Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha
ze dne 23. 11. 2018 v 19:20 hodin
Přítomni: Macková Martina, Zahrádková Iveta, Hadaš František ml., Jindřiška Vaněčková, Martin
Vaněk
1. Zahájení
Schůzi zahájila předsedkyně Martina Macková.
2. Kontrola úkolů
 Osud strahovské střelnice – trvá
 Vrácení klíčů od Strahova – trvá
 Zaslání výsledovek a položek za každý měsíc – trvá
 Řád střelnice Strahov – trvá
 GDPR – předání formulářů – částečně splněno
 Účet LO – doložení odůvodnění nevyhovění požadavku LO – trvá
 Časomíra – doložení faktury – trvá
 Rámečky pro jmenovky na skříňky – objednání – trvá
 Rozpočet MČR žáků v terčové lukostřelbě – doložení pokladů – splněno
 Odprodej starých hodin/časomíry – splněno
 Příprava halových terčovnic – splněno
 Členská schůze oddílu lukostřelby – svolání - splněno
 Seminář trenérů 2018 – poslání přihlášky – splněno
 Nákup popelnice - trvá
 Dlouhodobé soutěže pro zimní sezónu 2018/2019 – členové byli informováni
 Soustředění 2019 – objednání – splněno

3. Sportovní činnost oddílu – dlouhodobé soutěže, mistrovství a přebory ČR


Zimní sezóna 2018/2019
Plán halových závodů byl změněn následovně: 9 kol Halových závodů Startu Praha, a to ve dnech
24. 11., 1. 12., 15. 12., 29. 12. 2018 a dále 12. 1., 26. 1., 9. 2. a 23. 2. 2019.

4. Administrativa LO


Přijetí nových členů
Výbor LO odsouhlasil přijetí nových členů:
 Prokop Tomáš – 1. 11. 2018
 Kostiantyn Velykorodnyi – 1. 11. 2018
 Petr Klimeš – 1. 1. 2019
 Miroslav Stuchlý – 1. 1. 2019
 Mia Avramov – 1. 1. 2019
 Magdaléna Schovancová – 1. 1. 2019
 Václav Petrák – 1. 1. 2019
 Bartoloměj Vaníček – 1. 1. 2019



Rozpočet LO za rok 2017
LO hospodařil v roce 2017 s výsledkem +24.283,- Kč. Náklady činily celkem 1.058.111,- Kč, výnosy
1.082.394,- Kč.



Grant Můj klub
Oddíl lukostřelby v rámci tohoto grantu obdržel 36.232,39,- Kč. Prostředky byly využity dle
předpisu projektu MŠMT na úhradu nákladů na závody mládeže. Vyúčtování bylo předáno na
sekretariát SK.



Projekt Dary z Loterií
LO v rámci tohoto projektu obdržel 5.555,- Kč na činnost klubu a v rámci odměny za výkonnost
mládeže dále 51.168,- Kč. Prostředky byly využity na vzdělávání trenérů, trenérsko-metodický
servis mládeže a na nákup materiálu dle podmínek projektu. Vyúčtování bylo předáno na
sekretariát SK.



Odměny za vedení kurzů lukostřelby
o

Organizace kurzu začátečníků červenec až říjen 2018
▪

Martin Vaněk

10.000,- Kč; DPP a úhrada – úkol František Hadaš ml.



VS ČLS 27. 10. 2018 v Nymburce
Za LO se schůze účastnila Martina Macková. Všechny potřené informace lze nalézt zde:
https://www.czecharchery.cz/cz/usneseni-z-valnych-shromazdeni/. Nejdůležitějším bodem byl
Aktiv STK, kde proběhla příprava kalendáře ČLS pro sezónu 2018-2019, dlouhodobých soutěží
přímých a korespondenčních, příprava jednotlivých MČR a přeborů. LO bude technicky
zabezpečovat 2. kolo 1. ligy mužů a žen v terčové lukostřelbě a 4. kolo terénní ligy oddílových
družstev.



Síň slávy
Významné osobnosti české lukostřelby rozšířily Síň slávy ČLS a řadu čestných členů ČLS.
Informace jsou dostupné zde:
https://www.czecharchery.cz/cz/aktuality/vyznamne-osobnosti-ceske-lukostrelby-rozsirilysin/#article_49331. Z našeho oddílu byla jako 21. člen do síně slávy uvedena Martina Macková.



Lukostřelec roku
Proběhla anketa lukostřelec roku. Informace lze nalézt zde:
https://www.czecharchery.cz/cz/aktuality/anketu-lukostrelec-roku-2018-vyhralamarie/#article_49332. Z našeho oddílu byli nominováni Martina Macková a Martin Vaněk.



Žebříček WAE
WAE zveřejnil žebříček 50 nejlepších lukostřelců uplynulé sezóny. V kategorii muži kladkový luk
se Martin Vaněk umísti na 49. místě. Celkový žebříček lze nalézt zde:
http://www.archeryeurope.org/index.php?option=com_content&view=article&id=801&Itemid=
167.



Seminář trenérů 2018
TMK ČLS připravilo každoroční seminář trenérů v termínu 17.-18. 11. 2018 ve sportovním centru
Nymburk. Letošní seminář byl ryze lukostřelecký, pozvání TMK přijal jeden ze špičkových
lukostřelců své doby a nyní trenérů v Evropě, Wietse van Alten. Výbor LO odsouhlasil podporu
účastníků Jindřišky Vaněčkové, Ivety Zahrádkové a Františka Hadaše ml. a Štěpána Vlčka v částce
3.049,- Kč. Pan Štěpán Vlček se finanční podpory vzdal a semináře se účastnil na vlastní náklady.

Částka ve výši 1.549,- Kč bude přeúčtována zpět do oddílu. Výdaj bude přeúčtován do dotace
Dary z loterií.


Školení trenérů III. třídy 2018 - 2019
V termínu 9. – 11. 11. 2018 a 30. 11. – 2. 12. 2018 nebo 25 – 27. 1. 2019 probíhá školení trenérů
3. třídy. Výbor LO schvaluje uhrazení poplatků za účast Ivety Zahrádková a Sáry Ditrichové
v celkové výši 6.438,-Kč z financí LO. Výdaj bude přeúčtován do dotace Dary z loterií.



Trenéři
Oldřich Hašek se k 21. 11. 2018 stal trenérem ČLS II. třídy.



Soustředění 2019
Objednávka byla zaslána. Nyní je nutné dohodnout s majitelem okolních pozemků, obcí Lipnice
nad Sázavou, možnost stavby okruhu – úkol Iveta Zahrádková

5. Úkoly












Vrácení klíčů od Strahova – trvá:
Jakub Srnka klíč
č. S26,
Richard Maška
č. S27 - spící člen
Drozdenko Daria
č. S18
Osud strahovské střelnice – trvá
Zaslání výsledovek a položek za leden 2018 a každý další měsíc – trvá
Řád střelnice Strahov – trvá
Účet LO – doložení odůvodnění nevyhovění požadavku LO – trvá
Časomíra – doložení faktury – trvá
Rámečky pro jmenovky na skříňky – objednání – trvá
Nákup popelnice – trvá
Soustředění 2019 – využití okolních pozemků – Iveta Zahrádková
příprava DPP – František Hadaš ml.

Skončeno v 20:20 hodin.
Zapsala: Iveta Zahrádková

