
ČSS, z.s.Krajské sdružení Plzeň 

Zápis z valné hromady 

Plzeň – Lobzy dne 18.2.2023 

 

1/ Zahájení  

 

- provedl p. Havel – předseda KS – zahájení schůze podle času na pozvánce 9.30 hod. 

V 9.30 hod. bylo přítomno 18 delegátů ze 31 klubů, nadpoloviční většina, valná hromada je usnášení 

schopná. 

 

Účast: dle presenční listiny: 

 

0012 - SSK Olymp Plzeň - Mgr. Kateřina Frantalová 

0015 - SSK Plzeň – Slovany – Jan Fidler 

0080 - SSK Arnika Tachov – Zbyněk Tribula 

0110 - SSK Dobřany – Zdeněk Janda 

0155 - SSK Kout na Šumavě – Josef Dufek 

0173 - SSK Klatovy – Zdeněk Kadlec 

0176 - SSK Plzeň – Střed – Ing. Pavel Ambrož 

0180 - SSK Líšťany – Petr Kříž 

0184 - SSK střelnice Dvorec – Pavel Mokoš 

0185 - SSK Klenčí p. Čerchovem – Jiří Šolar 

0230 - SSK Újezd sv. Kříže – Josef Franta 

0232 - SSK Rapid Plzeň - Mgr. Vlastislav Fiala 

0412 - SSK Chocomyšl – Radek Ryneš 

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 

 

Přítomní další členové PKS: Jaroslav Havel, Bedřiška Hyková, Ing. Dagmar Boušová, Václav Pučelík, 

Marie Kalná. Omluven: Petr Černoch. 

Hosté: Prezident ČSS – Ivan Hermel, viceprezident ČSS – Mgr. Pavel Bittner, Evžen Šteif – revizní 

komise, Jiří Hauer – SSK Plzeň – Slovany, Pavel Světlík – SSK Dukla Plzeň. 

 

Program: 

 

1. Zahájení, přivítání hostů. 

2. Schválení programu, kontrola usnesení. 

3. Kooptace nového člena výboru KS – návrh výboru KS. 

4. Zpráva o činnosti za poslední období. 

5. Zpráva o hospodaření. 

6. Zpráva kontrolní komise KS. 

7. Diskuse. 

8. Usnesení. 

9. Závěr. 

 

2/ Schválení programu.  
- hlasování o programu – návrh p. Havla – bod č.3 změna: Kooptace nových členů výboru KS 

schváleno 18 - 0 – 0. Schválen zpracovatel zápisu p. Václav Pučelík 18 - 0 - 0 

 

 



3/ Kooptace nových členů výboru KS – návrh přednesl předseda KS J. Havel                                                                                                                                                                                                         

 
Na posledním zasedání výboru KS dne 10.1.2023 požádala p. Marie Kalná o uvolnění z výboru KS 

z rodinných důvodů. Byla projednán návrh na nového člena výboru – p. Jiří Hauer z SSK Plzeň – 

Slovany. Na závodech „Extraliga družstev“ v sobotu 28.1.2023 požádal o uvolnění z výboru a funkce 

KVR p. Václav Pučelík. Během závodu v krátké diskusi byl projednán návrh nového člena výboru a 

KVR – p. Pavel Světlík. Členové výboru byli informováni přes mail – všichni souhlasili. Kooptace je 

nutná ke schválení na valné hromadě 18.2.023. 

Hlasování p. Jiří Hauer - 18 – 0 – 0. p. Pavel Světlík 18 -0 – 0. Oba noví členové výboru byli schváleni. 

 

4/ Zhodnocení činnosti KS za poslední období – přednesl předseda KS J. Havel                                                                                                                                                                                                           
 

Od poslední valné hromady 19.3.2022 se Krajské sdružení na svých zasedáních sešlo celkem 6 x. V roce 

2022 celkem 5 x, v roce 2023 do dnešní valné hromady 1 x. Výbor byl vždy svolán dle potřeby, 

vyplývající z úkolů pro řešení. Činnost k 31.12.2022 ukončily dva kluby – SSK policie Planá č - 0237 a 

SSK Dlouhý Újezd č - 0352. K dnešnímu datu máme v kraji 31 střeleckých klubů. Všechny kluby jsou 

pobočnými spolky ČSS. 

