Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha
ze dne 19. 9. 2018 v 19:30 hodin
Přítomni: Macková Martina, Vaněk Martin, Zahrádková Iveta, Hadaš František ml. (dorazil 21:15),
Jindřiška Vaněčková
1. Zahájení
Schůzi zahájila předsedkyně Martina Macková.
2. Kontrola úkolů
 Síň slávy – splněno
 Osud strahovské střelnice – trvá
 Vrácení klíčů od Strahova – trvá
 Výroba medailí – splněno
 Zaslání výsledovek a položek za každý měsíc – trvá
 2. Kolo ligy v terčové lukostřelbě – pohárový závod 2. – 3. 6. 2018 – doložení odůvodnění –
trvá; příprava rozpočtu – nebude, na základě skutečných nákladů bude SK o finanční podporu
požádán zpětně – vzhledem k vysoké úspoře v rámci pořadatelské činnosti (organizátoři
pracovali bez odměn) nebyl tento závod ztrátový, tudíž LO nebude po SK finanční podporu
žádat
 Řád střelnice Strahov – trvá
 Časomíra - splněno
3. Sportovní činnost oddílu – dlouhodobé soutěže, mistrovství a přebory ČR –


MČR dorostu v terčové lukostřelbě 2018
Za LO se MČR dorostu účastnili 4 zástupci. Jonáš Čábelka obsadil v kategorii kadetů RL
1. místo a získal zlatou medaili a titul Mistra ČR. Družstvo kadetů ve složení František
Heřmánek, Adéla Čížková, Jonáš Čábelka a Šimon Bárta obsadilo v soutěži kadetů 2. místo
a získalo stříbrnou medaili.



MČR žactva v terčové lukostřelbě 2018
Náš oddíl reprezentovalo 8 střelců. Tereza Veverková v kategorii mladších žákyň reflexní
luk obsadila 1.místo a získala zlatou medaili a titul Mistryně ČR. František Heřmánek
v kategorii starších žáků reflexní luk obsadil 1.místo a získal zlatou medaili a titul Mistra
ČR. Meda Čapková v kategorii starších žákyň obsadila 4. Místo. Mix tým starších žáků ve
složení Meda Čapková a František Heřmánek v kategorii starších žáků reflexní luk obsadil
1.místo a získal zlatou medaili a titul Mistra ČR. Družstvo mladších žákyň ve složení
Tereza Veverková, Ronja Divišek a Barbora Brettlová v kategorii mladších žákyň reflexní
luk obsadilo 1.místo a získalo zlatou medaili a titul Mistra ČR. Družstvo starších žáků ve
složení František Heřmánek, Meda Čapková, Richard Krejčí a Jakub Štětka v kategorii
starších žáků reflexní luk obsadilo 2.místo a získalo stříbrnou medaili.



MS v terénní lukostřelbě - Itálie, Cortina D’ampezzo
Na MS v Itálii náš oddíl a ČR reprezentovali Jindřiška Vaněčková, Martin Vaněk, Martina
Macková a Richard Kocourek.
Výsledky https://www.ianseo.net/Details.php?toId=3123



Na MČR dospělých v terčové lukostřelbě LO reprezentovalo pět členů, Jindřiška
Vaněčková obsadila 5.místo. Martin Vaněk hostoval a pro hostující klub vybojoval

v kategorii muži KL 1.místo a získal zlatou medaili a titul Mistra ČR. Byl členem MIX týmu,
který vybojoval 1.místo a získal zlatou medaili a titul Mistra ČR a také družstva, které
skončilo na 3.mistě.


Dlouhodobé soutěže – viz přílohy
o Dlouhodobé soutěže reflexní luk muži
o Dlouhodobé soutěže reflexní luk ženy
o Dlouhodobé soutěže kladkový luk

4. Administrativa LO


Přijetí nových členů
o Michal Moravec – přestup z VŠTJ Technika Praha – k 25.6.2018
o Peter Babics – k 1. 7. 2018
o Ondřej Petr – k 1. 9. 2018



Ukončení členství
Dne 4. 9. 2018 požádala Anna Procházková o ukončení členství v LO a SK. Výbor LO schvaluje
ukončení členství, příspěvky za rok 2018 jsou zaplacené.



Kontrola předložených účetních dokladů za duben – srpen 2018
Kontrola bude provedena po upřesnění a zaslání položek – úkol František Hadaš ml.



Rozpočet II. kola I. Ligy mužů a žen – reflexní a kladkový luk – Start Praha
V rámci výdajů LO na tento závod bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkový výdaj činil 540,- Kč. Výdaj bude vyúčtován proti předpokládanému příjmu finančních
prostředků za umístění v dlouhodobých soutěžích oddílových družstev dospělých.



Rozpočet III. kola I. Ligy mužů a žen – reflexní a kladkový luk – Votice
V rámci výdajů LO na tento závod bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkový výdaj činil 7.045,- Kč. Výdaj bude vyúčtován proti předpokládanému příjmu finančních
prostředků za umístění v dlouhodobých soutěžích oddílových družstev dospělých.



