
 

 

Zápis ze schůze výboru LO SK Start Praha 
ze dne 22. 2. 2018 v 20:00 hodin 

 
Přítomni: Macková Martina, Vaněk Martin, Zahrádková Iveta, Hadaš František ml. 
Omluvena: Jindřiška Vaněčková 
 
1. Zahájení  
Schůzi zahájila předsedkyně Martina Macková. 

2. Kontrola úkolů 

 Síň slávy – trvá 

 MČR žáků 2018 – žádost o grant – trvá 

 Osud strahovské střelnice – trvá 

 Závody v terénní lukostřelbě 28. 4. a 29. 4. - trvá 

 Vrácení klíčů od Strahova – trvá 

 Poslední výzva k zaplacení členských příspěvků na rok 2017 – splněno, po kontrole se řeší 2 

doplatky 

 Členské příspěvky 2018 – rozeslání členům – trvá 

 Směrnice o placení příspěvků – řeší VS SK 

 Pronájem materiálu od ČLS pro dorost – splněno  

 Výroba medailí - trvá 

3. Sportovní činnost oddílu – dlouhodobé soutěže, zahraniční výjezdy 

 I. Liga družstev mužů – reflexní luk – družstvo odstřílelo třetí kolo dne 17. 2. 2018 
s výsledkem 1634 bodů. Celkově se umístilo na 7. místě.  

 Liga družstev žen – reflexní luk - družstvo odstřílelo druhé kolo dne 3. 2. s výsledkem 1560 
bodů. Třetí kolo odstřílelo družstvo dne 17. 2. s výsledkem 1547 bodů. Celkově se družstvo 
umístilo na 2. místě.  

 Přebor smíšených družstev - kladkový luk  - družstvo odstřílelo druhé kolo dne 27. 1. 

 Přebor smíšených družstev – holý luk – družstva A i B odstřílí třetí kolo na MČR.  

 s výsledkem 1688 bodů. Třetí kolo odstřílí 24. 2. 2018. 

 Přebor družstev dorostu – reflexní luk – družstvo odstřílelo druhé kolo dne 20. 1. s výsledkem 
1480 bodů. Třetí kolo družstvo odstřílí na MČR.   

 Liga družstev žáků – reflexní luk - družstvo odstřílí třetí kolo dne 24. 2. 2018 
 

 Závod Marktredwitz 2018 – závodu se zúčastnilo 22 střelců s následujícími výsledky: 
1. místo 
- ženy reflexní luk = Jindřiška Vaněčková 
- muži holý luk = František Hadaš  
- ženy holý luk = Martina Macková  
- kadeti reflexní luk = Jonáš Čábelka 
- starší žáci reflexní luk = František Heřmánek   
- mladší žákyně reflexní luk = Tereza Veverková  
 2. místo  
- ženy reflexní luk = Eliška Koťátková  
- kadetky reflexní luk = Adéla Čížková  
- starší žákyně reflexní luk = Meda Čapková 
3. místo  
- muži kladkový luk = Marin Vaněk   
- starší žákyně reflexní luk = Pavla Kořínková 



 

 

 
Družstvo ve složení František Heřmánek, Jindřiška Vaněčková a Oldřich Hašek získalo 2. místo 
v soutěži oddílových družstev.  

 

4. Administrativa LO 
 

 Přijetí nových členů 

o Ivana Césarová – k 1. 3. 2018 
 

 Vyřazení členů – neuhrazené členské příspěvky za rok 2017 
Níže uvedení členové neuhradili členské příspěvky za rok 2017. Výbor LO je tímto z LO vylučuje a 
navrhuje jejich vyřazení z SK: 

 Mikoláš Orlický 

 Ondřej Kučera 

 Erik Melicher 
 

Chevallier Pierre opožděně reagoval na výzvu a přeje si zůstat členem oddílu lukostřelby. Výbor 
LO schvaluje umožnění uhrazení členských příspěvků v náhradním termínu. Doplatek členských 
příspěvků ve výši 160,- Kč uhradí též Martina Janoutová.  

 

 Evidence členů LO 
K 31. 1. 2018 eviduje LO celkem 59 dospělých členů, 30 členů do 23 let.  
 

 Směrnice o platbách členských příspěvků SK 
Výboru LO byl předložen návrh směrnice o platbách členských příspěvků oddílů a SK. Návrh byl 
připomínkován a poslán zpět. Dále bude toto řešit jarní VS SK.  
 

