
Z �innosti lyž. oddílu TJ  SPARTAK  Police nad Metují,  v sezón� 2002 – 2003

V sou�asné dob� má náš oddíl 84 �len�, z toho je 50 dosp�lých a 34 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. Tradi�ní letní soust�ed�ní
v prvním prázdninovém týdnu jsme uspo�ádali v �isté u Vrchlabí. Jeho nápl� byla všeobecná,
st�ídala se cyklistika v horském terénu a poznávání letních Krkonoš, terénní b�hy a plavání.
8 �len� našeho oddílu se na pozvání partnerského m�sta Swidnice zú�astnilo po�átkem srpna
týdenní plavby na jacht� Jurand po Baltickém mo�i. Pro nás suchozemce to byl neoby�ejný
zážitek i když n�kterým se první den na mo�i neud�lalo dob�e.
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 - Memoriál Mirka
Hejnyše.
23. listopadu uspo�ádal Berousek již 7. ples lyža�� op�t v Machov�. Ples se zase vyda�il, byla
slušná ú�ast a výt�žek zna�n� vylepšil naši finan�ní situaci.
Letošní zima neza�ala dob�e, první trošek sn�hu napadl až na vánoce a tak se neuskute�nilo
plánované soust�ed�ní po�átkem prosince. N�kte�í dosp�lí závodníci to nevydrželi a zajeli si za
p�ípravou na sníh do Švédska a Švýcarska. Ti se také zú�astnili I. RKZ dosp�lých 21. a 22.
prosince na technickém sn�hu v Harrachov�. Ani na Míse�kách totiž do té doby nebyl sníh.
V lednu pak už za�aly závody. 5. jsme zajeli autobusem na Orlický pohár na Luisino Údolí.
Nejlépe zajeli: v nejmladších žákyních 5. Markéta Teichmanová, v ml.dorkách 4. Hel�a
Hole�ková a 5. Míša Jakubcová, v ml. dorcích 2. Petr Jenka, ve st.dorkách 1. Jana Jenková, v
ženách 5. Lenka Jelínková, v mužích 4. Jirka Beran ml. a 5. Honza Pohl, ve veteránech 1. Pavel
Jirásek a 3. Jirka Beran st. Rozježd�ní muži ve stejný den jeli M-KSL ve Vysokém a obstáli velmi
dob�e - 6. Lukáš Jánský, 8. Tomas �ada a 10. Pete Blahna.
11. ledna jsme jeli Krkonošský pohár v Trutnov� - Mladých Bukách voln�. Nejlépe si vedli: v
nejml.žácích 3. Martin Hrn�í�, v ml.žákyních 10. Anna Beranová, ve st.žákyních 7. Ka�ka
Da�ková, v ženách 5. Lenka Jelínková a v mužích 3. Tomas �ada, 7. Honza Melišík, 13.
Pavel Jirásek, 15. Honza Pohl.
12. ledna se také jela známá Jizerská 50ka. Jirka Beran st. op�t dokázal, že to umí a vybojoval
celkov� 41. místo a ve své kategorii zvít�zil.
24. ledna uspo�ádala Beranova rodina ve spolupráci s naším oddílem 8. ro�ník lyža�ských
sout�ží lesník� �R na Bišíku. Díky ob�tavé práci Beran� a sk�tristy Petra Jenky  to byl p�kný
závod a Beranova rodina všechno vyhrála ve svých kategoriích a Jirka starší navíc i celkov�.
V ned�li 2. února se také jel Orlický maratón v Deštném. Op�t se na n�m sešla vynikající
ú�ast. Na polovi�ní 20 km trati obsadil výborné 2. místo Pavel Brýdl, Jirka Beran st. byl
celkov� na p�kném 10. míst� a zvít�zil ve své kategorii, Tonda Pohl byl ve své kategorii 4. Na
stejné trati žen byla Mirka Beranová 13. a 5.ve své kategorii. Na 40 km vybojoval vynikající
10. místo Honza Pohl a 19. byl Lukáš Jánský. V kategorii žactva na 3 km zvít�zil Petr Jenka.
