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Vznik spolku 
 
Dne 30.8.2017 se uskutečnila ustavující schůze spolku SKI Police nad Metují, z.s. (dále jen "spolek") 
za účasti osob uvedených na listině přítomných, svolaná dne 25.8.2017 svolavatelem Ing. Janem 
Pohlem. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a byli zvoleni tito 
členové orgánů spolku: 
předseda a statutární zástupce  
Ing. Jan Pohl - U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují 
výkonný výbor spolku  
1. Jan Pohl – U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují 
2. Antonín Pohl – Hvězdecká 13, 549 54 Police nad Metují 
3. Helena Pohlová – U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují 
4. Kristýna Šretrová – Horní Adršpach 5, 549 52 Adršpach 
5. Nikola Řezníčková – Bělská 247, 549 54 Police nad Metují 
kontrolní komise spolku  
1. Josef Havlíček – Na Sibiři 454, 549 54 Police nad Metují 
2. Jitka Pešinová – Žďár nad Metují 38, 549 55 Žďár nad Metují 
3. Marie Hornychová – Na Sibiři 346, 549 54 Police nad Metují 
Kontrolní komise zvolila během zasedání ustavující schůze svého předsedu – Josefa Havlíčka. 
 
Základním účelem a hlavní činností spolku je: 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit 
b) vytvářet možnosti pro zapojení do sportovní činnosti pro zájemce z řad veřejnosti, zejména 

pak dětí a mládeže 
c) vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro sportovní činnost 
d) organizovat tréninky, soustředění pro děti a mládež 
e) organizovat závody a zabezpečovat účast členů spolku na soutěžích 
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy 

s ostatními sportovními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci 
g) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá 
h) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 

estetických a mravních pravidel 
i) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení  
j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě 

své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 
 
 
Dne 6.10. 2017 byly schváleny stanovy Rejstříkovým soudem, přiděleno IČ a proběhl zápis do 
veřejného rejstříku. 
 
Akce organizované do konce roku 2017 byly pořádány lyžařským oddílem Spartak Police nad Metují, 
na jehož činnost navazuje nový spolek SKI Police nad Metují, z.s. 
Závodní činnost členů spolku probíhala až do konce roku 2017 taktéž pod hlavičkou Spartaku. 
 
 
 
 



Pořádané akce 2017 (LO Spartak) 
Léto: 

- Běh na Hvězdu 15.7.  
- Cyklosoustředění v Novém Městě pod Smrkem 19.-23.7. 
- Hlavní soustředění v Račím údolí 20.-26.8. 
 

Podzim: 
- Běh Broumovskými stěnami 2.9.  
- SLUNCEKROS  23.9. 
- OKOLO OSTAŠE 22.10. - 44. ročník lyžařského přespolního běhu, závod Poháru přespolních 

a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje 
- Trčkov 26.-29.10. – soustředení 1. a 2. skupiny (pořadatel SKI Police nad Metují, z.s.) 
- Havlovice 26.-29.10. – soustředění 3. a 4. skupiny (pořadatel SKI Police nad Metují, z.s.) 
- Ádrkros 4.11. – spolupořadatelství (prezentace dětských kategorií)  
- Lyžařský ples 4.11. v Pellyho domech 

 
Zima – prosinec:  

- Sportovkové Vánoce – hledání pokladu v klášteře, účast na Česko zpívá koledy 
- Černá hora – soustředění 3. a 4. skupiny (pořadatel SKI Police nad Metují, z.s.) 
- Detecha v Orlických horách – soustředění 1. a 2. skupiny (pořadatel SKI Police nad Metují, 

z.s.) 
 

 
Během prvních tréninků v novém školním roce jsme přivítali spoustu nováčků. Tréninkové skupiny 
máme čtyři. Trénujeme v úterý a pátek. Během října, listopadu a prosince jsme chodili každou středu 
cvičit i do tělocvičny.  
Od září probíhají přespoláky a další závody, kterých se účastníme. Naši borci reprezentovali na 
Mísečkách, ve Vrchlabí, v běhu na Hejšovinu v Machově, v Trutnově. Mnoho dětí se zapojilo i do 
cyklistických závodů Středečního poháru.  
V prosinci jsme se účastnili dvou lyžařských závodů: Velké ceny Jilemnice (16.12.) a Orlického poháru 
v Deštném v Orlických horách (29.12.) 
 
 
 
 
Úprava lyžařských tratí  
Lyžařské stopy na Policku jsou od této sezóny součástí celostátního systému bilestopy.cz. V mapě na 
tomto internetovém portálu je možné vidět díky GPS jednotkám na našich skútrech přesný záznam a 
stáří upravené (či právě upravované) trasy. První stopy na Slavném projel Jirka Černý už 19.12.  
 
 
 
Ukončení členství ve Spartaku Police nad Metují 
Po téměř šedesátileté spolupráci se zastřešující organizací Spartak Police nad Metují z.s. lyžaři 
začínají od 1.1.2018 fungovat nezávisle. Pod novým názvem budeme pokračovat ve výchově lyžující 
mládeže, organizaci veřejných závodů, úpravě lyžařských stop a další zaběhlé činnosti. Děkujeme 
Spartaku za dosavadní spolupráci a děkujeme všem, kteří nám v přechodném období projevili svou 
podporu. Od ledna 2018 tedy závodíme za SKI Police nad Metují, z.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finance 
 stav k 31.12.2017 
 

Členské příspěvky na rok 2018 

Pokladna 1 802,00 
 

Vybráno od členů 51 000,00 

Bankovní účet 33 838,00 
 

Odvedeno SLČR -18 700,00 

Zůstalo ve SKI 32 300,00 

 
Půjčka člena 12 000,00 

Dotace SLČR na rok 2018 44 350,00 

 Přijaté dary ve 2017 
 Věcný dar - G.Krečmarová 506,00 

 
Fin. dar - Ionbond Czechia, s.ro. 15 000,00 

 

Náklady 197 396,00 
 

Výnosy 128 880,00 
Drobný spotřební 
materiál 3 779,00 Soustředění, akce 128 580,00 

Potraviny, jídlo 24 857,00 Půjčovné 300,00 

Vybavení 24 742,00 

Cestovní náhrady 7 080,00 

Jízdné 892,00 

Vstupné, vleky 7 050,00 

Ubytování 126 250,00 

Ostatní služby 2 746,00 

233 036,00 
 

233 036,00 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala 
Helena Pohlová 
 
Schválil 
Jan Pohl – předseda spolku  
 


