Lyžaři TJ SPARTAK v sezóně 2006 – 2007

Bronzová medaile na Mistrovství po 13 letech!
V současné době má náš oddíl 95 členů, z toho je 67 dospělých a 28 mládež. Lyžování v Polici drží
početný tým trenérů, rozhodčích a příznivců.
Náš oddíl má činnost celý rok. Jarní třídenní soustředění proběhlo počátkem května na chatě Veby na
Janovičkách. Letní soustředění v prvním prázdninovém týdnu jsme uspořádali v Dolní Kalné. Jeho
náplň byla jako vždy, střídala se cyklistika a koloběžky v terénu a poznávání okolí, terénní běhy a
plavání.
Pravidelné tréninky začaly od srpna 2x až 3x týdně. Od září jsme se zúčastnili řady silničních a
přespolních běhů. 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.
V říjnu jsme uspořádali třídenní podzimní soustředění pro děti v Markoušovicích.
V listopadu uspořádal Berousek již 11. ples lyžařů opět v Machově.
Po loňské zimě, která byla na sníh nejbohatší co naše generace pamatuje zase přišlo „vyrovnání“
v podobě zimy, která v naší nadmořské výšce snad ani zimou nebyla. V Polici jsme slušně lyžovali
jen pár dnů, o týdnech se ani nedá hovořit. Do poloviny ledna nebylo dost sněhu ani na horách.
Skůtra jsme skoro ani nevytáhli a vlek jezdil také jen pár dnů.
Po prvních dvou závodech, 6. ledna na Benecku a 13. ledna na Černé hoře, kdy většina našich dětí
stála poprvé tuto zimu na lyžích, jsme si mysleli, že už v závodění nemá cenu pokračovat. Přesto
jsme 26. ledna vyjeli se starším žactvem na 1. část Mistrovství ČR do Nového Města na Moravě.
Jediný víkend, kdy mrzlo a nachumelilo. K naší radosti ani naše vásledky nebyly tak špatné. 1. den
klasickou technikou vybojoval Libor Průša velmi pěkné 12. místo a vyjel si 1. VT. Jirka Hoffmann
byl 25. a Zuzka Kolářová 38. Druhý den se jel stíhací závod volně. Všichni si polepšili, Libor dojel
11., Jirka 23. a Zuzka 37.
2. část M-ČR žactva byla 16. až 18. února v Deštném. Tam jsme již jeli s větším optimismem a
právem. Hned první den, kdy se jelo volně nám Liborek připravil nečekané překvapení a vybojoval
bronzovou medaili. Poslední takový úspěch nám udělala před 13 lety (12.2.1994 v Liberci na
Bedřichově) Lenka Michálková. I další nám zajeli velmi dobře. Jirka Hoffmann dojel 11. a vyjel si
1. VT, Kryštof Kratochvíl byl 14. a Zuzka 33.
V Poháru Královéhradeckého kraje se naši závodníci a závodnice umístili následovně:
nejmladší žactvo- 5. Peška Míra a Štolfa Štěpán, 8. Binar Kuba a 9. Berka Matěj,
mladší žactvo – 1. Jirásková Šárka, 7. Vejvodová Anna a 8. Karafiátová Světlana, 1. Truhlář Jan,
starší žactvo – 10. Kolářová Zuzana, 4. Průša Libor, 5. Kratochvíl Kryštof a 7. Hoffmann Jiří,
mladší dorost – 1. Beranová Anna, 2. Daněk Aleš, 4. Jirásek Pavel,
dospělí - 1. Benešová Jolana, 3. Beranová Mirka, 2. Beran Jiří, 3. Pohl Jan
veteráni - 1. Metelka Josef.
Starší žáci byli v republikovém žebříčku – 7. Libor Průša, 20. Jirka Hoffmann a 25. Kryštof
Kratochvíl.
Mladší žactvo ještě nemá M-ČR, letos ale jelo republikové závody a naši dopadli následovně:
Šárka Jirásková byla 8. volně a 5. klasicky a Honza Truhlář 16. volně a 9. klasicky.
Za pochvalu stojí i vynikající 5. místo družstva našich mužů na Krkonošské 70 a vítězství našich na
závodu desetičlenných hlídek Po hřebenech Krkonoš.
Náš oddíl byl jedním z mála, který dokázal uspořádat krajský přebor v běhu na lyžích v plánovaném
termínu. Pravda, za vydatné technické pomoci přátel ze Ski Skuhrov nad Bělou, v jejich běžeckém
areálu v Deštném.
Na tu bídu se sněhem pro nás byla letošní sezona opravdu úspěšná. Přejme si, aby příští zima byla
bohatší na sníh, abychom mohli celou zimu trénovat hlavně techniku, která se bez přípravy na sněhu
nedá zvládnout a to nám letos nejvíc chybělo.
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Za lyžaře Tonda Pohl

