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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE 
pobočného spolku Klub biatlonu Liberec 

 

Výborová schůze pobočného spolku Klub biatlonu Liberec (dále jako „Klub“) proběhla v neděli 
24. listopadu 2019 v 18 hodin v objektu klubu biatlonu v Liberci 14, Krakonošova 330. 
 

Přítomni :  Regner Milan, Regner Tomáš, Pavel Neckář a přizvaní zástupci rodičů (Rostislav 
Závacký) a trenérů (Pavel Farský) 

 

Program : 
 

1. Organizace tréninků v zimě 
2. Závod v biatlonu – začátek února 2019 
3. Zbraně na jarní sezónu + evidence spotřeby střeliva + zajištění zbrojního skladu 
4. Úhrada malorážkového střeliva 
5. Mladí závodníci – nábor, trénink 
6. Docházka na tréninky 
7. Členská schůze – program, pozvánky 
8. Priority s výhledem na příští rok 
9. Granty, sponzoři (loga na web, poděkování) 
10. Různé 

 
ad 1) Dohodnuto ponechat dosavadní dny tréninků i na zimu – úterý a středa běžecké tréninky 

(podle počasí Vesec na kolečkových lyžích a Městský stadion nebo lyže Bedřichov, ev. Vesec, 
pokud bude zasněžován), čtvrtek střelecké tréninky. Začátky všech tréninků od 17 hodin. 

 

ad 2) Na našich žákovských závodech 1. února 2020 je třeba začít pracovat, přestože se kryjí se 
závody v Harrachově, uspořádáme je. Úkoly – Farský materiál, Regner T. příprava tratí, 
Neckář – zajištění střelnice, Závacký zajištění areálu (hotovo), shánět skůtr na úpravu tratí 
v případě menšího množství sněhu (Neckář). Neckář informoval o možnosti využít novou 
firemní rozhlasovou aparaturu.   
 

 ad 3) Regner T. informoval o zajištění malorážných zbraní pro současné vzduchovkáře od jarní 
sezóny – je třeba ještě dodělat pažby ke dvěma hlavním ZKM 456 a shánět levou pažbu pro 
Štěpána (dotazy na závodech a v organizacích, odkud je šance dostat zbraně při splnění 2.VT 
ve vzduchovce v M a W15 – úkol Tomáš). Vzduchovky na zimní sezónu – mají přijít nebo už 
jsou 2xSteyer (nová a použitá) a 2x Haman (zatím v nástřelu středové zásahy nízko – Regner 
M. se spojí se šéfem komise mládeže, ev. Hamanem). Zajištění skladu – zjistí typ a cenu 
Neckář.  

   

ad 4) Milan Regner navrhl zrušit úhradu malorážkového střeliva závodníky a uhradit komplet 
klubem. Schváleno. 

 

ad 5)  Regner M. navrhl zvětšit počet členů klubu – nutné i pro granty. Zřídit skupinu začátečníků, 
zapojit dalšího trenéra (Závackého) a vést tréninky začátečníků odděleně. Schváleno, je 
možné již rozšiřovat tuto možnost (průběžný nábor členů) na veřejnosti (spolužáci ve 
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školách, kolegové na pracovišti atd.). Nový trenér ještě promyslí den a čas tréninku a odkdy 
se začne (zima nebo až jaro).  

 

ad 6) Farský Pavel zavedl tabulku na docházku na tréninky a závody. Kladně hodnoceno, ale ještě 
je třeba dopracovat (uzamčení). 

 

ad 7) Rozhodnuto svolat členskou schůzi na úterý 3.  prosince a vyhlásit zároveň bazar. Pozvánku 
zajistí Milan Regner. Vzít s sebou klubové oblečení - přednostně zimní, kdo nemá, letní 
(případně vzít něco navíc pro nové členy) – foto pro sponzory – požádat pana Janouška 
(zajistí Regner M.). 
 

ad 8) V současné době je třeba urychleně vyřešit:  
a) Zábrany vstupu na malorážkové střelnici – namontování plechů 
b) Další světlo na boku malorážkové střelnice – osvětlení přiběhnutí a odběhnutí ze 

střelnice 
c) Připravit úpravu střeliště na vzduchovkové střelnici – zjistit přesné rozměry (na 

hloubku?), možnosti materiálu (poměr cena x výkon) a možnosti zpracování (vlastní síly, 
firma). Návrh a cenové možnosti zkusí připravit Neckář a Farský, Závacký zkusí probrat 
možnosti financování městem. V této souvislosti také M. Regner informoval o grantech a 
sponzorech pro tento rok v souvislosti s možnostmi financování této úpravy. Byly také 
vyjasněny představy jednotlivých členů výboru k této akci a nalezena shoda v jejím 
technickém provedení. Bylo by vhodné ji směřovat na podzim 2020, aby nezasahovala do 
našeho květnového závodu a přes zimu došlo ke zpevnění této úpravy. 

 

ad 9)  Tomáš Regner pošle předsedovi všechna loga sponzorů, aby se mohly připravit zprávy a 
poděkování pro sponzory.  

 

ad10) Různé 
a) Tréninkové plány – Milan Regner doporučuje zavést jednoduché tréninkové deníky pro 

skupinu pokročilých mladých sportovců – zvýšení zájmu dětí o přípravu. Schváleno, 
připraví Farský. 

b) Milan Regner zajistí kalendářní plán na sezónu (nejdříve poslat trenérům) a připraví 
k rozdání na členské schůzi. 

c) Neckář informoval o materiálu, který ještě budeme potřebovat od Feromaxu (pozink 
plechy a další - zajistí). 

d) Neckář připomněl sponzorské smlouvy na příští rok – Regner M. připraví pro něj i pro 
rodiče (na členskou schůzi) text žádosti. 

e) Farský – jak řešit parkování v Bedřichově na zimní tréninky. Zjistit možnosti eventuelních 
slev (Farský). Po diskusi zatím navrženo, aby děti platily řidičům 50,- Kč za každý výjezd 
(parkování 100,- Kč + benzín, uvažováno se 3 lyžaři v autě). 

f) Závacký – navrhuje finanční podporu trenérům. Zatím zvážena podpora při jejich závodní 
činnosti – zaplacení ubytování na závodech, další řešení v budoucnosti zvážit. 

g)  Volba nového předsedy na členské schůzi. Regner M. oznámil ukončení ve funkci 
předsedy klubu a představu, jak postupně předá své dosavadní činnosti, aby všechno 
nezbylo na nového předsedu (účetnictví, granty, web, evidenci, starost o areál a další). 
Následně byly členy výbory zvažovány návrhy pro členskou schůzi. Ve výboru by zůstali 
Tomáš Regner a Pavel Neckář, jako předseda bude navržen Závacký, eventuelně se 
dohodnou další možnosti.  

 
 

V Liberci 24.11. 2019                 _______________________ 
                 Milan Regner 

                 předseda klubu 


