
 

 KLUB BIATLONU LIBEREC, p.s.  
Krakonošova 330,  460 14 Liberec 

www.biatlonliberec.cz  info@biatlonliberec.cz  tel.725 515 203 
 
 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 
 

28. ledna 2020 (úterý) v 17,00 v objektu klubu 
v Krakonošově ulici 330 v Ruprechticích  

 

Přítomni :  Dle listiny přítomných – celkem 25 členů z 33, viz Listina přítomných,  
příloha č.1 

Omluveni:  Ryvolová, Patzák 
 

Program : 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu schůze 
3. Informace o aktuálním stavu klubu – změny od poslední členské schůze, aktuální stav 

financí (Regner Milan) 
4. Zhodnocení letní sezóny – mládež (Regner Tomáš, Farský) 
5. Technické požadavky pro činnost klubu – co se udělalo a co je před námi (Pavel 

Neckář) 
6. Co nás čeká v zimní sezóně – plán závodů a tréninků, požadavky trenérů (Tomáš 

Regner) 
7. Diskuse 
8. Návrhy, změny, organizace klubu, volba nového výboru  
9. Závěr 

 

ad 1) Jednání zahájil v 17,00 pan Regner Milan, který uvítal všechny přítomné, 
konstatoval, že jsou podepsáni na Listině přítomných, která je nedílnou součástí 
tohoto zápisu. Dále seznámil přítomné s programem jednání této schůze a účastí. 
Konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. 
 

ad 2) Program schůze byl schválen. 
 

ad 3) Informace o aktuálním stavu klubu 
Tyto informace podal pan Milan Regner, doplnil informace z pozvánky. Poděkoval 
všem členům klubu a jejich rodičům za pomoc při zajišťování všech akcí. Připomněl 
připravovanou akci – biatlon ve Vesci 1. 2. 2020. Zmínil zápis z poslední schůze 
výboru klubu zejména s ohledem na doporučené změny – finance malorážkaři, nábor 
dalších členů. Vázáno na zapojení dalšího trenéra (Rostislav Závacký) a zřízení 
skupiny začátečníků. Informoval také o stavu financí, schválených grantech a dalších 
zdrojích financí v sezóně. Je třeba nadále věnovat pozornost grantům i shánění 
sponzorů s příspěvkem pro klub v jakékoliv výši.   

 

ad 4) Zhodnocení letní sezóny – žáci, dorost, dospělí 
Pan Tomáš Regner informoval o stavu základny mladých závodníků (vzduchovka) a 
způsobu práce skupiny malorážkařů. Zhodnotil i výsledky mladších (největším 
úspěchem bylo zlato ze štafety na MČR Anety Závacké a bronz Petra Patzáka 
v jednotlivcích tamtéž). Kladem byl i přestup malorážkařů do Kornspitzu (Ondra 
Jiránek) a Sportovního gymnázia v Jablonci (Markéta Farská). Zdůraznil, že zatímco 
v žákovských kategoriích se budeme snažit o co nejlepší výsledky, přestupy našich 
nejlepších závodníků v kategoriích dorostu do spičkových klubů v Jablonci by měly 
být naším cílem. Vyzvedl i úspěchy starších závodníků - Janu Farskou (mistryni ČR) 
a Janu Gittlerovou.   
 

ad 5) Technické požadavky pro činnost klubu  
Pan Pavel Neckář informoval o stavu technické základny klubu se zaměřením na 
aktuální stav a nezbytné úpravy, nutné pro zlepšení podmínek fungování klubu. Zde 
se podařilo hodně práce udělat na podzim, ale ještě nás čekají některá dokončení 

http://www.biatlonliberec.cz/
mailto:biatlon@vrchlickeho.cz


provedených úprav. Poděkoval všem, kteří se účastnili brigád. Příští rok je třeba se 
pokusit o vybudování střeliště ze zámkové dlažby na vzduchovkové střelnici a 
věnovat se drobným vylepšením areálu. Pan Závacký bude sledovat eventuální 
zařazení akce střeliště do participativního rozpočtu města.  
 

ad 6) Co nás čeká – plán závodů a tréninků, požadavky trenérů  
Všem členům klubu byl zaslán kalendářní plán na zimní sezónu, který byl na schůzi 
upřesněn. Je třeba přizpůsobovat režim v rodinách závodníků plánu závodů, aby se 
všichni účastnili co největšího počtu závodů a co nejlépe se tak umístili 
v republikovém žebříčku. Znovu bylo připomenuto, že výsledky v zimní sezóně jsou 
pro klub daleko důležitější, než v létě.  

 

ad 7) Diskuze  
V diskuzi byly především řešeny další možnosti zlepšení tréninkových podmínek pro 
zimní přípravu. Pro příští zimní sezónu přislíbil Tomáš Regner zajištění soustředění 
před zahájením zimní sezóny (tunel v Německu, soustředění v Alpách apod.). Dále 
byly diskutovány podmínky zimních tréninků již v této sezóně (Bedřichov) 
 

ad 8) Návrhy, změny, organizace klubu, volba nového výboru klubu 
Členská schůze schválila některé návrhy z výborové schůze: 
Z nich zejména změnu ve financování přípravy malorážkařů – pokud se situace 
v počtu dorostenců a klubové finanční prostředky výrazně nezmění, odpadnou 
příspěvky malorážkařů na střelivo. 
Bude založena skupina začátečníků s trenérem Závackým – trénink jednou týdně, 
postupný přestup nejlepších do skupiny trenéra Farského. 
Byl schválen postup při organizování lyžařských tréninků v Bedřichově. Děti budou 
za výjezd přispívat řidičům 50,- Kč, aby se uhradily náklady na benzin a parkování. 
  

Předseda klubu oznámil, že končí ve funkci předsedy klubu a seznámil přítomné 
s návrhem na volbu výboru pobočného spolku: 
 

Pavel Farský, rodné číslo 740408/2609, bytem Hrádek n.N., Oldřichov na Hranicích 
94 – předseda klubu 
Tomáš Regner, rodné číslo 750307/2588, bytem Liberec 14, Mošnova 513/9 – 
místopředseda 
Rostislav Závacký, rodné číslo 760530/2287, bytem Liberec 6, Sametová 737/25 - 
hospodář 
 

Všichni navržení funkcionáři tříčlenného výboru byli členskou schůzí jednomyslně 
schváleni.  
Dále členská schůze pověřuje všechny členy výboru, že mohou samostatně 
zastupovat klub – jsou tedy každý statutárním zástupcem klubu. Všichni mohou 
samostatně čerpat finance z bankovního účtu a z úvěrové karty. 
Ve své činnosti se pobočný spolek bude nadále řídit Stanovami ČSB.  
Bylo schváleno založení nového účtu u Fio banky – č.ú. 2001714370/2010. Na tento 
účet se postupně převedou všechny finance z dosavadního účtu u ČS (po vyúčtování 
schválených grantů) a ten se následně zruší.  
 

ad 9) Závěr 
Závěr schůze provedl nový předseda klubu. Shrnul předložené návrhy a konstatoval, 
že byly schváleny. 
Členská schůze byla potom ve 20,30 hodin ukončena a pokračovalo se školením pro 
zájemce o mazání lyží a jejich údržbu, které provedl nový předseda. 

 
 

 

V Liberci 28. 1. 2020  
       __________________          __________________ 

Milan Regner                    Pavel Farský   
                        zapisovatel                     předseda   
 
Přílohy: 

1) Listina přítomných   


