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Zpráva o činnosti klubu za rok 2021 
 

 

 
V roce 2021 byla celoroční činnost klubu ovlivněna vládními opatřeními pouze v zimním období, kdy byly 
zrušeny všechny lyžařské závody. I přesto byly splněny všechny tréninkové plány, absolvovali jsme všechna 
soustředění i společné akce klubu.  
 

Členská základna mládeže do 23 let byla 

 k 1.1.2017 – 50 členů 

 k 1.1.2018 – 62 členů 

 k 1.1.2019 – 75 členů 

 k 1.1.2020 – 73 členů 

 k 1.1.2021 – 91 členů 

 k 1.1.2022 – 85 členů 

 

Dospělých – k 1.1.2022 - 69 členů, z toho 33 řádných (Členská schůze). 

V roce 2021 jsme měli celkem 154 členů, z toho 85 mládež a dorost. Klub má 7 tréninkových skupin od dětí 
narozených 2016 až po dorost. O mládež se celoročně stará 11 trenérů.  

 

Trenéři: 1. pol. 2021 

  1. skupina – 2016-2014 Kateřina Beranová, Pavlína Fulková  

2. skupina – 2012-2011 Helena Pohlová (III), Andrea Michálková 

3. skupina – 2011-2010 Kateřina Boučková  

4. skupina – 2011-2010 Anna Beranová, Lucie Riegerová, Jiří Beran 

5. skupina – 2009-2007 Jan Pohl (III), Kateřina Brátová (III) 

6. skupina – 2007-2005 Kristýna Šretrová (II), Jana Meierová (III) 

 

Trenéři: 2. pol. 2021  

7. skupina – 2016-2014 Pavlína Fulková, Ivana Kleinová (Havlíčková) 

6. skupina – 2013-2011 Andrea Michálková 

5. skupina – 2012-2011 Jiří Beran, Helena Pohlová (III) 

4. skupina – 2011-2010 Kateřina Boučková, Lucie Riegerová 

3. skupina – 2011-2010 Miroslav Hornych  

2. skupina – 2009-2007 Jan Pohl (II), Kateřina Brátová (III) 

1. skupina – 2007-2005 Jana Meierová (III)  

 

Rozhodčí: Josef Havlíček ml., Josef Havlíček st., Pavel John, Jan Pohl  

Technický servis: Jiří Černý, Jan Pohl 

Administrativa, granty: Helena Pohlová 

 

VV – Jan Pohl, Helena Pohlová, Nikola Řezníčková, Miroslav Hornych, Anna Beranová 

 KK – Josef Havlíček ml., Jitka Pešinová, Marie Hornychová 

 

 

 

 

 



Sportovní činnost 
ABSOLVOVANÁ SOUSTŘEDĚNÍ: 

• JVT Deštné 6. skupina (7.-9.5.) – BYLO ZRUŠENO 

• Náhradní akce – přechod Sněžky (22.5.) – turistika (8 dětí, Kristýna Šretrová, Jana Meierová)  

• JVT Trčkov – Perla 2.-5. skupina (27.-30.5.) – běh, kolce, brusle (38 dětí, trenéři všech skupin) 

• LVT MTB traily – 5. skupina (2.-6.7.) – cyklo MTB (7 dětí, Jan Pohl, Jaroslav Vrabec) 

• LVT Liberec – Vesec 6. skupina (21.-26.8.) – kolce (12 dětí, Jana Meierová) 

• LVT Žamberk - 1.-5. skupina (22.-27.8.) – běh, kolce, brusle (42 dětí, trenéři všech skupin) 

• PVT Trčkov – Perla 1.-5. skupina (27.-31.10.) – běh, kolce, brusle, imitace (42 dětí, trenéři) 

• PVT Trčkov – Luna 6. skupina (27.-31.10.) – běh, kolce (12 dětí, Jana Meierová) 

• ZVT Livigno – U15, dorost (20.-28.11.) – lyžování (10 dětí, Jana Meierová, Jan Pohl) 

• ZVT Trčkov – Basket Holice – 1.,2.,3. skupina (16 dětí, Jan Pohl, Miroslav Hornych, Helena Pohlová)  

• ZVT Benecko – Karolínka – 4.,5.,6.,7. skupina (29 dětí, trenéři všech skupin) 
 
 

 

ÚČAST NA ZÁVODECH POHÁRU KHK 2020/2021 a ÚČAST NA REPUBLIKOVÝCH ZÁVODECH 2021: 

Přestože byly velmi dobré sněhové podmínky, nemohly být vzhledem k vládním covidovým opatřením pořádány 

žádné zimní lyžařské závody. Pohár KHK 2020/2021 nebyl vyhlášen. 

