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Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 
 

 

V roce 2019 činnost klubu probíhala naplno. Téměř všechny tréninky a aktivity pro členy (soustředění, účast na 

závodech krajských i republikových) i veřejné akce (závody, ples) jsme úspěšně uskutečnili. Stále je velký 

zájem o členství v našem klubu, především mládeže. Máme 5 tréninkových skupin, kde je v každé 9 – 20 dětí.  

Díky podpoře kraje a ve spolupráci s městem Police nad Metují a společností BRANKA o.p.s  strojově 

upravujeme lyžařské stopy pro veřejnost v oblasti Policko.  

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. Dospělých – 66 členů, z toho 25 řádných členů (Členská schůze) k 1.1.2020. 

 

 

Sportovní činnost 
ABSOLVOVANÁ SOUSTŘEDĚNÍ: 

 JVT Vižňov 1., 2. a 3. skupina (3.-5.5.) – kola, běh, hry (Jan Pohl, Kateřina Brátová, Helena Pohlová, 
Kateřina Boučková, Andrea Michálková, Nikola Řezníčková, Pavel John, Radko Kříž, Martin Michálek) 

 JVT Brendy 4. skupina (8.-12.5.) – kolo, běh (Kristýna Šretrová, Renata Jirásková, Kateřina Brátová) 

 JVT Flaeming 5. skupina (8.- 11.5.) – kolo, brusle (Matěj Brát, Pavel Žák) 

 LVT Žacléř 4. skupina (12.-16.7.) – kolečkové lyže, brusle, běh, kolo (Kristýna Šretrová, Jana 
Meierová, Jaroslav Tuček) 

 LVT Mostek 2.-4. skupina (24.-31.8) - hlavní letní soustředění, kolečkové lyže, brusle, běh, imitace, hry 
(Jan Pohl, Kristýna Šretrová, Jana Meierová, Helena Pohlová, Andrea Michálková, Jiří Beran, Miroslav 
Hornych, Nikola Řezníčková, Kateřina Brátová) 

 LVT Frankenjura 5. skupina (srpen) – lezení (Morávkovi, Matěj Brát) 

 LVT Jablonec nad Nisou 5. skupina (srpen) – kolečkové lyže (Matěj Brát) 

 PVT Studená voda, Božanov 1., 2. a 3.skupina (25.-28.10.) – kolečkové brusle, lyže, běh, hry (Jan 
Pohl, Kateřina Brátová, Kateřina Boučková, Kateřina Beranová, Helena Pohlová, Andrea Michálková, 
Jiří Bouček, Pavel John, Nikola Řezníčková) 

 PVT Vysoké Tatry výběr 4. skupiny (25.-30.10.) – turistika (Kristýna Šretrová, Jana Meierová, Jaroslav 
Tuček) 

 ZVT Havlovka v Peci pod Sněžkou 4. skupina (6.-13.12.) – lyže (Kristýna Šretrová, Jana Meierová, 
Jaroslav Tuček) 

 ZVT Černá hora, Krkonoše 3. a 5. skupina (12.-15.12.) – lyže (Jan Pohl, Miroslav Hornych) 

 Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám se plánované zimní soustřední v Trčkově pro první tři 
skupiny bohužel neuskutečnilo. 

 

ÚČAST NA ZÁVODECH POHÁRU KHK: 

 6. 1. – Druhý závod Poháru KHK, Police n. M., Nebíčko. Účastnilo se celkem 189 závodníků 
z Královéhradeckého Kraje. Za Polici bojovalo 54 dětí a 12 dospělých. 

 13.1. – Třetí závod Po KHK, Benecko, společný závod s Libereckým krajem. Závod pouze pro žactvo. 
Nás reprezentovalo 33 borců. 

 20. 1. – Čtvrtý závod Po KHK a zároveň Přebor KHK v klasice „Špindlerovská Buď Fitka“, ve 
Špindlerově Mlýně. Naše účast: 24 dětí a 4 dospělí. Titul Přeborník kraje získal ve své kategorii Ivan 
Hornych. 

 16.2. – Pátý závod Po KHK, „Trutnovská Krakonošova 12“ Dětí vyjelo celkem 33. Na bednu se 

postavili: Ivan Hornych 1. místo, Matylda Pohlová 3. místo, Oldřich Hornych 2. místo, Václav Liskovský 

3. místo, Jakub Pešina 1. místo, Josef Alvaréz 3. místo. I ostatní se umístili na pěkných místech. 