 Oddílové příspěvky na rok 2018 
Byly připraveny oddílové příspěvky na rok 2018. Do 10. března budou rozeslány členské základně 
– úkol Jindřiška Vaněčková 

 

 Soutěže 2018 
Výbor obdržel od ČLS uspořádání a rozpis soutěží na sezónu 2017/2018: 
 

 84. Mistrovství ČR dospělých v terčové lukostřelbě se bude konat ve dnech 24. – 26. 
srpna 2018 ve Znojmě, pořadatel LK Znojmo 

 27. Mistrovství ČR dorostu v terčové lukostřelbě se bude konat ve dnech 21. – 23. září 
2018 v Praze, pořadatel LK CERE 

 27. Mistrovství ČR žactva v terčové lukostřelbě se bude konat ve dnech 15. – 16. září 
2018 v Praze, pořadatel SK Start Praha 

 27. Mistrovství ČR dospělých a dorostu v terénní lukostřelbě se bude konat ve dnech 6. – 
7. října 2018 v Čechách pod Košířem, pořadatel TJ Sokol Kostelec na Hané 

 19. Mistrovství ČR žactva v terénní lukostřelbě se bude konat dne 29. září 2018 v Votici, 
pořadatel LK Votice 

 5. Mistrovství ČR dospělých a dorostu ve 3D lukostřelbě – není známo místo ani datum 
konání 

 Přebor ČR holých luků v terčové lukostřelbě se bude konat dne 30. 6. 2018 v Praze, 
pořadatel LK CERE 

 Přebor ČR žactva do 10 let v terčové lukostřelba se bude konat dne 16. 6. 2018 v Bystřici, 
pořadatel SK Bystřice 
 



 

 

 Termíny soutěží družstev v terčové lukostřelbě v dlouhodobém uspořádání (přímé 
soutěže) jsou: 

o 12. 5. 2018 – LO TJ Mariánské Hory Ostrava 
o 2. 6. 2018 – SK Start Praha 
o 28. 7. 2018 – LK Votice 
o 1. 9. 2018 – LK Eska Cheb 

 Termíny soutěží družstev v terčové lukostřelbě v dlouhodobém uspořádání 
(korespondenční soutěže) jsou: 

o Dospělí:  
 1. kolo 01. duben 2018 - 20. květen 2018  
 2. kolo 21. květen 2018 - 01. červenec 2018  
 3. kolo 02. červenec 2018 - 26. srpen 2018  
 4. kolo 27. srpen 2018 - 14. říjen 2018  

o Dorost a žáci:  
 1. kolo 01. duben 2018 - 10. červen 2018  
 2. kolo 21. květen 2018 - 12. srpen 2018  
 3. kolo 23. červenec 2018 - 14. říjen 2018 

 Termíny soutěží družstev v terénní lukostřelbě v dlouhodobém uspořádání (přímé 
soutěže) jsou: 

o 26. 5. 2018 – LO TJ Spartak Chrást 
o 9. 6. 2018 – není pořadatel 
o 7. 7. 2018 – není pořadatel 
o Poslední termín zatím není znám 

 

 Příprava soupisek dlouhodobých soutěží terčová a terénní 2018 
Přípravu soupisek do 20. 3. provede – úkol Jindřiška Vaněčková. Pro I. Ligu mužů RL bude 
hostovat Martin Chaloupský z SK Libichov a pro I. Ligu žen RL bude hostovat Marie Horáčková 
z LK Arcus Plzeň – úkol Martina Macková 
 

 Logo a vizuální styl ČLS 
Výbor LO rozhodl po reakci našich členů, že logo ČLS nepodpoříme ani v jednom předloženém 
tvaru, nicméně modernizaci se nebráníme.  

 

 Rozpočet finálového kola ligy můžu a žen reflexní luk 
Výbor LO emailovým hlasováním odsouhlasil dne 13. 2. celkový výdaj do výše 7000,- Kč. 
 

 Rozpočet MČR žáků hala 2018 
Výbor LO schválil rozpočet na MČR žáků 2018. Výdaj LO schválen do výše 9.000,- Kč.  
 

 Rozpočet MČR dorostu hala 2018 
Výbor LO schválil rozpočet na MČR dorostu 2018. Výdaj LO schválen do výše 12.000,- Kč.  
 

 Rozpočet MČR dospělých hala 2018 
Výbor LO schválil rozpočet na MČR dospělých 2018. Výdaj LO bude činit do 45.000,- Kč. Družstvo 
mužů KL bude doplněno o hosta Ondřeje Peroutku z Rexbow Starý Kolín, s.r.o.  
 