ÚČAST NA ZÁVODECH POHÁRU KHK 2021/2022 - podzimní část (přespolní běhy): 

• 19.9. Po KHK – Špindl (Mísečky) - první lyžařský přespolák - Pohár sportovní akademie Špindlerův 
Mlýn. V chladnějším počasí nás skvěle reprezentovalo 33 dětí a 3 muži. Pěkné ceny si odvezlo 17 
našich závodníků.  

• 26.9. Po KHK – Vrchlabí - účast 37 Poličáků z celkových 241 běžců, na medaile 6 bronzových, 3 
stříbrné a 2 zlaté – Eliška Hůlková a Anička Knillová. K zamyšlení je, že se nezúčastnil ani jeden muž 
kategorie A 1982-2003 a ze sedmi veteránů byli 3 Poličáci. Ženám, které byly v jedné společné 
kategorii, vypálila rybník nestárnoucí Blanka Paulů (1954). 

• 2.10. Po KHK – Trutnov - na trutnovské paradráze se sešlo na Memoriálu Květy Lelkové 250 
závodníků. Polických bylo 38 a na bedně byla z našich Katka Cinková 1., Matyáš Novák 2., Tonda Cink 
3., Vašek Liskovský 2. a Olda Hornych 3., Jáchym Binar 3., Lucka Šretrová 3., Štěpán Štolfa 3., 
Miroslav Hornych 1. a Jan Pohl 2. 

• 10.10. Po KHK-  Machov - Borského krosu se účastnilo 282 běžců, z toho 69 polických, čímž jsme 
překonali domácí Machováky i početné Trutnováky. Na medaile podle věku: Maruška Hornychová 3., 
Adam Beran 1., Jáchym Zítko 2., Eliška Hůlková 1., Matyáš Novák 3., Tonda Cink 2., Vašek Liskovský 
3., Lucka Šretrová 3., Anna Beranová 3. v ženách, Miroslav Hornych 1. veterán a 2. celkově, Jan Pohl 
3. veterán a 5. celkově. 

• 17.10. Po KHK – Police Ostaš – na Nebíčku se sešlo 268 běžců, z toho 69 za SKI Police. Na stupně 
se postavili Jáchym Beran 2., Maruška Hornychová 1., Adam Beran 2., Vašek Liskovský 1. a Olda 
Hornych 2., Lucka Šretrová 2. a Jarmila Troutnarová 3., Honza Pešina 2. a Štěpán Navrátil 3., Týna 
Bezušková 3., Jitka Pešinová 2. a Anna Beranová 3. v ženách na 5km, Marie Hornychová 1. z žen na 
12,5km, Jan Beran 2. muž A (3. celkově), Miroslav Hornych 1. muž B (2. celkově), Luboš Binar 2. muž 
C a Miroslav Hejnyš 3. muž D. 
 

Pořadatelská činnost 
Z pohledu pořadatele byl rok 2021 velice nepředvídatelný a komplikovaný. Jsme rádi, že se nám (kromě zimy) 
podařilo zorganizovat téměř všechny plánované akce, bohužel účast byla ovlivněna vládními covidovými 
opatřeními. Lyžařské závody se nemohly díky nařízením vlády konat vůbec. Zatím stále vidíme velký smysl 
v pořádání těchto tradičních místních závodů, i když na startu nestojí stovky závodníků. Závody udržují v 
kontaktu komunitu sportovců a celých rodin, motivují mládež a malé děti ke sportu. 
 