Z vlastní činnosti – v loňském roce se naši zvolení delegáti (10 o jednoho více - 692 členů v Plzeňském 

kraji, klíč 1: 75) zúčastnili v sobotu 3.12. mimořádného sjezdu ČSS na střelnici v Plzni Lobzích. Byl 

zvolen nový prezident a viceprezident ČSS. Po covidové pauze jsme opět uspořádali krajské přebory 

v kulových a brokových disciplínách. Výsledky byly včas umístěny na krajském webu. Až na disciplínu 

SM 60 v kategorii dorostu – nikdo z činovníků nepředal výsledky ke zveřejnění. Poháry a střelivo 

předáno dodatečně. Vyhodnocení mládeže za rok 2022 jsme opět uskutečnili formou společného 

vyhlášení v restauraci v Lobzích s občerstvením pro pozvané sportovce a trenéry. Bylo opět provedeno 

formou hlasování členů výboru a trenérů mládeže. 

Zasedání 19.4. - p. Havel pozitivně zhodnotil průběh valné hromady konané 19.3.2022. p. Černoch 

podal informaci o konečné nominaci na LODM. Puška – Bruno Albrecht, Machová Lucie, náhradníci 

Šulák Adam, Rozumová Anna. Pistole – Tilňák Tomáš, Simetová Nikol, náhradníci Kotiš Jáchym, 

Hrubešová Nella. Ze strany KÚ Plzeň zajištěno oblečení pro závodníky, zaplatí KÚ. KS zaplatí všem 

závodníkům a trenérovi obuv, navíc trenérovi poskytne příspěvek 500,- Kč na oblečení. p. Fidler podal 

informaci o stavu střeliva a pohárů - 6 sad pohárů, 38 000 diabol, 8 300 ks střeliva. p. Havel podal 

informaci o kompletním kalendáři akcí léto 2022, včetně krajských přeborů. Dále podal informaci o 

písemné žádosti SSK Klatovy o příspěvek 12 500,- Kč – rekonstrukce střeleckých stavů a ele. rozvodů – 

schváleno. SSK Klatovy předloží účty za materiál a provedené výkony. Dále informoval KS o zřízení 

datové schránky pro KS. p. Pučelík podal souhrnnou informaci o proběhnuvším kurzu rozhodčích, 

zúčastnilo se 23 zájemců, vše vyřízeno po stránce výdajů a příjmů. p. Havel navrhuje pořádat každoroční 

školení rozhodčích v rámci kraje – po diskusi převládl názor vyčkat až do vyjasnění pravidel. 

Zasedání 28.6. - p. Havel podal informaci o probíhající LODM v Olomouckém kraji, která probíhala 

26.6. - 30.6. Sportovní střelba probíhala v Přerově. Naši zástupci získali 5 medailí. Pistoláři T.Tilňák a 

N.Simetová zvítězili v jednotlivcích. V disciplíně mix získali stříbro. Puškařka Lucie Machová obsadila 

druhé místo v jednotlivcích. Společně s B. Albrechtem obsadili třetí místo v mixu. p. Fidler a p. Černoch 

podali informace o konání VV ČSS v Brně 22.6.2022. Všichni účastníci se seznámili se stavem věci 

v Soběšicích a zprávou revizní komise ČSS. p. Havel předal p. Boušové doklady k vyúčtování příspěvku 

pro SSK Klatovy – více kolová soutěž VzPu 30 vleže mládež. p. Havel podal informaci o průběžném 

stavu soutěže „Západočeský přebor mládeže“ – od p. Josefa Franty jsou zasílány průběžné výsledky. 

Dále podal informaci o průběhu krajských přeborů – zatím proběhl KP v disciplíně VP 30 + 30, další 



budou následovat. p. Fidler informoval o dotačním titulech – jsou průběžně umísťována na krajský web 

k informaci pro kluby. Dále navrhl, aby byly proplaceny PHM na vozidlo ČSS – cesta našich sportovců 

a trenéra na LODM – odsouhlaseno. 

