
Z �innosti lyž. oddílu TJ  SPARTAK  Police nad Metují,  v sezón� 2001 – 2002

V sou�asné dob� má náš oddíl 82 �len�, z toho je 53 dosp�lých a 29 mládež. Kolem lyžování se
to�í po�etný tým trenér� a rozhod�ích.
P�estože lyžování je zimní sport, má náš oddíl co d�lat celý rok. Sportovní léto za�alo již naja�e
po�átkem kv�tna p�tidenním soust�ed�ním na chat� �epelka v Jest�ebích horách. Jeho nápl� byla
cyklistika na horských kolách a turistika. Tradi�ní letní soust�ed�ní v prvním prázdninovém týdnu
jsme uspo�ádali v Dolní Kalné. Jeho nápl� byla všeobecná, st�ídala se cyklistika, terénní b�hy a
plavání. Pravidelné tréninky za�aly od srpna 2x až 3x týdn�. Od zá�í jsme se zú�astnili cca osmi
silni�ních a p�espolních b�h�. Náš oddíl tradi�n� uspo�ádal silni�ní a lyža�ské b�hy, B�h
sídlišt�m, Od pípy k píp�, Od píp� k pípy, B�h Broumovskými St�nami a B�h Okolo Ostaše, který
byl nyní i Memoriálem Mirka Hejnyše.
17. listopadu uspo�ádali naši mladí Berousek a Hanýsek již 6. ples lyža��. Tentokrát v Machov�.
Ples se op�t vyda�il, byla velká ú�ast a výt�žek zna�n� vylepšil naši finan�ní situaci.
Po�átkem prosince se po delší dob� op�t uskute�nilo týdenní zimní soust�ed�ní na „Brendách“.
Za�átek letošní zimy byl na sníh mimo�ádn� bohatý. Využili jsme sn�hové nadílky a uspo�ádali
„P�edváno�ní kritérium“ klasicky a „P�edsilvestrovské kritérium“ voln� na tratích na Nebí�ku za
ú�asti i závodník� z Trutnova, takže muž� startovalo dokonce 39. V lednu pak už za�aly závody.
4. ledna P�ebor �R lesák� Zadov – velmi úsp�šn� se zú�astnila Beranova rodina. V ženách
zvít�zila Jana a Mirka byla 3. V kategorii d�tí zvít�zila Andulka. V absolutním po�adí muž�
vyhrál Jirka starší a Jirka ml. byl 4. Ten jel i dvojkombinaci b�h a slalom a zvít�zil.
6. ladna Orlický pohár Deštné, klasicky – nejlepšími byli v žácích do 10 let 1. Aleš Dan�k a 2.
Pavel Jirásek. Starší žákyn� zvít�zila Helena Hole�ková a 5. byla Ka�ka Da�ková. Ve starších
žácích zvít�zil Petr Jenka a Tomáš Jelínek byl 6. V mladších dorostencích byl 3. Mat�j Hejl.
Ve starších byl Dušan Hejl 3. a Lenka Jelínková 2. V mužích byl Honza Pohl 3. a Tomáš
�ada 5. V mužích nad 40 let byl 3. Míra Vlach, 4. Jirka Fulka a 5. Michal Demjanovi�.
12. ledna Mistrovství Krkonošského svazu lyža�� v Trutnov�, voln� – nejlepší výsledky. Žáci
do 10 let Aleš Dan�k 5. a Pavel Jirásek 6. Starší žáci Petr Jenka 8. Mladší dorostenky
Andulka Hole�ková 5. Starší dorost Dušan Hejl 12. Muži  Arek Ogorzalek 11. a Michal
Rohlík 12.
13. ledna mezižupní závod žactva v Jilemnici, klasicky – nejlepší do 10 let Aleš Dan�k 6. Ve
starších Helena Hole�ková 12. a Petr Jenka 6.
13. ledna se také jela známá Jizerská 50ka. Jirka Beran st. op�t dokázal, že to umí a vybojoval
celkov� 17. místo, když ve své karegorii byl 2. Mirka b�žela také 50 km a ve své kategorii
obsadila krásné 3. místo.
20. ledna Pohárový závod dorostu a dosp�lých v Machov�, voln� – nejlepší výsledky. Mladší
dorostenky 1. Anna Hole�ková, 4. Jana Jenková.  Mladší dorostenci 9. Mat�j Hejl. Starší
dorostenky 4. Mirka Hole�ková a 5. Lenka Jelínková. Starší dorostenci zvít�zil Dušan Hejl.
V ženách byla 4. Terezka Haucková.  V mužích byl Pavel Brýdl 2. Arek Ogorzalek 5. Tomáš
�ada 6. Lukáš Jánský 9. Pavel Vondrá�ek 11. a Jirka Beran ml. 12. ze 46 závodník�.
26. ledna Mistrovství KSL ve štafetách Horní Branná, voln�. Mladší dorostenka A.
