
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 porady předsedů 
ze dne 15. 3. 2014, který se uskutečnil ve Spolkovém domě v Humpolci 

 

a) Zahájení jednání: 15. 3. 2014 v 9,30 

b) Místo konání:  Spolkový dům v Humpolci. 

c) Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Zpráva prezidenta APS ČR o činnosti v roce 2013 a plán činnosti na rok 2014 

3. Zpráva GS o hospodaření APS ČR za rok 2013 

4. Diskuze 

5. Vyhlášení výsledků superligy 

 

 

 

1. Zahájení 

 

Předsedající porady předsedů Roman Šedý všechny přítomné přivítal a vyzval ke kontrole 

prezenční listiny pověřeného člena prezidia. Pověřený člen prezidia informoval o počtu členů takto:  

Z celkového počtu 51 zástupců je jednání přítomno 23 zástupců. Nadpoloviční většinu tvoří 26 

zástupců. 

 

Porada předsedů proto NENÍ USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 

 

V jednání bylo pokračováno s tím, že o jednotlivých bodech hlasováno nebude, přítomní budou 

pouze seznámeni s informacemi dle programu.  

 

 

 

2. Zpráva o činnosti APS ČR za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014 

 Zprávu a plán činnosti APS ČR přednesl prezident APS ČR Roman Šedý, kterou shrnul 

činnost APS ČR v roce 2013 a přítomné seznámil s plánem činnosti pro rok 2014 a nutností svolat 

mimořádný kongres v roce 2015 z důvodů potřeby nových stanov v návaznosti na nový občanský 

zákoník 

 

3.           Zpráva GS o hospodaření APS ČR za rok 2013 

Poté předsedající vyzval GS Jiřího Marka k přednesení zprávy o hospodaření. GS podrobně 

informoval o příjmech a výdajích, o hospodaření APS ČR. 

 

4.           Diskuze 

a) Zdeněk Němeček přednesl výtku ve věci neaktuálnosti webových stránek, kdy navrhl určení 

osoby, která by byla odpovědná za aktuálnost webových stránek. Konkrétní jméno nenavrhl. Dále 

navrhl, že nebude-li určena takováto osoba, navrhuje zrušení webové prezentace. 

K tomuto se vyjádřil Jakub Heglas, který přítomné informoval o tom, že v současnosti jsou 

připravovány stránky nové. Současně s Romanem Šedým vyjádřili souhlas s nezbytností změny této 

prezentace. 

V další diskuzi byly rozebírány jednotlivé části této prezentace. 

Následně byli přítomní členové vyzváni k zasílání vlastních příspěvků, použitelných pro tuto 

prezentaci. Lubor Novák seznámil přítomné o své představě vzhledu webových stránek. 

 

b) Lubor Novák přítomné seznámil s tím, že v roce 2014 se klub Hell Squad podílí na organizaci 

závodu STI Open. Oznámil dále, že klub nenese odpovědnost za stanovenou výši startovného, a 

vyjádřil, s ohledem na odpovědnost klubu Hell Squad za tento závod, předpoklad, že toto bude první 

ročník závodu, který si do budoucna získá popularitu. 
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 Další informace pak patřila Plesu, který zorganizoval Hell Squad v únoru 2014, kdy přítomní 

byli seznámeni s průběhem plesu a se záměry na další období, kdy zde zmínil např. to, že vstupné 

bude i v příštím roce ve stejné výši jako v roce 2014. 

 

 Poté Lubor Novák veřejně oslovil prezidium APS ČR s nabídkou na uzavření smlouvy, na 

základě které by firma EXTREME GUN GROUP, s.r.o. poskytovala v letech, kdy se uskuteční WS a 

ME a současně se uskuteční i Extreme Euro Open, částku ve výši 50.000,- Kč, a to za účelem podpory 

reprezentantů APS ČR na WS a ME. 