 Zasedání 20.9. - p. Havel zrekapituloval úspěchy našich střelců na LODM v Olomouckém kraji. Navrhl 

hlasovat o příspěvku pro 4 střelce a trenéra na boty á 1299,- Kč a příspěvek 500,- Kč na oblečení pro 

trenéra 500,- Kč – celkem 6 995, kč – odsouhlaseno. Bylo rozhodnuto o proplacení startovného na M 

ČR v kulových disciplínách pro krajská družstva. Dále informoval o připravovaném semináři trenérů 

8.10.2022 (PU) a 9.10. (PI). Dále předložil žádost Jiřího Koukala z SSK Klatovy o proplacení 

kurzovného k získání trenéra licence B na FTVS. Po diskusi byla žádost zamítnuta. Dále předložil návrh 

na rozdělení příspěvku 10 000,- Kč na pořádání soutěže „Západočeský přebor mládeže“ v disciplíně SM 

60. Pořádají SSK Újezd sv. Kříže a SSK Klatovy. Újezd sv. Kříže obdrží 6 000,- Kč (ceny, rozhodčí, 

terče) SSK Klatovy obdrží 4 000,- kč (rozhodčí, terče). Kluby předloží doklady výboru KS. Výbor 

projednal vyhlášení „Vyhodnocení mládeže“ za rok 2022, tradičně v kategoriích Puška, Pistole, Broky, 

VzPu 30 vleže, formou ankety. Proběhne 19.10.2022 od 16,30 hod. v restauraci na střelnici. Ocenění 

střelci obdrží poukázku do Sportisima v hodnotě 1 000,- Kč. Dále každý střelec včetně pozvaných 

trenérů obdrží občerstvení v hodnotě á 200,- Kč. 

Zasedání 18.10. - p. Havel podal informace o průběhu a závěrech VV ČSS dne 11.10.2022 v Praze. VV 

se zabýval zprávou RK ČSS o závažných nedostatcích v hospodaření JmKS. V důsledku nastalého stavu 

odstoupil prezident svazu p. Jiří Streit. ČSS bude na základě plné moci řídit viceprezident I.Hermel až 

do konání mimořádného sjezdu ČSS, kdy bude zvolen nový prezident a viceprezident. Byla dále 

prozatím zrušena komise pro přípravu stanov. Do jednoho měsíce je třeba připravit návrh kandidáta na 

prezidenta a viceprezidenta svazu za KS. p. Černoch připomněl, že jakékoliv návrhy výboru KS může 

pouze valná hromada KS. Výbor se shodl na návrzích – na prezidenta p. Ivan Hermel, na viceprezidenta 

p. Pavel Bittner, p. Roman Blažíček. Návrh výboru na složení delegátů - p. Havel, Fidler, Fiala, 

Černoch, Koukal, Pučelík, Pokorný, pí. Frantalová, p. Bittner, Franta. Náhradníci - p. Hůla a Kočí. 

Vzhledem k časové tísni, kdy nenajdeme termín na konání valné hromady KS bude hlasování o návrzích 

kandidátů a delegátů na mimořádný sjezd uskutečněno formou per rollam. p. Havel podal informaci o 

vyřízení příspěvku na soutěž „Západočeský přebor mládež“ v disciplíně SM 60 pro SSK Újezd sv. Kříže 

a SSK Klatovy – kluby potřebné doklady dodaly. V kategorii dorostenců – 11 puškařů, v kategorii 

dorostenek 5 puškařek. Dále podal informaci o úspěšném průběhu semináře trenérů puškových a 

pistolových disciplín 8. – 9.10.2022 v Lobzích. SSK Klatovy dodaly potřebné doklady příspěvku – 

rekonstrukce střeleckých stavů. 

Zasedání 29.11. - p. Fidler provedl nákup 5 000 ks střeliva a 25 000 ks diabol – finančně vyřízeno s p. 

Boušovou. K dnešnímu datu máme 6 700 ks střeliva, 63 000 diabol, 3 sady pohárů. P. Fidler nakoupí 

dalších 12 sad pohárů pro nastávající sezónu. p. Havel, Fidler, Černoch podali informace ze zasedání 

VV ČSS on line dně 15.11. - nejdůležitější informace – p.Pučelík ze zdravotních důvodů odstoupil 

z funkce předsedy KS, nový předseda Milan Suntych ze Středočeského kraje. P. Janota rezignoval na 

členství v prezidiu ČSS, dále však zůstává předsedou JmKS. p. Hermel a p. Bittner se zúčastní sjezdu 

ISSF v Káhiře – volba nového prezidenta ISSF. Od VV ČSS mají mandát k volbě p. Rossiho – Itálie. P. 

Havel podal informaci o průběhu „Vyhodnocení mládeže“. Zúčastnilo se 11 sportovců (1 střelkyně byla 

omluvena – ocenění předáno následně) a 4 pozvaní trenéři. Informace umístěna na krajských webových 

stránkách. Krajský střelecký kalendář akcí zima 2022/23 je hotov a vyvěšen na krajském webu. 