Hole�ková jela ve štafet� starších dorostenek SKI Jilemnice, která zvít�zila a An�a zajela na
svém úseku nejlepší �as. Naši muži ve složení Pavel Vondrá�ek, Honza Pohl a Martin Pohl
vybojovali velmi p�kné 3. místo.
26. ledna se jel také lesácký závod, který po�ádá pan hrab� Kinský okolo rybníku Velké
Dá�ko na Vyso�in�. Beranovi op�t nezaváhali a p�ijeli si pro vav�íny. Mirka vyhrála v ženách,
Jirka starší v mužích a Jirka ml. byl 3.
27. ledna byl P�ebor �R poš�ák� v Harrachov�, kde Mirka Beranová zvít�zila a bude �eskou
poštu reprezentovat v b�eznu na Poš�áckých hrách ve Švédsku.
První únorový víkend se jelo Mistrovství �R dorostu na Bed�ichov�. Tam dosáhla svého
životního úsp�chu odchovankyn� polického lyžování Andulka Hole�ková, která studuje SG



v Jilemnici a závodí za �KS SKI Jilemnice. V sobotu jí to opravdu vyšlo a stala se Mistryní
�R ml. dorostenek na 5 km klasicky. Její úsp�ch je o to v�tší, že na stejné trati b�žely i starší
dorostenky a jen dv� byly rychlejší. V ned�li pak Mistrovství pokra�ovalo volnou technikou –
stihací závod, ve kterém An�a dob�hla 5. Gratulujeme!
V ned�li 3. února se také jel Orlický maratón v Deštném. Letos se na n�m sešla vynikající
ú�ast. Chyb�li pouze olympionici, kte�í už odcestovali do Salt Lake City. Na polovi�ní 20 km
trati obsadil Jirka Beran st. celkov� vynikající 5. místo, Pavel Brýdl byl 9. Jirka zvít�zil ve své
kategorii. Na stejné trati žen byla Lenka Michálková 5. a Mirka Beranová ve své kategorii 3.
Na 40 km vybojoval p�kné 15. místo Honza Pohl.
Pak p�išla velká obleva a k p�ekvapení všech to mimo�ádné množství sn�hu ale úpln� roztálo.
Další plánované závody musely být p�eloženy na hory a nebo zrušeny.
V sobotu 10. února Pohár KSL Studenec – p�eloženo na Benecko. Vynikajících výsledk�
dosáhli jen ti d�íve narození. Dorky st. Lenka Jelínková 2. Ženy Terezka Haucková 3. Dorci
st. Dušan Hejl 3. Muži Jirka Beran ml. 2., Honza Pohl 3., Martin Pohl 6., Pete Blahna 11.,
Pavel Vondrá�ek 12. Tento závod se jel sou�asn� jako P�ebor �OS, kde n�kte�í naši
závodníci, �lenové Sokola Police a Bukovice vybojovali medaile. Mat�j Hejl byl 3.
v ml.dorcích klasicky, Zina Hejlová 2. v ženách klasicky, ve stasrších dorcích Dušan Hejl 3.
klasicky a 1. voln�, v mužích nad 40 let byl Jirka Fulka 2. klasicky a 1. voln�, Miri Hejl 4.
klasicky a 3. voln� a v mužích nad 50 let byl Kája Semirád 3. klasicky a 5. voln�.
16. února jsme m�li uspo�ádat Pohár KSL pro všechny kategorie u nás v Polici ale pro
naprostý nedostatek sn�hu jsme jej museli odvolat.
Z dalších závod� stojí za zmínku naše ú�ast na tradi�ní Krkonošské „70“ 2. b�ezna. Družstvo
muž� Redpoint Teplice posílené a n�které naše borce bylo 6., Pete Blahna se svým týmem 7.,
naše á�ko 18., bé�ko 48. a cé�ko 68. ze 165 družstev. Ženy se žákyn�mi v sestv� byly 11. a
veteráni, á�ko posílené o rychlíky pod vedením Jirky Berana zvít�zilo a bé�ko bylo 4.
10. b�ezna p�kn� zajel Vašek Hornych na Poháru Honzy Fajta v �í�kách. Ze 77 závodník�
vybojoval 5. místo.
17. b�ezna na Kritériu v D�štném byli v nejmladších žácích Pája Jirásek 5. a Aleš Dan�k 6.
Ve starších žácích zvít�zil Petr Jenka. V mladších dorcích byl 3. Mat�j Hejl, v mužích 6.
Honza Pohl a v mužích nad 40 let 5. Míra Vlach.
23. b�ezna jsme se op�t zú�astnili závodu 10�lenných družstev „Po h�ebenech Krkonoš“.
Po�así ale závodu nep�álo a pro bou�livý vítr se nedalo jet po plánované trati po h�ebenech a
tak se závod odjel mezi Beneckem a Zlatým návrším na zkrácené trati. Naše parta vybojovala
4. místo.
