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Členská schůze 31.8. 2019

Plán činnosti 2019

1) Tlenérské zabezpečení - nově odměňováni i dobrovolní trenéři s nejvyšším počtem trenérských
hodin z předešlé sezóny (formou DPP)

' dorost - ved. trenér Lukáš Dostál (OSVČ)
SCM - trenéři vč. servisních techniků - Simona Maříková (OSVO, Jakub Procházka
(oSVČ/DPP), Jiří ondřejka (osVČ/DPP)
Klub - Martin Holec (DPP), Antonín Poláček (DPP), Petr Halbrštát - dobrovolný trenér

' žactvo - ved.trenér Jiří Faltu§ (HPP/OSVČ)
SpS - trenéři vč.servisních technikri - Petr Grossmann (DPP), Denis Špička (OSVČ),
Jaroslava Havlová (DPP), Adam Sřnad, Eva Dvořáková, Radka Lipenská
Nejml,žactvo a přípravka - Radka Doskočilová (DPP), Jan Kubiček, Soňa Suchodolová,
Jitka Kánská, Jitka Rybková, Marie Málková, Mirka Veselá, Lenka Dušková

Ved.trenéři koordinují vzdělávání a doškolování našich trenérů s cílem získání II. trenérské řídy
(podmínka MŠMT u Programu Talent 2019).

2) Sportovní činnost _ nutnost důslednější diferenciace přípravy vzhledem k vysokému počtu a

rozdílné výkonnostní úrovně sportovců

' diferenciace přípravy dorostu (SCM x klub) - L. Dostál

' diferenciace přípraly žactva (st, a mladší žactvo) - J. Faltus
' příprava rozpočtu dorost (SCM, klub) a SpS (V! materiál, závody,béžná režie) -V Vávra,

L. Dostál, J. Faltus
' nákup spoušťového trenažéru Abzugstrainer pro SCM
' termín a místo letrrího tábora: 10.- 17.8.2019 Zderaz u Proseče

3) Roční příspěvky (roční členské a oddílové přípěvky) na r. 2019 - viz příloha

' nav,ýšení o cca I0%o oproti 2018 (zďražování)

4) Závody v areáhl, 29.6., 31.8.-1.9., l2.10., l3.10., 2.2., 29.12., 25.-26.1., 21.-23.2.

regionální záv od žacťv a LB
MčRKL
obratnoshí závod žactya (KL a kol. brusle)
přespolní běh lyžařů - Jscarex cup

ČMP v běhu na lyžích
regionální záýod ČP žactva - znršen pro nedostek sněhu

III. ČP D+D - přemístěn do NMnM (nedostatek sněhu)

MČR žacwa



5) Investice a stavební úpraly v areálu
' příprava projektové dokumentace ,,Rozšíření kol.dráhy a rekonstrukce osvětleni" - příprava

k žádosti investiční dotace na r. 2020 - p. Volštát K. (rozšíření), p. Skaliclcý J. (elektro)

' výstavba pevné tribuny pro divriky ve svahu levé části střelnice - svépomocí
' výstavba podchodu z parkoviště k Chatě v lomu a do prostoru před buiikoviště - částečně

svépomocí

Ostatní úprary v areálu
' nákup a instalace 2000l nádrže na naftu (rlrržiti pro rolbu, traktor)

' oprava běžeclcých stezek a atletického okruhu na gorodku

' oprava sesutého svahu u kanceláří
' obratnostní dráha na gorodku (trenéň žactva svépomoci s rodiči) - úkol z 2017

' běžné terénní úpra}y v pruběhu roku

Údržba areálu - správci
' M. Faltus (OSVČ) - ved. správce areálu (IV-X. klub, XI.-n. ČSB)
' Tadeáš Majvald (OSVČ) a Vladimír Mikyska (OSVČ) - správcové (technici) - hrazeni resp,

děleni z přispěvku ČSB (Talent 19 - MŠMT)

chata v lomu
' rekonstrukce koupelen a toalet v I.patře

' lrymalování části chaty, nátěr zábradlí

Vozový park a technologie umělého zasněžování
' nově od ČSS priděten WV Crafter od RD - využití pro SCM, příp. SpS (dle domluvy mezi

ved.trenéry) - dořešit převod

' běžná ú&žba a servis technickébo zařizeni zasněžování (rolba, 2x sněžný skutr, sněžná děla)

' běžná údržba a pruběžný servis všech vozidel (2x VlV Transporter, 2x VW Crafter, traktor New
Holland Boomer + vlek sklopný, sekačka Stiga, Škodu Fubiu, vlek Veloexport - sklopná plošina,

vlek s plachtou Agados bržděný, vlek bez plachty)
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V Letohradě 9. 4. 2019

Tel.: 606 942 60()
E-mail: biatlon@ořlicko.cz, wWW,biatlonletohrad.cz

iimil vávra
ístopředscda klubu