 

 Lubor Novák následně vznesl dotaz, a to proč musí nový rozhodčí získat body pod dozorem 

CRO CNROI, ve věci Jana Plzáka, který působil na Extreme Euro Open. Dotazoval se na to, proč není 

uznáváno získání bodů pod dozorem cizozemského rozhodčího. K tomuto se obšírně vyjádřil 

prezident CNROI, který vyjasnil důvody a okolnosti, pro které je tato povinnost stanovena. Diskuzi 

k tomuto pak Lubor Novák zakončil tím, že již chápe důvody, pro které tato povinnost existuje. 

 

c) Antonín Navrátil přednesl dotaz na způsob distribuce výročních nožů a oznámil, že nůž 

nedostal. GS Jiří Marek přislíbil, že tuto okolnost prověří. 

 

 Dále přednesl dotaz na distribuci triček RO, kdy on sám, i přes opakovanou žádost, tričko 

doposud neobdržel. Odpovědí bylo, že se v minulém roce trika rozhodčích neobjednávala, budou 

objednávána v roce 2014 a tento požadavek bude poté vyřízen. 

 

d) Tibor Ladič se dotazoval prezidia na způsob organizování CNC v roce 2014. Roman Šedý 

obeznámil přítomné o tom, že se nenašel zájemce, který by chtěl zrealizovat CNC. 

 Následoval návrh na to, aby byl jeden z plánovaných pistolových závodů určen jako CNC. V  

debatě bylo vysvětleno, že CNC je tvořeno nejen závodem pistolovým, ale i puškovým a brokovým. 

Navrženo pak bylo, aby se přítomní zamysleli nad tím, zda se nespojí s dalším klubem, a společně 

nezorganizují CNC 2014. 

 

e) Zdeněk Němeček svým příspěvkem zmínil IPSC závod na Floridě a přednesl dotaz, zda by 

organizátoři závodů nezvážili možnost, v rámci přípravy na WS, používat bílou barvu na kovové terče. 

Přítomné pak informoval o tom, že na Floridě byly použity bílé kovové terče a bílé papírové NS.  

K tomu bylo uvedeno, že takovýto způsob použití NS a terčů je v rozporu s pravidly IPSC. 

 

f) Tibor Ladič navrhl, aby se APS ČR zcela podílela na organizaci CNC 2014, kdy zdůraznil, že 

APS ČR disponuje 400 tis. Kč, které by k tomu mohla použít. Roman Šedý vysvětlil, že zájmem APS 

ČR je udržet IPSC střelbu v plném rozsahu, nejen tedy závod pistolový, ale i puškový a brokový, které 

jsou však rizikové ekonomicky. Proto není možné tyto závody rozdělit. 

 

g) Roman Šedý informoval o variantách a záměrech přepravy munice na WS Florida 2014. 

 

h) Antonín Liška informoval o činnosti superjuniorů v Českých Budějovicích a problémech s tím 

spojených. Dále vznesl dotaz na počty členů APS a počty potenciálních střelců mimo APS ČR. 

V zamyšlení pak bylo diskutováno nad možnostmi získávání nových členů, jejich nezájmu a 

okolnostech, které mnohé vedou k tomu, že se nechtějí stát členy APS ČR. Mezi těmito byla zmíněna 

ekonomická a časová náročnost účasti na závodech IPSC.  

 

ch) Zdeněk Entl vytkl to, že na webu APS ČR nenalezl zápis z jednání členské schůze z roku 

2013, který obsahoval usnesení, ukládající prezidiu splnění některých úkolů. Po kontrole úkolů byli 

přítomní seznámeni s tím, že prezidium projednalo návrh na úpravu podmínek reprezentace v APS ČR 

a uložilo Jakubovi Heglasovi jeho doplnění o diskutované body. 

 

i) Jakub Heglas objasnil, v diskuzi se Zdeňkem Entlem, způsob fungování nového 

připravovaného webu. 

 



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

5. Vyhlášení výsledků Superligy ČR 2013 

 Slova se ujal, na výzvu předsedajícího, Jiří Marek, který vyhlásil výsledky Superligy APS ČR. 

 

 Po vyhlášení předsedající schůze všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zápis sepsal: Miroslav Kuchta    zápis schválil: Bc. Roman Šedý 

                      Kvido Klecanda                                       prezident APS ČR 


