
 

 

Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha 

ze dne 19. 9. 2017 v 19:00 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 

 

 Mistrovství světa v terčové lukostřelbě dospělých, Mexiko, Ciudad de Mexico 

MS se koná od 15. 10. do 22. 10. 2017. Z našeho oddílu se MS účastní Radek 

Beránek, který skončil v kvalifikaci s nástřelem 608 bodů 110. a do eliminačních 

soubojů nepostoupil.  

 

 Mistrovství světa v terčové lukostřelbě juniorů, Rosario, Argentina 

MS se z našeho oddílu účastnil Vojta Chochola a obsadil po kvalifikaci 67. místo a 

bohužel skončil již v 1. eliminačním souboji 

 

 Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě žáků 

MČR se konalo ve dnech 1. – 3. 9. 2017 na Strahovské střelnici. Z našeho oddílu se 

účastnilo celkem 9 střelců a hostující Karel Blažek z LK ESKA Cheb. Nejúspěšnějším 

jednotlivcem z našich žáků byl Jonáš Čábelka, který se umístil na 4. místě (starší 

žáci, reflexní luk). Družstvo starších žákyň (Adéla Čížková, Anna Smotlachová, 

Tereza Mundová, Eliška Hrabáková) a družstvo mladších žákyň (Tereza 

Vaverková, Meda Čapková, Sára Votřelová) se umístilo shodně na 3. místě a 

vybojovalo bronzovou medaili.  

 

 Mistrovství ČR v terénní lukostřelbě dospělých a dorostu 

MČR se konalo 23. – 24. 9. 2017 ve Voticích, z našeho oddílu se účastnilo celkem 7 

střelců. Jonáš Čábelka (kadeti reflexní luk) obsadil 1. místo, získal zlatou medaili a 

titul Mistr České republiky, Martin Vaněk (muži kladkový luk) rovněž obsadil první 

místo, získal zlatou medaili a titul Mistr České republiky, Ladislav Krumpolec 

obsadil druhé místo s získal stříbrnou medaili (senioři kladkový luk), Jindřiška 

Vaněčková obsadila třetí místo a získala bronzovou medaili (ženy reflexní luk), 

Richard Kocourek obsadil čtvrté místo (muži holý luk). V soutěži družstev se naše 

družstvo umístilo na prvním místě a získalo zlatou medaili, a to ve složení Martin 

Vaněk, Jindřiška Vaněčková a Richard Kocourek.  

 

 Mistrovství České republiky žactva v terénní lukostřelbě 

MČR se konalo dne 30. 9. 2017 v Plzni. Z našeho oddílu se účastnilo celkem 8 střelců. 

Jonáš Čábelka obsadil první místo, získal zlatou medaili a titul Mistr České republiky 

(starší žáci reflexní luk). Tereza Veverková obsadila druhé místo a získala stříbrnou 

medaili (mladší žákyně reflexní luk), František Heřmánek obsadil třetí místo a 

získal bronzovou medaili (starší žáci reflexní luk), třetí místo a bronzovou medaili 

získala rovněž Adéla Čížková (starší žákyně reflexní luk), Meda Čapková obsadila 

čtvrté místo (mladší žákyně reflexní luk). V družstvech žáků obsadilo naše družstvo 

ve složení Jonáš Čábelka, František Heřmánek, Tereza Mundlová a Adéla 

Čížková druhé místo a získalo stříbrnou medaili 

 

 Mistrovství České republiky ve 3D lukostřelbě 

MČR se konalo 28. 9. 2017 v lyžařském areálu Troják. Náš oddíl byl zastoupen 2 

střelci. Richard Kocourek obsadil třetí místo a získal bronzovou medaili.  

 

 

 



 

 

 Dlouhodobé soutěže terčová lukostřelba 2017 

o 4. kolo Ligy mužů a žen se konalo v Chebu dne 9. 9. 2017 

▪ Liga žen – družstvo žen se v kvalifikaci s nástřelem 1451 b umístilo 

na 4. místě, v eliminacích obsadilo 3. příčku, celkově získaly ženy 2 

body za čtvrté kolo a v konečném pořadí obsadily 4. místo 

▪ Liga mužů – družstvo mužů se v kvalifikaci s nástřelem 1689 b 

umístilo na 7. místě, v eliminacích pak obsadilo 7. příčku, celkově 

získali muži za čtvrté kolo 2 bodů a v konečném pořadí obsadili 

čtvrtou příčku 

▪ Liga mužů kladkový luk – družstvo mužů se v kvalifikaci 

s nástřelem 1346 b umístilo na 1. místě, v eliminacích pak obsadilo 

3. příčku, celkově získali muži za čtvrté kolo 8 bodů a obsadili 

konečnou 3. příčku 

o 2. 9. 2017 odstřílelo družstvo žáků 3. kolo ligy žactva – nástřel družstva 

1777, žáci obsadili 7. místo a získali 2 body, v celkovém pořadí obsadili 

šestou příčku 

o 3. kolo přeboru žactva odstříleli žáci dne 2. 9. 2017 s nástřelem 1462 

bodů, ze strany lukostřeleckého svazu nebylo toto kolo a celkové pořadí 

dosud vyhodnoceno 

 

3. Administrativa LO 

 

 VS SK 24. 5. 2017 

Dne 5. 9. Obdrželi členové výboru oddílu lukostřelby Zápis a Usnesení VS SK. Výbor 

LO po prostudování těchto dokumentů shledává následující  

 

1) ze Zápisu není patrné, kdo jednání svolal – je to povinná součást dle Stanov (bod 

13), i dle zákona – ust. § 254 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 

2) z bodů 5 a následujících Zápisu vyplývá, že po zjištění, že počet přítomných 

delegátů na zasedání Valného shromáždění je jiný, než počet uvedený v bodě 1 

Zápisu, došlo při následujícím jednání k porušení předem zaslaného programu 

schůze, neboť o jednotlivých bodech nebylo opětovně hlasováno v pořadí dle tohoto 

Programu a o schválení Programu nebylo hlasováno vůbec.  