Rozpočet IV. Kola I. Ligy mužů a žen – reflexní a kladkový luk – Cheb
V rámci výdajů LO na tento závod bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkový výdaj činil 13.170,- Kč. Výdaj bude vyúčtován proti předpokládanému příjmu finančních
prostředků za umístění v dlouhodobých soutěžích oddílových družstev dospělých.



Rozpočet MČR dospělých v terčové lukostřelbě 2018 – Znojmo
V rámci výdajů LO na tento závod bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkový výdaj činil 8.980,- Kč. Výdaj je nákladem LO.



Rozpočet dlouhodobé soutěže – terénní liga
V rámci výdajů LO na první tři kola dlouhodobé soutěže bylo postupováno dle stanovených a
schválených postupů. Celkový výdaj činil 11.961,- Kč.



Rozpočet dl. soutěže holých luků a Přeboru holých luků
V rámci výdajů LO na tyto závody bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkový výdaj činil 3.558,- Kč. Výdaj je nákladem LO.



Účast mládeže na pohárových závodech
V rámci výdajů LO na tyto závody bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkový výdaj činil 19.105,- Kč. Výdaj bude hrazen z darů z loterií.



Rozpočet MČR žáků v terčové lukostřelbě 2018
V rámci výdajů LO na tyto závody bylo postupováno dle stanovených a schválených postupů.
Celkové náklady dodá – úkol František Hadaš ml.



Odměny za vedení kurzů lukostřelby a tréninky mládeže
o

o

o

Vedení kurzu začátečníků duben až červen 2018
▪

David Urban

22 hod

5.500,- Kč

▪

Iveta Zahrádková

19 hod

4.750,- Kč

▪

Jindřiška Vaněčková

18 hod

4.500,- Kč

▪

Martin Vaněk

28 hod

7.000,- Kč

▪

Sára Ditrichová

2 hod

500,- Kč

Trenérsko-metodický servis pro dorost duben až červen 2018
▪

Jindřiška Vaněčková

5 hod

1.250,- Kč

▪

Martin Vaněk

11 hod

2.750,- Kč

▪

Martina Macková

Organizace kurzu začátečníků duben až červen 2018
▪

o

26.250,- Kč

Marin Vaněk

39 hod

9.750,- Kč

Trenérsko-metodický servis pro dorost červenec – srpen 2018
▪

Martina Macková

▪

Jindřiška Vaněčková

20 hod

5.000,- Kč

▪

Martin Vaněk

20 hod

5.000,- Kč

▪

Iveta Zahrádková

20 hod

5.000,- Kč

27.750,- Kč



Materiál na terčovnice
Výbor LO odsouhlasil nákup polimixu na terčovnice na zimní sezónu za cenu 266,20 Kč/ks.
Celkem bylo zakoupeno 227 ks polimixu.



Rámečky na jmenovky na skříňkách
Výbor LO schválil nákup rámečků na jmenovky na skříňky na Strahovské střelnici – úkol Jindřiška
Vaněčková



Hostování
Na terénní ligu bude za SK Start Praha hostovat Jakub Laciga z SK Slavia Praha lukostřelba, na
MČR dorostu pak Šimon Bárta z LK Votice, na MČR žactva Barbora Brettlová z LK ESKA Cheb.
Výbor LO dále schválil hostování Marina Vaňka na MČR dospělých do LK ESKA Cheb a Petry
Indrákové do Lukostřelby Prostějov.



Dary z loterijních společností 2018, Dotace ČLS Sportovní střediska a Dotační program Prahy
Oddíl obdržel v 1. Fázi v rámci darů z loterijních společností 5.555,- Kč. Finanční prostředky byly
využity pro podporu žáků a dorostu – účast na závodech.
V rámci Dotačního programu Prahy obdržel LO 23.920,- Kč. Částka bude použita na úhradu za
trenérsko-metodický servis.

V rámci dotačního titulu MŠMT Sportovních středisek ČLS obdržel LO 73.380,- Kč, dle smlouvy je
určeno na trenérsko- metodický servis mládeže 44.450,-Kč a na materiál pro mládež 28.930,- Kč.
Z částky na materiál výbor LO rozhodl podpořit následující úspěšné členy LO:
 František Heřmánek – 7.000,- Kč
 Tereza Veverková – 7.000,- Kč
 Meda Čapková – 5.000,- Kč
 Jonáš Čábelka – 5.000,- Kč
 Richard Krejčí – 3.000,- Kč
Uvedenou podporu lze proplatit proti účtenkám za sportovní náčiní. Zbytek finančních
prostředků bude použit na sportovní materiál pro potřeby LO.


