Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha
ze dne 18. 10. 2018 v 19:00 hodin
Přítomni: Macková Martina, Zahrádková Iveta, Hadaš František ml., Jindřiška Vaněčková
Omluven: 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
 Účet LO – doložení odůvodnění nevyhovění požadavku LO – trvá
 Časomíra – doložení faktury – trvá
 Rozvrh tělocvičen – žádost přidělení dalších hodin – splněno
 Rozvrh tělocvičen – požádání o rozvrh oddílu stolního tenisu – splněno
 Rámečky pro jmenovky na skříňky – objednání – trvá
 Rozpočet MČR žáků v terčové lukostřelbě – doložení pokladů – trvá
 Kontrola předložených účetních dokladů za duben – srpen 2018 – splněno
 GDPR – předání vyplněných souhlasů - splněno

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






MČR dorostu a dospělých v terénní lukostřelbě 2018 – Čechy pod Kosířem
Za LO se MČR dorostu a dospělých účastnilo 12 lukostřelců. Martin Vaněk v kategorii
muži kladkový luk obsadil první místo a získal titul Mistra ČR a zlatou medaili. František
Heřmánek v kategorii kadeti reflexní luk obsadil první místo a získal titul Mistr ČR a zlatou
medaili. Ladislav Krumpolec v kategorii senioři kladkový luk obsadil druhé místo a získal
stříbrnou medaili. Miloslav Martínek v kategorii senioři holý luk obsadil druhé místo a
získal stříbrnou medaili. Richard Kocourek v kategorii muži holý luk obsadil druhé místo a
získal stříbrnou medaili. Jindřiška Vaněčková v kategorii ženy reflexní luk obsadila třetí
místo a získala bronzovou medaili. Jonáš Čábelka v kategorii kadeti reflexní luk obsadil
třetí místo a získal bronzovou medaili. Družstvo ve složení Martina Macková, Martin
Vaněk a Jindřiška Vaněčková obsadilo první místo a získalo titul Mistr ČR a zlaté medaile.
Družstvo kadetů ve složení Adéla Čížková, Jonáš Čábelka a František Heřmánek obsadilo
třetí místo a získalo bronzové medaile. Kategorii ženy holý luk vyhrála Martina Macková.
MČR dorostu v terčové lukostřelbě
Za LO se účastnili 4 lukostřelci. Jonáš Čábelka obsadil v kategorii kadetů první místo a
získal titul Mistr ČR a zlatou medaili. Družstvo kadetů ve složení Jonáš Čábelka, Adéla
Čížková, František Heřmánek a Šimon Bárta obsadilo druhé místo a získalo stříbrnou
medaili.
MČR žactva v terénní lukostřelbě – Votice
Za LO se MČR účastnilo 6 lukostřelců. Meda Čapková v kategorii starší žákyně obsadila
první místo a získala titul Mistryně ČR a zlatou medaili. Rovněž Tereza Veverková
v kategorii mladší žákyně obsadila první místo a získala titul Mistryně ČR a zlatou medaili.



Richard Krejčí v kategorii starší žáci obsadil druhé místo a získal stříbrnou medaili.
František Heřmánek obsadil třetí místo a získal bronzovou medaili. Družstvo starších žáků
ve složení Meda Čapková, Richard Krejčí, František Heřmánek a Jakub Štětka obsadilo
první místo a získalo titul Mistr ČR a zlaté medaile.
Dlouhodobé soutěže
o Liga oddílových družstev v terénní lukostřelbě
Oddílové družstvo ve složení Martina Macková, Richard Kocourek, Milan Hladil,
Jakub Laciga, Jindřiška Vaněčková, Martin Vaněk, Ondřej Peroutka a Ladislav
Krumpolec obsadilo na posledním závodě ve Voticích první místo a stalo se
vítězem terénní ligy.

4. Administrativa LO


Ukončení členství
Dne 1. 10. 2018 požádala matka Kryštofa Kadeřávka o ukončení členství. Výbor LO schvaluje
ukončení členství, příspěvky za rok 2018 jsou zaplacené.



Rozpočet dlouhodobé soutěže – terénní liga
V rámci výdajů LO na čtvrté kolo dlouhodobé soutěže bylo postupováno dle stanovených a
schválených postupů. Celkový výdaj činil 3.120,- Kč. Výdaj je nákladem LO.



Rozpočet MČR dospělých a dorostu v terénní lukostřelbě
V rámci výdajů LO na tyto závody bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkové náklady činily 30.868,- Kč. Výdaj je nákladem LO.



Rozpočet MČR dorostu v terčové lukostřelbě
V rámci výdajů LO na tyto závody bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkové náklady činily 3.200,- Kč. Výdaj je nákladem LO.



Rozpočet MČR žáků v terénní lukostřelbě 2018
V rámci výdajů LO na tyto závody bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkové náklady činili 3.390,- Kč. Výdaj je nákladem LO.



Rozpočet MČR v 3D lukostřelbě 2018
Rozpočet závodu je naplánován do celkového výdaje 2.900,- Kč. Výdaj bude nákladem LO.



Žádost o příspěvek na činnost ze zdrojů SK
LO žádá o příspěvek na novou časomíru ve výši pořizovací hodnoty produktu 67.663,- Kč.
Časomíra Lukostřelba P-M26.Multi/GPS + příslušenství = 39.930,- Kč
Zobrazovač - odpočet 2ks + příslušenství = 27.733,- Kč



Žádost o příspěvek na činnost ze zdrojů programu činnost klubu MŠMT
LO žádá o podporu účasti na MČR a Přeborech ČR ve výši poloviny nákladů cca 60.000,- Kč.



