
 

 

Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha 
ze dne 21. 12. 2017 v 20:00 hodin 

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

Vaněčková Jindřiška, Zahrádková Iveta,  
 
1. Zahájení  
Schůzi zahájila předsedkyně Martina Macková. 

2. Kontrola úkolů 

 Síň slávy – trvá 

 Projekty ČLS založené na úspěšnosti dorostu v ČLS – splněno 

 Pohárový závod 2018 – splněno  

 MČR žáků 2018 – trvá 

 Návrhy na jarní VS ČLS pro STK – splněno 

 Seminář trenérů – splněno  

 Osud strahovské střelnice – trvá 

 Vrácení klíčů od Strahova – vrátila Lucie Nielsen-Seidlová a Zora Eberová přislíbila vrátit klíč 

začátkem roku 2018, ve zbytku trvá 

 
3. Sportovní činnost oddílu – dlouhodobé soutěže  
 

 I. Liga družstev mužů – reflexní luk – družstvo odstřílelo první kolo dne 9. 12. 2017 
s výsledkem 1542 bodů.  

 Liga družstev žen – reflexní luk – družstvo odstřílelo první kolo dne 9. 12. 2017 s výsledkem 
1450 bodů.  

 Přebor smíšených družstev – kladkový luk – družstvo odstřílelo první kolo dne 9. 12. 2017 
s výsledkem 1696 bodů.  

 Přebor smíšených družstev – holý luk – družstvo A odstřílelo první kolo dne 25. 11. 2017 
s výsledkem 1421 bodů, družstvo B s výsledkem 1345 bodů.  

 Přebor družstev dorostu – reflexní luk – družstvo odstřílelo první kolo dne 9. 12. 2017 
s výsledkem 1257 bodů.  

 Liga družstev žáků – reflexní luk – družstvo odstřílelo první kolo dne 9. 12. 2017 s výsledkem 
1557 bodů.  
 
 

4. Administrativa LO 
 

 MČR dorostu v halové lukostřelbě.  
Konečným termínem konání MČR dorostu 2018 v halové lukostřelbě je 17. – 18. březen 2018., 
místo konání je Plzeň.  
 

 Závody v terénní lukostřelbě 
Ve dnech 27. – 29. 4. 2018 je plánován výjezd LO na terénní závody lukostřelbě do Nejdku, 
přespáním v ČR a přejezdem do Wirsbergu v Německu. LO připravuje výjezd s podporou LO – 
úkol Martina Macková  
 
 



 

 

 Závod Marktredwitz 2018 
Zaslána přihláška celkem 25 střelců. Úhrada startovného ve výši 330 EUR bude provedena 
v lednu 2018. Objednán autobus s náklady ve výši 14.300,- Kč. Každý střelec uhradí za dopravu 
500,- Kč. Kromě střelců pojedou ještě 4 členové doprovodu.  
 

 Školení kandidátů na rozhodčí lukostřelby a rozhodčích lukostřelby 
Za SK start Praha se budou účastnit Dagmar Heřmánková, Oldřich Hašek, Hana Šimánková. Pro 
zachování/zvýšení třídy se zúčastní rovněž Martina Macková a Jindřiška Vaněčková. LO uhradí 
výdaje na toto školení v celkové výši 4.000,- Kč.  
 

 Přijetí nových členů 
Odsouhlaseno k 1. 1. 2018 přijetí: 

o Carlos Moreno  
o Barbora Kotuláková 

 

 Ukončení členství 
o Výbor LO vyhověl žádosti o ukončení členství v LO SK Start Praha Natálii Hynkové a Zdeňku 

Vokůrkovi. Odhlášení zasláno na evidenci ČLS.  
o Babeta Wünschová oznámila, že chce přestoupit do jiného oddílu. Tento přestup bude 

umožněn po vyrovnání závazků vůči LO SK Start Praha a po doručení přestupního formuláře.   
 

 Odměny za práci v LO a za trénink v kurzech lukostřelby  
Internetovým hlasováním odsouhlaseny následující odměny za práci pro LO v roce 2017:  
o evidence 1-6/2017   Urban – 32 = 4.800,- dohoda 
o web 1-12/2017    Urban – 16 h = 2.400,- dohoda 
o evidence 7-12/2017   Vaněčková – 32 h = 4.800,- dohoda 
o finance, pokladna 1-12/2017  Macková – 12.000,- faktura 
 
Internetovým hlasováním odsouhlaseny následující odměny za trenérskou činnost:  
o vedení začátečníků 11-12/2017  Vaněk 16 hodin – dohoda 
o vedení dorostu 11-12/2017  Vaněčková – 4 h = 1.000,- dohoda 
o vedení dorostu, liga 11-12/2017 Macková – 9.250,- faktura 
 
Internetovým hlasováním odsouhlaseny odměny za trenérskou činnost v kurzech lukostřelby LO 
v termínu 10 – 12/2017: 
o Urban  12 h = 3.000,- 
o Zapletal 4 h = 1.000,- 
o Vaněčková 15 h = 3.750,- 
o Vaněk  15 h = 3.750,- 
o Ditrichová 10 h = 2.500,- 
o Zahrádková 6 h = 1.500,-     
 

 Vyúčtování evidence členské základny na sezónu 2017 – 2018  
SK obdržel od ČLS fakturu – vyúčtování evidence členské základny na sezónu 2017 – 2018. 
Fakturovaná částka ve výši 25.300,- Kč. Bude uhrazena v lednu 2018. – úkol František Hadaš  

 

 Kurzy lukostřelby 
Výborem bylo odsouhlaseno následující pravidlo: každý instruktor a trenér může vyučovat 
začátečníky maximálně v rozsahu dvou hodin/den. Ve výjimečných případech při nedostatku 
trenérů a instruktorů je možné výjimečně zvýšit rozsah odučených hodin za den.  
 



 

 

 

 Nákup materiálu a sportovních pomůcek 

o Internetovým hlasováním odsouhlasen nákup 3ks BOSU za 13.500,- Kč. Nákup proveden.  

o Internetovým hlasováním odsouhlasen nákup 3ks cvičných kladkových luků, 3 ks zakládek 
Trophy Ridge Wisker Biscuit, 3 ks zaměřovačů a vypouštěčů Allen Master Hunter Caliper. 
Nákup odsouhlasen do výše 26.000,- Kč – úkol Martina Macková 

o Oddílová trika – zaslána objednávka 33 ks v hodnotě 31.000,- Kč. Podíl členů bude činit 
12.500,- Kč.  

 
5. Úkoly 
 

 Vrácení klíčů od Strahova – trvá: 
Jakub Srnka klíč  č. S26, 
Ladislav Fiala klíč  č. S34 a čip č. 7 
Vojtěch Novotný       č. S13 – spící člen 
Richard Maška   č. S27 – spící člen 

 Síň slávy – trvá 

 MČR žáků 2018 – trvá 

 Osud strahovské střelnice – trvá 

 Závody v terénní lukostřelbě – Martina Macková 

 Vyúčtování evidence členské základny na sezónu 2017-2018 – Martina Macková  

 Nákup materiálu a sportovních pomůcek – Martina Macková  
 

Skončeno v 21:30 hodin. 
Zapsala: Iveta Zahrádková   


