
 

 

Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha 
ze dne 18. 1. 2018 v 20:00 hodin 

 
Přítomni: Macková Martina, Vaněk Martin, Vaněčková Jindřiška, Zahrádková Iveta, Hadaš František 
ml. 
 
1. Zahájení  
Schůzi zahájila předsedkyně Martina Macková. 

2. Kontrola úkolů 

 Síň slávy – trvá 

 MČR žáků 2018 – žádost o grant – trvá 

 Osud strahovské střelnice – trvá 

 Závody v terénní lukostřelbě 28. 4. a 29. 4. - trvá 

 Vyúčtování evidence členské základny na sezónu 2017 – 2018 – splněno  

 Nákup materiálu a sportovních pomůcek – splněno 

 Vrácení klíčů od Strahova – trvá 

3. Sportovní činnost oddílu – dlouhodobé soutěže  

 Přebor smíšených družstev - kladkový luk  - družstvo odstřílí druhé kolo dne 27.1.2018 

 I. Liga družstev mužů – reflexní luk – družstvo odstřílelo druhé kolo dne 13. 1. 2018 
s výsledkem 1568 bodů  

 Liga družstev žen – reflexní luk - družstvo odstřílí druhé kolo dne 3. 2. 2018 

 Přebor družstev dorostu – reflexní luk – družstvo odstřílí druhé kolo dne 20.1.2018 

 Liga družstev žáků – reflexní luk - družstvo odstřílelo druhé kole dne 13. 1. 2018 s výsledkem 
1613 bodů  

 Přebor smíšených družstev – holý luk – družstvo B odstřílelo druhé kolo dne 13. 1. 2018 
s výsledkem 1307 bodů, družstvo A odstřílelo druhé kolo téhož dne s výsledkem 1465 bodů  

 
4. Administrativa LO 
 
 Závod Marktredwitz 2018 

Závodu se bude účastnit 27 střelců. Bylo uhrazeno startovné ve výši 354 Eur. Na závod se bude 
odjíždět 11. 2. 2018 v 5:30 hod ze Smíchovského nádraží. Účastníci budou informováni 
samostatným emailem.  
 

 Přijetí nových členů 
o Filip Dvořák – k 1. 1. 2018 
o Lubomír Andrisek – k 1. 1. 2018 
o Jiří Medvěd – k 1. 2. 2018 

 
 Členské příspěvky 

Po výzvě někteří členové LO uhradili členské příspěvky za rok 2017. Členové LO, kteří dosud 
neuhradili členské příspěvky pro rok 2017 a kteří se účastní tréninků a jiných aktivit LO a SK: 

 Chevallier Pierre 

 Kučera Ondřej 

 Orlický Mikoláš 

 Štastný Petr 

 Melicher Erik 



 

 

budou vyzváni, aby tak neprodleně učinili, nejpozději do 31. 1. 2018. – úkol Martina Macková. 
Pokud v náhradním termínu nedojde k úhradě, budou tito členové vyřazeni z evidence LO. 

  
Ostatní členové, kteří neuhradili členské příspěvky, a v roce 2017 nebyli aktivní: 

 Azarenko Alexandra 

 Hevele Ondřej 

 Prokšová Markéta 

 Šebesta Pavel 

 Trnka Ladislav 

 Bahbouhová Johanka 

 De Busschere Mathias 

 Dindošová Agáta 

 Fanta Ondřej 

 Kalousek David 

 Svoboda Filip 
 

jsou na základě rozhodnutí výboru vyřazeni z evidence LO. Výbor LO tímto zároveň dává podnět 
výboru SK k vyřazení z evidence těchto lidí z SK.  

 
 Směrnice o platbách členských příspěvků SK 

František Hadaš jako zástupce výboru SK přislíbil zaslat k připomínkám ostatním členům výboru 
LO připravenou směrnici SK, a to nejpozději do konce ledna 2018. – úkol František Hadaš ml.  
 

 Oddílové příspěvky na rok 2018 
Do 28. 2. 2018 bude členům rozeslána informace o výši a způsobu úhrady členských příspěvků na 
rok 2018. – úkol Martina Macková 

 
 Ukončení členství 

Apolena Kučerová požádala o ukončení členství a přesunutí do režimu kurzů lukostřelby. Výbor 
LO ukončení členství schvaluje.  
Babeta Wünschová požádala o přestup do LK Žebrák. Výbor LO ukončení členství schvaluje.  
 

 Úhrada kurzů lukostřelby 
Výbor LO schválil možnost úhrady těchto kurzů proti faktuře SK. 
 

 Školení kandidátů na rozhodčí lukostřelby a rozhodčích lukostřelby 
Novým rozhodčím 3. třídy se stali Dagmar Heřmánková a Oldřich Hašek. Jindřiška Vaněčková si 
zvýšila kvalifikaci na 1. třídu. Martina Macková obhájila kvalifikaci na 1. třídu.  
 

 Výroba medailí 
Výbor LO schvaluje náklad na výrobu 30 sad medailí s vlastním emblémem v celkové ceně do 
6.300,- Kč – úkol Jindřiška Vaněčková 
 

 Pronájem materiálu od ČLS pro dorost 
Výbor LO schvaluje úhradu pronájmu pro: 

 František Heřmánek – 1. 4. 2018 – 30. 9. 2018 v ceně 900,- Kč 

 Tereza Veverková – 1. 4. 2018 – 30. 9. 2018 v ceně 600,- Kč 

 Adéla Čížková – 1. 3. 2018 – 31. 8. 2018 v ceně 600,- Kč 
        Celková cena podpory je 2.100,- Kč – úkol Martina Macková 
 
 



 

 

5. Úkoly 
 

 Vrácení klíčů od Strahova – trvá: 
Jakub Srnka klíč  č. S26, 
Ladislav Fiala klíč  č. S34 a čip č. 7 
Vojtěch Novotný       č. S13  - spící člen 
Richard Maška  č. S27  - spící člen 

 Síň slávy – trvá 

 Osud strahovské střelnice – trvá  

 MČR žáků 2018 – žádost o grant – trvá 

 Závody v terénní lukostřelbě 28. 4. a 29. 4. - trvá 

 Členské příspěvky 2017 – výzva – úkol Martina Macková 

 Směrnice o platbách členských příspěvků SK – zaslat výboru LO – úkol František Hadaš 

 Oddílové příspěvky na rok 2018 – úkol Martina Macková 

 Výroba medailí – úkol Jindřiška Vaněčková 

 Pronájem materiálu od ČLS pro dorost – úkol Martina Macková 

Skončeno v 21:40 hodin. 
Zapsala: Iveta Zahrádková   


