Zápis ze schůze Lyžařského oddílu Police nad Metují
Konané dne: 30.8.2017
V místě: zahrada U Lesovny 111, Police nad Metují
Přítomní (12): Jan Pohl, Antonín Pohl, Helena Pohlová, Kristýna Šretrová, Nikola
Řezníčková, Pavel John, Jiří Černý, Matěj Brát, Renata Klímová, Marie Hornychová,
Miroslav Hornych, Martin Štolfa
Omluveni (5): Renata Jirásková, Katka Boučková, Josef Havlíček, Jitka Pešinová,
Michal Stuchlík
Program – projednané body, usnesení:
- zhodnocení letních soustředění (finance) – všechna soustředění proběhla podle plánů, chybějící
finanční prostředky na soustředění v Račím údolí budou řešeny ze zdrojů LO
- soustředění podzimní 26.-29.10.2017
Trčkov – skupina 2 (Jan Pohl, Nikola Řezníčková)
Brendy – skupina 3 (Kristýna Šretrová, Renata Jirásková), skupina 4 (Aleš Morávek, Matěj Brát)
- soustředění zimní od 2.12.2017
Detecha – skupina 1, 2 (výběr)
Černá Hora – skupina 3, 4 (výběr)
Rozpočet každého soustředění se bude řešit v dostatečném předstihu jednotlivě.
- tréninkový plán pro jednotlivé skupiny – každá skupina si tvoří svůj plán
rozdělení skupin - trenéři sezóna 2017-2018
Skupina 1 – předžáci, předžákyně, ročníky 2010, 2011 – Renata Jirásková, Katka Boučková
Skupina 2 – žáci, žákyně, ročníky 2008, 2009, 2010 – Jan Pohl, Nikola Řezníčková
Skupina 3 – žáci, žákyně, ročníky 2007, 2006, 2005 – Kristýna Šretrová
Skupina 4 – starší žáci, dorostenci – Martin Štolfa, Matěj Brát, Aleš Morávek
Pomocní trenéři: Jitka Pešinová, Michal Stuchlík, Míra Hornych, Marie Hornychová
- čas začátků tréninků – odsouhlasen pravidelný
- sportovní prohlídky (HK, Trutnov, Jilemnice) – informace zjistí Kristýna
- webová komunikace – je potřeba zřídit přístup pro všechny trenéry a členy, zajistí Jan Pohl
- členské příspěvky – všichni přítomní odsouhlasili výši členských příspěvků na sezónu 20172018 ve výši 800,-, výzvu k platbě a vybírání příspěvku zajišťuje Jan Pohl
- informační schůzka pro rodiče – termín pondělí 18.9.2017
Schůzka pro rodiče dětí nových i stávajících, burza a objednávky oddílového oblečení. Pozvánku
rozešle a upřesnění místo konání Jan Pohl.
- sponzoři – členové budou hledat možné dárce a sponzory pro oddíl, informace poskytuje a
administrativně zajistí Helena Pohlová
- závody, které pořádáme (Broumovky, Ostaš, Ádrkros atd) - pomocníci, rozhodčí
Na zajištění a organizaci závodů se podílí členové dle svých možností, vždy bude určena hlavní
zodpovědná osoba.
- PLES 4.11.2017 – organizačně zajišťuje Marie Hornychová

Dalším důležitým tématem schůze byla situace ve SPARTAKU a založení nového spolku:
Antonín Pohl sdělil informaci o úmrtí sekretáře SPARTAKU a tím vzniklé komplikace pro oddíl.
Jan Pohl vysvětlil důvody, které vedou k návrhu založit pro lyžaře nový spolek a ukončit ke konci
roku 2017 členství ve SPARTAKU.
Během schůze proběhla Ustavující schůze nového spolku, kde byli projednány tyto body:
- založení nového spolku – schválen byl název SKI Police nad Metují, z.s.
- stanovy - odsouhlaseny všemi přítomnými
- orgány nového spolku – odsouhlaseny nadpoloviční většinou přítomných:
statutární zástupce - předseda – Jan Pohl
výkonný výbor - Antonín Pohl, Jan Pohl, Helena Pohlová, Kristýna Šretrová, Nikola Řezníčková
kontrolní komise – Josef Havlíček, Jitka Pešinová, Marie Hornychová
Zápis z Ustavující schůze a potřebné kroky k založení nového spolku SKI Police nad
Metují, z.s. zajistí Helena Pohlová a Jan Pohl.
Jakékoli dotazy přijímáme na skipolice@seznam.cz nebo na telefonech (Hanýsek
608 476 058, Helča 777 606 649, Tonda 732 165 160).

Zapsala: Helena Pohlová dne 31.8.2017
Schválil: Jan Pohl

