
ČSS, z.s.Krajské sdružení Plzeň 
Zápis z valné hromady 

Plzeň – Lobzy dne 22.2.2020 
 
1/ Zahájení  
 
- provedl p. Havel – předseda KS – zahájení schůze podle času na pozvánce 9.30 hod. 
V 9.30 hod. bylo přítomno 23 delegátů (75,9 %) ze 33 klubů, nadpoloviční většina, valná hromada je 
usnášení schopná. 
 
Účast: dle presenční listiny: 
 
0012 - SSK Olymp Plzeň – Milan Bakeš 
0015 - SSK Plzeň – Slovany – Jan Fidler 
0035 - SSK Kašperské Hory – Jiří Jirman 
0066 - SSK Imperátor – Miloslav Švec 
0080 - SSK Tachov – Josef Kočí 
0110 - SSK Dobřany – Zdeněk Janda 
0155 - SSK Kout na Šumavě – Josef Dufek 
0170 - SSK Plzeň – Doubravka – Stanislav Špelina 
0173 - SSK Klatovy – František Holub 
0180 - SSK Líšťany – Radek Ryneš 
0185 - SSK Klenčí p. Čerchovem – Jiří Šolar 
0230 - SSK Újezd sv. Kříže – Josef Franta 
0232 - SSK Rapid Plzeň - Mgr. Vlastislav Fiala 
0240 - SSK Kladruby – Radek Kuvík 
0350 - SSK Starý Plzenec – Václav Továrnický 
0370 - SSK Dukla Plzeň – Pavel Bittner 
0438 - SSK Holoubkov – Zdeněk Kotršál 
0486 - SSK Psohlavec Domažlice – Jindřich Pavlíček 
0508 - SSK Kokšín – Tomáš Mandys 
0735 - SSK Staré Sedlo – Jozef Simák 
0753 - SSK Broky Plzeň - Ing. Karel Krůs 
0802 - SSK Rangers Stod – Erich Pross 
0900 - SSK Pošumaví Vojovice – Vladimír Březák 
 
Přítomní další členové PKS: Jaroslav Havel, Bedřiška Hyková, Ing. Dagmar Boušová, Václav 
Pučelík, Marie Kalná.  
Omluven: Ing. P. Černoch 
Hosté: Prezident ČSS-Jiří Streit, Kontrolní komise-Evžen Šteif. 
 
Program: 
1. Zahájení, přivítání hostů. 
2. Schválení programu, kontrola usnesení. 
3. Zpráva o činnosti za poslední období. 
4. Zpráva o hospodaření. 
5. Zpráva kontrolní komise KS. 
6. Diskuse. 
7. Usnesení. 
8. Závěr. 
 
2/ Schválení programu.  

- hlasování o programu – jednomyslně schváleno. 



3/ Zhodnocení činnosti KS za poslední období-přednesl předseda KS J.Havel:                                                                                                                             
Od poslední valné hromady 23.3.2019 se Krajské sdružení na svých zasedáních sešlo celkem 6 x. 
V roce 2019 celkem 5 x, v roce 2020 do dnešní valné hromady 1 x. Výbor byl vždy svolán dle 
potřeby, vyplývající z úkolů pro řešení. Činnost v tomto roce 2020 ukončují 2 kluby. SSK Plzeňští 
střelci č – 0029 a SSK Lesnický v Plzni č – 0612 jsou v likvidaci – k dnešnímu datu máme v kraji 33 
střeleckých klubů. Všechny kluby jsou pobočnými spolky ČSS. 

Z vlastní činnosti - 2019–V loňském roce KS uspořádalo krajské přebory. V disciplíně Trap a Skeet 
- 31.5. - 2.6. - Plzeňský pohár, disciplína VP 30 + 30 - Plzeňský revolver - 1.6., disciplína LP 60 - 
Slovanská liga - 7.7., disciplína LM, SM 60 - VC SKP Psohlavec - 10.8., disciplína SP 30 + 30, StP 
3 x 20 - Pohár Lobez - 25.8., SM dorost – Pohár Svornosti - 14.9.  V zimní sezóně 2019/20, která 
ještě dobíhá v disciplínách VzPu 30 mládeže - 4.1. - Pohár SSK Plzeň – Slovany, VzPi a VzPu 60, 
40 – 25.1. - Chodský čakan. Poháry a střelivo pro nejlepší byly zajištěny z prostředků KS. Výsledky 
a fotografie byly včas na webových stránkách. Uskutečnili jsme již po čtrnácté vyhodnocení mládeže 
30.10. na střelnici v Lobzích – prvně formou hlasování členů krajského sdružení a vybraných trenérů 
mládeže.  

