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Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha 
ze dne 19.10.2016 v 14:30 hodin na Strahově (2016) 

 

 

Přítomni : Macková Martina, Vaněk Martin, Urban David, Hadaš František ml. 

 

 

1. Zahájení 

Schůzi zahájila předsedkyně Martina Macková, která všechny uvítala na schůzi výboru LO. 

 

2. Sportovní činnost oddílu – závody, tréninky, výuka začátečníků 

 

 Sdělení pro výbor SK Lukostřelecký oddíl nemá školičku! LO pořádá výuku pro začátečníky, 

s perspektivou náboru nových členů. Činnost oddílu nemá stejnou náplň činnost jako školička 

SK, která je zřízena účelově pro zisk financí v SK. Prosím o respektování faktu. 

 

 Otázka na Františka Hadaše ml. – vysvětlit zápis Za sportovní výuku pořádanou oddíly SK 

v areálu SK, která je oddíly zpoplatněna, bude zisk z této činnosti součástí rozpočtu 

oddílu. Sportovním oddílům bude účtován pouze poplatek za využití tělocvičny ve výši 

250,-/hod, za využití tělocvičny, venkovní hřiště bude zpoplatněno částkou 110,-

/hod. 

 

 Po vyúčtování MČR v terénní lukostřelbě v Peci pod Sněžkou lze konstatovat, že pro LO bylo 

pořádání MČR skončeno se ziskem. Všem brigádníkům, kteří se podíleli na organizaci této akce, 

výbor LO děkuje. 

 

 Sezóna 2016 - 2017  

Rozvrh v tělocvičně na Střeleckém ostrově byl Martinou Mackovou zpracován a byl rozeslán 

členům oddílu.  

Přílohou zápisu jsou Kalendáře pro sezónu halovou a venkovní. Budou průběžně doplňovány.   

 

o Závody v sezoně 2016/2017 na střeleckém ostrově 

 

26.11.2016 sobota 1. kolo Halové závody Startu Praha 

10.12.2016 sobota 2. kolo Halové závody Startu Praha 

7.1.2017 sobota 3. kolo Halové závody Startu Praha 

21.1.2017 sobota 4. kolo Halové závody Startu Praha 

4.2.2017 sobota 5. kolo Halové závody Startu Praha 

18.2.2017 sobota 6. kolo Halové závody Startu Praha 

 

o Plánované termíny závodů pořádaných ČLS naleznete na stránkách ČLS 

http://cms.czecharchery.cz/www/cl-100/375-kalendar-zavodu-cls/ 

 

 

 Úspěšnost oddílových střelců 

Proběhla účast našich členů na Mistrovství světa v terénní lukostřelbě, kdy z devíti 

nominovaných reprezentantů, byli čtyři z našeho oddílu. 

 

Výsledky: 

Martina Macková v kategorii ženy holý luk 5. místo z 26 účastnic 

Jindřiška Vaněčková v kategorii ženy reflexní luk 13. místo z 31 účastnic 

Milan Hladil v kategorii muži holý luk 28. místo z 43 účastníků 

Vojtěch Chochola v kategorii junioři reflexní luk 12. místo z 22 účastníků 

 

Martina a Jindřiška nominovali svým výkonem Českou republiku k účasti na Světových hrách 

2017 (Olympiáda neolympijských disciplín) v Polské Wroclawi. 

 

http://cms.czecharchery.cz/www/cl-100/375-kalendar-zavodu-cls/
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 Lukostřelecké licence 2016/2017 

Výborem LO bylo jednohlasně rozhodnuto, že licence pro rok 2016/2017 budou od začátku 

sezony automaticky vyžádány pouze střelcům, kteří mají v současné době uhrazené členské 

příspěvky za rok 2016 a aktivně se účastnili závodů.  

Střelcům, kteří měli vydanou licenci v sezona 2015/2016 a neúčastnili se žádného závodu nebo 

nemají řádně uhrazené členské příspěvky, bude licence k 31.10.2016 zrušena.  

Jakmile člen oddílu bude mít řádně uhrazené členské příspěvky a seznámí včas výbor LO 

s úmyslem účastnit se závodů, bude mu licence na jeho žádost výborem LO vyžádána. 

  

3. Administrativa LO 

 

 Členská schůze LO 

Na SK bude zaslán materiál z členské schůze 2016. Zpráva o činnosti oddílu byla na Sk předána 

Františkem Hadašem ml.  - úkol David Urban 

 

 Vystavení zmocnění 

Výbor SK předal zplnomocnění k zastupování LO Martině Mackové s platností do 31.12.2018 – 

úkol František Hadaš ml. splněn 

 

 Seminář trenérů 

O účast projevili zájem - Hadaš František ml, Urban David, Vaněk Martin, Vaněčková Jindřiška a 

Wünschová Babeta 

Výborem LO bylo jednohlasně odsouhlaseno, že osoby, které trénují pro oddíl budou mít účast 

uhrazenou z prostředků. Úhrada z dotace ČLS 2.012,-Kč a ze zdrojů LO SK Start Praha  4.012,-

kč. Jelikož Wünschová Babeta netrénuje žádné svěřence pro LO, hradí si účast z vlastních 

zdrojů. Cestovní výdaje si hradí všichni účastníci z vlastních zdrojů.  