Posledním závodem bylo Mistrovství KSL 30. b�ezna na �erné ho�e.  Ve strších žácích byl
Petr Jenka 12., ve starších dorcích Dušan Hejl 2. a v mužích na 30 km Honza Pohl 12. a
Martin Pohl 14.
Hned po Krkonošské 70ce odcestovali Beranovi na Mistrvství Evropy lesák� do rakouského
Ramsau. Již tradi�n� vybojovali p�kná umíst�ní. Andulka byla v d�tech 7., Honza svoji
kategorii vyhrál, Jana byla 5. a Mirka 2. Jirka mladší byl 7. a Jirka st. 2. ve svých v�kových
kategoriích. Jana s Mirkou byly ve štafet� 2. a oba Jirkové 3. Ihned potom let�la Mirka na
Sportovní hry poš�ák� do Švédska, kde ve své kategorii byla 6. voln� a 5. klasicky a ve
štafet� naše ženy zvít�zily.
Nesmíme zapomenout ohodnotit výsledky našich �len�, kte�í lyžovali pod hlavi�kou
teplického Redpointu. Za sezonu m�li 25 start� a k nejlepším výsledk�m pat�í 3. místo
Rohlíka, �ady a Vondrá�ka ve štafet� „O zlatý cepín“, vít�zství Miloše Noska v kat.nad 45 let
na Bielej stope SNP a 2. místo nad 35 let Tomáše �ady tamtéž. Pak 2. místo Miloše Noska
v kat.nad 50 let na Jizerské 30 a vysoko musíme ohodnotit i výkon Michala Rohlíka, který byl
98. na známém maratónu Marcialonga.



V Krkonošském Poháru se v žactvu nejlépe umístili An�a Beranová 20. a David Hole�ek 17.
v mladších a Helena Hole�ková 15. a Petr Jenka 11. ve starších. Družstvo žactva bylo až  8.
V dorostu mladším Jana Jenková 15. a Mat�j Hejl 22., ve starším Lenka Jelínková 5. a Dušan
Hejl 3. Družstvo dorostu bylo díky starším na slušném 5. míst�. Dosp�lí si vedli nejlépe.
V ženách byla Terezka Haucková 2. a v mužích byli Honza Pohl 5., Arek Ogorzalek 9. a
Martin Pohl 11., což jim vyneslo velmi p�kné 2. místo v dužstvech za Jilemnicí ale p�ed
Trutnovem. Proto m�žeme ud�lat záv�r, že slušné výsledky odvád�jí pouze starší závodníci,
zatím co mládež z�stává hodn� dlužna tradici. M�že za to zejména n�kolik minulých
špatných zim bez dostatku sn�hu ale i velmi špatný p�ístup k p�íprav� v�tšiny d�tí. Bohužel
mizerný p�íklad tréninkové morálky dávají i n�kte�í talentovaní žáci a žákyn�, kte�í
v minulých letech pat�ili k p�edním závodník�m KSL. Je to vážný d�vod k zamyšlení. Trené�i
budou muset provád�t výb�r a neperspektivní škodlivé elementy prost� vyhodit z oddílu. Jsme
sice dobrovolné sdružení ale každý �len musí dodržovat dané zásady a kdo se nemíní
p�izp�sobit tak v oddíle nemá co d�lat. Obzvlášt�, když jeho chování kazí i morálku ostatních.
P�esto musíme pod�kovat v�tšin� našich závodník�, jejichž jména se objevovala v této
zpráv�, protože ti pat�í k t�m, kte�í se snaží trénovat a na závodech obsazují p�ední místa.
Pod�kování pat�í i kolektivu našich rozhod�ích, kte�í b�hem roku zorganizovali 6 silni�ních a
p�espolních b�h� v rámci našeho oddílu a pomáhali s organizací dalších b�h�, závod�
horských kol,  triatlon� a duatlon� v okolí Police. Tato naše �innost by nebyla možná bez
ob�tavé a nezištné dobrovolné práce našich trenér� mládeže a bez našich rozhod�ích. Chci
jim touto cestou za všechno moc a moc pod�kovat a pop�át, aby jim jejich elán vydržel i do
p�íštích let. Sou�asn� d�kuji i n�kterým našim závodník�m za jejich výsledky, zejména t�m,
kte�í jdou ostatním p�íkladem v tréninkové píli a kázni.
Záv�rem nesmíme zapomenout pod�kovat vedení TJ SPARTAK za podporu našeho snažení a
zvlášt� pak pod�kovat všem našim sponzor�m v �ele s M�stem Police nad Metují, kte�í svými
dary pomáhají udržet sport i s lyžováním v Polici na slušné úrovni.

Duben 2002.
Za lyža�e Ant. Pohl