Zasedání 30.4. - p. Havel podal informace z jednání VV ČSS dne 26.3. - p.Hrbek z Libereckého KS 
hovořil o nedostatku financí pro pořádání střeleckých soutěží LODM 2020. Podpořili jsme pořádání 
střeleckých soutěží z rozpočtu našeho KS částkou 10 000,- Kč. P. Zvolánek opustil funkci předsedy 
brokové komise. P.Hulíková opustila prezidium ČSS – zatím nejistý náhradník. V Brně se vyřizuje 
stavební povolení pro kulovou střelnici. P. Černoch podal informace z porady na KÚ z LODM 
v Liberci. Zatím jistý termín odjezdu 23.6. a návratu 28.6. Ostatní náležitosti se zatím upřesňují. SSK 
Tachov žádá o 1 000 terčů VzPi a 200 terčů 50/20 na zabezpečení soutěží – cestou RSCM Plzeň. P. 
Havel informuje o termínech krajských přeborů ve všech kulových disciplínách – LP, SP, StP, LM, 
VP a Broky – vše připraveno. Předkládá informaci o případném pořádání kurzu trenérů „C“. Již se 
případní zájemci hlásí z Plzeňského a Karlovarského kraje – upřesnění konání až na podzim. P. 
Černoch podal informaci o dění na sportovním gymnáziu v Plzni. 

Zasedání 25.6. - p. Havel a p. Fidler podali informace z jednání VV ČSS 18.6. - novým předsedou 
brokové komise se stal Petr Hrdlička. ČSS se přihlásil k pořádání Evropské kvalifikační soutěže 
k získání kvalifikačních míst pro OH Tokio 2020 – v květnu v Plzni. J.Videcký doplnil prezidium 
ČSS. Dáno do diskuse, jak dále postupovat při přestavbě webových stránek ČSS. P. Havel připomíná 
nutnost prověřit nákup terčů pro pušku na 50 m – zjistí přes maily – podle požadavků nakoupíme. 
Pořádání kurzu trenérů „C“ stagnuje na absenci kvalifikovaných lektorů. P. Fidler nakoupil diaboly 
za 22 400,- Kč – KS souhlasí – předána faktura p. Boušové. V srpnu proběhne 3.kolo ČPTM – žádá 
p. Pučelíka o zabezpečení rozhodčími. Dále zakoupil potřebné sady pohárů 7 300,- Kč – faktura p. 
Boušové předána. Požadavek SSK Tachov na terče – vyřízen cestou přes RSCM Plzeň - p. Fidler. 

Zasedání 3.9. - p. Černoch podal shrnující informace o průběhu střeleckých soutěží na LODM 
v Liberci. Naši mladí střelci vyšli tentokráte naprázdno bez medaile. Střelecké soutěže proběhly 
v prostorách libereckého KÚ. KS poskytlo příspěvek 2 000,- Kč na oblečení pro účastníky 
z Plzeňského KS. P. Havel podepsal smlouvu k dotaci z Plzeňského krajského úřadu na částku 
50 000,- Kč - „Mistrovství Plzeňského kraje“ ve sportovní střelbě. Třetina směřována na terče, 
třetina na střelivo a poháry, třetina na odměny trenérů. Dotaci jsme dostali na účet KS – vše na 
přelomu června a července. Vyúčtování nutno provést do poloviny ledna 2020. Od SSK Klatovy – 
žádost o finanční příspěvek na cestovné pro P. Gerbergra – ME neslyšících v Moskvě – schválena 
částka 3 000,- Kč. p. Havel podal informaci o přípravě vyhodnocení mládeže – termíny 23. nebo 



30.10., dále podal informaci o připravenosti kurzu trenérů „C“ - již je evidováno 20 zájemců ze 4 
krajů.  P. Fidler připraví přehledy pro vyhodnocení mládeže, dále podal informaci o nákupu 2 kol 
puškových terčů na malorážku - 13 800,- Kč. Jedno kolo umístěno v SKP Domažlice, druhé 
v Újezdu sv. Kříže. Dále připomněl termín Kraj. Přeboru SM 60 dorost - 14.9. - Pohár Svornosti. 

