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Zpráva o činnosti klubu za rok 2018 
 
První rok činnosti nově založeného klubu běžeckého lyžování splnil naše očekávání. Podařilo se hladce 
navázat na dlouholetou činnost bývalého lyžařského oddílu Spartak Police nad Metují.  
Zájem mládeže o členství v našem klubu vzrůstá. Členská základna mládeže do 23 let  byla k 1.1.2017 – 50 
členů, k 1.1.2018 – 62 členů, k 1.1.2019 máme 75 členů. S tím souvisí také zvýšení počtu tréninkových skupin 
ze tří na pět a navýšení počtu trenérů. Obdobně lze pozorovat i nárůst účastníků všech námi pořádaných 
veřejných závodů. Veškeré akce prezentujeme v místním měsíčníku a nejaktuálněji na www stránkách a 
facebookovém profilu klubu, kde sledujeme okamžité reakce a ohlasy na konkrétní akce od českých i polských 
účastníků. Zvyšujeme prestiž a atraktivitu závodů, budujeme moderní klub, který svou činností přispívá zájmu 
o sport v regionu. Všechny plánované aktivity (pořádání závodů, soustředění, účast na krajských a 
republikových závodech) se podařilo úspěšně realizovat. 
 

POŘÁDANÉ ZÁVODY: 
 leden-únor: Středeční pohár – Běžkové středy – organizovali jsme dva závody a finále 

s vyhlášením. Organizačně se podílí klub BKLM a Redpoint Teplice. (150 závodníků) 
 11.2. neděle - KRAJSKÝ PŘEBOR - Pohárový závod Královéhradeckého kraje 

a veřejný závod v běhu na lyžích pro všechny věkové kategorie - na tratích SKI Skuhrov v Deštném. 
(150 závodníků) 

 20.5. neděle BĚH SÍDLIŠTĚM – 39. ročník silničního běhu, Gagarinova ul. - sídliště v Polici n/M, pro 
příchozí, všechny věkové kategorie. (120 závodníků) 

 6.6. středa BĚH OD PÍPY K PÍPĚ - silniční běh na 7,8 km pro veřejnost (35 závodníků) 
 14.7. sobota BĚH NA HVĚZDU – 32. ročník, závod Českého poháru v bězích do vrchu (310 

závodníků) 
 1.9. sobota BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI – 32. ročník terénního běhu na 25 km (111 závodníků) 
 11.9. úterý BĚHY NA HAVLATKU - 3. ročník nepravidelně pořádaného memoriálu Míry ŠMÍDA, běh 

do vrchu pro všechny věkové kategorie, nevyřazovací systém rozběhů "Nordic sprint". Start byl na 
parkovišti pod Havlatkou, cíl u vysílače na Havlatce, trasa po bývalém skokanském můstku. (61 
závodníků) 

 22.9. sobota SLUNCEKROS - 34. ročník terénního běhu skalami, místo konání Bischofstein (50 
závodníků) 

 21.10. neděle BĚH OKOLO OSTAŠE - 45. ročník lyžařského přespolního běhu, závod Poháru 
přespolních a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje a veřejný závod pro všechny věkové 
kategorie. (350 závodníků) 

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

ABSOLVOVANÁ SOUSTŘEDĚNÍ: 
 JVT Brendy 3. skupina (Jestřebí bouda 4.- 8.5.2018) 
 JVT Lužická jezera 4. skupina (4.-8.5.2018) 
 JVT Smetánka, Pec pod Sněžkou 1. a 2. skupina (11.-13.5.) 
 Cyklosoustředění Jedovnice v Moravském krasu (9.-13.7.) - singletraily  
 LVT Pilák (26.-31.8) - hlavní letní soustředění ve Žďáru nad Sázavou 
 PVT Trčkov v Orlickém Záhoří 1.-3. skupina (26.-30.10.) – kolečkové brusle, běh 
 PVT Havlovka v Peci pod Sněžkou 4. skupina (26.-30.10.) – imitace, běh 
 PVT Lasówka u Orlického Záhoří 5. skupina (26.-30.10.) – kolečkové lyže, běh 
 ZVT Černá hora, Krkonoše 4. skupina (1.-8.12.) 
 ZVT Trčkov v Orlickém Záhoří 1.-3. skupina (12.-16.12.) 

