Usnesení – výroční schůze 21. ledna 2012
Výroční schůze přijala:
1/ Zprávu předsedy klubu o činnosti klubu za rok 2011
2/ Zprávu Martiny Čepelkové o hospodaření klubu
Výroční schůze stanovila:
1/ členské příspěvky pro „nestřelce“ (nevystřelí na závodech ani na střelnici) na
100,-Kč/rok. Ostatní příspěvky ponechány ve stejné výši.
Výroční schůze rozhodla:
1/ o termínech závodů v terčové lukostřelbě. 28.4. – čarodejnická fita, 16.6. –
přebor žactva do 10 let, 30.6. – I. Liga = Memoriál Holubovského, 11.8. – Pohár
Města Votic a 29.9. Svatováclavská fita.
2/ že Petr Hroš svolá brigádu na rekonstrukci ohrady.
3/ že Petr Kronus zhodnotí situaci okolo plotu včetně města Votice.
4/ že Bohumil Spálenka ml. předá heslo na web také Pavlovi Klápovi.
5/ o odměně domácím rozhodčím ve stejné výši jako určuje směrnice svazu.

Zapsal dne 21.ledna 2012
Petr Heinrich

Schůze se zúčastnily:
Petr Heinrich, Petr Kronus, Petr Jánský, Kateřina Bartůšková, Eva Spálenková, Michal
Novotný, Pavel Neckář, Petr Hroš, Zuzana Spálenková, Filip Jirků, Bohumil Spálenka st.,
Lukáš Vurm st., Martina Čepelková, Miroslav Čepelka, Josef Procházka, Pavel Klápa,
Michaela Fulínová a host Markéta Klápová Knápková.
Příloha: Zpráva o činnosti lukostřeleckého klubu Votice za rok 2011

Zpráva o činnosti Lukostřeleckého klubu Votice za rok 2011
Ve Voticích dne 21.1.2012

Vážení členové lukostřeleckého klubu,
dovolte mi přednést zprávu o činnosti Lukostřeleckého klubu Votice za rok 2011.
Nejdříve, jak bývá mým zvykem, začnu výsledky našeho klubu. Naši lukostřelci se účastnili
opět mnoha závodů. Nicméně musím hned na začátku konstatovat určitý pokles závodní
aktivity našich členů. Tento stav trvá již delší dobu a tento rok se projevil neúčastí na MČR
dospělých a dorostu v Plzni a také na MČR dorostu v hale. Hlavně neúčast na MČR v terčové
dává do budoucna velmi negativní precedens.
V halové sezóně minulého roku 2011 opustilo první ligu družstvo mužů. Tým byl oslaben
o Filipa Pertlíka, který střílel halovou soutěž v Německu. Družstvo žen v první lize v hale
vystřílelo druhou příčku za dominantní Ostravou. Dorostenci neodstříleli a taktéž sestupují.
Žáci v první lize byli druzí. V přeboru ve třídě holých luků bylo naše družstvo první.
V jednorázových mistrovstvích dle mého názoru nejlepšího výsledku dosáhl Filip Pertlík,
který zvítězil v Havířově na MČR dospělých v reflexním luku – muži. V ženách byla nejlepší
z našich Eva Spálenková na 12. místě. Dále jsme měli zastoupení v holých lucích. Zde byl na
10. místě Hroš a na 12. jak Mašín tak Spálenka. Družstvo holých luků bylo čtvrté. V reflexu
jsme byli v družstvech až devátí.
Na MČR v hale žáků v Plzni to bylo bez medaile. Pokud budu jmenovat nejlepší, tak ve
starších žácích 7. Tomáš Pešek, družstvo ve složení Pešek, Musil, Vurm bylo čtvrté,
v mladších žácích Štamfr Filip pátý a družstvo ve složení Štamfr Filip, Štamfr David a
Starosta Matyáš bylo taktéž páté.
Nejmladší lukostřelci mají přebor. Zde v kategorii do osmi let byl Adam Nádvorník třetí,
Karolína Budínová pátá, družstvo ve složení Nádvorník, Pavlič, Budínová bylo druhé.
V kategorii do deseti let čtvrtou příčku obsadil Filip Trachta a za ním byl klasifikován na
šestém místě Jakub Homola. Družstvo ve složení Starosta Matyáš, Homola Adam, Trachta
Filip a Radek Opplt v této kategorii zvítězilo.
Venku v terčové lukostřelbě jsme se zúčastnili pouze MČR žáků a přeboru do deseti let.
Na MČR žáků bronz vybojovalo družstvo mladších žáků, dále byl Filip Štamfr čtvrtý a David
Štamfr sedmý. Ve starších žácích byl nejlepší Tomáš Pešek na čtvrtém místě a Musil Michal
byl sedmý.
Na přeboru žáků do deseti let, který se konal na naší střelnici dosáhlo družstvo ve složení
Starosta, Trojášek, Pavličová a Homola na třetí příčku. Dále bronz brala Karolina Budínová a
také Matyáš Starosta. Hana Pavličová v kategorii do 10ti let a Adam Nádvorník v kategorii do
8 let byli čtvrtí.
V terénní lukostřelbě jsme dosáhly mnoha dobrých výsledků. Zde bych vyzdvihl Aleše
Vankáta, který se stal mistrem ČR v kladkových lucích. Hana Pětníková byla druhá
v kadetkách a Ondra Kotík pátý v kadetech. Družstvo kadetů ve složení Kotík, Pětníková a
Vančurová bylo třetí. Stejnou příčku obsadilo družstvo holých luků ve složení Mašín, Vurm a
Hroš.
Nejlepších výsledků jsme asi dosáhli na terénní žáků. Zde ve starších žácích obsadil první
místo Tomáš Pešek následován Michalem Musilem na druhém místě. Družstvo starších žáků
ve složení Pěšek, Musil a Vurm rovněž zvítězilo. Mistrem republiky se v mladších žácích stal
Filip Štamfr a družstvo ve složení Filip Štamfr, David Štamfr a Lukáš Vurm také vyhrálo.