Zasedání 1.10. - p. Havel podal informaci o stavu připravenosti krajského kalendáře na zimu 
2019/20. Chybí termíny krajských přeborů. Požádal zástupce klubů Plzeň – Slovany a SKP 
Domažlice, aby krajské přebory byly při jejich soutěžích. Dále podal informaci k vyhodnocení 
mládeže. Uskuteční se 30.10. od 16,00 hod. v restauraci na střelnici v Lobzích. Z 19 oslovených 
členů krajského sdružení a trenérů hlasovalo do ankety celkem 16 osob. Ve čtyřech kategoriích VzPu 
vleže, Puška, Pistole a Broky byli pozváni vždy tři nejlepší. Bylo pozváno 12 sportovců a 7 trenérů. 
Sportovci odměněni poukázkou do Sportisima 500,- Kč, večeří a reklamní taškou KS, trenéři 
společná večeře se sportovci. Dále podal informaci o připravenosti kurzu trenérů „C“. Kurz proběhne 
22. - 24.11. Vedoucí kurzu p. Havel, lektoři - p. Šašek, p. Kalná, p. Holub, potos, P. Hyťha. 
Uvažované kurzovné 400,- Kč. O akci bude umístěna informace na webu KS a ČSS. Podal informaci 
o zaslání dopisu prezidiu ČSS – celkové fungování vzdělávání trenérů v ČSS. Bylo provedeno 
vyúčtování dotace 50 000,- Kč k Plzeňskému krajskému úřadu – ceny a poháry, trenéři, střelivo. P. 
Černoch přednesl informaci – podmínky startů družstev při M ČR – největší problémy v puškových 
disciplínách – na nejbližším se bude řešit. VV. P. Kalná požádala o příspěvek 15 000,- Kč – závody 
v chorvatském Splitu schválen – následně stornován pro minimální účast.  

Zasedání 5.12. - p. Havel podal informaci o zpracování krajského kalendáře pro zimní sezónu 
2019/20, umístěn na krajské webové stránky. Stanoveny termíny krajských přeborů – VzPu 30 vleže 
4.1.2020 při soutěži „O pohár SSK Plzeň – Slovany“, VzPi, VzPu 60, 40 25.1.2020 při soutěži 
„Chodský čakan“. Bylo provedeno vyúčtování Vyhodnocení mládeže – občerstvení v restauraci 
3 055,- Kč. Podána informace o průběhu kurzu trenérů – zúčastnilo se 22 frekventantů – kurzovné 
500,- Kč - 7 794,- Kč občerstvení a lektoři - 3 206,- Kč do pokladny KS. Směrnice SMK pro činnost 
trenérů zastaralá – písemné testy s chybami. P. Fidler informoval o tom, že se prezidium ČSS tímto 
problémem zabývalo – řešení v kompetenci SMK, do 29.2.2020 navrhnout nového předsedu SMK. 
P. Hyková hovořila o výchově trenérů v minulosti, přednesla několik návrhů na případného předsedu 
SMK. P. Havel dále podal informaci z VV – zvýšení startovného na M ČR, KZR a ČPTM, při M ČR 
vleže mládeže neproplácení cestovného pro doprovod závodníků. Dále byli podány informace o 
přípravě Evropského kvalifikačního tournamentu v květnu v Plzni. KS sdružení dostala za úkol 
vybrat do 29.2. návrhy na nového předsedu SMK. P. Boušová navrhla ocenění p. Krůse a p. Pučelíka 
při příležitosti životního jubilea. P. Pavlíček navrhl ocenění p. Bednáře při příležitosti životního 
jubilea. KS schválilo pro všechny tři jubilanty dárkový balíček v hodnotě 1 000,- Kč. P. Pavlíček 
předložil žádost 2 000,- Kč – zabezpečení rozhodčích při soutěži „Chodský čakan“. 

Zasedání 28.1. - p. Havel – stanoven definitivní termín valné hromady sobota 22.2.2020 v 9,30 hod. 
na střelnici v Lobzích. Pozvánky rozeslány mailem, kde není mail rozeslat poštou. Zápis pořídí p. 
Pučelík. P. Boušová připraví zprávu o hospodaření. P. Šteif připraví revizní zprávu. Tradiční 
občerstvení připraví p. Krůs. Ze strany KB byla nabídnuta možnost pojištění kreditní karty KS – 
ztráta, krádež za 420,- Kč ročně – KS tuto možnost zamítlo. P. Boušová bude muset navštívit 
pobočku KB – změna v přihlašování do internetového bankovnictví. Dne 6.2. jsme podali žádost na 
KÚ Plzeňského kraje na dotaci 60 000,- Kč na rok 2020 - Mistrovství Plzeňského kraje – rozděleno 
na třetiny jako v roce 2019. Byly odsouhlaseny příspěvky 5 000,- Kč + daň za vedení webových 
stránek KS pro p. Havla na rok 2020. Příspěvky za telefon 1 000,- Kč pro p. Havla a p. Boušovou na 



