Lyžaři TJ SPARTAK v sezóně 2009–2010
V současné době má náš oddíl 104 členů, z toho je 73 dospělých a 31 mládež. Lyžování v Polici drží
početný tým trenérů, rozhodčích a příznivců.
Náš oddíl má činnost celý rok. Jarní třídenní soustředění proběhlo počátkem května u Jardy Pavelky na
Bišíku. 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, terénní běhy a plavání. Podzimní bylo
v říjnu na chatě Havlovka v Peci pod Sněžkou.
Pravidelné tréninky začaly od srpna. 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 prosinci uspořádal Berousek již 14. ples lyžařů na sále Pellyho domu.
Letošní zima překvapila již v říjnu, kdy napadlo dost sněhu, který ale do 3 dnů zase roztál. Ani
v prosinci se nadalo na horách lyžovat, tak jsme odvolali i soustředění v Deštném. První sníh okusili
3 naši borci na čtyřdenním krajském VT na Mísečkách v Krkonoších. Skutečná zima přišla až 10.
ledna, pak ale byla slušná.
Výsledky našich závodníků byly letos opět dobré. Z nejmenších dětí do 8 let nám závodili Šárka
Fulková, Šimon Štolfa a Aleš Klimeš. Šárka dokázala zvítězit na krajských závodech doma v Polici
a byla druhá ve Vrchlabí. Do 10 let Kačka Šefcová na přeborech Královéhradeckého kraje 2x
vyhrála, jednou byla druhá a vyhrála krajský pohár (celkem 8 závodů). Kluků nám závodilo 6 a
nejlepší byli Ondra Binar 2. v poháru a 2x3. na P-KHK a Adam Kolář 3. v poháru a 4., 5. a 6. na PKHK. Další umístění v poháru – Tomáš Jansa 6., Radek Jansa 9., Ondra Čálek 10. a David Černý
11. z 31 hodnocených. Z mladšího žactva závodili jen Štěpán Štolfa, který byl 6. v poháru, 3. a 6. na
P-KHK a Nikol Benešová, 6. na P-KHK. Štěpán se zúčastnil i republikového finále seriálu „Hledá
se nová K. Neumannová“ na Zadově a obsadil 31. a 37. místo. Ze staršího žactva byl Jakub Binar 8.
v poháru a Světlana Karafiátová 9. v poháru. Jakub se zúčastnil i Mistrovství ČR st. žactva a získal
21., 26. a 30. místo. Z dorostenců nám zbyl jen Pavel Jirásek 4. v poháru.
Mladší dorostenka Šárka Jirásková od této sezony už jezdí za SKI Skuhrov nad Bělou a vede si
výborně. V republikovém žebříčku skončila na vynikajícím 2. místě a na M-ČR získala bronzovou
medaili, když další dva závody nemohla pro nemoc odjet. Na dalších šesti závodech českého poháru
byla prakticky vždy „na bedně“. Rovněž krajský pohár vyhrála, jak se říká bez ztráty kytičky.
Dospělí na krajských závodech – Jolana Benešová 1. v poháru a 2. na P-KHK, Jan Pohl a Míra
Hornych obsadili shodně 2. místo v poháru, Míra 1. a 8. a Honza 4. a 5. místo na P-KHK. Martin
Štolfa byl 4. v poháru a na P-KHK dvakrát 1. a jednou 5. Honza Beran se v poháru umístil 6. a
dvakrát 2. na P-KHK. Dobře si vedli i veteráni. Tomas Čada 1. v poháru a 1. a 2. na P-KHK, Arek
Ogorzalek 8. v poháru, ale 1. a 2. na P-KHK, Pepík Metelka 3. a Jirka Fulka 6. v poháru. Na
tradičním závodu pětičlenných hlídek „Krkonošské 70“ byly na 25 km naše ženy 2., muži na 70 km
také 2. a veteráni na 25 km již tradičně vyhráli. Na závěr sezony se jel už po 16. zovod 10 členných
hlídek „K-70 illegal, po hřebenech Krkonoš“, kde naši borci vybojovali 3. místo.
Také musím vyzdvihnout výkony borců, kteří jezdili pod hlavičkou teplického Redpointu dálkové
běhy, kde měli řadu umístění na bedně – Jolana Benešová 2x1., Tomas Čada 3x1. a 2x2., Míša
Demjanovič 2x2., Pavel Hrubý 1x2. a Pavel Vondráček 2x3. Tomáš Čada v kat. nad 40 let vyhrál
Velkou Ski tour (český pohár v dálkových bězích) a Míša Demjanovič byl 2. ve Ski tour – vše a 3.
v Malé Ski tour. Navíc muži Redpointu vybojovali na Krkonošské 70ce 3. místo.
I letošní sezona pro nás byla úspěšná. Přejme si, aby i příští zima byla bohatá na sníh, abychom
mohli celou zimu trénovat.
Jirka Černý s Petrem Jenkou zpojízdnili starého skútra Buran, aby se mohly upravovat najednou
turistické lyžařské stopy k Ostaši i ke Slavnému. Zde musím poděkovat všem majitelům pozemků,
přes které stopy vedou, že nám umožní jejich projíždění, zejména Karlu Pfeiferovi z Bukovice,
který na zimu odstraní ohradu pro koně a Miloši Thérovi z Pěkova, který na oplocených pastvinách
pod Ostaší udělal brány a na zimu je otvírá.
Na závěr opět děkuji všem sponzorům, kteří nám věnují ceny na závody, finance na činnost mládeže
a na úpravu tratí. Děkujeme Městu Police, hlavnímu sponzoru, i vedení TJ Spartak.
Duben 2010
Za lyžaře Tonda Pohl

