
 

 

Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha 

ze dne 29. 8. 2017 v 18:30 hodin 
 

Přítomni: Macková Martina, Vaněk Martin, Vaněčková Jindřiška, Zahrádková Iveta 

Omluven: Hadaš František ml.  

 

 

1. Zahájení Schůzi zahájila předsedkyně Martina Macková. 

 

 

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

 

 Terčová lukostřelba 2017 

o 3. kolo Ligy mužů a žen se konalo ve Voticích dne 29. 7. 2017 

▪ Liga žen – družstvo žen se v kvalifikaci s nástřelem 1597 b umístilo 

na 3. místě, v eliminacích obsadilo rovněž 3. příčku, celkově získaly 

ženy 2 body za třetí kolo a po třetím kole jsou na průběžném 

4. místě 

▪ Liga mužů – družstvo mužů se v kvalifikaci s nástřelem 1800 b 

umístilo na 4. místě, v eliminacích pak obsadilo 1. příčku, celkově 

získali muži za třetí kolo 11 bodů a po třetím kole jsou na průběžném 

4. místě 

▪ Liga mužů kladkový luk – družstvo mužů se v kvalifikaci 

s nástřelem 1344 b umístilo na 2. místě, v eliminacích pak obsadilo 

3. příčku, celkově získali muži za třetí kolo 7 bodů a po třetím kole 

jsou na průběžném děleném 2. místě 

o 4. 6. 2017 odstřílelo družstvo žáků 2. kolo ligy žactva – nástřel družstva 

1770, žáci obsadili 5. místo a získali 6 bodů, po druhém kole jsou tak na 

průběžném děleném 5 místě 

o 2. kolo přeboru žactva nebylo odstříleno, za toto kolo tak žáci neobdrželi 

žádné body a po druhém kole jsou na 12. místě  

o 3. Kolo přeboru holých luků – zatím nebylo odstříleno  

 

 Terénní  lukostřelba 2017 

o 4. kolo Terénní ligy smíšených oddílových družstev se konalo v Teplicích nad 

Metují dne 12. 8. 2017 

▪ Družstvo „A“ se s nástřelem 1003 b umístilo na 1. místě, celkové 

výsledky od ČLS zatím nejsou k dispozici  

▪ Družstvo „B“ – se umístilo na 5. místě 

 

 Světové hry 2017, Polsko 

Světových her se účastnili Jindřiška Vaněčková a Martina Macková. Jindřiška 

Vaněčková v kategorii ženy reflexní luk obsadila 8. místo a Martina Macková 

v kategorii ženy holý luk obsadila 3 místo a získala bronzovou medaili.  

 

 Mistrovství Evropy v terénní lukostřelbě 22. – 26. 8., Slovinsko 

z našeho oddílu se účastnili Martina Macková (ženy holý luk), Martin Vaněk (muži 

kladkový luk) a Milan Hladil (muži holý luk). Martina Macková obsadila konečné 

čtvrté místo, Martin Vaněk 19. místo a Milan Hladil 27. místo 

 

 29. Letní Univerziáda, Taiwan 

Z našeho oddílu se účastnila Jindřiška Vaněčková (ženy, reflexní luk), která 

obsadila po kvalifikaci 45. Místo z celkového počtu 59 účastnic, v eliminacích narazila 

na kazašskou závodnici, která ji porazila, po eliminacích obsadila celkové 33 místo.   



 

 

 

 83. Mistrovství české republiky v terčové lukostřelbě dospělých 18. – 20. 8. 

2017, Nové Město nad Metují 

z našeho oddílu se účastnilo celkem 8 střelců, Martin Vaněk hostoval v LK ESKA Cheb 

a u nás hostovala Eva Aisbrychová. Družstvo muži reflexní luk ve složení Radek 

Beránek, Vojta Chochola, František Hadaš a Michal Keicher skončilo na druhém 

místě a získalo stříbrnou medaili. Stříbrnou medaili získal i mixed tým reflexní luk ve 

složení Eva Aisbrychová a Radek Beránek. Třetí místo a bronzovou medaili pak 

získalo družstvo žen reflexní luk ve složení Eva Aisbrychová, Eliška Koťátková, 

Iveta Zahrádková. Konečné čtvrté místo pak v kategorii ženy reflexní luk obsadila 

Eva Aisbrychová. Martin Vaněk obsadil v kategorii muži kladkový luk druhé místo 

a stříbrnou medaili, v soutěži družstev obsadili rovněž druhé místo a získali stříbrnou 

medaili a v soutěži mixed týmů vystřílel spolu s Martinou Zikmundovou první místo, 

zlatou medaili a titul Mistr republiky.  