 17.2. – Šestý závod Po KHK a zároveň Přebor KHK v bruslení pořádal BKL Machov na náhradních 

tratích SKI Skuhrov n. B. v Deštném. Účastnilo se 33 polických závodníků včetně dospělých. Titul 

přeborníka vybojovali: Eliška Beranová (2012), Ivan Hornych (2011), Jakub Pešina (2004), Šimon Štolfa 

(2003), Jan Beran (1983) a Jan Pohl (1976). 2. místa: Jitka Pešinová, Tomáš Čada a Tomáš Jansa, 3. 

místa: Matylda Pohlová a Václav Liskovský. 



 23.2. – Sedmý závod Po KHK, Vrchlabí - Obratnostní závod, účastnilo se 37 našich dětí. Medaili si 

přivezli: Zlatou – Sára Beranová, Jakub Pešina, Bronzovou – Ivan Hornych, Matylda Pohlová, Petr 

Liskovský, Šimon Štolfa.  

 17.3. – Kritérium posledního sněhu - Ski-kros v Deštném, pořádal skuhrovský klub. Poslední 

nebodovaný závod, po kterém byl vyhlášen Pohár KHK, do jehož výsledků se počítají 2 nejlepší 

výsledky z 5 podzimních přespolních běhů a 5 ze 7 lyžařských závodů. Našimi oceněnými borci jsou 

Vojtěch Sulzbacher za 1. místo (2010), Olda Hornych 2. místo (2009), Václav Liskovský 3. místo 

(2009), Jakub Pešina 1. místo (2004). A pak mnoho na 4., 5., 6. místech, kde bedna utekla třeba jen o 

pár bodů.  

 21.12. – Velká cena Jilemnice na Horních Mísečkách, závod poháru Libereckého kraje. Za sněhem 

vyjelo 13 závodníků (11 dětí a 2 dospělí). Na stupně se postavili Jindřich Pohl (3. místo), Matěj Beran 

(2.), Ivan Hornych (3.), výborný výsledek zajel také Filip Saidl (5. místo). 

 

ÚČAST NA REPUBLIKOVÝCH ZÁVODECH: 

 25.1. - 27.1. – ČP Jablonec n/N. Účast 12 závodníků. Úspěchy měli především Filip Saidl – 9. místo v 

N sprintu volně a 23. místo na 3km klasicky, Jan Pešina 22. místo na 3km klasicky, Jakub Meier 25. 

místo  na 3km klasicky, Jakub Pešina 15. místo na 4km klasicky. 

 7.2. - 10.2. – M ČR Vrchlabí. Vyslali jsme 11 závodníků s doprovodem. Filip Saidl skončil v pátečním N 

sprintu klasicky na výborném 5. místě a v sobotu na 4km volně potvrdil dobrou výkonnost 10. místem. 

Jakub Pešina na 17. místě v N sprintu, Jakub Meier na 22. místě na 4km volně. V neděli se všichni 

účastnili štafetového závodu. 

 2.-3.3. - ČP a HNT v Novém Městě na Moravě. 15 našich závodníků kategorií mladší a starší žactvo 

se porovnalo s konkurencí z celé ČR (rekordní účast celkem přes 700 závodníků). Úžasné 7. místo 

vybojoval Filip Saidl na 3 km volně a 8. místo v team sprintu klasicky ve dvojici s Filipem Mikyskou 

z Letohradu.  

Mimo výše uvedených se členové účastní dalších závodů jak na lyžích (nejrůznější lyžařské maratony včetně 

dětských kategorií, závody v Polsku, regionální závody), tak v běhu (např. regionální závody Primátor cup, 

středeční Běžecké vršky), ale i na horských kolech (např. středeční pohár, Sudety). 

 

Pořadatelská činnost 
Závody pořádané naším klubem jsou veřejné, pro organizované i neorganizované sportovce. Účastnily se 

všechny generace. Často závodí celé rodiny, což považujeme za největší přínos závodů, které zahrnují kategorie 

od nejmenších dětí po veterány. Podpora seniorských kategorií je pro běžeckou komunitu mimořádným přínosem, 

protože jednostranná podpora mládeže bez propojení s dospělými vzory by byla slepá. Závody jsou rovněž 

místem setkávání sportovců, trenérů i organizátorů ze sousedních klubů a přispívají nemalým dílem ke vzájemné 

komunikaci a výměně zkušeností těchto skupin.  