Řád Strahovské střelnice
Byl projednán prvotní návrh na nový řád Strahovské střelnice. Na návrhu se dále pracuje – úkol
Iveta Zahrádková



Rozvrh využívání tělocvičen na zimní sezónu 2018/2019
Výbor LO tímto žádá nad rámec již přidělených hodin rovněž o přidělení velké tělocvičny každý
pátek od 14 – 16 hod – úkol František Hadaš ml. Výbor LO rovněž požádá oddíl stolního tenisu o
dodání přesného rozpisu jejich závodů tak, abychom mohli zpracovat rozpis tréninků lukostřelby
ve velké tělocvičně na čtvrtky – úkol Jindřiška Vaněčková



Schůze předsedy SK s předsedy oddílů
Výbor LO konstatuje, že dvojí účast na těchto schůzkách za LO není nutná. Účast Františka
Hadaše ml., místopředsedy LO, na těchto schůzkách považujeme za dostatečnou, a to i vzhledem
ke skutečnosti, že tyto schůze nejsou nijak zakotveny ve Stanovách spolku a nemají tedy žádnou
reálnou rozhodovací či kontrolní pravomoc.



Časomíra
Byla zakoupena časomíra, mechanický atletický ukazatel a značkovací systém, je nutné dodat ke
schválení celkovou částku výdaje – úkol František Hadaš ml.



Účet pro LO
Dle zápisu z výboru SK ze dne 28. 5. 2018 nebyl pro LO účet odsouhlasen. Odůvodnění zápis
z jednání výboru SK neobsahuje. Výbor LO je tímto tlačen do používání hotovosti v maximální
možné míře, neboť nemá možnost získat aktuální informace o finančních prostředcích na účtu.
Výbor LO žádá SK alespoň o zveřejnění odůvodnění, proč nebylo požadavku vyhověno – úkol
František Hadaš ml.



Brigáda na Strahovské střelnici
Brigáda bude svolána na konci letní sezóny.



Členská schůze SK
Dne 22. 5. 2018 se konalo valné shromáždění delegátů SK. Usnesení a zápis ze schůze by měl být
dostupný na webových stránkách SK či k nahlédnutí na sekretariátu SK. Členové výboru a delegáti
na VS SK Jindřiška Vaněčková, Martin Vaněk a Iveta Zahrádková tímto vyjadřují nesouhlas se
zápisem a usnesením z jednání v následujících bodech:
 Není pravdou tvrzení, že by LO na jednání VS SK podal návrh na odstoupení K. Jindrové
z kontrolní komise SK. O tomto návrhu tak nemohlo být ani hlasováno, jak rovněž uvádí
zápis z VS SK.
 Změna Stanov v bodě 9.2 odst. 7 písm. i) měla způsobit, že pokud jednou VS SK schválí
výši členských příspěvků SK a neurčí u nich, na jaký konkrétní rok je schválila, bude platit,

že jsou v této výši a splatnosti schváleny na všechny budoucí roky až do změny na
jakékoliv další VS SK. Toto mělo ulehčit jejich vybírání. Ačkoliv v zápise z jednání je prosté
schválení výše příspěvků a jejich splatnosti bez uvedení, na jaký rok byly takto schváleny,
Usnesení je s tímto v rozporu, neboť je zde uvedeno, že VS SK schválila členské příspěvky
na rok 2019, tedy situaci to při tomto usnesení VS SK nevyřešilo a příští rok bude nutné,
aby opět VS SK příspěvky schvalovala, stejně jako jejich splatnost. Dle našeho názoru však
je toto Usnesení zaznamenáno chybně, neboť skutečně bylo o příspěvkách jednáno tak,
jak je uvedeno v zápise a nikoliv v usnesení
 V Zápise je u návrhu na úpravu čl. 10.2 odst. 2 bod c) návrh nové textace uveden chybně.
V uvedené podobě nebyl návrh ze strany delegátů LO podán. Uvedený čl. Stanov totiž
nemá s případným návrhem výboru SK na výši a splatnost členských příspěvků nic
společného. Uvedený čl. hovoří o návrhu výboru oddílu na výši a splatnosti oddílových
příspěvků. Navíc Zápis se v této části zásadně odlišuje od Usnesení o přijetí úprav stanov,
kde je podaný a odsouhlasený návrh uveden správně.
Ve výše uvedeném rozsahu žádáme o opravu Zápisu, popř. Usnesení z VS SK.


GDPR
Výbor LO průběžně shromažďoval dodané formuláře, tyto budou předány proti předávacímu
protokolu SK – úkol Jindřiška Vaněčková

5. Úkoly


Vrácení klíčů od Strahova – trvá:
Jakub Srnka klíč
č. S26
Richard Maška
č. S27
Drozdenko Daria
č. S18












Osud strahovské střelnice – trvá
Zaslání výsledovek a položek za leden 2018 a každý další měsíc – trvá
Řád střelnice Strahov – trvá
GDPR – předání formulářů – Jindřiška Vaněčková
Účet LO – doložení odůvodnění nevyhovění požadavku LO – František Hadaš ml.
Časomíra – doložení faktury – František Hadaš ml.
Rozvrh tělocvičen – žádost přidělení dalších hodin – František Hadaš ml.
Rozvrh tělocvičen – požádání o rozvrh oddílu stolního tenisu – Jindřiška Vaněčková
Rámečky pro jmenovky na skříňky – objednání – Jindřiška Vaněčková
Rozpočet MČR žáků v terčové lukostřelbě – doložení pokladů – František Hadaš ml.

Skončeno v 22:30 hodin.
Zapsala: Iveta Zahrádková

