
SKI Police nad Metují, z.s. 

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

 

Zápis ze schůze trenérů 28. 8. 2022  
 

Schůze se konala v Divadelním klubu: 17:30 – 20:20h 

 

Schůze se zúčastnili: Jan Pohl, Helena Pohlová, Kateřina Brátová, Lucie Riegerová, Jiří 

Beran, Ivana Havlíčková, Pavlína Fulková, Miroslav Hornych, Katka Boučková, Jana 

Meierová 

 

 

PROGRAM 

 

1. Klíče od boudy na nebíčku – očíslování, podepsání převzetí (celkem bylo potvrzeno převzetí 8 klíčů) 

HP se pokusí zajistit klíče pro všechny trenéry. 

2. Zdravotní prohlídka – HK (MUDr. Jindra), Jaroměř (EDUMED) 

Doporučení pro rodiče: využít sportovního lékaře buď v HK (HP domlouvá termíny pro klub) nebo si 

rodiče domluví kontrolu individuálně jinde (např. Jilemnice MUDr. Koldovský) 

3. GASSO – objednávka 

Na stránkách je uveřejněn katalog + sklad včetně bazaru. Příjem objednávek je do 20.9.!!  

4. Členové – mládež 

S trenéry jednotlivých skupin byl upřesněn seznam dětí, vzájemně jsme se informovali o odchozích a 

nových členech. Na žádost LR a po diskusi byl přesunut Kuba Rieger do 5.sk.  

5. Soustředění  

podzim 2022 – 26. - 30. 10. Trčkov, všechny skupiny (1.sk – Luna, 2. a 5.sk- Bedřichovka, 3., 4., 6. a 7. 

sk- Perla). Rozpočet zpracuje HP. Trenéři mohou provést výběr účastníků. 

zima 2022 – 7. - 11. 12. Benecko Karolínka (plán pro 3., 4., 6. a 7. sk, kapacita cca 53, nabídka i pro 

ostatní sk.). Pro 1. sk (výběr) domlouváme termín a možnost ubytování v Livignu ve spolupráci se 

skuhrovským klubem. 

6. Soustředění 2023 – termíny 

Jaro – 25. - 28. 5. – HP poptá Božanov pro všechny skupiny 

Léto – jednotlivé skupiny hledají možnosti ubytování v termínu 14. - 24. 8. (mezi poutí a festivalem) 

Podzim – 26. -29. 10. (podzimní prázdniny) 

Zima - ? 

7. Závody – přespoláky, Po KHK, ČR – zima, ostatní závody  

Bylo domluveno, že se jako klub budeme účastnit všech přespoláků. 

Závod v Adršpachu se termínem 22. 10. kryje s Během Hronov-Náchod, na což jsme upozornili 

Kristýnu. Termín se tedy bude pravděpodobně měnit. 

Trenéři by měli motivovat děti k účasti na závodech. Na závody je potřeba se včas přihlašovat. 

8. Závody, které organizujeme – termíny jsou v kalendáři na stránkách, účast by měla být pro naše členy 

prioritou, organizace Broumovek – zajišťuje HaH, Havlíčkovi, Riegerovi, Beranovi. 

9. PLES – termín 19. 11., organizaci přebírá od Marie Hornychové Katka Brátová (potvrzena kapela 

Bumblebeeband). 

10. Dotace – nahlédnutí do upřesněného rozpočtu, doplněno o dotace MAS (nákup dvou nůžkových stanů 

3x6m), obdržené finance od společnosti Horní Labe (více na schůzi VV) 

 

 

29. 8. 2022 v Polici nad Metují  

Zapsala: Helena Pohlová 

Schválil: Jan Pohl – předseda spolku  


