Klub biatlonu Letohrad p.s.
Šedivská 839, 561 51 Letohrad

Plán činnosti klubu sezóna 2021
1) Trenérské zabezpečení – odměňováni dobrovolní trenéři s nejvyšším počtem trenérských hodin
z předešlé sezóny (Havlová, Doskočilová, Kubíček, Veselý, Dvořáková - všichni DPP)
• dorost - ved. trenér Lukáš Dostál (OSVČ)
SCM trenéři - Antonín Poláček (OSVČ), Simona Maříková (OSVČ)
Klub sport. I.VT – odp. Yana Pustovalova (OSVČ)
Klub zájmový - Petr Halbrštát
UNI - Aleš Dytrt – koloběžky, kajaky
• žactvo – ved.trenér Jiří Faltus (OSVČ)
SpS – trenéři vč.servisních techniků – Jakub Procházka (OSVČ), Petr Grossmann (DPP),
Jaroslava Havlová (DPP), Adam Strnad, Eva Dvořáková (DPP), Jaroslav Veselý (DPP),
Vlastimil Jakeš, Lucie Motlová,
Nejml.žactvo a přípravka – Radka Doskočilová (DPP), Jan Kubíček (DPP), Soňa
Suchodolová, Jitka Kánská, Jitka Rybková, Marie Málková, Mirka Veselá, Karolína
Burešová.
Ved.trenéři koordinují vzdělávání a doškolování našich trenérů s cílem získání trenérské licence.
2) Sportovní činnost
• Diferenciace přípravy dorostu na základě interních kritérií (SCM x klub) – L. Dostál, trenéři
dorostu
• Provázanost přípravy NEJ st.žáků s dorostem U 16 (vybrané tréninky, případně akce) – J.
Faltus, J. Procházka, L. Dostál
• Příprava a průběžná evidence rozpočtu dorostu (SCM, klub) a SpS (VT, materiál, závody,
běžná režie) – V. Vávra, L. Dostál, J. Faltus v návaznosti na příjmy a úsporná řešení klubu
• Řešení trenérského zabezpečení SCM pro nadcházející sezónu (k 30.4. 2022 končí Yana
Pustovalova, Simča Maříková omezená účast – denní studium VŠ)
• Diferenciace přípravy st. a ml. žactva – oddělení SpS x klub (nejl.st,žáci provázanost
3) Rozpočet
• příprava rozpočtu dorost (SCM, klub) a SpS (VT, materiál, závody, běžná režie) – v souladu
s příspěvky (ČSB, ROP, …) – důsledná evidence vč. kontroly v průběhu celého RTC
• Roční příspěvky (roční členské a oddílové přípěvky) na r. 2021 - navýšení o cca 10%
oproti 2020
4) Závody v areálu biatlonu
• 4.-5.9. 2021
MČR KL
• 7.8. 2021
regionální závod žactva LB
• 9.10. 2021
obratnostní závod žactva (KL a kol. brusle)
• 10.10. 2021
přespolní běh lyžařů – Iscarex cup
• 5.-6.2. 2022
MČR D+D

•
•

12.-13.2. 2022
19.2. 2022

III.ČP žactva
ČMP lyžaři

5) Investice a stavební úpravy v areálu
• Podchod – kolaudace (J. Moravec – dodány podklady)
• Žádost investiční stavební dotace na r. 2021 (rožšíření asf.tratí vč. nového povrchu,
rekonstrukce osvětlení, …) - podána na NSA (30% spoluúčást příslíbil ČSB )
• Tréninková vzduchovková střelnice – součástí TK – studie (v rámci investiční dotace) –
• Příprava k montáži 6ks elektronických pětiterčů vč. monitorů Kornsberg (strojní investice
ČSB)
• Příprava studie - projektu nového 500m asfaltového okruhu nad rybníkem – schůzka
s J.Moravcem (I.pracovní verze) – konzultace na místě s dopravním projektantem Ing.
Sloupem (Litomyšl)
• Upgrade zasněžování – studie TechnoAlpin (na etapy) - p. Hotera (sněžná děla, chladící věž,
…)
• Krycí plachta – zastřešení prostoru před garáží (investiční dotace PK)
Ostatní úpravy v areálu
• výroba a usazení stojanů na kola před chatou
• oprava běžeckých stezek a atletického okruhu na gorodku
• obratnostní dráha na gorodku (trenéři žactva svépomocí s rodiči) – nadále z r. 2017
• běžné terénní úpravy v průběhu roku
• Upgrade wifi sítí (areál, Chata, kancelář, klubovna, výpočetko, …) dle návrhu p. J. Voříška –
3 WIFI: Privat (zaměstnanci klubu – fungují i na ostatních), Host (hosté), Počtáři (výpočetko,
výsledky)
6) Údržba areálu – správcové
• M. Faltus (OSVČ) – ved. správce areálu (IV.-IX. klub, X.-III. ČSB)
• Tadeáš Majvald (OSVČ) a Vladimír Mikyska (OSVČ) – správcové (technici)
7) Chata
• Navýšení cen ubytování vzhledem k předpokládanému navýšení cen elektrické energie +
montáž odděleného elektroměru v Chatě
• Obsazování v pořadí RD a RDJ, SCM, Sps a kluby, ostatní
• Nákup nových matrací vč. podložek a prostěradel
8) Buňkoviště
• výroba a montáž stojanů na vzduchovky ve skládku zbraní
9) Kancelář
• přívod vody vč. odpadu (montáž umyvadla)
9) Vozový park a technologie umělého zasněžování
• vnitřtní směrnice pro užívání (vzor NMnM, Jil, Rover)
• 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 21.5. 2021
Vlastimil Vávra
místopředseda klubu

tel.: 606 942 600
E-mail: biatlon@orlicko.cz, www.biatlonletohrad.cz

