
Asociace praktické střelby České republiky 

U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha, Holešovice, IČ: 45768811, zapsán u MS v Praze, sp. zn.: L 3466 

 
Zápis z jednání prezídia APS ČR č. 14. 3. 2014 

 

 

a) Zahájení jednání: 14. 3. 2014 v 17,00 

b) Místo konání:  Humpolec 

c) Přítomni: 

            Kuchta Miroslav, Klecanda Kvido, Šedý Roman, Šedina Jiří, Marek Jiří, Heglas Jakub 

d) Program jednání : 

1. Projednání odstoupení Pavla Dadáka z funkce člena prezidia APS ČR 

2. Podpora juniorů 

3. CNC 2014 

4. Projednání žádostí klubů 

5. Nominace – WS Florida 

6. Spolupráce s LEX o.s. 

7. Podnět Petra Znamenáčka ve věci účasti na závodech Level III. 

 

 

1. Prezidium APS ČR vzalo na vědomí odstoupení Pavla Dadáka z funkce člena prezídia, 

které bylo doručeno členům prezidia v lednu 2014. V dalším bude prezident APS ČR 

postupovat dle stanov. 

 

2. Prezidium schvaluje na následující období podporu juniorů takto: 

 

Výše podpory se rovná výši startovného daného závodu, maximálně však do výše 

2.000,- Kč za závod. Podpora se vyplácí pouze za závody, pořádané pod záštitou APS 

ČR. 

 

Zájemce o podporu je povinen předložit žádost, ke které přiloží výsledkové listiny 

ze závodů, za které je uplatňována podpora, a to do 31. ledna následujícího roku. 

Pro : 6 Proti : 0 

 

3. Prezidium jednalo o možnostech realizace CNC, kdy zvažovalo veškeré varianty, když 

o pořádání v plném rozsahu zatím neprojevil zájem jakýkoliv klub. Zde však prezídium 

nenalezlo uspokojivé řešení. 

 

4. Prezidium schválilo, na základě žádosti, pomoc klubu SK Opařany ve výši 20.000,- 

Kč, na odstranění škod po povodních v roce 2013. 

Pro : 6 Proti : 0 

 

Prezidium schválilo, na základě žádosti, finanční dotaci na obnovu zástěn a terčového 

zařízení ve výši 20.000,-KČ pro IPSC Teplice, jakožto klubu pořádajícímu závody LEVEL 

III. Dotace musí být účelově vynaložena v souladu s žádostí. 

Pro : 5 Proti : 1 

 

5. Byl předložen návrh nominace na WS 2014 ve třech variantách. Seznam 

nominovaných bude zveřejněna do 31. 3. 2014. 
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6. Roman Šedý informoval o probíhajících jednáních možné spolupráci se spolkem LEX 

o. s. a o Petici proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU.  

 

 

7. Prezidium projednávalo podnět Petra Znamenáčka o možnostech úprav podmínek 

účasti na závodech Level III. Shodlo se na možnostech úprav předpisu, upravujícím VT. Do 

dalšího jednání prezidia bude předložen návrh úprav tohoto předpisu. 

 

8. Prezidium projednalo návrh předpisu, upravující pravidla a podmínky reprezentace, 

který předložil Jakub Heglas. Prezidium uložilo předkladateli, aby návrh doplnil o 

diskutované podněty a návrh na dalším jednání předložil prezidiu. 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Miroslav Kuchta      Schválil: Bc. Roman Šedý 

Prezident APS ČR 