Vzhledem k navýšení vyřizování stavu věcí okolo mimořádného sjezdu ČSS požádal p. Havel o 

navýšení příspěvku na telefon o 700,- Kč – schváleno výborem KS. Byl předběžně navržen termín valné 

hromady KS – sobota 18. února 2023. p. Havel rozeslal mailem klubům Plzeňského kraje písemnou 



výzvu k účasti na připravovaných kurzech trenérů licence C a rozhodčích licence A B C a semináře 

trenérů puškových a pistolových disciplín. Dále podal informaci o konání mimořádného sjezdu ČSS – 

sobota 3.12.2022 od 10,00 hod. ve finálové hale v Lobzích. Hlasování o návrzích kandidátů a delegátů 

proběhlo formou per rollam. V našem kraji hlasovalo 21 z 33 střeleckých klubů – 63,63 procent. Vše 

schváleno a včas odesláno na svaz. P. Černoch podal informaci o stavu věcí, za jakých podmínek mohou 

kluby pořádat soutěže na střelnici v Lobzích.  

Zasedání 10.1. – p. Havel – informoval výbor KS o průběhu mimořádného sjezdu ČSS v sobotu 3.12. 

v Plzni. Vyzval přítomné člena prezidia p. Fidlera a p. Černocha, aby na prezidiu ČSS informovali o 

ústní připomínce KS Plzeň – včasné zveřejňování zápisů a dalších dokumentů. Byl potvrzen termín 

valné hromady 18. února 2023 od 9,30 hod. Pozvánku, včetně pozvánky na náhradní VH rozešle mailem 

p. Havel. Byl schválen program. Občerstvení v tradičním rozsahu zajistí p. Boušová, p. Krůs. Proplacení 

cestovného dle směrnice ČSS – p. Boušová. Zápis z VH pořídí p. Pučelík. P. Kalná požádala o ukončení 

své činnosti ve výboru KS. Na návrh výboru bude kooptován Jiří Hauer – SSK Plzeň – Slovany. Při 

následných dalších závodech 28.1. požádal p. Václav Pučelík o ukončení činnosti na pozici KVR – na 

návrh výboru bude kooptován p. Pavel Světlík – SSK Dukla Plzeň. Obě kooptace nechat schválit na VH 

18.2. 2023. p. Kalné a p. Pučelíkovi bude předáno ocenění za práci na VH 18.2.2023. Výbor souhlasí se 

žádostí SSK Tachov – terče k zajištění závodů – 1 000 ks VzPi a 200 ks 50/20 – zajistí p. Fidler. Výbor 

souhlasí s příspěvkem 5 000,- Kč + 883,- Kč daň pro p. Havla – vedení webových stránek PKS. Dále 

odsouhlasuje příspěvek 1 000,- Kč p. Havlovi a p. Boušové na telefon. p. Havel informuje o 

připravovaných kurzech. 25. – 26.2. kurz trenérů licence C, 11. – 12.3. kurz rozhodčích A B C, 25. – 

26.3. semináře trenérů pistole a puška. Termíny těchto akcí a prostor klubovny zajistí u vedení 

střeleckého stadionu p. Černoch. p. Černoch informoval o změnách v termínech brokových soutěží na 

střelnici v Lobzích. Z důvodů nových nařízení v pořádání soutěží na střelnici v Lobzích výbor KS 

přesouvá krajské přebory ze vzduchové pistole a pušky na listopad 2023 – v rámci VC Dukly. 

5/ Zpráva o hospodaření KS za poslední období – přednesla Ing. Dagmar Boušová.                                                                                                                                                                                                           
Český střelecký svaz, z.s., Krajské sdružení Plzeň, Koterovská 84, 326 00 Plzeň 

ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ za rok 2022 

Výdaje: 

1. Cestovné                                                                                          5 472,- Kč 

2. Telefony (příspěvky)                                                                         2 700,- Kč 

3. Střelivo + poháry do soutěží                                                           44 640,- Kč 

4. Valná hromada roku 2022                                                                2 826,- Kč  

5. Odvod daně                                                                                      1 766,- Kč 

6. Správa webových stránek KSP (odměna za vedení str.)                 5 000,- Kč 

7. LODM r. 2022                                                                                 12 440,- Kč 

8. Vyhodnocení mládeže za r. 2022                                                   15 577,- Kč  

9. Poplatky bance                                                                                 1 188,- Kč  

10. Lektoři na kurzech + občerstvení                                                  25 778,- Kč  

11. Příspěvky klubům v rámci Plzeňského kraje                                 24 900,- Kč 

12. Režie                                                                                               2 170,- Kč 

 