15. února jsme jeli všichni op�t na Orlický pohár do Deštného, tentokráte voln�. Slušných
výsledk� dosáhli: v ml.dorcích Petr Jenka  2., v mužích Tomas �ada 2., Lukáš Jánský 5.,
Honza Melišík 7., Franta Žilák 8. a Ziki Vondrá�ek 10. Ve veteránech zvít�zil Pete Blahna a
Jirka Fulka byl 5.
21. února na M-KSL ve štafetách v Horní Branné vybojovali naši muži v sestav� Ogorzalek,
Melišík, Jánský krásné 3. Místo a Vondrá�ek, Hrubý, Martin Pohl byli 7.
1. b�ezna jsme uspo�ádali velké závody i u nás v Polici. Tentokrát se jelo voln� a dosp�lí to
m�li dokonce M-KSL. Díky velké ob�tavosti �ady kamarád�, zejména sk�tristy Petra Jenky se
nám poda�ilo perfektn� upravit trat� za což jsme obdrželi pochvalu od �ady významných
osobností V� lyžování. Z našich borc� si op�t nejlépe vedli dosp�lí. Katka Kramlová byla 2.,
Arek Ogorzalek 3. a Honza Melišík 6. Veterány op�t vyhrál Pete Blahna a Jirka Fulka byl 6.



Z dalších závod� musíme vyzdvihnout naši ú�ast na tradi�ní Krkonošské „70“ 8. b�ezna.
Družstvo muž� Redpoint Teplice posílené o n�které naše borce bylo 4.,  naše á�ko 11. a
bé�ko 17.  ze 170 družstev. Veteráni, á�ko posílené o rychlíky zvít�zilo a bé�ko bylo 5.
16. b�ezna na Kritériu v D�štném v mladších dorcích byl Petr Jenka 4., v ženách Lenka
Jelínková 3. V mužích zvít�zil Arek Ogorzalek, Honza Pohl byl 4. a Jirka Beran ml. 5.
V mužích nad 40 let Míra Hejnyš 2., Míra Vlach 4. a Jirka Fulka 6.
22. b�ezna jsme se op�t zú�astnili závodu 10�lenných družstev „Po h�ebenech Krkonoš“.
Po�así  bylo tentokrát vynikající a naše parta vybojovala 5. místo.
Posledním závodem bylo Mistrovství KSL 29. b�ezna na �erné ho�e. Slušných výsledk� op�t
dosáhli jen dosp�lí. Honza Melišík 5., Jirka Fulka 9. a Martin Pohl 11.
V Krkonošském Poháru se v žactvu nejlépe umístili An�a Beranová 24. a David Hole�ek  31.
v mladších a Ka�ka Da�ková 17. ve starších. V dorostu mladším Hel�a Hole�ková 10. A Petr
Jenka 25. Mat�j Hejl za �KS SKI Jilemnice 15. Ve starších dorostenkách byla Mirka
Hole�ková 10. Dosp�lí si vedli op�t nejlépe. V ženách byla Katka Kramlová 9. a v mužích
byli Honza Melišík 5., Tomas �ada 12., Pete Blahna 19., Arek Ogorzalek 20. a Martin Pohl
21. ze 76 závodník�. Proto m�žeme ud�lat záv�r, že slušné výsledky odvád�jí pouze starší
závodníci, zatím co mládež z�stává hodn� dlužna tradici. 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.
Naši závodníci  se mimo b�h� na lyžích zú�ast�ují i závod� v jiných sportech, horská kola,
duatlony a triatlony. V uplynulé sezon� se poda�il vynikajíví výsledek Jirkovi Fulkovi, který
na Mistrovství sv�ta v Xterra terénním triatlonu na Hawaji vybojoval v kategorii nad 40 let
vynikající druhé místo a stal se tak vicemistrem sv�ta v této náro�né disciplin�.
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. V zim� jsme tentokrát uspo�ádali
Republikové závody lesák� a Mistrovství KSL dosp�lých, pohárový závod KSL dorostu a
ve�ejný závod pro všechny kategorie volnou technikou. Tato naše �innost by nebyla možná
bez ob�tavé a nezištné dobrovolné práce našich trenér� mládeže, ob�tavc� p�i p�íprav�
lyža�ských tratí 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.
Záv�rem musíme 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 2003.
Za lyža�e Ant. Pohl


