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Klub biatlonu Letohrad p.s.
Šedivská 839, 56í 51 Letohrad

ČlensklL schůze 13. 4.2018

Plán činnosti 2018

využití bývalých aktivních sportovců (Mikulová K,?, Gallová V.?, ,..).
Z tohoto důvodu může dojít k přesunu najednotlivých postech i u kategorie žactva,

2) Sportovní činnost - nutnost důslednější diferenciace přípravy vďrledem k počtu a vý{onnostrú
urovně sportovců

. koncepce přípraly dorostu - L. Dostál

. koncepce přípravy žactva - J. Faltus

příprava rozpočtu (VT, materiá , závody, béžná režie) -Y, Váwa, L. Dostál, J. Faltus

termín letr-rího tábora l l.- l8. 8. 2017 Orlické Zahoří

3) Roční příspěvky (roční členské a oddílové přípěvky) na r. 2018 - viz příloha
. schváleny výborem 16.1. 2018 ,,Per rollarr"
. rozesláno ved. trenérum skupin

Investice a stavební úpravy v areálu
. dokončení bunlkoviště, resp. podkrovních prostor (sociálky, podlahy, kuchyňk[ vybavení

interiéru, . ..), odpadů vč, jímky a přívodů vody, zpevnění plochy skladových Prostor pod

sťechou za buňkami,... - vše závisí na finarrcích (dotace PK) a termínu kolar|dace
. studieyě,' hn{_tiéh6 nacenění_lrradphodu (buňkoviště - prostor pro divákv sfielnice - J.

Adamec? 'i '',: ,"",
. studie vč,' híubého rráceněď'áŠřešení plochy pře d garáůi a posilovnou

1) Trenérské zabezpečení - nutné řešit náhradu u dorostu za M. Holce a O. Exlera - oba ukončení
k 30.4. 2018 (časová nrlročnost). Prozatím předjednan pro dorost Jakub Procházka, hledáme řešení
.-^.!:/ L-'*,^l.',^L ^lai.^!^|^ -_^-+^,,^,:, íl\/í;1^,1^,,á \. n (:^1l^a,á \L \

4)

Ostatrri úpravy v areálu
. nezbyná generální oprava elektrorozvodů u osvětlení kolečkové dráhy

. dokončení parkoviště u nově vybudované příjezdové komunikace (spolupráce město) -
vyržití dočasných deponií zeminy na navýšení valu za buňkovištěm

. zpevnění příjezdu z parkoviště k buňkovišti (frézink x panely)

. oprava atletického okruhu na gorodku

. finální terénní úpravy na hrazi u rybníka (okolo čerpačky)

. oprava a zpevnění sesutého svahu u kanceliáří

. obratnostní dníha na gorodku (trenéři žactva svépomocí s rodiči) - tkol z201|

. běžné terénní úpravy v průběhu roku



5) Závody v areálu
. 9.-l0.6.
. 30.6,
. 1.-2.9.
. říjen ?
. říjen ?
. zima 2019?
. zima20l9?
. zima2019?

6) Údžba arerilu -

7) Chata v lomu

I.ČP LB žactvo a dorost

regionální záv od žactv a LB
MčRKL
obratnostní závod, žacíva (KL a kol. brusle)

přespolní běh lyžařů - Iscarex cup

čP žactva
SCM open dorost

ČMP v běhu na lyžích

vyřešení N4, altuse (celoroční správce x servis RD - zastoupení při jeho absenci)

zajistit údržbáře - finance a předevšim sehnat vhodného člověka! - úkol z2017
koordinace údržbářských prací na chatě

vymalovárí , nátér zábradli, rekonstrukce koupelen (dle časových možností řemeslníků)

čištění střech od mechu (svépomocí x firma) - úko| z 2017

8) Zasněžoviiní a lr,žařskÝch tratí

dokončeni zasněžováni ! - Radek procházka úkol dlouhodobý

řeš it zabezpeěeni dalšími extemími pracovniky - souvisí se správcem areálu? !