 Kontrola předložených výsledovek za rok 2017 
Při kontrole položek na straně příjmů byl zjištěn rozdíl přes 200 tisíc proti skutečným příjmům 
lukostřeleckého oddílu. Na tento fakt byl upozorněn sekretariát SK. Kontrola bude pokračovat po 
obdržení opravených finančních záznamů. – úkol Martina Macková.  



 

 

S ohledem na výše uvedené budou ke kontrole do 14 dnů zaslány i výsledovky a položky za rok 
2016 – úkol František Hadaš ml.  
Vzhledem k výše uvedenému výbor LO opakovaně žádá výbor SK o zřízení samostatného 
bankovního účtu pro lukostřelbu.  
 

 Vyúčtování Programu MHMP Trenéři mládeže 2017 – 2018 
K čerpání je na trenérsko-metodický servis mládeže celkem 41.956Kč – vyúčtování Fa 2017012 
20.750Kč a Fa 2017017 9.250Kč Martina Macková, v roce 2018 bude vyúčtován zůstatek  
11.956Kč.  
 

 Finanční plán oddílu na rok 2018 
Výbor LO schválil finanční plán oddílu na rok 2018. Finanční plán tvoří přílohu tohoto zápisu.  
 

 Výsledovky a položky za leden 2018 
Výboru LO budou předloženy výsledovky a položky za leden 2018 v termínu do konce února. 
Obdobně budou chodit každý měsíc – úkol František Hadaš ml.  

 

 2. Kolo ligy v terčové lukostřelbě – pohárový závod 2. – 3. 6. 2018 
MHMP tento závod nepodpořil. Výbor LO požaduje doložení písemného zdůvodnění MHMP, 
výboru LO bude toto zdůvodnění zasláno – úkol František Hadaš ml. 
Dle rozpočtu výdaje tohoto závodu přesahují možnosti LO, proto bude vytvořena žádost na výbor 
SK o podporu na úhrady pro rozhodčí – úkol František Hadaš ml.  
 

 Podnět VH ČLS 
Výbor LO tímto dává podnět k jednání na VH ČLS:  
V soutěži Liga kladkových luků bude družstvo složené ze tří lukostřelců, tím se tato soutěž stane 
plnohodnotnou soutěží družstev, návrh se bude týkat sezóny 2018 - 2019. 
 

 Oblečení LO 
Výbor LO odsouhlasil výdaj ve výši do 31.000,- Kč, z čehož 12.000,- Kč bude činit podíl členů.  

 

 Brigáda 
Dne 24. 3. a v případě potřeby i dne 25. 3. se uskuteční brigáda na strahovské střelnici. Náplní 
práce bude zejména úklid prostor po zimním období a postavení střelnice. Brigádu svolá – úkol 
Jindřiška Vaněčková.  
 

 Žádost Michala Keichera o materiálovou podporu 
Výbor LO obdržel žádost o materiálovou podporu. Výbor LO jeho podporu zamítl.  
 

 Žádost Davida Drahonínského o možnost trénovat na venkovní střelnici 
Výbor LO konstatuje, že pro vyhovění této žádosti je nutné, aby se David Drahonínský stal členem 
LO SK a uhradil příslušné příspěvky dle pravidel lukostřeleckého oddílu.  
 

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 



 

 

 Osud strahovské střelnice – trvá  

 MČR žáků 2018 – žádost o grant – trvá 

 Závody v terénní lukostřelbě 28. 4. a 29. 4. – trvá 

 Oddílové příspěvky na rok 2018 – úkol Jindřiška Vaněčková 

 Výroba medailí – úkol Jindřiška Vaněčková 

 Příprava soupisek dlouhodobých soutěží terčová a terénní 2018 – úkol Jindřiška Vaněčková, 

hostování – úkol Martina Macková 

 Kontrola předložených výsledovek za rok 2017 a 2016 – Martina Macková, zaslání položek a 

výsledovek za rok 2016 – úkol František Hadaš ml.  

 Zaslání výsledovek a položek za leden 2018 a každý další měsíc – František Hadaš ml.  

 I. Liga mužů terčová lukostřelba 2018 – hostování – Martina Macková  

 2. Kolo ligy v terčové lukostřelbě – pohárový závod 2. – 3. 6. 2018 – doložení odůvodnění, 

žádost na SK – František Hadaš ml.  

 Brigáda – úkol Jindřiška Vaněčková  

 
Skončeno v 22:10 hodin. 
Zapsala: Iveta Zahrádková   


