
Zápis z výroční členské schůze Lukostřeleckého klubu 3D Mrlínek 

 

Schůzi svolal, v souladu s dosavadním zněním článku V.odst. 2. stanov, výbor klubu, a to 

prostřednictvím pozvánek, zaslaných elektronickou poštou všem členům. 

Schůze se konala dne 24.1.2020 v 17:00 v restauraci Penzion Ovčárna na Sv.Hostýně. 

Jednání zahájil předseda Ing. Pavel Krejča, který rovněž schůzi předsedal. Zápisem byla 

pověřena– Ing. Lucie Horáková.  

Program schůze byl následující: 

1. Hodnocení lukostřeleckého roku 2019 (Pavel Krejča) 
2. Finance a vyhodnocení  akcí 2019 (Tomáš Horák, Lenka Búbelová) 
3. Dotace 2019 (Lenka Búbelová) 
4. Plány a cíle 2020 (Robert Búbela) 
5. Připomínky a diskuze 
 

Zápis ze schůze: 

Ad1:  Přítomné uvítal a seznámil s pořadem jednání předseda Pavel Krejča, konstatoval, že 

v roce 2019 jsme měli 56 členů, z toho 46 s licencí a 10 bez licence. Na schůzi bylo přítomno 

celkem 36 fyzicky, ostatní na základě zmocnění plnou mocí, nebo jako zákonný zástupce. 

Přítomna je  tedy nadpoloviční většina členů (hlasů) klubu a členská schůze je tedy 

usnášeníschopná, ve smyslu ustanovení článku V.stanov.   

-Za člena se považuje, pokud je vyplněna písemná přihláška a zaplacený příspěvek. 

-Přítomnost na členské schůzi je zaznamenána na prezenční listině, viz příloha. 

Dále informoval o akcích, organizovaných naším klubem v roce 2019: 

-Pořádali jsme 3 závody: –ČP na Bedlině, finále MZP na Helfštýně a tradiční Mikulášskou na 

Hostýně (ZL). O prázdninách proběhl Archery Camp u Buchlovic plus řada drobných akcí. 

-Pomáhali jsme s organizací všech kol MZP. 

-Za velký úspěch minulého roku považueme rozhodně MZP. Podařilo se navýšit už na 8 kol, 

pořádaných spřátelenými moravskými kluby, opět s velkolepým finále na Helfštýně, které 

nám parádně vyšlo nejen organizačně, ale i krásou prostředí a luxusním počasím. 

Výrazně jsme se opět zviditelnili při oslavách města Bystřice p/H. - celodenní předváděčkou 

v zámeckém parku 

-V roce 2019 jsme se zúčastnili více než 20 lukostřeleckých závodů pořádaných jinými kluby 

včetně MČR v 3D lukostřelbš v Hrádku 

-Mezi největší úspěchy patří umístění v celkovém vyhodnocení: 



a)MZP- 2.místo L.Búbelová, 3.místo A.Horák a K.Búbela, 4.místo Š.Horák,   

           J.Karafiát a L.Kocfeldová 

b)ZL- 2.místo Š.Horák a E.Zbranková, 3.místo O.Svršek a 4.místo M.Jakeš 

c) MČR – 1.místo A.Horák, 2.místo L.Búbelová, 4.místo N.Búbela a 5.místo   

                  L.Brácha 

d) ČP- 3.místo L.Brácha 

 PENÍZE: jelikož jsme neziskovka, veškeré peníze, které chceme utratit je nutno vydělat. 

Sponzoři nejsou, hlavní zdroje příjmů jsou: členské příspěvky, dotace, zisky z předváděček --

-předváděčky : 6x 

-dotace z kraje i města 

Utrácení takto nabytých peněz: nákup vybavení (zvířata, technické vybavení, luky, šípy) 

přímo od výrobců (sdružování objednávek s dalšími oddíly, snižování nákladů na dopravu, 

vyšší sleva,…) 

Hlavní investice byly do zvířat, technického vybavení (luky, šípy + náhr.díly), rozšířili jsme 

parkur, investovali jsme do multimediálního vybavení, atd. 

Pro zvýšení kvality tréninku , máme pro zimní období  prostory tělocvičny na ZŠ Bratrství , 

dále jsme posílili náš realizační tým o další tři proškolené instruktory  

 

Ad2 +Ad3:  Pokladník Tomáš Horák seznámil přítomné s aktuálním stavem pokladny – 

42.113,-Kč. v CZK pokladně a stavem bankovního účtu, ke dni 31.12.2019  - 47.398,-Kč. 

(Česká spořitelna) 

Hlavní příjmy v roce 2019 :  

- Dotace (250.000 Kč) – nejvíce ze Zlínského kraje, Města Bystřice pod Hostýnem a 

MŠMT 

 

Konkrétní příjmy  a výdaje (členské příspěvky, dotace, příjmy z předváděček,…), jsou přesně 

vyčísleny  v příloze. 

V příštím roce se opět zúčastníme výběrových řízení na dotace pro rok 2019 (ČUS, Zlínský 

kraj, město BpH) – více informací u Lenky Búbelové 

Úspěšnost v nich a výše získaných dotací se přímo projeví na investicích uvažovaných pro 

rok 2020 

 

 



Ad4:   s plánem akcí na následující období seznámil Robert Búbela. 

Závody: 

- Viz kalendář akcí na stránkách oddílu 

ČP Mrlínek-Bedlina – v jeden den by měly být 2 závody: ČP a odpoledne Terénka 

IFAA 

- Krátka série 3 závodů – terénky IFAA, z toho jeden budeme pořádat 

- V květnu by mělo proběhnout ME ve FR Confolence 

- Letní soustředění na Dopraváku 

- Finále MZP na Helfštýnš 

- V prosinci opět Mikulášská taškařice (závod ZL) 

 

Předváděčky: 

- Floria Kroměříž -  

- Lesy ČR – Lukov  

- Dětský den v Mrlínku   

Vše bude upřesněno na stránkách https://www.lkmrlinek.cz/ 

Dále poděkoval za zorganizování a přípravu akcí v uplynulém roce a navrhl hlasování o 

schválení rozpočtu na rok 2020. 

Hlasování proběhlo – zúčastnili se všichni přítomní – s výsledkem: 

PRO – 36 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlas 

Rozpočet na rok 2020 byl schválen. 

 

Ad5:  vyhodnocení klubové soutěže: 

Byly vyhodnoceni nejúspěšnější střelci a předány sladké odměny 

Příloha: 

-  Prezenční listina 

-  Zpráva pokladníka za rok 2020 

 

Zápis byl pořízen a podepsán dne 1.2.2020  Lucií Horákovou 

 

Ověřil: Tomáš Horák                                                                                                                                                   

https://www.lkmrlinek.cz/