3) z Usnesení dále vyplývá, že Valné shromáždění schválilo pod bodem i) „návrh 

odměn volených orgánů SK pro rok 2017“. Stanovy nicméně v části III. Orgány SK, 

čl. 9 Členění orgánů SK, bodě 9.2 odst. 7 písm. m) stanoví, že VS SK „stanovuje výši 

odměn členům volených orgánů SK na nadcházející kalendářní rok…“ Domníváme se 

proto, že v této části nemusí být usnesení VS SK platné, neboť k přijetí takového 

usnesení nemá VS SK stanovami danou pravomoc. VS SK může schválit odměny na 

nadcházející, tj. dle slovníku synonym příští kalendářní rok – v roce 2017 tedy může 

schválit odměny na rok 2018, ale nikoliv na rok 2017. 

 

Výbor LO upozorní statutární orgán na tyto nesrovnalosti - úkol Jindřiška 

Vaněčková 

 

 Nákup materiálu  

o Plán nákupu tětiváku a lisu na kladkové luky - úkol se ruší, neboť plánovaný 

dodavatel není schopen dodat, bud řešeno jiným způsobem – úkol Vaněk Martin 

o Materiál na tětivy – úkol Martina Macková 

 

 Brigády 2017 

Byla svolána brigáda členů LO SK Start Praha na 28. 9. 2017 na Strahovskou střelnici 

za účelem úklidu a přípravy střelnice na zimu. 

 

 



 

 

 Síň slávy  

Příprava návrhu na uvedení zasloužilých lukostřelců do síně slávy ČLS - úkol 

František Hadaš ml., Martina Macková - trvá 

 

 Program č. VIII MŠMT Činnost klubů 

Z uvedeného grantu obdržel LO 120.794,1,- KČ rozdělením z SK. Vyúčtování dotace 

připravila Martina Macková. Bude předáno na SK.  

 

 Program V ČLS 

Od ČLS obdržel LO díky úspěšnosti ligových družstev dospělých dotaci z Programu V – 

MŠMT ve výši 26.000,- Kč. Vyúčtování připravila Martina Macková. Toto bude zasláno 

SK k vyúčtování.  

 

 Lukoškolka, trenérský dozor nad dorostem a žáky 

Schváleny odměny za trenérský dozor při výuce začátečníků a za organizaci výuky, 

odměny za trenérsko-metodický dozor nad dorostem a žáky za období červenec až 

říjen 2017: 

  

příjmení jméno činnost 
sazba za 1 

hodinu 
počet hodin 

odměna 
celkem 

odměna 
celkem 

  listopad prosinec 

Urban  David výuka začátečníků         250,00 Kč  12 3 000,00 Kč   

Zapletal Honza výuka začátečníků         250,00 Kč  18 4 500,00 Kč   

Vaněčková Jindřiška výuka začátečníků         250,00 Kč  14 3 500,00 Kč   

Vaněk  Martin výuka začátečníků         250,00 Kč  18 4 500,00 Kč   

Vaněk  Martin organizace výuky         250,00 Kč  20 5 000,00 Kč   

              250,00 Kč  34   8 500,00 Kč 

Koťátková Eliška výuka začátečníků         250,00 Kč  4 1 000,00 Kč   

Ditrichová Sára výuka začátečníků         250,00 Kč  14 3 500,00 Kč   

              

Vaněčková Jindřiška trenérsko-metodický dozor         250,00 Kč  3 750,00 Kč   

Vaněk  Martin trenérsko-metodický dozor         250,00 Kč  3   750,00 Kč 

Macková  Martina trenérsko-metodický dozor  fakturace    20 750,00 Kč   

 

 Odhlášení členů z ČLS a LO 

Výbor odsouhlasil seznam členů k odhlášení z LO, s tím související ukončení 

registrace v ČLS k 31.10.20107 a návrh na ukončení členství v SK Start Praha. 

Úkol: Jindřiška Vaněčková 

 

 Přijetí nových členů 

Odsouhlaseno k 1. 10. 2017 přijetí:  

Čerbačeská Anna  

Kořínková Pavla  

Vrátník Jan  

 

Odsouhlaseno k 1. 11. 2017 přijetí:  

Vikukelová Jana (přestup z KLK) 

 

 

 Účast na VLS ČLS 

Za LO SK START PRAHA se bude účastnit Martina Macková. 

 

 Halová sezóna 

Členům LO odeslán rozpis tréninků během halové sezóny 2017/2018. 

 



 

 

 Dlouhodobé soutěže zimní sezóna 2017/2018 

Přihlášení provede Jindřiška Vaněčková. Soupisky budou vyvěšeny na webu.  

 

4. Strahovská střelnice 

 

 Osud strahovské střelnice 

Budou probíhat 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   

 Zora Eberová         č. S25   

 Richard Maška  č. S27   

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

- trvá 

 

Skončeno v 21:50 hodin. 

Zapsala: Iveta Zahrádková   


