
Lyžaři TJ  SPARTAK  v sezóně 2008–2009 
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 u Jirky Berana v 
Deštném. 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. Podzimní bylo v říjnu na chatě Veby Broumov na Hoffmannových boudách.  
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 prosinci uspořádal Berousek již 13. ples lyžařů na sále Pellyho domu. 
Letošní zima přišla poněkud později, pak ale byla slušná. Nepřála pouze v termínu, kdy jsme měli 
naplánován krajský závod klasickou technikou a na konci zimy, kdy jsme chtěli uspořádat veřejný 
závod pro mládež. Na konci listopadu jsme lyžovali párkrát na Nebíčku na malé vrstvě sněhu. 
Počátkem prosince jsme byli týden na VT v Deštném, kde byly dobré podmínky na hřebenech hor. 
Výsledky našich závodníků byly i letos velmi dobré. Z nejmenších do 8 let nám jezdila Šárka 
Fulková, která dokázala zvítězit na Karlówě v sousedním Polsku. Kluků nám jezdilo 5, Adam Kolář 
dokázal zvítězit ve Skuhrově a David Černý zvítězil na Karlówě. Do 10 let si Kačka Šefcová 
vyjížděla pravidelně 6. místo a z kluků byli Radek a Tomáš Jansovi 8. a 9. Z mladších žáků jezdili 
v kraji Štěpán Štolfa 7. až 11. a Kuba Binar 8. až 10. Na finále HNKN v Jablonci byl Štěpán 16. a 
20. a Kuba 30. a 32. Naše starší žákyně Šárka Jirásková v kraji suverénně vítězila a Světlana 
Karafiátová jezdila na 7. až 10. místě. V mladším dorostu byli v kraji Kryštof Kratochvíl na 4. až 7., 
Libor Průša na 3. až 8. a Jirka Hoffmann na 6 místě. Starší dorostenec Pája Jirásek byl v kraji 3x 1. 
a jednou 2. V ženách byla Jolana Benešová 2x 3. Muži v kraji, Jirka Beran ml. jednou zvítězil a 2x 
byl 8., Míra Hornych 2. a 4., Hanýsek Pohl 4. a 6. Martin Štolfa 4. a 5., Véna Hornych byl jednou 6., 
Dušan Hejl 2x 7. a Honza Beran 3. a 9. Veteráni, Pepík Metelka jednou 1. a 2x 3., Arek Ogorzalek 
jednou 1. a jednou 3., Pavel Jirásek jednou 1. a jednou 4.,Tomas Čada jednou 2. a Jirka Fulka 
jednou 4. a jednou 5. V poháru KHK do 10 let byla Kačka Šefcová 3. V mladších žácích Štěpán 
Štolfa 7. a Kuba Binar 12. Starší žákyně Šárka Jirásková zvítězila a Světlana Karafiátová byla 9. 
V mladších dorostencích byl Kryštof Kratochvíl 3., Libor Průša 5. a Jirka Hoffmann 7. V ženách 
byla Jolana Benešová 5. a v mužích zvítězil Martin Štolfa, Hanýsek Pohl byl 3. Jirka Beran ml. 4., 
Míra Hornych 5. a Dušan Hejl 10. Ve veteránech zvítězil Pepík Metelka, Pavel Jirásek byl 2., Arek 
Ogorzalek 5., Jirka Fulka 7. a Míra Vlach 9.  
Šárka Jirásková byla i letos úspěšná na republikových závodech, na M-ČR vybojovala stříbrnou a 
bronzovou medaili a na finále HNKN 3. a 4. místo. V žebříčku obsadila krásné 2. místo. Šárka byla 
vyhlášena na 2. místě v anketě o nejlepšího sportovce okresu Náchod. 
Z dorostenců se na republikových závodech nejlépe umísťoval Kryštof Kratochvíl, byl 16., 25., 27., 
29. a výborně zajel štafetu. Libor Průša byl 20., 36., 37., 38. a Jirka Hoffmann 39., 44.a 52. 
Nikdo z dospělých nám letos republikové závody nejezdil. Jezdili ale pohár dálkových běhů, tak 
zvanou Ski-tour a nevedli si špatně. Ve Ski-tour, velké (v maratonech) skončil Pavel Jirásek 
v kategorii nad 40 let na 2. místě a v malé Ski-tour (na polovičních tratích) v kategorii do 40 let 
zvítězil Pavel Hrubý a v kategorii nad 40 let dokonce získali naši borci všechny tři medaile v pořadí 
Pavel Vondráček, Tomas Čada a Michal Demjanovič. 
I letošní sezona pro nás byla mimořádně úspěšná. Přejme si, aby i příští zima byla bohatá na sníh, 
abychom mohli celou zimu trénovat. Do trenérské práce se nám zapojil Jirka Černý, což je výborné, 
potřebujeme kádr omladit. S Petrem Jenkou musíme přes léto zpojízdnit starého Burana, aby byly 
dva skůtry a mohly se upravovat najednou stopy k Ostaši i ke Slavnému, aby byli i turisté spokojeni. 
Na závěr opět děkuji všem sponzorům, protože letošní náklady byly také mimořádné a v neposlední 
řadě děkujeme i vedení TJ Spartak v čele s novým předsedou Janem Hotárkem. 
 
Duben 2009         Za lyžaře    Tonda Pohl 
 