POŘÁDANÉ ZÁVODY: 

• Středeční pohár – Běžkové středy – seriál lyžařských závodů v zimním období bohužel vzhledem 
k vládním opatřením nemohl být uspořádán. Proto jsme 8.6.2021 zorganizovali závod Výjezd na 
Klůček (kolečkové lyže a brusle, nejmenší děti běh). Závod se uskutečnil poprvé v roce 2020 jako 
finále lyžařského SP (Běžkové středy). Vzhledem k tomu, že část letní přípravy absolvujeme na 
bruslích a kolcích, chceme umožnit dětem i dospělým porovnat si síly také v těchto disciplínách. 

• 23.5. neděle BĚH SÍDLIŠTĚM – 42. ročník závodu pro širokou veřejnost, především dětské kategorie. 
Tentokrát jsme připravili divácky atraktivní překážkovou trať. Závod dokončilo 131 borců. 

• 2.6. středa BĚH OD PÍPY K PÍPĚ – 38. ročník, silniční běh na 7,8 km pro veřejnost tentokrát 
v tradičním směru od Krčmy v Polici k Lidmanom v Machovské Lhotě. Na trase se potkalo 11 žen a 25 



mužů. Tentokrát na trase dominovali běžci z Náchoda: Pavel Jelen (26:32), Ondra Volák (26:47) a Víťa 
Šolc (27:51).  

• 27.6. neděle BĚH NA HVĚZDU – 35. ročník, běh na 9 km je součástí Českého poháru v bězích do 
vrchu. Dětských běhů se zúčastnilo 89 závodníků; hlavního závodu pak 101 běžců včetně 6 juniorek 
na 5km trati (celkem 190 účastníků). Organizaci a zajištění závodu kompletně po Jardovi Mazačovi 
přebral klub.  

• ve středu 7.7. naši členové (Miroslav Hejnyš, Jiří Fulka a jejich ženy) pořádali a zároveň se účastnili 

terénního HLAVŇOVSKÉHO X-TRIATLONU na Hrázi, třetího závodu SP „Triatlonový memoriál Míly 

Holcmana“. 

• 4.9. sobota BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI – 35. ročník terénního běhu na 25 km (Do cíle doběhlo 
102 ze 103 startujících + 3 pětičlenné dětské štafety) 

• 18. 9. sobota SLUNCEKROS – 37. ročník terénního běhu skalami, pro všechny věkové kategorie, 
tratě 100m, 3km, 9km, místo konání Bischofstein, tradičně organizuje rodina Kubečkova (účast: 35 
dospělých závodníků, 16 závodníků na 3 km trati a 5 na trati 100m) 

• 17.10. neděle Běh okolo Ostaše, 47. ročník přespolního běhu Poháru KHK (účast 268 závodníků) 

 

 

Ostatní činnost 
DALŠÍ AKCE: 

• 1.6. Poslední mazání pro děti – Ostaš 

• 2.6. Poslední mazání – U Lidmanů, večerní posezení dospělých členů, rodičů a příznivců. 

• 8.6. Členská schůze – zahrádka Na Sibiři 454, účast 21 řádných členů (z celkových 34) 

• Lyžařský ples byl podruhé pro covid regulace zrušen 

• 21.12. Sportovkové vánoce – Nebíčko (děti), Divadelní klub (trenéři) 
 

ÚČAST NA AKCÍCH A VH SLČR: 

• 24.4. – VH ÚBD SLČR v Praze (Jan Pohl, Helena Pohlová) 

• květen – obhajoby SpS proběhly on-line (účastnila se Kristýna Šretrová, Jan Pohl) 

• Sraz SpS - zrušen 

• 12.6. – seminář trenérů Jablonec nad Nisou (Jan Pohl)  

 

SpS 

Součástí klubu je stále také SpS (sportovní středisko). Díky splněným podmínkám je klub zařazen mezi SpS s 
finanční podporou SLČR, resp. MŠMT (v roce 2021 bylo čerpáno 180 tis.). Vedoucí trenér SpS se stal od 
května Jan Pohl (v roce 2021 dokončil úspěšně školení a splnil podmínky pro udělení licence II). 

