
ZÁPIS z jednání porady předsedů ze dne 24. 3. 2012 
uskutečněné v Lidovém domě v Humpolci 

přítomno : 22 zástupců z celkového počtu 57 zástupců 

program jednání : 

1. Zahájení 

2. Zpráva Prezidenta APS ČR o činnosti v roce 2011 a plán činnosti pro rok 2012 

3. Zpráva GS o hospodaření APS ČR za rok 2011 

4. Zpráva Kontrolní komise APS ČR 

5. Diskuze 

6. Vyhlášení výsledků SL 2011 

 

1. Zahájení 

 GS přivítal přítomné zástupce klubů, které následně seznámil s programem jednání a s rozsahem 

oprávnění porady předsedů. 

 

2. Roman Šedý přednesl zprávu prezidenta o činnosti za rok 2011 a přestavil plán na rok 2012. (více ve 

zprávě prezidenta) 

 

3. GS přednesl zprávu o hospodaření APS ČR za rok 2011. 

 

4. Miroslav Kohn, jakoţto zástupce Kontrolní komise, přednesl zprávu o hospodaření za rok 2011. 

Omluvil neúčast dalších členů KK. Konstatoval, ţe účetní doklady a další předloţené materiály, které byly 

Kontrolní komisi předloţeny, jsou ve shodě s účetnictvím a Kontrolní komise neshledala jakákoli pochybení. 

 V rámci doplnění informací byli přítomní vyzváni k řádným úhradám členských příspěvků. 

 

5. Prezidentem APS ČR Romanem Šedým byla vyhlášena přestávka, v níţ byla přítomným předloţena, v 

tištěné podobě, zpráva o hospodaření APS. 

 

6. Diskuze 

- Prezident APS ČR vyjádřil názor na moţnou změnu názvu APS ČR a vyzval přítomné k diskuzi k 

případné změně názvu. Některým se problematickým jeví část názvu, a to "praktická". 

- Z pléna zazněl návrh na vyčíslení nákladů, které bude nutné vynaloţit na změnu názvu. 

- Dále zaznívaly názory pro i proti změně názvu. Jedním z návrhů moţné změny je nahrazení za 

"dynamická", "situační" a "uţitná". 

- V této souvislosti pak byl vyjádřen názor, ţe APS stojí na rozcestí a měla by definovat své další - širší 

cíle. 

- Další dotaz byl směrován ke školení rozhodčích a podmínkám získání kvalifikací RO. Byly předneseny 

návrhy na částečnou úhradu nákladů zájemců o členství. 

- Další diskutující se kriticky vyjádřil k nezájmu ze strany předsedů klubů, který dokládá výrazná neúčast 

na poradě předsedů. Následně vyjádřil názor, ţe je zapotřebí podniknout kroky, vedoucí k oţivení dění v APS 

ČR, které by měly v první řadě realizovat předsedové jednotlivých klubů. Konkrétně pak připustil, ţe neví, 

jakými kroky podnítit zájem. Přítomní se shodli na tom, ţe mnozí potenciální střelci upřednostňují střelecké 

závody lokálního charakteru. Dále zazněla výtka, ţe závody v Ţalanech mají klesající úroveň, protoţe se 

všechna 3 kola SL 2011 v Ţalanech střílela na téměř stejných, nezměněných situacích. 

- Dále bylo navrţeno aby špičkoví střelci nebyli, na závodech L1, hodnoceni a tím aby byli upřednostněni 

střelci začínající. Oproti tomu byl vyjádřen další názor, a to ţe organizátoři mají moţnost vyhlašovat a oceňovat 

střelce dle vlastního uváţení a proto je jakákoliv metodika zcela nadbytečná. 

- Bylo vysloveno politování, dále označené za vrchol arogance, ţe se ţádný ze zástupců CZUB neúčastní 

porady předsedů. Dále bylo zmíněno, ţe se Milan Trkulja omluvil sms zprávou, důvod neúčasti však neuvedl, 

pouze svou sms doplnil pokyny pro převzetí dárkových košů. Střelci CZUB, kteří měli být oceněni v rámci SL 

2011 se bez čehokoliv nedostavují, čímţ znevaţují práci a odpovědnost všech přítomných. Výjimkou je 

Miroslav Zapletal, který se v závěru této části dostavil. 

 

7. Vyhlášení výsledků SL 2011 provedl GS společně s RŠ. 

 

8. V závěru Roman Šedý poděkoval všem přítomným za jejich účast a informoval přítomné o tom, ţe v 

příštím roce není plánována porada předsedů, jelikoţ se uskuteční Kongres APS ČR. 

 

Humpolec 24. 3. 2012 

zapsal :  Kuchta Miroslav 


