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2 zlaté a 3 bronzové medaile na Mistrovství ČR a stříbrná na Olympiádě 

mládeže! 
V současné době má náš oddíl 101 členů, z toho je 71 dospělých a 30 mládež. Lyžování v Polici drží 
početný tým trenérů, rozhodčích a příznivců. 
Náš oddíl má činnost celý rok. Jarní třídenní soustředění proběhlo počátkem května na chatě Lesů ČR 
na Šerlišském Mlýně. Letní soustředění v prvním prázdninovém týdnu jsme uspořádali na rybníku 
Špinka. Jeho náplň byla jako vždy, střídala se cyklistika v terénu a poznávání okolí, terénní běhy, 
plavání a pádlování. 
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 12. ples lyžařů, letos poprvé v Polici na sále Pellyho domu. 
Letošní zima nám absolutně nepřála co se týče sněhu, neuspořádali jsme ani plánovaný krajský 
přebor klasickou technikou. Naproti tomu výsledky byly opravdu mimořádné. Na konci listopadu 
jsme lyžovali párkrát na Nebíčku na cca 5 cm vrstvě sněhu. Počátkem prosince jsme byli týden na 
VT v Deštném, kde byly dobré podmínky. Koncem ledna jsme to zkoušeli na jinovatce u Klůčku a 
na  zamrzlém Hlavňováku. Od vánoc do počátku března jsme vozili děti každou středu odpoledne 
na Deštnou, kde jsme trénovali na tratích upravovaných Pepíkem Michlem ze SKI Skuhrov. 
Největší zásluhu na těchto trénincích má Renatka Jirásková, za což jí patří náš upřímný dík. 
A teď k výsledkům. Z nejmenších do 8 let nám jezdila jen Kačka Šefcová, která dokázala na dvou 
závodech v sousedním libereckém kraji 2x zvítězit. Na přeboru KHK volně byli nejlepší: nejmladší 
do 10 let 2. Štolfa Štěpán, mladší žactvo 4. Karafiátová Světlana, starší žactvo 2. Jirásková Šárka, 3. 
Průša Libor, 5. Hoffmann Jirka, dorost 4. Kratochvíl Kryštof, muži 3. Hrubý Pavel, 6. Štolfa Martin, 
veteráni 5. Metelka Josef a 6. Háze Čeněk. Ve štafetách Karafiátová s Jiráskovou 3., Hoffmann 
s Průšou zvítězili, jirásek s Kratochvílem 3. a muži Čada s Hrubým 2.  V poháru KHK do 10 let 4. 
Štolfa, 10. Peška, žactvo mladší 2. Karafiátová, 9. Binar, žactvo starší 1. Jirásková, 2. Průša, 3. 
Hoffmann, 4. Truhlář, dorost mladší 3. Kratochvíl, 7. Jirásek, ženy 2. Benešová, 3. Jelínková, 10. 
Hornychová, muži 4. Štolfa, 8. Hrubý, 9. Pohl Jan, 10. Hornych, veteráni 3. Metelka, 7. Čada. Šárka 
Jirásková reprezentovala náš kraj na Zimní olympiádě mládeže na Pustevnách, kde byla 8. volně, 6. 
klasicky a ve štafetě dovezla krajskou štafetu na vynikajícím 2. místě. Největších úspěchů jsme ale 
dosáhli na Mistrovství ČR staršího žactva. Nejprve na šumavském Zadově, kde se jelo volně 3 km a 
štafeta 3x3 km také volně. Šárka Jirásková vybojovala pro Polici zlatou jak závodě jednotlivců, tak 
v závodě štafet. Zejména ve štafetě podala neuvěřitelný výkon, krajskou štafetu dovezla ze 4. místa 
na první. Libor Průša také bojoval výborně a po 6. místě v jednotlivcích přispěl rozhodujícím 
způsobem ke krásnému třetímu místu krajské štafety. Jirka Hoffmann a Honza Truhlář jeli 
v kombinované štafetě  a obsadili krásné 10. místo. Další M-ČR se konalo v polských Jakuszycích a 
jel se sprint a 3 km klasicky. V obou disciplinách Šárka vybojovala 3. místo. a. Libor 10. Honza byl 
ve sprintu 13. Na závodu Českého poháru na Mísečkách byla Šárka 7. v klasice a 4. volně, Libor 3. 
v klasice a 12. volně. V mladším dorostu nám nejlépe závodil Kryštof Kratochvíl, zejména 
v klasické technice obsazoval pěkná umístění do 30. místa. V dospělých patří uznání Lukáši 
Jánskému za 22. místo na mistrovské 50ce volnou technikou na Mísečkách. Tomas Čada zvítězil 
v lize dálkových běhů v kat. nad 40 let. V českém žebříčku se umístili: v žactvu Šárka 3., Libor 10., 
Jirka 30., v dorostu Kryštof 44. a v mužích Lukáš 33. Žákovské družstvo jako celek 13. a dorost 32. 
V Superpoháru, součet všech bodů žactvo + dorost + dospělí byla Police 24. z 55 bodujících klubů.  
Na tu bídu se sněhem pro nás byla letošní sezona opravdu mimořádně úspěšná. Přejme si, aby příští 
zima byla bohatší na sníh, abychom mohli celou zimu trénovat hlavně techniku, která se bez 
přípravy na sněhu nedá zvládnout a to nám letos nejvíc chybělo, zejména nejmenším dětem, kterých 
nám letos do oddílu dost přibylo. 
Na závěr opět děkuji všem sponzorům, protože letošní náklady byly také mimořádné. 
 
Duben 2008         Za lyžaře    Tonda Pohl 