 

Lyžařské tratě 

Leden a únor nám nadělil zasněženou zimu. Po několika letech jsme si užili krásné lyžování na Nebíčku, kolem 

Ostaše, na Slavném a v celém okolí Police. Vyjet se dalo doslova ode dveří domu, což jsme nezažili opravdu 

dlouho. Kromě upravovaných tratí na Nebíčku a pod Ostašem jsme využili i tratě v machovském Dolečku, kam 

několikrát zajely starší skupiny. Při nedostatku sněhu v Polici jsme vyrazili na Karlów, kde se ve stínu Boru a 

výšce 840m udrží sníh déle. Ve spolupráci s KLADSKÝM POMEZÍM, o. p. s. a s finanční podporou KHK jsme 

upravovali turistické lyžařské stopy v oblasti Policko. Vzhledem k nemocnosti zkušených skútristů (Jirka Černý a 

Jan Pohl) jsme zapojili posily Járu Černého, Jiřího Berana a Páju Jiráska. Spoustu km najel také Martin Balák. 

Sněhová nadílka v pátek 10.12. aktivovala naše skútristy. Přestože byl jeden skútr s žehličkou v tu dobu na 
soustředění, podařilo se městským a druhým skútrem najet stopy po Klůčku, do Klůčanky a v sobotu na 
Slavném. Stopy vydržely ke spokojenosti lyžařské veřejnosti celý víkend a na Slavném i déle. Škoda, že před 
Vánoci sníh utekl. 

 

Prezentace - všechny aktivity jsou prezentovány na www stránkách a na FB profilu klubu, kde sledujeme 

aktuální reakce. Propozice a výsledkové listiny závodů jsou publikovány na obvyklých webech (behej.com, 

czech-ski.com). Veškerou činnost prezentujeme v Polickém měsíčníku pravidelným přispíváním včetně 

fotodokumentace. 

 

 

 

 

 

 



Hospodaření klubu: 
 

Financování  

Díky získaným finančním prostředkům od města Police nad Metují, Královéhradeckého kraje, MŠMT, Svazu 
lyžařů, sponzorů a členů bylo možné opět doplnit a rozšířit materiální vybavení pro kvalitní trénování a 
závodění, dotovat soustředění, podpořit členy na republikových závodech, odměnit trenéry a rozhodčí, 
proplatit cestovné a další provozní náklady. Námi organizované závody byly podpořeny dotacemi KHK, 
městem Police i svazem lyžařů. Samotní členové se podílí na financování klubu členskými příspěvky, 
částečným hrazením soustředění a půjčovného za materiál. 

 

 

Vybrané příjmy:                                                                                                           2021  

Přijaté členské příspěvky  114 000  

Město Police nad Metují – dotace na činnost, materiál  191 700  

Město Police nad Metují – dotace na pořádání závodů  9 800  

Svaz lyžařů ČR – příspěvek na činnost, pořádání závodů KHK  87 570  

NSA (MŠMT) – dotace na činnost, materiál, pořádání závodů  223 835  

Královéhradecký kraj – dotace (činnost, příprava reprez.ČR, SpS)  102 000  

Svaz lyžařů ČR (MŠMT) – SpS  179 742  

Sponzoři, dary (Marius Pedersen - na činnost, Hobra-Školník, 
Wikov a GEUM - Běh na Hvězdu, dar - Sluncekros) 

Kästle – podpora talentů lyžemi v hodnotě 

Startovné (pořádané závody) 

 

 

23 300 

 

40 000 

27 700 

 

    

Vybrané výdaje:    

Cestovné  87 500  

Startovné (účast na závodech)  5 000  

Osobní náklady (trenéři, rozhodčí, propagace, organizace závodů 
administrativa, servis) 

 250 300  

Účetní služby  27 900  

Školení trenérů 

Ceny – závody 

 

 16 700 

38 700 

 

 

 

Děkujeme všem spolupracujícím členům a institucím. 

 

 

Přílohy: účetní závěrka - rozvaha, výsledovka 2021 

Zapsala: Helena Pohlová, dne 18.4.2022 

Schválil: Jan Pohl – předseda spolku 

Schváleno na členské schůzi dne: 29.4.2022 