 
ÚČAST NA REPUBLIKOVÝCH ZÁVODECH: 

 19.- 21.1. ČP staršího žactva - Boží Dar (účast 4 závodníci) 
 15.- 18.2. MČR staršího žactva Vysoké nad Jizerou - přesunuto do HARACHOVA - pouze starší žactvo 

(účast 5 závodníků) 
 2.- 4.3. ČP staršího žactva - finále, HNT mladší žactvo Nové Město na Moravě - (účast 13 závodníků) 
 26.- 28.1. MČR dorost Jablonec nad Nisou (účast 2 závodníci) 
 9.- 11.2. ČP dorost Zadov (účast 1 závodník) 
 10.- 11.3. MČR dorost Horní Mísečky (účast 2 závodníci) 

 



AKCE: 
 6.4. Členská schůze, Poslední mazání v Pellyho domech 
 17.11. Plesu lyžařů, 23. ročník, na sále Pellyho domů 

 
Účast na školeních 

 Trenérské školení C – 6 účastníků (Jan Pohl, Helena Pohlová, Nikola Řezníčková, Matěj Brát, 
Kateřina Brátová, Jana Meierová) absolvovalo první - teoretickou část trenérského školení, druhá – 
praktická část proběhla v březnu 2019. 

 Školení rozhodčích R - tři rozhodčí: Josef Havlíček ml., Jan Pohl a Pavel John. 
 
SpS 
Součástí našeho klubu je také SpS (sportovní středisko). Díky splněným podmínkám byl klub zařazen mezi 
SpS s finanční podporou SLČR, resp. MŠMT (čerpáno v roce 2018 75 tis.). Částka byla použita na 
ohodnocení trenérů a nákup kolečkových lyží. 
 
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.  
 
Financování klubu 
Díky získaným finančním prostředkům od města Police nad Metují, Královéhradeckého kraje, MŠMT, Svazu 
lyžařů a sponzorů bylo možné obnovit a rozšířit materiální vybavení pro kvalitní trénování (klub půjčuje 
vybavení, přispívá na cestovné, startovné, přípravu lyží), dotovat hlavní letní a zimní soustředění, ale také 
vylepšit zázemí pro pořádání veřejných sportovních soutěží. 
 
Vybrané příjmy: 
Přijaté členské příspěvky        85 000 Kč 
Město Police nad Metují – dotace na činnost, materiál   190 000 Kč 
Město Police nad Metují – dotace na pořádání závodů       7 000 Kč 
Svaz lyžařů ČR – příspěvek na činnost, pořádání závodů KHK    54 700 Kč 
MŠMT – dotace na činnost, materiál, pořádání závodů   121 000 Kč 
Královéhradecký kraj – dotace na činnost    283 000 Kč 
Svaz lyžařů ČR (MŠMT) – SpS        75 000 Kč 
 
Vybrané výdaje: 
Cestovné        120 000 Kč 
Osobní náklady         93 000 Kč 
Vybavení – vosky, lyže, kolečkové lyže, vázání    190 000 Kč 
Vybavení – stan, várnice, startovní čísla, bannery, mazací stůl, 
stojany na lyže, startovací hodiny, pytle na lyže    174 000 Kč 
Administrativa (tiskárna, počítač, účetní služby atd.)     50 000 Kč 
 
Trenéři:  1.skupina – Helena Pohlová, Andrea Michálková 

2.skupina – Katka Brátová, Katka Boučková 
3.skupina – Jan Pohl, Nikola Řezníčková 
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 2018 
Zapsala: Helena Pohlová, dne 30.4.2019 
Schválil: Jan Pohl – předseda spolku 
Schváleno na členské schůzi dne: 


