
 
 

 

 
 

Plán činnosti klubu sezóna 2022-23 

 
Pozn.: Bude upřesněn po volební členské schůzi (12.5.2022) - volba členů výboru klubu a s ní připravovaný 

systém práce a odpovědnosti jeho členů za jednotlivé oblasti.  

 
 

1) Trenérské zabezpečení  

Vedoucí trenér klubu – Mgr. Lukáš Dostál (koordinace dorost i žactvo) – nahradí Michaela Málka 

(povinnosti RD mužů pro nový olympijský cyklus)   

 

Kromě profesionálních trenérů (označeni tučně) placených jako OSVČ přes ČSB odměňování 

externích pracovníků (L. Lušovský, L. Kavka L.) a dobrovolných trenérů s největším počtem 

trenérských hodin z předchozích sezón formou DPP ( P. Grossmann, J. Havlová, R. Doskočilová, J. 

Kubíček, J. Veselý, E. Dvořáková).  

 

Trenéři skupin – bude upřesněno po společné schůzce trenérů klubu  

• dorost  

SCM – odp.trenér Mgr. Lukáš Dostál, I.tř.  

trenéři: Mgr. Ondrej Kostolányi, I.tř., Lušovský Luboš (DPP), II.tř.    

fyzioterapeut: Mgr. Simona Maříková,  I.tř.,  

externí trenér: Bac. Lukáš Kavka – kondiční trenér  (DPP) 

Klub sport. I.VT – Antonín Poláček (OSVČ), III.tř., dle potřeby u SCM 

Klub zájmový - Petr Halbrštát – dobrovolný trenér  

UNI - Aleš Dytrt – koloběžky, kajaky – dobrovolný trenér 

 

• žactvo – ved.trenér Jiří Faltus  

SpS U 14/15 odp. trenér Mgr. Jakub Procházka (OSVČ), I. tř. 

SpS U 12/13 odp.trenér Jiří Faltus (OSVČ), I.tř.  

trenéři: Jaroslava Havlová (DPP), Adam Strnad, Jaroslav Veselý (DPP), Eva Dvořáková 

(DPP)  

Nejml.žactvo – ved. trenér Mgr. Petr Grossmann (DPP) - dle potřeby u SpS 

trenéři: Jan Kubíček (DPP), Radka Doskočilová (DPP), Lucie Motlová  

Přípravka – ved. trenér Mgr. Mirka Veselá 

trenéři: Soňa Suchodolová, Jitka Kánská, Jitka Rybková, Karolína Burešová, Jan Brychta, 

David Kristejn, Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Milan Faltus  

 

Vedoucí trenér klubu  koordinuje vzdělávání a doškolování našich trenérů s cílem získání nebo 

zvýšení trenérské licence (dle NSA podmínka prof.trenéra je min. II.tr.třída, …).  

 

 

2) Sportovní činnost – bude upřesněno po volbě členů výboru a po schůzce trenérů   

….. 

• Klubové oblečení – nová firma „Bioracer“ místo „Atexu“ (kvalitnější materiál, levnější)  

• Aktualizace „Provozního řádu“ malor.střelnice před plánvanou kontrolou Policie ČR PK  
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3) Rozpočet   

• Příprava vyrovnaného rozpočtu dorostu (SCM, klub) a žactva (SpS, klub) v souladu 

s příspěvky (ČSB, ROP, …) – důsledná evidence a průběžná kontrola  

- předpoklad výrazného navýšení cen v průběhu roku (PHM, materiál, VT, běžná režie, …)  

důsledná evidence vč. kontroly v průběhu celého RTC  

- roční příspěvky (roční členské a oddílové přípěvky) na r. 2022   - navýšení o cca 10-20 % 

oproti 2021  

 

 

4) Závody v areálu biatlonu – termínovka se připravuje  

• 4.-5.9. 2022 MČR KL  

• ???       2022 regionální závod žactva LB  

• ???       2022 obratnostní závod žactva (KL a kol. brusle) 

• ???      2022 přespolní běh lyžařů – Iscarex cup 

• ???      2023 ČP žactva  

• ???       2023 ČP dorostu  

• ???      2023 regionální závod lyžařů  

 

➢ Dokoupení 4ks vysílaček vč. dobíjecích stanic, 1ks náhr.baterie,  – pro pořádání závodů 

nedostatečný počet (CN 33tis.Kč) 

 

Přehodnotit a nastavit efektivněji náplň vedoucích jednotlivých postů rozhodčích (ředitel závodu, hl. 

rozhodčí, velitel střelnice, velitel tratí, …) – oproti ostatním pořadatelům řeší u nás většinu věcí trenéři a 

zaměstnanci klubu. Rádi pomůžou, nemůžeme to však nechat jen na nich - mají své povinnosti a takřka 

všechny víkendy jsou zaneprázdněni tréninky či dalšími závody. Významně by měla pomoc Mildy Faltuse – 

úvazek na celý rok.  