 

 Mistrovství republiky dorostu v terčové lukostřelbě, Praha 

z našeho oddílu se účastnili Vojta Chochola, který hostoval v LK ARCUS Plzeň a Jonáš 

Čábelka, který střílel za Lukostřelbu Prostějov. Vojta Chochola skončil v kategorii 

juniorů v soutěži jednotlivců na 5. místě, v soutěži oddílových družstev skončili druzí 

a získali stříbrnou medaili, v soutěži mix teamů pak spolu s Marií Horáčkovou obsadili 

první místo, získali titul Mistra republiky a zlatou medaili. Jonáš Čábelka v kategorii 

kadetů obsadil v soutěži jednotlivců na 9. místě, v soutěži oddílových družstev pak 

obsadili první místo, získali titul Mistr republiky a zlatou medaili.  

 

 

 

3. Administrativa LO 

 

 

 VS SK 24. 5. 2017 

K dnešnímu dni stále nemáme informace o usnesení. Vznést dotaz – úkol 

Zahrádková 

 

 Kamerový systém 

Dne 25. 8. 2017 byl na Strahovské střelnici nainstalován nový kamerový systém. 

Čipy se prozatím nebudou používat.  

 

 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 Vytvořit seznam – nákup MČR žáků - bude nakoupen materiál za 140.000,- Kč, 

dotace ve výši 100.000,- Kč jsme obdrželi od hl. m. Prahy – úkol Jindřiška  

 

 Brigády 2017 

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

střelnice na MČR žáků. Členové LO byli rovněž požádáni o pomoc s organizací 

samotného závodu. 

 

 Síň slávy  

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

František Hadaš ml., Martina Macková - trvá 
 

 Propagační materiál 

Plakátek MČR žáků odsouhlasen výborem – splněno.  



 

 

 

 Vizitky 

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

Hadaš ml. – splněn. 

 

 Zapůjčení terčovnic 

Odsouhlaseno zapůjčení 14 ks terčovnic a 4 sady terénních kolíků na terénní závod 

konaný dne 12. 8. 2017 v Teplicích nad Metují. Výměnou střelci LO střílející ligový 

závod nehradí pořádajícímu klubu startovné.  

 

 Podpora Jonáše Čábelky na soustředění SCM v Prostějově 

Odsouhlasena finanční podpora Jonáše Čábelky na soustředění SCM v Prostějově 

konaném ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2017 ve výši 1.820,- Kč (ubytování 1.020, Kč, 

startovné 300,- Kč, příspěvek na cestu 500,- Kč).  

 

 Podpora Jonáše Čábelky a Vojtěcha Chocholi na pohárovém závodě v Ostravě 

Odsouhlasena finanční podpora Jonáše Čábelky a Vojtěcha Chocholi na pohárovém 

závodě v Ostravě konaném dne 5. 8. 2017, vedoucím výjezdu byla Jindřiška 

Vaněčková. Celková částka podpory je 2.313,- Kč, výdaj hrazen z programu MŠMT 

VIII činnost SK.  

 

 Soustředění Teplice nad Metují 

Ve dnech 4. 8. 2017 – 12. 8. 2017 se konalo soustředěné v terénní lukostřelbě. 

Pořadatelem byl SK JIM Archery Kyšice ve spolupráci s SK Startem Praha. V rámci 

soustředění se konal ve čtvrtek 10. 8. závod a následně dne 12. 8. proběhlo 4. Kolo a 

finále terénní ligy. Soustředění proběhlo na vlastní náklady účastníků.  

 

 finále terénní ligy 

Finále ligy proběhlo dne 12. 8. 2017 v Teplicích nad Metují. Náklady hrazené LO činily 

5.730,- Kč.  

 

 

 MČR v terčové lukostřelbě 

Schválen rozpočet na MČR dospělých v terčové lukostřelbě. Celkové náklady činí 

13.697,- Kč.  

 

 4. kolo ligy dospělých v terčové lukostřelbě, Cheb 

Odsouhlaseny náklady ve výši 14.420,- Kč. 

 

 informace o zvýšení grantu z hlavního města Prahy 

Rozhodnutím o přerozdělení dotace byla SK Startu Praha navýšena částka dotace pro 

rok 2017. Finální částka je tak 41.956,- Kč.  

 

 

 

4. Strahovská střelnice 

 

 Osud strahovské střelnice 

Ve věci probíhají další jednání.  - 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. 

Zapsala: Iveta Zahrádková   


