
Zpráva o činnosti Výboru Stč. KS ČSS pro VH 2013 

 

Volební  VH Středočeského  kraje se konala dne 18. dubna 2009, kdy byl zvolen nový výbor KS. Další 
VH se konala 21. února 2010, kde bylo hlavním úkolem zvolit delegáty na  sjezd ČSS v roce 2010. 
V roce 2012 se pak dne 28. dubna  2012 konala další VH  Středočeského KS, protože statut KS nám 
ukládá uskutečnit VH nejméně jednou za 2 roky. Dnes se tedy scházíme k projednání naší činnosti po 
jednom roce od dubna roku 2012. 

V této době končí funkční období výboru KS a hlavním úkolem naší VH zástupců klubů Středočeského 
kraje je po vyslechnutí zpráv podle programu jednání  zvolit nový výbor a delegáty pro Sjezd ČSS, a 
navrhnout kandidáty do prezidia a komisí výkonného výboru ČSS. 

Za rok 2012 se výbor KS  sešel celkem   5x, kde účastníci projednávali tyto hlavní úkoly: 

Zajištění VC Stč. Kraje v Kluku u Poděbrad, soustředění střelců ze vzduchových zbraní, přidělování 
vzduchových zbraní v majetku KS, zajištění VH 2012, aktivity SSK,  letní soustředění, mistrovství 
středočeského kraje, reprezentace Stč KS,  proplácení startovného pro střelce do 18 let a do 8. místa 
na MČR, zajištění střelců pro turnaj krajů v Bratislavě, připomínky ke Stanovám ČSS, olympiáda 
mládeže ve Zlínském kraji v roce 2013, výměna průkazů rozhodčích,  podněty z klubu pracujícího 
s mládeží. 

Rád bych se u některých úkolů trochu zdržel a podrobněji je vysvětlil nejen z pohledu roku 2012, ale 
celého funkčního období . 

Na počátku volebního období jsme změnili bankovní ústav a přešli jsme k Poštovní spořitelně, která 
má pro občanská sdružení výhodné podmínky pro vedení účtů. Tím jsme ušetřili bankovní poplatky a 
zavedením spořícího účtu jsme se dostali do stavu, kdy banka platí nám, a ne KS bance. Není  to 
mnoho, jde o příjem několik tisíc Kč ročně. 

Snažili jsme se zlepšovat materiální základnu v KS, zakoupili jsme elektronické zařízení pro hodnocení 
terčů DISAG, které je přednostně určeno pro VC v Poděbradech,  ale je možno využívat pro velké 
závody v kraji.  

Snažili jsme se získat finanční dotace od KÚ a od MÚ v Poděbradech. To je stále obtížnější vzhledem 
k hospodářské situaci. Díky dotacím v roce 2012 nebyla VC Středočeského kraje ztrátová. Letošní rok 
je zatím otevřený, žádosti o dotace byly podány, není však na ně právní nárok. Musíme doufat, že od 
Městského úřadu  v Poděbradech finanční podporu Krajské sdružení obdrží. 

Běžně výbor KS pořádá Mistrovství  KS jak ve vzduchových, tak i v kulových disciplínách. V letošním 
roce poprvé na základě podnětu ze SSK jsme uspořádali Mistrovství KS ve střelbě ze vzduchové pušky 
vleže s oporou. Sice to není ani mezinárodní, ani národní disciplína, ale doufáme, že to podpoří zájem 
těch nejmladších sportovců o sportovní střelbu. 

Podporujeme činnost těch klubů, které pracují s mládeží do 18 let. Vyhodnocujeme jejich činnost 
podle předem vyhlášeného  a zveřejněného programu „AKTIVIT“. V loňském roce jsme nejaktivnějším 



klubům rozdělili 24 000 Kč formou poukázek pro nákup střeleckého materiálu.  Také za uplynulou 
sezónu roku 2012 se připravuje podobné hodnocení  nejaktivnějších klubů. 

Pořádáme krajská soustředění, v posledních letech se podařilo ve spolupráci s RSCM zajistit účast na 
vzduchovkovém soustředění v Plzni. To je věc, kterou já osobně velmi oceňuji, protože podmínky pro 
sportovce jsou tu velmi dobré. Vím, že zejména kulová soustředění  byla často kritizována z několika 
důvodů. Jedním bylo místo pořádání – střelnice v Písku. Vyzýval jsem kluby, vyzýval jsem i členy 
výboru KS, aby si vzali na starost organizaci soustředění.  Bohužel  odpovědí  bylo většinou mlčení. Je 
to trochu problém, není úplně jednoduché zajistit pro takovou činnost trenéry. Někteří si musí zajistit 
v práci dovolenou a občas je obtížné potřebný počet dospělých trenérů pro týdenní soustředění 
získat. 

