
 

 

Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha 

ze dne 30. 5. 2017 v 18:15 hodin 
 

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

Dále na pozvání výboru přítomni: Zahrádková Iveta, Vaněčková Jindřiška 

 

1. Zahájení Schůzi zahájila předsedkyně Martina Macková. 

 

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

 

 Terčová lukostřelba 2017 

Výsledky  

- 1. kolo Ligy mužů a žen se konalo v Ostravě 6. 5. 2017 

o Liga žen – družstvo žen se v kvalifikaci s nástřelem 1580 b umístilo na 4. 

místě, v eliminacích pak obsadilo 3. příčku, celkově získaly ženy 1 bod a po 

prvním kole jsou na průběžném 4. místě 

o 1. Liga mužů – družstvo mužů se v kvalifikaci s nástřelem 1849 b umístilo 

na 1. místě, v eliminacích pak obsadilo 4. příčku, celkově získaly muži 11 

bodů a po prvním kole jsou na průběžném děleném 1. místě 

o Liga mužů kladkový luk – družstvo mužů se v kvalifikaci s nástřelem 1346 

b umístilo na 2. místě, v eliminacích pak obsadilo 3. příčku, celkově získaly 

ženy 7 bodů a po prvním kole jsou na průběžném děleném 2. místě 

- 18. 5. 2017 odstřílelo družstvo žáků 1. kolo ligy žactva – nástřel družstva 1685, 

vyhodnocení 1. kola ještě není od STK k dispozici 

- 18. 5. 2017 odstřílelo družstvo žáků 1. kolo přeboru žactva – nástřel družstva 

1281, vyhodnocení 1. kola ještě není od STK k dispozici 

 

 Terénní  lukostřelba 2017 

Výsledky  

- 1. kolo Terénní ligy smíšených oddílových družstev se konalo v Praze 22. 4. 2017 

o Družstvo „A“ se s nástřelem 948 b umístilo na 2. místě, družstvo získalo 10 

bodů a po prvním kole je na průběžném 2. místě 

o Družstvo „B“ se s nástřelem 852 b umístilo na 4. místě, družstvo získalo 6 

bodů a po prvním kole je na průběžném 4. místě 

- 2. kolo Terénní ligy smíšených oddílových družstev se konalo v Chrástu 22. 4. 

2017 

o STK stále nezveřejnilo průběžné výsledky po druhém kole 

 

3. Administrativa LO 

 

 odstoupení člena výboru  

David Urban ke dni 28. 5. 2017 odstoupil z funkce člena výboru oddílu lukostřelby. 

Z tohoto důvodu nadále níže vyjmenované činnosti výboru oddílu povedou: 

o evidence brigád – Vojtěch Chochola 

o členská základna oddílu – Jindřiška Vaněčková 

o přihlašování závodů, rcherz – Martina Macková ve spolupráci s Jindřiškou 

Vaněčkovou a Martinem Vaňkem 

 

 Přijetí nových členů 

člen SK a oddílu lukostřelby: 

o 01. 05. 2017 – Pierre Chevallier dospělí 

o 01. 05. 2017 – Mathias De Busschere dorost 

o 01. 05. 2017 – Martina Janoutová dorost 

o 01. 05. 2017 – Petr Pařízek dospělí 

 

 



 

 

 Odhlášení členů  

Bude provedeno odhlášení členů LO z registrace ČLS a SK – úkol Jindřiška 

Vaněčková do 15. 6. 2017 

 

 VS SK 24.5.2017 

Dne 23. 5. 2017 jsme obdrželi jednací řád z něj bylo patrné, že nemáme možnost 

zatupovat oddíl žádným hlasem rozhodujícím. Na VS se zástupci LO pokusili udělat 

změnu v jednacím řádu, tomuto VS nevyhovělo, tedy zástupci LO neměli důvod 

setrvat na jednání. Předsedkyně oddílu se dožadovala materiálů k jednání již 12. 4. 

2017 přímo u předsedy SK. 

 

 Žádost o zřízení účtu pro lukostřelbu 

Naší žádosti SK nevyhovělo.  

 Členská schůze oddílu lukostřelby 

Výbor oddílu lukostřelby svolal členskou schůzi oddílu lukostřelby na 3. 7. 2017 od 

18:00 hod na střelnici Strahov, Běžecká ulice, Praha 6. Zpracovat pozvánku - úkol 

Iveta Zahrádková do 3. 6. 2017. 

 

 Nákup materiálu z dotací 

o Plán nákupu tětiváku a lisu na kladkové luky.  

- Úkol Martin Vaněk, František Hadaš - trvá 

o Plán nákupu materiálu na terčovnice (10ks), fošny (úkol Milan Hladil), závit 

tyče, hobra na vyztužení (70ks) (úkol František Hadaš).  - trvá 

o Po odsouhlasení výborem se uskutečnil se nákup materiálu na terčovnice Polimix 

Yate 70 pruhů = 28.000 Kč, nákup stolů pro pořádání závodu 18.000 Kč, 

záchranné sítě a 200 kusů připínáků terčů 5.000 Kč, ceny 1.800 Kč, výdaj bude 

hrazen z dotace na ligu MHMP  

  

 Pořádání terénní MČR s Bystřicí 

Výbor oddílu lukostřelby se shodl na pomoci Bystřici s organizací - úkol František 

Hadaš ml. jako koordinátor 

 

 Brigády 2017 

Bude svolána brigáda členů LO SK Start Praha na 31. 8. a 1. 9. z důvodu přípravy 

střelnice na MČR žáků. – úkol Jindřiška Vaněčková, Martin Vaněk 

 

 Síň slávy  

Byl projedná návrh na uvedení zasloužilých lukostřelců do síně slávy ČLS - úkol 

František Hadaš ml., Martina Macková - trvá 
 

 Odpolední závody 

Na základě rozhodnutí výboru oddílu dojde ke zrušení 3. kola čtvrtečních odpoledních 

závodů – úkol Jindřiška Vaněčková 

 

 Propagační materiál 

Příprava propagačního materiálu. - úkol: Martina Macková, Jindřiška Vaněčková 

 

 Vizitky 

Objednávka vizitek pro lukostřelecký oddíl a pro předsedkyni LO – úkol František 

Hadaš ml.  

 

 

 

 

 



 

 

4. Strahovská střelnice 

 

 Osud strahovské střelnice 

Dne 9. 7. se na MHMP bude konat další schůzka (s panem Rakem) za účelem jednání 

o dalším setrvání LO na Strahovské střelnici  - Úkol František Hadaš ml, Martin 

Vaněk 

 

 Vrácení klíčů od Strahova 

požadavek vrácení: 

Jakub Srnka klíč  č. S26, 

Ladislav Fiala klíč  č. S34 a čip č. 7 

Vojtěch Novotný       č. S13  - spící člen 

Zora Eberová         č. S25   

Richard Maška  č. S27  - spící člen 

Lucie Nielsen-Seidlová č. S37 a čip č. 16 

- trvá 

 

Skončeno v 19:30 hodin. 

Zapsal: Iveta Zahrádková  


