Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha
ze dne 9. 5. 2018 v 20:00 hodin
Přítomni: Macková Martina, Vaněk Martin, Zahrádková Iveta, Hadaš František ml., Jindřiška Vaněčková
1. Zahájení
Schůzi zahájila předsedkyně Martina Macková.
2. Kontrola úkolů
 Síň slávy – trvá
 Osud strahovské střelnice – trvá
 Vrácení klíčů od Strahova – trvá
 Výroba medailí – trvá
 Kontrola předložených výsledovek za rok 2017 – z úkolů vyřazeno, provádět kontrolu po
termínu pro zaplacení daní je bezpředmětné
 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
 Hostování pro ligu kladkových luků – nehostujeme
 Řád střelnice Strahov – trvá
 Brigáda čt. 26. 4. 2018 a 3. 5. 2018 – svolání – splněno

3. Sportovní činnost oddílu – dlouhodobé soutěže, mistrovství a přebory ČR
 Přebor oddílových družstev dorostu, reflexní luk – družstvo odstřílelo první kolo dne 8. 5.
2018 s výsledkem 1534 bodů.
 Liga oddílových družstev žáků, reflexní luk – družstvo odstřílelo první kolo dne 8. 5. 2018
s výsledkem 1882 bodů. Tereza Veverková a František Heřmánek ve svých kategoriích svým
nástřelem překonali dosavadní české rekordy. Tereza Veverková nastřílela 673 bodů a
František Heřmánek 649 bodů.
 Přebor oddílových družstev, holý luk – družstvo odstřílelo první kolo dne 8. 5. 2018
s výsledkem 1605 bodů.

4. Administrativa LO




Přijetí nových členů
o

Kuthanová Kateřina – dorost

o

Skořepa Vojtěch – dospělý

Postup přijímání nových členů
Absolvuje-li zájemce o členství v LO a SK dvacet lekcí lukostřelby a vlastní-li luk (případně má-li
v užívání luk půjčený), lze ho přijmout za člena LO a SK. Nicméně přijetí není nárokové, je nutné
posoudit schopnost takového uchazeče samostatně fungovat na střelnici a v prostorách SK Startu
Praha zejména s ohledem na jeho bezpečnost a bezpečnost ostatních střelců. Splnění tohoto
kritéria posuzují trenéři a instruktoři kurzů a lukostřelby, nutné je kladné posouzení minimálně
třemi trenéry či instruktory. K přijetí je dále nutné, aby budoucí člen deklaroval, že se chce aktivně
účastnit závodů. Nutná je rovněž schopnost dostřelit nejkratší závodní vzdálenosti v dané kategorii

(holý luk 30 m, reflexní luk 50 m a kladkový luk 50 m pro dospělé, pro dorost a žactvo adekvátně
kratší vzdálenosti). Následně rozhoduje o přijetí výbor LO a výbor SK Startu Praha.


Kontrola předložených účetních dokladů za leden – březen 2018
V předložených dokladech byly nalezeny nesrovnalosti, o jejichž nápravu požádala předsedkyně LO
dne 2. 5. 2018. Uvedené se týká zejména výdajů na pořízení a montáž kamery nad vchodem na
Strahovské střelnici. Tato kamera nebyla výbor LO odsouhlasena jako výdaj. Výbor LO žádá, aby
byla tato výdajová položka odstraněna z účtů LO a převedena pod SK, nebo aby tato kamera byla
odstraněna zcela (včetně výdajů na její pořízení a montáž z účtů LO).



Rozpočet I. kola I. Ligy mužů a žen – reflexní luk – Ostrava
Výbor LO odsouhlasil výdaj do 25.000,- Kč.



Nákup triček pro trenéry a instruktory
Výbor LO odsouhlasil výdaj do 4.000,- Kč.



Hostování
Výbor LO schvaluje hostování Ronji Divišek na Přeboru žáků a žákyň do 10 let v LK Arcus Plzeň.



Podpora dorostu na závodě v Prostějově
Výbor LO schvaluje finanční podporu dorostu na závodě v Prostějově dne 19. května 2018 ve výši
do 4.500,- Kč.



Časomíra
Záměrem výboru LO je koupě časomíry. Vzhledem k výši předpokládaného nákladu je nutné najít
dostatečný finanční zdroj – úkol František Hadaš ml. a Martin Vaněk



Účet pro LO
Rozhodnutí výboru SK sdělí František Hadaš ml. po příslušné schůzi výboru SK.



Brigáda na Strahovské střelnici
Pro přípravu závodů konaných dne 2. a 3. 6. 2018 je nutné svolat brigádu, a to na pátek 1. 6. 2018
od 15:00 hod – úkol Jindřiška Vaněčková



Členská schůze SK
Dne 22. 5. 2018 se bude konat členská schůze SK. Zástupci LO jsou dle hlasování na poslední
členské schůzi LO: Macková Martina, Hadaš František jr., Vaněk Martin, Zahrádková Iveta,
Vaněčková Jindřiška, Hašek Oldřich, Koťátková Eliška, Heřmánková Dagmar. Macková Martina se
jednání nemůže účastnit, prvním náhradníkem je Pova Josef. Prozatím nebyly zaslány kompletní
dokumenty, o nichž se bude jednat. Upozornit zástupce – úkol Jindřiška Vaněčková



GDPR
Dne 25. 5. 2018 se stane účinným Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Výbor LO
požaduje včasné předání podkladů / formulářů pro aktualizaci přihlášek a souhlasu dle GDPR. –
úkol František Hadaš ml.

5. Úkoly


Vrácení klíčů od Strahova – trvá:
Jakub Srnka klíč
č. S26












Vojtěch Novotný
č. S13
Richard Maška
č. S27
Drozdenko Daria
- vrátí v červenci
Síň slávy – trvá
Osud strahovské střelnice – trvá
Výroba medailí – trvá
Zaslání výsledovek a položek za leden 2018 a každý další měsíc – trvá
2. Kolo ligy v terčové lukostřelbě – pohárový závod 2. – 3. 6. 2018 – doložení odůvodnění –
František Hadaš ml.
Řád střelnice Strahov – Martin Vaněk, František Hadaš ml.
Časomíra - – Martin Vaněk, František Hadaš ml.
Brigáda 1. 6. 2018 – svolání – Jindřiška Vaněčková
Členská schůze SK – upozornit delegáty – Jindřiška Vaněčková
GDPR – dokumentace – František Hadaš ml.

Skončeno v 21:30 hodin.
Zapsala: Iveta Zahrádková