Klub biaťonu Lstohrad, p,s.
š€dfuská 838.561 5í Lelohrad
lč 49317312 DtÓ: cz493l7342

V Letohradě 9. 4.2018

Tel.:'l25'l9'l 185

E-mail : biatlon@orlicko.cz, www.biatlonletohrad.cz

Poedpokládané pííimy a výda|e v roce 2018

poíjmy 8 000 tis. KE

výdaie 7 500 tis. Ko
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Klub biatlonu Letohrad p.s,
Šedivská 839, 561 5í Letohrad

Hlavní trenér klubu - chael Málek (koordinace s vedoucími trenéry skupin)

17sp. SCM, 13sp. klub) - vedoucí trenér M. Holec
L. Dostál. O. Exler

(cca 28 sp.) - odp.trenér J. Kubiček, od podzimu P,Grosssmann
ová, J. Kánská, J. Rybková, R. Doskočilová, J. Adamec

4) Dorost a iunioři
Trenéři:
Extemí trenéři:

. Nejmladší
Trenéři: S. S

. Halbrštát, A. Dylrt, A. Poláček, ,,,

b) Žactvo (cca ) - vedoucí trenér J. Faltus
. Starší žaclvo mladší žactvo (cca 44 sp.) - odp.trenér J. Faltus
Trerréři: P. S. Maříková, J. Havlová, R. Lipenská, M. Vávrová

. Přípravka ( 15 sp., v září doplnění) - odp.trenér M. Málková
Trenéři: M. V

{ realizovéno
F. Dvořáko,"á..-.

2) Sportovní činnost - diferenciace přípravy vzhledem k počtu sportovců

dorostu - M. HolecKoncepce

Koncepce žactva - J . Faltus (zapojeni profi trenérů ve věkově nižšich skupinách, od
7.arI ml. a st.žactva do dvou skupin - výkonnostni a sportovni uroveň) - spolupráce
V. Jakeš

Připrava (VT, materiál, závody, béžná režie)

Termín tábora 12.- 19.8. 2017 Orlické Záhoří
převažně splněno,
soutěž družstev cp

diferenciaci obou skupin
1 . misto (2.m. žactvo,2.m. dorost) - každoročně větši konkurence,

v dorostu především reprezentantŮm

3) Roční oddilové a příspěvky GOČP)
> Členský klub (materiál, činnost, závody, .. .)

. navýšení cca l0%o oproti 20l 6 (ukončení smlouvy s hlavnim partrrerem, relativně nízké
v porovnání s ostatními sportovními oddíly,., ,)

částek dle zaíazeni v jednotliqý,ch skupinách

> ClenskÝ Čsg a t so,-ro (mj. vazán na dotace z vŠvr;
> Oddílový lyžařský oddil (600, 500 a 400,- Kč)
> Členský Spartak (140, 200 a 400,- Kč)
> Roční

splněno
Investice4)

SLČR (l00 a 300,_ Kč)
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Návrhv na Vlll. Valnc,u hromadu ČSB Praha 2018

Delegáti na Vlll. Valnou hromadu Čss zot8:

Antonín poláček
V|astislav Ježák
Libor Mikula
petr Halbrštát
petr Grossmann
simona Maříková
Jiří Faltus
Martin Holec
Lukáš Dostál
Michael Má|ek
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Klub biatlonu Letclhrad, p.s.
Šedivská B39, 561 51 Letohrad

rel 725 797 1B5
e rna biatlon@or cko cz WwW ,ratlonletohrad cz

Návrhv na Vlll, Valnor; hromadu ČSB Praha2018

Za Klub biatlonu Letohrad zasíláme návrh na člena výboru:, 1 - vicepresidenta ČsB vicepresidenta pro ekonomiku a marketing - lng. Libor vlček

Za Klub biatlonu Letohrad zasíláme návrhy na členy komisi:. pro biatlon - Mgr. Vlastimil Vávra

. pro práci s mládeží - Mgr. Vlastimil Vávra, Jiří Faltus, Lukáš Dostál. pro sportovně technickou a legislativní činnost - Mgr. Martin Holec

Tel.i 725 797 Las
E-mail: biatlon @orlicko. cz, www. biatlon letohrad.cz
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