V letošním roce se tedy toto soustředění připravuje na střelnici v Benešově a já doufám, že se vydaří  
stejně, jako soustředění  v minulosti.  

Krajské sdružení od svého počátku mělo  jako cíl podporovat krajské akce, které byly vyhlášeny tak, 
aby se na ně mohli přihlásit mladí sportovci z celého kraje, aby to nebylo jen klubové soustředění. Je 
to ze dvou důvodů. Jednak sportovci v širším kolektivu mohou získat více zkušeností a dobrých 
návyků. Krajské sdružení nemůže podporovat klubové akce. Uvědomte si, že SSK je v kraji více než 
padesát a pak by každý klub měl jakýsi nárok na podporu jeho klubového soustředění.  Pak by na 
jednotlivé kluby vycházela jen velmi malá částka. A nesmíme zapomenout také na to, že prostředky, 
které jsme získali z podílu na členských příspěvcích, pocházejí a pravděpodobně z větší části 
z příspěvků dospělých členů ČSS.   Vždy jsme při vyhlášení soustředění upozorňovali, že se  mohou 
zúčastnit i dospělí střelci, pokud se přizpůsobí režimu soustředění. Bohužel účast dospělých členů na 
soustředěních byla vždy téměř nulová. 

Ve dnech 2. a 3. února 2013 se v Kluku u Poděbrad uskutečnila i „Velká cena Středočeského kraje“. 
Ve dvou dnech zde proběhlo 15 závodů v různých disciplínách a kategoriích střelby ze vzduchových 
zbraní a celkem 7 finálových závodů. V soutěži jsme zaregistrovali celkem 368 startů. 
 
Ve věkových kategoriích mládeže do 14 let startovali střelci v obou dnech celkem 127krát, 
v kategorii dorostu do 18 let bylo celkem 130 startujících. Střelci ve všech věkových kategoriích do 18 
let zde zaznamenali 257 startů, což je více než polovina všech startů a tedy mládež do 18 let svou 
aktivitou převýšila starty juniorských a seniorských kategorií. O úrovni soutěže a o dobrých 
podmínkách pro sportovce vypovídá také to, že při VC Středočeského kraje byl osmkrát vyrovnán 
český rekord v disciplíně VzPu 30, kterou střílejí sportovci do 14 let (absolutní nástřel 300 b., tento 
rekord nelze překonat, pouze vyrovnat). V dalších disciplínách byl vícekrát splněn limit Mistrovské 
výkonnostní třídy. 
 
Jistě víte, že střelci do 18 let se pravidelně účastní soutěže ve střelbě ze vzduchových zbraní 
v Bratislavě „O pohár predsedu Bratislavského samosprávného kraja“. Krajský úřad zajišťuje vyslání  
čtyř družstev  (chlapci a děvčata, puška a pistole). Soutěž se koná obvykle v říjnu. V uplynulém roce  
Středočeský kraj v této soutěži vysoko zvítězil nad kraji jihomoravským a bratislavským. Podařilo se 
zde velmi dobře reprezentovat Středočeský kraj. Další  úspěchy  Středočeských střelců zde nebudu 
rozebírat, vy jako zástupci aktivních klubů, je znáte nejlépe. Jen bych chtěl na tomto místě poděkovat 
všem sportovcům a přát jim, aby se jim dále dařilo. 



Na Sjezdu ČSS se budou projednávat Stanovy Svazu. Vyzývali jsme kluby, aby podaly připomínky ke 
Stanovám. Jste tu zástupci aktivních klubů a tak asi určitě víte, jaké připomínky ke zveřejněnému 
textu jste výboru KS poslali. Kromě několika málo podnětů od členů výboru jsme nedostali nic. Na 
internetových stránkách ČSS je  aktuální návrh Stanov zveřejněn. 

Bohužel  na Sjezdu už moc času nebude na projednávání návrhů na změny Stanov z pléna.  To se 
mělo vydiskutovat před Sjezdem.  

Na závěr bych chtěl  poděkovat všem členům výboru KS, kteří se podíleli na činnosti Středočeského 
kraje. Není to jednoduché, museli  práci v KS věnovat mnoho času ze svého osobního volna a jen díky 
jejich obětavé práci se mohla činnost ve Středočeském kraji rozvíjet. 

Karel Chmel st. 

 