rok 2020. Dále byla odsouhlasena žádost SSK Klatovy 4 000,- Kč na zajištění 3 závodů v disciplíně 
VzPu 30 vleže v roce 2020. Byly předány dárkové balíčky p. Krůsovi a p.  Pučelíkovi, p. Bednářovi 
předá p. Pavlíčkovi při příležitosti životních jubileí. Dále byla odsouhlasena žádost SKP Psohlavec 
Domažlice - 2 000,- Kč – zajištění rozhodčí při soutěži „Chodský čakan“. Byla podána informace o 
dopise na prezidium ČSS – ohledně webových stránek ČSS a zasílání zápisů z jednání VV 
předsedům KS elektronickou cestou. Členům KS předseda KS rozeslal elektronickou cestou 
k vyjádření pracovní verzi Směrnice SMK pro činnost trenérů sportovní střelby. P. Fidler – 
zabezpečí potřebné množství střeliva a pohárů na další sezónu. P. Pučelík – připomíná stárnutí sboru 
rozhodčích, neúspěšnou snahu aktivizovat další proškolené rozhodčí, žádá všechny členy KS o 
pomoc při zapojení dalších rozhodčích. P. Černoch - žádá p. Pučelíka o nominaci rozhodčích na VC 
SSK Dukla Plzeň a M ČR v disciplíně VzPu 30 vleže. 

4/Zpráva o hospodaření KS: 
Český střelecký svaz, z.s., Krajské sdružení Plzeň, Koterovská 84, 326 00 Plzeň 

ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ za rok 2019 
Výdaje: 

1. Cestovné                                                                                          5 052,- Kč 
2. Telefony (příspěvky)                                                                         2 000,- Kč 
3. Poháry do soutěží                                                                           19 900,- Kč 
4. Střelivo                                                                                            47 020,- Kč 
5. Startovné                                                                                             300,- Kč 
6. Odměny trenérů (mládež Pu, Pi)                                                    17 000,- Kč 
7. Odměny lektorů (kurz rozhodčích a trenérů lic. C)                         11 790,- Kč 
8. Terče                                                                                              13 800,- Kč 
9. Příspěvky klubům (terče, rozhodčí)                                                12 100,- Kč 
10. Vyhodnocení mládeže za rok 2019 (mládež + trenéři)                     8 966,- Kč 
11. Valná hromada roku 2019                                                                1 800,- Kč  
12. Odvod daní z odměn – FÚ                                                               4 856,- Kč  
13. Letní olympiáda dětí a mládeže                                                     12 000,- Kč 
     (příspěvek Liberci + příspěvek na oblečení našich zástupců) 
14. Správa webových stránek KSP + odměna za vedení str.                6 037,- Kč  
15. Poplatky bance                                                                                1 008,- Kč 
16. Režie                                                                                                2 166,- Kč 

 
Celkem výdaje za rok 2019:                                                          165 795,- Kč 

Příjmy:  
1. Příspěvek od ČSS                                                                       131 000,- Kč  
2. Dotace od kraje                                                                             50 000,- Kč  
3. Kurzovné – kurz rozhodčích                                                           7 200,- Kč  
4. Kurzovné – trenéři licence C                                                        11 000,- Kč 

 
Celkem příjmy za rok 2019:                                                        199 200,- Kč 
Rozdíl (příjmy – výdaje):                                                       +   33 405,- Kč 
 
V Plzni, únor 2020                                    vypracovala: Ing. Dagmar Boušová 



5/Zpráva kontrolní komise KS: přednesl p. Šteif 

 

 

Zpráva kontroly hospodaření Krajského sdružení Plzeň, Českého 
střeleckého svazu, z.s. 

 

Kontrola finančního hospodaření byla provedena dne 13.2.2020.  

Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.  Doklady jsou vedeny pečlivě a přehledně.  

Připomínku mám k dostatečně nevyplněným seznamům rozhodčích předávaných k proplacení 
odměn. Odměny rozhodčím a technického personálu se na soutěžích organizovaných ČSS účtují na 
společném tiskopise E-010-3 „Výplata náležitostí a souvisejících výdajů“ tento tiskopis musí být 
řádně vyplněn. Tuto povinnost nám ukládá Směrnice ČSS, z.s. E-01 ze dne 1.5.2018. 