Podpora ligových soutěží terčová a terénní
Dík úspěšnosti našich ligových družstev terčové ligy mužů RL, žen RL, mužů KL a terénní ligy
smíšeného družstva náš oddíl získal dotaci z programu MŠMT 54.000 Kč. Tato dotace pokryje
náklady na účast střelců na jednotlivých kolech.



Odprodej starých hodin / časomíry
LO výbor rozhodl o odprodeji starých hodin/časomíry za částku 1.000,- Kč a odvoz. Zájemce SK
Rapid Praha. Kupní smlouva – úkol František Hadaš ml., předání – úkol Martin Vaněk



Zimní sezóna 2018/2019
Členům LO byl rozeslán kalendář pro zimní sezónu 2018/2019. LO plánuje uspořádat 9 kol
Halových závodů Startu Praha, a to ve dnech 24. 11., 1. 12., 15. 12., 29. 12. 2018 a dále 5. 1., 12.
1., 26. 1., 9. 2. A 23. 2. 2019.



Příprava halových terčovnic
Příprava terčovnic – úkol František Hadaš ml.



Odměny za vedení kurzů lukostřelby a tréninky mládeže
o

o

o

Vedení kurzu začátečníků červenec až říjen 2018
▪

David Urban

24 hod

6.000,- Kč

▪

Iveta Zahrádková

17 hod

4.250,- Kč

▪

Jindřiška Vaněčková

20 hod

5.000,- Kč

▪

Martin Vaněk

28 hod

7.000,- Kč

▪

Sára Ditrichová

20 hod

5000,- Kč

▪

Hana Šimánková

6 hod

1.500,- Kč

Trenérsko-metodický servis pro dorost září až říjen 2018
▪

Iveta Zahrádková

9 hod

2.250,- Kč

▪

Martin Vaněk

7 hod

1.750,- Kč

▪

Martina Macková

73 hod

18.250,- Kč

Organizace kurzu začátečníků červenec až říjen 2018
▪

Marin Vaněk

5 hod

1.250,- Kč



Členská schůze oddílu lukostřelby
Členská schůze bude svolána na 24. 11. 2018 – úkol Jindřiška Vaněčková



VS ČLS 27. 10. 2018 v Nymburce
Za LO se schůze bude účastnit Martina Macková. Projednávána bude mj. podoba loga ČLS,
pořádání závodů, aktiv STK.



Seminář trenérů 2018
TMK ČLS připravilo každoroční seminář trenérů v termínu 17.-18.11.2018 ve sportovním centru
Nymburk. Letošní seminář bude ryze lukostřelecký, naše pozvání přijal jeden ze špičkových
lukostřelců své doby a nyní trenérů v Evropě, Wietse van Alten. Výbor LO přijal přihlášky čtyř
členů oddílu a odsouhlasil účast Jindřišky Vaněčkové, Martiny Mackové, Ivety Zahrádkové,
Františka Hadaše ml. Přihlášku je nutné odeslat do 31. 10. 2018 – úkol Martina Macková



Školení trenérů III. třídy 2018 - 2019
V termínu 9. – 11. 11. 2018 a 30. 11. – 2. 12. 2018 proběhne školení trenérů 3. třídy, minimální
počet je 8 účastníků, předsednictvo odsouhlasilo návrh ceny kurzu pro členy ČLS – maximálně
5 000 Kč (dle počtu účastníků) + doprava, ubytování, strava. Pro nečleny ČLS je cena kurzu 5 000

Kč + doprava, ubytování, strava. Výbor LO obdržel čtyři přihlášky a odsouhlasil přihlášení Ivety
Zahrádkové, Sáry Dittrichové, Pavly Hadašové a Natálie Hadašové. 31. 10. 2018 – úkol Martina
Macková


Nákup popelnice
Výbor LO odsouhlasil nákup velké popelnice pro využití v areálu na Strahově. – úkol František
Hadaš ml.



Dlouhodobé soutěže pro zimní sezónu 2018/2019
Výbor LO odsouhlasil složení družstev pro zimní sezónu 2018/2019. Bude rozesláno členů
emailem – úkol Jindřiška Vaněčková



Soustředění 2019
LO bude v termínu 3. 8. – 9. 8. 2019 pro dospělé a v termínu 10.8. - 17. 8. 2019 pro dorost
pořádat lukostřelecké soustředění v lokalitě Lipnice nad Sázavou. Objednávka – 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
Časomíra – doložení faktury – trvá
Rámečky pro jmenovky na skříňky – objednání – trvá
Rozpočet MČR žáků v terčové lukostřelbě – doložení pokladů – trvá
Odprodej starých hodin / časomíry – smlouva – František Hadaš ml., předání – Martin Vaněk
Příprava halových terčovnic – František Hadaš ml.
Členská schůze oddílu lukostřelby – svolání – Jindřiška Vaněčková
Seminář trenérů – přihlášení – Jindřiška Vaněčková
Nákup popelnice – František Hadaš ml.
Dlouhodobé soutěže pro zimní sezónu 2018/2019 – rozeslání soupisek – Jindřiška
Vaněčková
Soustředění 2019 – objednávka – Iveta Zahrádková

Skončeno v 21:30 hodin.
Zapsala: Iveta Zahrádková