Díky dotacím a sponzorům jsme mohli vítězům věnovat důstojné ceny. Pro vítěze mládežnických kategorií nám 

dotace umožnily nakoupit praktické sportovní pomůcky a nezůstali jsme tak odkázáni na „neoblíbené“ reklamní 

předměty.  Finanční podpora města Police nad Metují, MŠMT a KHK nám taktéž po dlouhých letech umožnila 

finančně odměnit samotné rozhodčí a organizátory běhů, i když většina prací probíhá nadále na dobrovolnické 

bázi. 

Z ekonomického pohledu je pro náš klub velice důležitá jistota, že pořádání závodů je finančně soběstačné a není 

pro klub finanční zátěží na úkor samotné sportovní a výchovné činnosti mládeže. Přidanou hodnotou je pak 

prezentace všestranné činnosti klubu. Dalším přínosem je propagace sportu v regionu, ale také propagace 

regionu (tedy i kraje) mezi účastníky z ostatních krajů a blízkého Polska, jehož závodníci se našich závodů aktivně 

účastní. Na většině závodů jsme zaznamenali nárůst počtu účastníků. 

 

POŘÁDANÉ ZÁVODY: 

 leden-únor: Středeční pohár – Běžkové středy – organizovali jsme první závod a finále 
s vyhlášením. Organizačně se podílí klub BKLM a Redpoint Teplice.  
9. 1. – Polické kritérium, námi pořádaný na Nebíčku. Účast našeho klubu – 49 dětí a 11 dospělých. 
(16.1. – Machovské kritérium, BKLM, 30.1. – Teplické kritérium, Redpoint, 13.2. – Karlówské kritérium, 
BKLM) 
19.2. – Duszniki Double Pursuit – skiduatlon, finále + vyhášení. 
Celého Poháru se účastnilo celkem 109 závodníků.  



 6.1. neděle - Pohárový závod Královéhradeckého kraje a veřejný závod v běhu na lyžích pro 
všechny věkové kategorie - na tratích areálu „Nebíčko“. (208 závodníků, okruh 1,2km naházený večer 
po sobotní oblevě, všechny věkové kategorie) 

 19.5. neděle BĚH SÍDLIŠTĚM – 40. ročník silničního běhu, Gagarinova ul. - sídliště v Polici n/M, pro 
příchozí, všechny věkové kategorie. (112 závodníků) 

 5.6. středa BĚH OD PÍPY K PÍPĚ – silniční běh na 7,8 km pro veřejnost (30 závodníků) 

 13.7. sobota BĚH NA HVĚZDU – 33. ročník, závod Českého poháru v bězích do vrchu (233 
závodníků ve všech kategoriích) 

 1.9. neděle BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI – 33. ročník terénního běhu na 25 km (121 závodníků) 

 21.9. sobota SLUNCEKROS – 35. ročník terénního běhu skalami, pro všechny věkové kategorie, tratě 
100m, 3km, 9km, místo konání Bischofstein (50 závodníků) 

 20.10. neděle BĚH OKOLO OSTAŠE – 46. ročník lyžařského přespolního běhu, závod Poháru 
přespolních a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje a veřejný závod pro všechny věkové kategorie 
(408 závodníků ve všech věkových kategoriích) 

 20.11. středa Středeční pohár – Běžecké vršky – Běh na Hvězdu – 4,3 km  

 

DALŠÍ AKCE: 

 12.3. SKI karneval – Karlów, v rámci tréninku. 

 5.4. Poslední mazání – Suchý Důl, odpolední hry pro děti, večerní posezení dospělých členů s 
příznivci. 

 3.10. Schůze rodičů a trenérů, hotel Ostaš 

 16.11. Ples lyžařů, 24. ročník, na sále Pellyho domů, hrála kapela MEDIUM. 

 

 

Ostatní činnost 
Účast na školeních 

 Trenérské školení C – 6 účastníků (Jan Pohl, Helena Pohlová, Nikola Řezníčková, Matěj Brát, 
Kateřina Brátová, Jana Meierová) absolvovalo druhou praktickou část v březnu 2019 v Jizerských 
horách na chatě Šámalka. Školení úspěšně zakončili testem. 