 

 

5) Investice a stavební úpravy v areálu – realizace dle finančních možností a priorit  

• Podchod – kolaudace (J. Moravec – dodány podklady) – jaro, léto 2022 

• Žádost investiční stavební dotace na r. 2021 (rožšíření asf.tratí vč. nového povrchu, 

rekonstrukce osvětlení, …) -  podána na NSA (30% spoluúčást příslíbil ČSB )  

• Příprava projektu a stavebního povolení nového 500m asfaltového okruhu (Jan Moravec, Ing. 

Sloup) – ideální spojit s předchozí investiční dotací ?.    

• Tréninková vzduchovková střelnice (součástí TK) –  výstavba svépomocí jaro, léto 2022 

• Zpevnění sesouvajícího se svahu vedle kanceláře – v součinnosti s předchozím bodem 

(technika,…)  

• Výstavba WC v prostorách buňkoviště (sanitární kontejner KOMA) vč. zastřešení – částečně 

dotace PK (již schválena)  

• Rekonstrukce skladu střelnice (stará dřevěná bouda před pistolovou střelnicí) – nákup 2 

starších kontejnerů KOMA (základ konstrukce) a zastřešení – v součinnosti s předchozím 

bodem 

• Upgrade zasněžování – studie TechnoAlpin (na etapy) p. Hotera – nově možnost využití 

plánované retenční vodní nádrže v rámci výstavby firmy Totembikes – koordinace zástupců 

firem  

• Oprava plechové střechy a svodů na buňkovišti – poškozeno sesuvem sněhu po zasněžování  

 

 

Ostatní úpravy v areálu 

• Opěrná prkna valu střelnice při zasněžování  

• Oprava běžeckých stezek a atletického okruhu na gorodku  

• Obratnostní dráha na gorodku (trenéři žactva svépomocí s rodiči) – nadále z r. 2017 

• Výroba nosných profilů na lapače u vzduchovkových terčů  



• Běžné terénní úpravy v průběhu roku  

• Oprava odpadající skály nad přístřeškem terčů malor. střelnice  

• Stojany zbraní střelnice – vyřešit odpadávající magnetická čísla  

 

6) Údržba areálu – správci  

• M. Faltus (OSVČ) – ved. správce areálu – celoroční působení  

• Tadeáš Majvald (OSVČ) a Vladimír Mikyska (OSVČ) – správcové (technici) – dle 

finančních možností klubu (krácení úvazku?)  

 

7) Chata  

• Navýšení cen o 20% za ubytování vzhledem k výraznému navýšení cen elektrické energie + 

montáž odděleného elektroměru v Chatě  - zvážit další navýšení pro zimní období (topí 

se) 

• Výměna vchodových dveří (bar, kuchyňka) – dle finančních možností (CN cca 180tis.Kč) 

• Pokládka nové dlažby v patře (nedotaženo v rámci rekonstrukcí koupelen)  

• Malování pokojů, min. zdi s hlavními vypínači  

• Elektrorevize – naposledy r.1999 !  (povinnost každých 5let)  

 

 

8) Buňkoviště  

• Výroba a montáž stojanů - regálů na vzduchovky ve skládku vzduch. zbraní v buňkovišti  

 

 

9) Kancelář 

• Přívod vody vč. odpadu (montáž umyvadla)  

 

 

9)  Vozový park a technologie umělého zasněžování   

• Vnitřní směrnice pro užívání vozidel klubu – zpracováno Mi. Málkem, čeká se na schválení 

výborem  

• Převod VW Crafter 4AV 5962 od ČSB (přihlášení na klub) vč. doplatku  

• Běžná údržba a servis technického zařízení zasněžování (rolba, 2x sněžný skútr, sněžná děla), 

běžná údržba a průběžný servis všech vozidel (2x VW Transporter, 2x VW Crafter, traktor 

New Holland Boomer + vlek sklopný, sekačka Stiga, Škoda Fabia, vlek Veloexport – sklopná 

plošina, vlek s plachtou Agados bržděný, vlek bez plachty, čtyřkolka Bombardier) 

 

 

 

 

V Letohradě 21.4. 2022 

 

        Vlastimil Vávra 

                                             místopředseda klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tel.: +420 606 942 600 

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


