v následujících letech, resp.
zimách.
Výsledky dospělých také nebyly špatné. 2. VT si opět vyjely 2 ženy a 19 mužů. V Poháru KHK
pak ženy obsadily 1., 3. a 6. místo ze 14, muži 1., 2., 3., 2x7.a 10. místo z 52 a veteráni 1., 2.a 4.
až 9. místo z 50 bodujících závodníků. Medaile z krajských přeborů získali Jolana Benešová
stříbrnou a bronzovou, Lenka Jelínková bronzovou. Pavel Hrubý stříbrnou a bronzovou, Honzové
Melišík a Pohl bronzovou. Arek Ogorzalek zlatou a stříbrnou, Tomas Čada zlatou a bronzovou,
Pavel Vondráček zlatou, Jirka Fulka stříbrnou a Petr Truhlář bronzovou. Dospělí již tradičně
dobře zajeli Orlický maraton a Krkonošskou 70. Někteří se letos zúčastnili Mistrovství ČR
veteránů, kde Pepík Metelka vybojoval zlatou medaili v kategorii nad 60 let.

Petr Jenka skútrem udržoval celou zimu stopy nejen na Nebíčku ale i do Klučánky a letos také na
Slavný až k Pánovu kříži, za což mu patří náš vřelý dík a jistě nejen náš ale všech běžkařů z
Police i okolí, kteří využívají upravené stopy k vyjížďkám.
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 krajský
pohárový závod 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 kolektivu našich rozhodčích. Chci jim touto cestou
za všechno moc a moc poděkovat a popřát, aby jim jejich elán vydržel i do příštích let.
Závěrem musíme poděkovat vedení Tělovýchovné jednoty SPARTAK za podporu našeho
snažení a zvláště pak poděkovat všem našim sponzorům v čele s Městem Police nad Metují a
Assprem Náchod, kteří svými dary pomáhají udržet lyžování v Polici na slušné úrovni.
A úplně na závěr velmi smutnou zprávu. 12. června nás po tragické dopravní nehodě opustil
náš trenér, závodník, sponzor a kamarád Petr Truhlář. Bude nám všem moc a moc chybět.
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Za lyžaře
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