
 

Zápis z jednání komise disciplíny MOGUL SKIING 

dne 23.8.2021-ONLINE 

 

Přítomni byli 4/4 členů 

-Daniel Honzig – předseda disciplíny  

-Marek Zvalený 

-Čeněk Dressler  

-Pavel Tuž 

 

 

Hlavní body řešení: 

 

 

1. D. Honzig informoval budoucí návštěvě a vyjednávání 

tréninkových prostor na ledovci Molltal, kam se chystá společně 

s trenérem Vojtěchem Bínkem 2.-3.9.2021. 

2. D. Honzig informoval o úspěšném navázání spolupráce s firmou 

Columbia, která oblékne celý reprezentační tým+trenéra 

v hodnotě 228 060 Kč s DPH. 

3. D. Honzig informoval o hledání financí na australského trenéra 

Sam Funga. Sehnal již 100 000 Kč. Zadal žádost na dotaci u 

firmy ČEPS a bude žádat RF SLČR. 

4. D. Honzig informoval o stavu opravy čtyřkolky. Čeká se na 

dodání dílů a poté se stroj opraví z havarijního pojištění a 

spoluúčast 5000 Kč zaplatí Ski klub Šumperk. 

5. D. Honzig informoval o plánu výstavby letních boulí. Aktuálně 

jsou veliké problémy s dodávkami plastů na výrobu koberce, a 

tak se plán přesouvá na rok 2022, kde se budeme snažit získat 

externí finanční zdroje na výstavbu. 

6. D. Honzig pověřil členy komise o rozmyšlení dlouhodobých 

investic nad 60 tis. do další schůze komise DMO. 



7. D. Honzig pověřil o sdělení termínů českých pohárů na sezonu 

2022 do další schůze komise DMO. 

8. D. Honzig za disciplínu MO plánuje školení trenérů v rámci 

kondičních testů v termínu 23.-24.10.2021 po FIS klinice 

v Annecy. 

9. V rámci školení trenérů proběhne ve stejném termínu i školení 

rozhodčích s Pavlou Vidličkovou. 

10. D. Honzig informoval o spolupráci s firmou Kaestle o dodávkách 

lyží pro reprezentaci A. Lyže v objemu 6 párů a 3 párů hůlek 

obdrží tým v září 21. 

11. Byla schválena finanční podpora pro Pavlu Vidličkovou na FIS 

kliniku do výše 18000 Kč. 4/4 PRO 

 

 

Úkoly: 

 

1. Zjistit možnost financování Sam Funga od rodičů reprezentace. 

2. Byl navržen způsob investice z bodu č. 6 na pomoc stávajícím 

areálům nebo vybudování menších areálů skoků do vody. 

3. D. Honzig dostal za úkol vytvoření trenérských kartiček 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Daniel Honzig-předseda DMO dne 3.8.2021 

 


