
Z činnosti lyž. oddílu TJ  SPARTAK  Police nad Metují,  v sezóně 2004 – 2005 
 
V současné době má náš oddíl 98 členů, z toho je 64 dospělých a 34 mládež. Lyžování v Polici 
drží početný tým trenérů, rozhodčích a příznivců. 
Náš oddíl má činnost celý rok. Letní soustředění v prvním prázdninovém týdnu jsme uspořádali 
v Dolní Kalné. Jeho náplň byla jako vždy, střídala se cyklistika v terénu a poznávání okolí, terénní 
běhy a plavání. 
Pravidelné tréninky začaly od srpna 2x až 3x týdně. Od září jsme se zúčastnili řady silničních a 
přespolních běhů. Náš oddíl tradičně pořádal silniční a lyžařské běhy; Běh sídlištěm, Od pípy 
k pípě, Běh na Hvězdu, Běh Broumovskými Stěnami a Běh Okolo Ostaše - Memoriál Mirka 
Hejnyše. 
V listopadu uspořádal Berousek již 9. ples lyžařů opět v Machově. 
Zima začala opožděně, za sněhem jsme museli dojíždět. 3x na Mísečkách a na VT v Deštném 
jsme dojížděli až k Šerlišskému mlýnu. Ani první dva lednové závody KHK ve Vrchlabí a v 
Trutnově se nekonaly. Zato po 10. lednu napadl sníh a vydržel tady dole až do počátku března. To 
mělo dobrý vliv především na přípravu mládeže. Dalším podstatným kladem v přípravě naší 
mládeže je velmi aktivní přístup k tréninkům od našeho nového trenéra Petra Truhláře. Zavedl 
bodovací soutěž, která nenásilným soutěživým způsobem donutila většinu dětí poctivě trénovat. 
Zájezdy za prvním sněhem na Mísečky také zorganizoval on. Výsledky dětí oproti minulé sezoně 
byly podstatně lepší. Nejlépe to vyjadřuje získání 2. výkonnostních tříd. Vloni jeden žák a jedna 
dorostenka, letos šest žáků a jedna žákyně. Mimořádných úspěchů nám ale dosáhli Ti nejmladší, 
kategorie do 10 let. Šárka Jirásková vyhrála všechny krajské pohárově závody a Honzovi 
Truhlářovi podobnou bilanci kazí jen jedno druhé místo z Trutnova. Oba získali celkové vítězství 
v Poháru KHK. Pochvalu zaslouží i ostatní, zejména Jirka Hoffmann, Aleš Daněk, Libor Průša, 
Pavel Jirásek, Zuzka Kolářová a Anna Beranová. Všichni trenéři věří, že naše dětská parta o sobě 
dá vědět i v následujících letech, resp. zimách. Důležité bylo, že jsme od konce listopadu do 
března mohli pořád lyžovat. 
Výsledky dospělých také nebyly špatné. 2. VT si vyjely dvě ženy a 19 mužů. Naše ženy obsadily 
na přeborech kraje klasicky 2. až 5. místo a ve štafetách byly 2.  Muži klasicky  6. až 10. , volně 3. 
až 5. a ve štafetách  1., 3. a 4. místo. Veteráni klasicky 1., 2., 4. až 6., volně 3., 5. až 7. místo. V 
Poháru KHK pak ženy obsadily 1., 2., 4. a 6. místo ze 17, muži 2., 5. až 8. a 10. místo z 54 a 
veteráni 1., 2., 4. až 6., 8., 10. a 11. místo ze 42 bodujících závodníků. Dospělí již tradičně dobře 
zajeli  Orlický maraton a Krkonošskou 70. 
Ve výčtu výsledků nesmí chybět ani vynikající  bronz našeho odchovance Pavla Brýdla na 
Mistrovství ČR na 50 km a to, že se již několik let úspěšně drží na špici českého žebříčku v bězích 
do vrchu.   
Petr Jenka zajel nového skútra, kterého nám zakoupilo Město -  za což patří všem zastupitelům 
náš vřelý dík a jistě nejen náš, ale všech běžkařů z Police i okolí, kteří využívají upravené stopy k 
vyjížďkám.  
Poděkování patří i kolektivu našich rozhodčích, kteří během roku zorganizovali 5 silničních a 
přespolních běhů v rámci našeho oddílu a pomáhali s organizací dalších běhů, závodů 
horských kol,  triatlonů a duatlonů v okolí Police. V zimě jsme tentokrát uspořádali Krajský 
přebor KHK pro všechny kategorie klasickou technikou. Tato naše činnost by nebyla možná 
bez obětavé a nezištné dobrovolné práce našich trenérů mládeže, obětavců při přípravě 
lyžařských tratí v čele s Petrem Jenkou a bez našich rozhodčích. Chci jim touto cestou za 
všechno moc a moc poděkovat a popřát, aby jim jejich elán vydržel i do příštích let. 
Závěrem musíme poděkovat vedení TJ SPARTAK za podporu našeho snažení a zvláště pak 
poděkovat všem našim sponzorům v čele s Městem Police nad Metují, kteří svými dary 
pomáhají udržet lyžování v Polici na slušné úrovni. 
 
Květen 2005. 
       Za lyžaře  Ant. Pohl 


