
SKI Police nad Metují, z.s. 

U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují, IČ 06431721 

 

Zápis ze schůze VV 3.5.2022 

 
Schůze se konala ve vejminku Na Sibiři 451 v 18:00 
Schůze se zúčastnili: 
Jan Pohl, Helena Pohlová, Kateřina Brátová, Ivana Havlíčková, Jiří Beran 
 
Program: 

 
1) Úvodní slovo 
Úvodního slova se ujala Kateřina Brátová. Uvedla důvody, které ji vedly k přijetí členství ve VV a shrnula 
obecné cíle a úkoly, které by měl nově zvolený VV plnit. 
 
2) Nabídka propagace Běhu na Hvězdu v rozhlasových médiích – členové nepodpořili využití nabídky  

propagace v hodnotě 7000,-. V diskusi členové upřednostnili využití stávajícího způsobu propagace a 

spolupráce s firmou Wikov (smluvně zajišťuje HP). 

3) MAS Stolové hory – členové schválili členství v MAS Stolové hory (pro 5, proti 0, zdržel 0) a využití 

dotačních příležitostí pro spolky, které MAS nabízí. V diskusi Jan Pohl a Jiří Beran navrhovali využití 

aktuálního dotačního programu k nákupu: stanů, toitoiky, dopravních značek (pro silniční běhy). Z následné 

diskuse vzešel úkol zjistit podmínky dotační výzvy, zjistit cenu pronájmu dopravních značek. Úkolem je 

pověřen JB, termín do 15.5.2022. 

4) Dělení tréninkových skupin v nové sezóně 2022/2023 – členové potvrdili rozdělení tréninkových skupin, 

které je aktuálně k začátku nové sezóny nastaveno. Do rozdělení nebude již zasahováno. VV projednával 

trenérskou pozici Andrei Michálkové v nastávající sezóně.  

5) Žádost na přeřazení Míši Mareše – členové VV prodiskutovali žádost Katky Marešové o přeřazení Míši 

z 5. do 6. skupiny. Přeřazení (vč. účasti na jarním soustředění) nebylo VV schváleno (pro přeřazení 0, proti 5, 

zdržel se 0). Míša zůstává zařazen do 5. skupiny. 

6) Ceny soustředění – Jan Pohl vysvětlil způsob rozpočtování soustředění a potřebu stanovení rozpočtových 

pravidel do budoucna. Členové se shodli na potřebě informovat rodiče o zvyšujících se cenách za 

soustředění.  

 

Termín příští schůze: 31. 5. 2022 v 18 h.  
Plánovaná témata: rozpočet 2022, Běh na Hvězdu, organizace letního soustředění 
 
 
 
 
8. 5. 2022 v Polici nad Metují  
Zapsala: Helena Pohlová 
Schválil: Jan Pohl – předseda spolku  
 
 
 


