
 

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

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

NÁVRH ZÁPISU Z ČLENSKÉ SCHŮZE 
 

25.listopadu 2021– schválení maily do 30. ledna 2022 
 

 

  
 

Program : 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu schůze 
3. Informace o aktuálním stavu klubu – změny od poslední členské schůze (Pavel 

Farský, hospodaření – Rosťa Závacký) 
4. Poděkování rodičům za spolupráci a pomoc (brigády, doprava …) 
5. Zhodnocení sezóny – mládež (Tomáš Regner, Pavel Farský) 
6. Technické požadavky pro další činnost klubu – co se udělalo a co je před námi (Blesk) 
7. Co nás čeká –  

a. plán závodů  
b. plán tréninků – úterky Vesec, středy nárazově na sezvání, čtvrtky střelnice. Je 

tu i možnost jezdit do Jablonce, ale je nutné abyste si zajistili dopravu + brát si 
zbraně domů (zbrojní průkaz), protože Tomáš nestíhá být na střelnici o půl 
hodiny dříve, aby vám zbraně vydával. 
Když bude sníh, budeme preferovat Bedřichov, opět bude potřeba spolupráce 
rodičů na dopravě. 

c. požadavky trenérů – mimo jiné chodit na tréninky o 15 minut dříve a připravit 
střelnici (Tomáš, Fary)  

8. Zdravotní prohlídky (Rosťa) 
9. Brigáda (Blesk) – tuto sobotu kdo bude moct, tak budeme rádi 

a. dřevo 
b. osvětlení vzduchovkové střelnice 
c. listí 
d. světlo buňky průjezd mezi střelnicemi 

10. Změny ve fungování klubu, potřeby, představy, příspěvky, dary. 
a. Změna výše příspěvků žáci 2000,-/pololetí  
b. Změna výše příspěvků dorost 2500,- /pololetí 

s tím, že klub bude platit za závodníky startovné na závodech v biatlonu a 
letním biatlonu. 

Přestávka – dohoda o NMNM 
11. Diskuse 
12. Návrhy, změny, organizace klubu, volba nového výboru klubu 
13. Závěr 

 

 
ad 1) Schůze byla zahájena v plánovaném datu a čase, vzhledem k počtu přítomných byla 

schůze usnášení schopna. 
 
ad 2) Program schůze by schválen jednohlasně 
 
ad 3) Hlavní změnou v klubu je „generační obměna“, staré známé tváře z žákovských 

kategorií nám postupně odcházejí na malorážku anebo do jiných klubů. Tři členové 
svou činnost v klubu ukončili. Také jsme nabrali velké množství nových členů do 
žákovských kategorií a paradoxem je, že ač v minulosti dominovaly našemu klubu 
dívky, tak nyní začínáme vypadat jako chlapecká kolej. Ale určitě nás těší zájem o 

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


biatlon a náš oddíl, a to bez rozdílu pohlaví. Rosťa Závacký přednesl zprávu o 
hospodaření. V den schůze bylo na klubovém účtu přes 66 tisíc. Dotace za rok 2021 
klub získal ve výši 242 tisíc. Peníze byly použity na nákup zbraní, nábojů a jiného 
potřebného materiálu pro chod klubu. Dále na pojištění majetku, přizdění a odvlhčení 
malorážkového trezoru, kominické práce včetně revize a na pravidelné výdaje 
(energie a odpad). Bod byl jednohlasně vzat na vědomí přítomnými členy. 

ad 4) předseda klubu poděkoval rodičům za nadstandardní pomoc a podporu klubu. Bod 

bez usnesení. 

ad 5) Trenéři zhodnotili sezónu v letním biatlonu (biatlonová byla zrušena), vyzdvižen byl 

úspěch Bery Lajtkepové, která vyhrála Český pohár v LB a také našich dvou 
závodnic v kategorii W41, které také posbíraly mnoho úspěchů v LB. Bod vzat na 
vědomí. 

ad 6) Technické požadavky pro další činnost klubu – co se udělalo a co je před námi 

(Pavel Neckář). Byly představeny realizované projekty na zvelebení areálu 
(vzduchovková střelnice, sklad zbraní, WC….). Bod plynule přešel k plánovaným 
projektům na rok 2022 (osvětlení vzduchovkové střelnice, osvětlení cesty mezi 
střelnicemi, …). Bod vzat na vědomí. 

ad 7) 1. Co nás čeká – byl představen plán závodů na zimu 2022. Byl představen systém 
tréninků na zimu 2022: úterky Vesec, středy nárazově na sezvání, čtvrtky střelnice. 
Je tu i možnost jezdit do Jablonce, ale je nutné abyste si zajistili dopravu + brát si 
zbraně domů (zbrojní průkaz), protože Tomáš nestíhá být na střelnici o půl hodiny 
dříve, aby vám zbraně vydával.Když bude sníh, budeme preferovat Bedřichov, opět 
bude potřeba spolupráce rodičů na dopravě. Požadavky trenérů – mimo jiné chodit 
na tréninky o 15 minut dříve a připravit střelnici (Tomáš, Fary). Bod schválen 
jednohlasně. 

ad 8) Zdravotní prohlídky – předána informace o nutnosti zajistit závodníkům zdravotní 
prohlídku (rodiče). Bod bylvzat na vědomí. 

ad 9) Brigáda (Blesk) – tento bod byl projednán v předstihu v bodě 6. 

ad 10) Členská schůze schválila navýšení členského příspěvku u závodníků v žákovských 
kategoriích na 2000,- v dorosteneckých kategoriích na 2500,- za půl roku s tím, že 
klub bude platit za závodníky startovné na závodech v biatlonu a letním 
biatlonu.Klubové příspěvky a dary na lyžařské vybavení a oblečení zaručují 
přispěvatelovi či dárci, že jim vybrané a zaplacené vybavení či oblečení připadne 
automaticky do osobního vlastnictví a to po uplynutí 12 měsíců od jeho zaplacení. Do 
té doby je toto vybavení a oblečení výhradně majetkem klubu. Toto usnesení platí i 
zpětně na již zaplacené příspěvky na vybavení a oblečení v minulých letech. Toto 
vybavení a oblečení není po 12 měsících vedeno v klubové evidenci jako jeho 
majetek 

ad 11) Diskuze – bez usnesení 

ad 12) Bez návrhů na změny – bez usnesení. 
 

ad 11) Závěr 

Výše uvedený návrh zápisu z členské schůze bude zaslán všem členům klubu – ty 
prosíme, aby do 30.1.2022 poslali připomínky k zápisu, další návrhy nebo prohlášení, 
že schvalují navržený zápis. Na tomto základě bude všem členům klubu zaslán a na 
klubovém webu zveřejněn konečný zápis z členské schůze. 

 
 



V Liberci 25.1. 2022 
       __________________          __________________ 

Pavel Farský            Pavel Farský   
         zapisovatel             předseda   
 
Přílohy: 

1) Seznam mailových adres, na které byl zápis zaslán 