V dlouhodobých soutěžích obsadili muži v lize šesté místo, ženy byly druhé. Dorost ligu
neodstřílel a sestupuje. Žáci byli v lize šestí. V přeboru mužů reflexní luk jsme získali sedmé
místo. V přeboru holých luků naše družstvo bylo druhé. Béčko žáků bylo v přeboru 15.
Z výsledků je patrné, že se nám celkem daří v žácích. Zde bych chtěl vyzdvihnout práci
trenérů, kteří se o žáky starají. Bohužel se nám doslova rozpadlo družstvo dorostenců.
V dospělých se zužije počet střelců, kteří mají vysokou výkonnost. Pamatuji dobou, kdy pět
šest střelců v kategorii mužů šlo přes 1200 bodů. Dnes máme dva. Ženy si celkem drží
výkonnost, ale máme úzký tým. Problémem je, že poměrně hodně členů se odstěhovalo
z Votic či z voticka a toto je důsledek. Taktéž se nedaří překlenout období mezi žáky a
dorostenci. Zde nám hodně střelců končí.
Z těchto důvodů jsme na přelomu roků 2010/2011 podpořili školení na trenéry. Bohužel
se tito noví trenéři a trenérky do trenérské činnosti zapojili minimálně. Já sám jsem se minulý
rok kvůli pracovní vytíženosti klubu moc nevěnoval. Od září jsem zkusil rozběhnout páteční
tréninky dospělých. To se myslím, celkem osvědčilo. Až se venku udělá hezky, chci v tomto
opět pokračovat. To by měl být recept, jak oživit sportovní činnost klubu.
Trochu zhodnotím závody, které jsme loni pořádali. Po instalaci topení jsme uspořádali
halové závody zde na střelnici. Celkem to bylo 6. kol. Dále Bohouš Spálenka udělal čtyři kola
poháru mládeže. Našich standardních závodů se zúčastnilo poměrně dost lukostřelců,
konkrétně: Čarodejnická fita 37 závodníků ze 6ti klubů, Pohár Města Votic 26 závodníků ze
sedmi klubů, Memoriál Antonína Holubovského 38 závodníků ze sedmi klubů a
Svatováclavské fity se zúčastnilo 62 střelců z devíti klubů. Další velká akce, která se na
střelnici konala, byly Svatováclavské slavnosti. Musím rovněž připomenout, že bylo o
prázdninách uspořádáno soustředění mládeže.
Bylo zorganizováno několik brigád zejména na opravu terčovnic a úklidu střelnice.
Bohužel se nám nepodařilo opravit ohradu na kterou je již nakoupen materiál. Myslím, že
bychom ji měli letos opravit. Dále velký dík patří těm, kteří se starali o běžné činnosti na
střelnici jako sekání trávy, úklid apod.
Na závěr bych chtěl všem členům klubu poděkovat za jakoukoliv činnost, kterou pro klub
udělali. Ať už dobře stříleli, sekali trávu, zametali, trénovali mládež, pískali závody, starali se
o webové stránky atd. Pro příští sezónu jsme získali jeden velký závod – pořádání první ligy
dospělých. Doufám, že se nejen při pořádání tohoto závodu sejdeme, ale také začneme více
chodit na střelnici. Přeji nám všem to nejlepší do roku 2012.
Děkuji za pozornost
Petr Heinrich, předseda LK Votice