 

 Smlouvy s MHMP a MŠMT ohledně dotací 

o MHMP pro trenéry ve výši 45.000,- dle účelového určení bude čerpána z 80% = 36.000,-

Kč trenérskou činnost oddílu lukostřelby a 20% = 9.000,-Kč bude využito na materiál 

pro začátečníky v lukostřeleckém oddíle. 

o MHMP pro seniory ve výši 36.360 bude dle účelového učení využito pro seniory 84% = 

30.544,-kč na materiálovou podporu, 8% = 2908,-Kč na zdravotní péči a 8%% = 2908,-

Kč na trenérskou činnost. V roce 2016 bude dotace využita pro aktivní lukostřelce ve 

výši 11.015,-Kč:  

 Miloslav Martinek halová, terčová, terénní lukostřelba, materiálová podpora ve 

výši dokladů 2.115,-Kč, a nákup materiálu 15 pruhů POLIMIX 130x30x8 na 

terčovnici do místa bydliště v ceně 6.000,-Kč, zdravotní péče 400,-Kč. Celkem 

8.515,-Kč. 

 Jaroslav Suchý halová lukostřelba, materiálová podpora ve výši předaných 

dokladů 2.500,-Kč. 

 

Rozpočet 2016 - 2017 

  CELKEM MATERIÁL ZDRAVOTNÍ PÉČE TRENÉŘI 

dotace MHMP - SENIOŘI 36 360,00 Kč 30 544,00 Kč 2 908,00 Kč 2 908,00 Kč 

čerpáno 2016 10 515,00 Kč 10 115,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 

zůstatek 2017 25 845,00 Kč 20 429,00 Kč 2 508,00 Kč 2 908,00 Kč 

 

 MŠMT Program VIII na činnost oddílů SK obdrželo 40.000,-Kč. Lukostřeleckému oddílu byla 

výborem SK odsouhlasena podpora ve výši 17.000,-Kč. Dotace bude vyúčtována z 40% na 

úhradu lukostřeleckého materiálu pro žáky a 60% na úhradu výdajů za MČR v halové 

lukostřelbě žáků 2016 – úkol Hadaš František ml. 
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 Odměny trenérům a instruktorům LO 

Výbor LO jednohlasně odsouhlasil odměny pro trenéry a instruktory LO za tréninkovou činnost 

odvedenou pro LO v období duben-říjen 2016. SK zastoupené panem předsedou uzavře s níže 

uvedenými trenéry DPP – úkol Hadaš František ml. 

 

 
Kč celkem celkem hodiny Kč na hodinu 

Dohody:       

Urban David  8 500,00 Kč 34 250,00 Kč 

Vaněčková Jindřiška 4 000,00 Kč 16 250,00 Kč 

Vaněk Martin 12 000,00 Kč 48 250,00 Kč 

Vaněk Martin organizace  17 250,00 Kč 69 250,00 Kč 

Vlček Štěpán 4 250,00 Kč 17 250,00 Kč 

Zapletal Honza 5 000,00 Kč 20 250,00 Kč 

Fakturace:       

Macková Martina  vedení tréninků 136 250,00 Kč 

 

 Valné shromáždění ČLS 

Po obdržení kandidátek pro členskou základnu se výbor LO dohodl na podpoře vybraných 

kandidátů VS ČLS v Nymburce 22.10.2016.  

 

4. Strahovská střelnice 

 

 Osud strahovské střelnice 

Místopředseda Franišek Hadaš ml. Sdělil nové informace s tím, že tyto budou všechny zapsány 

v zápise ze schůze výboru SK, která proběhla dne 18.10.2016. Zápis bude po obdržení z SK 

rozeslán členům LO.  

 

 Vrácení klíčů od Strahova 

Seznam členů, kteří s členstvím skončili či jej mají pozastavené jako „spící členi“ a budou 

vyzváni mailem či touto zprávou k vrácení klíčů a čipů od Strahovské střelnice: 

- Ivona Mojžíšková klíč č. S5,  

- Josef Dimmer klíč č. S6 a čip č. 5,  

- Linda Hudi klíč č. S28,  

- Jakub Srnka klíč č. S26,  

- David Karas klíč č. S29 

- Jeden ze dvou vlastněných generálních klíčů - Štěpán Vlček klíč č. G10 a čip č. 44  

 

 Brigáda na strahovské střelnici  

Brigáda proběhla v sobotu 15. 10. 2016 za účasti 26 osob. Střelnice je připravená na zimní 

období. Pro střílení přes zimu je připraveno 3 ks terčovnic. Ke dni 31.10.2016 bude vypnut 

přívod vody a nebude k dispozici sociální zařízení. Všechny členy žádáme, aby jej nepoužívali, 

aby nedošlo k poškození. 

 

 Financování provozu lukostřelnice 

Františkem Hadašem ml. Potvrzeno, že provoz lukostřelnice financuje LO ze svých prostředků a 

ve výsledovkách je to to uvedeno jako útvar 400. Roční nájem byl uhrazen v září 2016. 

 

  

 

Skončeno v 17:30 hodin. 

Zapsal : David Urban 