  

V Plzni 13.2.2020                                                                     

                                                                                                Evžen Šteif 

 
6/Diskuse: 
p. Havel – informoval o dopisu na ČSS ohledně nečinnosti při zpracování nových web. stránek ČSS a 
dále vznesl požadavek na zasílání  zápisů z jednání VV ČSS členům VV. 
p. Franta – Újezd Svatého Kříže – informoval o  nezveřejnění jejich závodů v kalendáři ČSS       
- domluveno s p. Havlem o zjednání nápravy. 
p. Holub – požadoval po přítomném prezidentovi ČSS p. Streitovi reakci na kritické části ve zprávě o      
činnosti - bez odpovědi. 
p. Fiala – ve svém příspěvku hovořil o nutnosti průběžného vzdělávání trenérů  a zvyšování  jejich 
odbornosti. 
p. Havel – reagoval na příspěvek p. Fialy – zmínil se o stávajícím fungujícím zvyšování kvalifikace u 
rozhodčích, což u trenérů zatím není. 
p. Streit – souhlasil s kritikou na adresu stávající SMK, upozornil na skutečnost, že nový předseda SMK 
nebude mít na starosti jen trenéry, ale i další oblasti činnosti komise. 
p. Hyková – sdělila, že SMK by měla být rozdělena na části podle odbornosti- trenéři, soutěže mládeže a 
další, dále navrhla, aby předseda SMK byl zaměstnanec svazu ( např. p. Veverková nebo p. Havlík) 
p. Holub – měl připomínku k prezidentovi svazu, že komise by měl řídit on , dále měl námitky k práci 
sekretariátu svazu, kdy byl jeho klubu zaslán seznam členů s požadavkem na uvedení rodných čísel. 
Přihlášky členů SSK Klatovy prý ale RČ obsahují. Dále požadoval sdělit pravidla, podle kterých by se 
klubům poskytla dotace - příspěvek. 



p. Havel – souhlasil s návrhem na stanovení pravidel, bude to projednáno ve výboru PKS. 
p. Krůs – upozornil na možnost průběžného občerstvení. 
p. Simák – poděkoval všeobecně pořadatelům za organizování závodů, na kterých mohou startovat 
mládežníci z jeho klubu, poděkoval za spolupráci p. Kalné,  p. Černochovi, p. Fidlerovi a SSK Klatovy. 
p. Hyková – vyzvala k zapojení se do komise SMK z řad členů PKS. 
p. Fidler – informoval o možnosti podání žádosti o dotace na úřadu Plzeňského kraje ve druhém kole a 
nabídl pomoc při zpracování žádosti, dále sdělil, že PKS bude za předsedu SMK navrhovat p. Šaška. 
p. Hyková – navázala na p. Fidlera a vyzvala p. Holuba zda by nechtěl být členem komise, p. Holub 
s návrhem souhlasil. 
p. Havel – navrhl, aby na předsedu a člena SMK byli za PKS navrženi p. Šaška a p. Holuba. Hlasováno o 
návrhu, kandidáti jednomyslně schváleni. 
p. Hyková – ve svém příspěvku konstatovala malou informovanost členů svazu o dění ve svazu, zejména 
na výjezdech na jednotlivé soutěže, že nejsou žádné zprávy reprezentačních trenérů o úspěších i 
neúspěších jednotlivých reprezentantů. 
p. Fiala – sdělil, že dříve bylo povinností tyto zprávy zveřejňovat, navrhl dát trenérům do smlouvy tuto 
povinnost. 
p. Havel – informoval o způsobu rozdělení puškových terčů podle dřívějších požadavků. 

 

7/ Usnesení: přednesl J. Havel – jednomyslně schváleno  

              1/ VH schvaluje:  a) Zprávu o činnosti KS 
 b) Zprávu o hospodaření KS 
           c) Zprávu kontrolní komise 
                                          d) Navrhnuté členy KS do SMK ČSS - V. Šašek, F. Holub 
 
           2/ VH ukládá: a) projednat diskusní příspěvky na nejbližším zasedání KS.                                                                                     
                                                   b) zpracovat materiály z valné hromady a zaslat je klubům. 
                                          c) projednat na nejbližším zasedáni KS připomínky revizní komise z VH. 
 
8/Závěr: p. Havel přeje přítomným mnoho úspěchů do další práce, děkuje za účast a ukončuje VH. 

 

V Plzni 22.2.2020       

Zapsal: Václav Pučelík                                     Zápis ověřil: Jaroslav Havel 
 