 Trenérské školení B – Jan Pohl absolvoval teoretickou část školení v Praze na FTVS zakončenou 
testem. (Praktickou část bude organizovat SLČR BÚ dle sněhových podmínek.)  

Účast na schůzích SLČR 

 9.4. - VH běžeckého úseku krajského svazu lyžařů v Polici nad Metují (hasičská zbrojnice), (účast za 

Polici: Jan Pohl, Antonín Pohl, Helena Pohlová, Miroslav Hornych, Nikola Řezníčková) 

 16.4. - VH krajského svazu lyžařů v Trutnově (delegáti Jan Pohl, Miroslav Hornych, Dušan Hejl). 

 27.4. - Celorepubliková VH SLČR v Liberci (delegáti Jan Pohl, Helena Pohlová) 

 15.4. – SpS obhajoby v Liberci (účastnila se Kristýna Šretrová) 

 

SpS 

Součástí klubu je dále také SpS (sportovní středisko). Díky splněným podmínkám byl klub zařazen mezi SpS s 
finanční podporou SLČR, resp. MŠMT (v roce 2019 čerpáno 158 tis.).  

Sraz SpS v Liberci 15.4. (oponentury – Kristýna Šretrová). 

Sraz SpS v Teplicích 4.-6.10. zúčastnili se: Kristýna Šretrová, Leontýna Bezušková, Filip Saidl. 

 

Lyžařské tratě 

Ve spolupráci s městem Police nad Metují a společností BRANKA o.p.s.  jsme jako každý rok strojově 
upravovali lyžařské stopy pro veřejnost v oblasti Policko.  

 

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 a sponzorů bylo možné opět doplnit a rozšířit materiální vybavení pro kvalitní trénování a závodění, 
dotovat hlavní letní a zimní soustředění, odměnit trenéry a rozhodčí, proplatit cestovné a další náklady a také 
jsme mohli zatraktivnit námi pořádané veřejné závody (kvalitní ceny, občerstvení, vybavení zázemí závodů). 
Samotní členové se podílí na financování klubu členskými příspěvky, částečným hrazením soustředění a 
půjčovného za materiál. 

 

Vybrané příjmy:                                                                                                            2019 

Přijaté členské příspěvky   60 800 

Město Police nad Metují – dotace na činnost, materiál   168 000 

Město Police nad Metují – dotace na pořádání závodů       17 000 

Svaz lyžařů ČR – příspěvek na činnost, pořádání závodů KHK   72 850 

MŠMT – dotace na činnost, materiál, pořádání závodů   146 300 

Královéhradecký kraj – dotace na činnost   100 000 

Královéhradecký kraj – dotace na pořádání závodů   23 000 

Svaz lyžařů ČR (MŠMT) – SpS   158 000 

Sponzoři (Běh Hvězda, Ostaš, Sluncekros) 

Startovné (pořádané závody) 

 

 

 15 000 

28 000 

 

    

Vybrané výdaje:    

Cestovné   85 000 

Startovné (účast na závodech)   15 000 

Osobní náklady a odměny trenérům   150 000 

Vybavení – vosky, lyže, kolečkové lyže, vázání   260 000 

Účetní služby   26 400 

Školení trenérů   15 000 

    

    

    

    

 

Trenéři:  1. skupina – Helena Pohlová, Andrea Michálková 

(pomocné trenérky: Lucie Riegerová, Nikola Řezníčková, Andrea Stuchlíková) 

2. skupina – Kateřina Boučková, Kateřina Beranová, Anna Beranová 

3. skupina – Jan Pohl, Kateřina Brátová 

4. skupina – Kristýna Šretrová, Jana Meierová 

5. skupina – Matěj Brát, Aleš Morávek 

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

Technický servis: Antonín Pohl, Jiří Černý, Jan Pohl 

Administrativa: Helena Pohlová 

 

VV – Jan Pohl, Helena Pohlová, Nikola Řezníčková, Miroslav Hornych, Kristýna Šretrová 

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

 

Přílohy: rozvaha, výsledovka 2019 

Zapsala: Helena Pohlová, dne 25. 4. 2020 

Schválil: Jan Pohl – předseda spolku 

Schváleno na členské schůzi dne: 