Celkem výdaje za rok 2022                                                         144 457,- Kč 

Příjmy:  

1. Příspěvek od ČSS                                                                       138 400,- Kč  

2. Kurzovné (semináře rozhodčích, trenérů)                                     37 600,- Kč 



 

Celkem příjmy za rok 2022:                                                       176 000,- Kč 

 

Rozdíl (příjmy – výdaje):                                                      +   31 543,- Kč 
                                                            

V Plzni, únor 2023                                    vypracovala: Ing. Dagmar Boušová 

 

6/ Zpráva revizní KS za poslední období – přednesl Ing. Evžen Šteif. 
                                                                                                                                                                                                           

Před přednesením revizní zprávy požádal Ing. Evžen Šteif valnou hromadu o uvolnění z funkce revizora 

KS. Proběhla diskuse. p. Jaroslav Havel přednesl návrh na nového revizora KS – Mgr. Kateřina 

Frantalová. Hlasování 18 – 0 – 0. Schváleno. 

 

 



7/ Diskuse. 
                                                                                                                                                                                                       

p. Hermel – poděkoval PKS za velmi kvalitní činnost. Zvlášť p. Havlovi za organizaci kurzů, seminářů 

a školení jak rozhodčích, tak i trenérů. Dále poděkoval PKS za pomoc při organizaci mimořádného 

sjezdu ČSS dne 3.12.2022 na finálové hale střelnice Lobzy. K horšímu se změnily podmínky pro 

pořádání soutěží ze strany vlastníka, tj. armády. Poměrně podrobně popsal problémy s JmKS pod 

vedením p. Janoty. Nejpodrobněji je situace k hospodaření JmKS uveřejněna na webových stránkách 

ČSS. 

p. Bittner – uvedl podrobnosti z kongresu ISSF, poměrně těsnou většinou byl zvolen p. Rossi z Itálie.                  

Požadavky na terče je potřeba soustředit u předsedy KS, potom bude zadaná výroba. 

p. Fiala – vznesl dotaz, jak to bude v budoucnu se smlouvami, kterým uplynula platnost. 

pí. Frantalová, p. Hermel - probíhají jednání na obnovení všech smluv ve prospěch ČSS. Zástupci 

Mendelovi univerzity k jednání nepřispívají. 

p. Kadlec – vznesl dotaz, zda hrozí svazu sankce. 

p.Hermel – uvedl, že svaz musel vrátit cca 1.700 000,- Kč MŠMT za nesprávné využití dotace a cca 

400.000, - Kč platil svaz penále za zpožděnou úhradu, nová dotace byla na NSA podána. Při schůzce s 

předsedou ČOV p. Kejval kladně hodnotil, že se svaz postavil čelem k problémům a je jako poškozený 

subjekt. 

p. Dufek – vznesl dotaz k zveřejnění krajského kalendáře akcí 2023.  

p. Havel – po dodání termínů alespoň z 90 procent kluby PKS, bude vydán. 

p.Hermel – uvedl příklad zdroje volných peněz – např. peníze od ČOV, za kvótní místa na OH od ISSF, 

sponzoři, členské příspěvky. 

p. Ryneš – vznesl dotaz na pořádání kurzu rozhodčích brokové střelby. 

p. Havel – dotaz bude předán p. Rybářovi, který je v komisi rozhodčích za brokovou střelbu. 

8/ Usnesení: přednesl J. Havel – schváleno 18 – 0 - 0 

              1/ VH schvaluje: a) Zprávu o činnosti KS 

        b) Zprávu o hospodaření KS 

                                        c)  kooptaci nových členů výboru – Jiří Hauer, Pavel Světlík 

                                        d) nového revizora KS - Mgr. Kateřina Frantalová            

 

           2/ VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise 

 

           3/ VH ukládá: a) projednat diskusní příspěvky na nejbližším zasedání KS.                                                                                      

                                   b) zpracovat materiály z valné hromady a zaslat je klubům. 

Závěr: p. Havel přeje přítomným mnoho úspěchů do další práce, děkuje za účast a ukončuje VH.  

V Plzni 18.2.2023       

Zapsal: Václav Pučelík                                             Zápis ověřil: Jaroslav Havel 

 

 

 

 


