Zhodnocení činnosti naší střelecké organizace za rok 2014 proběhlo na výroční valné
hromadě dne 4. dubna 2015.
Program valné hromady se řídil připraveným programem podle následujících bodů.
1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti organizace za období roku 2014 + kontrola usnesení poslední
členské schůze
4. Zpráva o hospodaření za období roku 2014 + zpráva o provedené kontrole
hospodaření revizorem organizace
5. Finanční rozpočet na rok 2015
6. Plán činnosti na rok 2015
7. Doplnění výboru naší organizace
8. Ocenění nejaktivnějších členů
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr + poděkování přítomným za účast a ukončení schůze
Činnost naší organizace v roce 2014.
Uplynulý rok byl pro nás úspěšný nejen po sportovní stránce, ale i při zabezpečování
chodu a údržbě střeleckého areálu.
Sportovní činnost
Loňský rok byl pro závodníky našeho AVZO opět úspěšný, protože na Krajských
přeborech a v Krajské střelecké lize získali 7 medailí a to 2 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové
medaile.
V krajské střelecké lize se ve VzPi40 s přehledem umístil na prvním místě Michal
Beneš v kategorii ženy, juniorky a dorost nástřelem 1102 bodů.
V krajských přeborech pistolových disciplin naši muži získali 3 stříbrné a 2 bronzové
medaile a v kategorii dorostu náš Michal Beneš zlatou ve VzPi40.
Na Mistrovství České republiky AVZO ze vzduchových zbraní jsme získali 3 zlaté a
jednu bronzovou medaili. O zlaté medaile se zasloužili Michal Beneš v kategorii dorost
VzPi40, Iveta Ficnarová v kategorii mladší dorostenky VzPu40 a Ing. Král Antonín
v kategorii muži VzPi60. N stupních vítězů ho doplnil Janča Oldřich bronzovou medailí. Na
Mistrovství České republiky AVZO se za naši organizaci zúčastnilo celkem 11 závodníků.
Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky
Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky se budou v letošním roce
konat ve dnech 14. – 19. června v Plzni. Na tyto hry jsou za Olomoucký kraj nominováni naši
mladí střelci Iveta Ficnarová a Michal Beneš.
Český pohár talentované mládeže
Český pohár talentované mládeže je vícekolová soutěž organizovaná ČSS České
republiky pro střeleckou mládež - dorostenci do 18ti let. Naši organizaci v této soutěži
reprezentovali dva nadějní mladí závodníci. První dvě kola probíhala na národní úrovni, pro
Moravu v Ostravě, třetí kolo celostátní v Plzni a finále rovněž v Plzni. Iveta Ficnarová se

účastnila v disciplině SM3x20, SM60 a VzPu40. Michal Beneš se ve finále umístil
v disciplině VzPi 40 na 7. místě a v disciplině LP60 na 3.místě. Na základě výsledků zařadila
SMK ČSS Michala do reprezentace - kategorie „M“ na rok 2015.
Mistrovství ČR ČSS
Mistrovství ČR ČSS ze vzduchových zbraní se za náš klub v roce 2014 zúčastnili
pouze 2 závodníci. Iveta Ficnarová se v kategorii dorostenky VzPu40 umístila na 17. místě a
Michal Beneš v kategorii dorostenci VzPi40 na 5. místě.
Mistrovství ČR ČSS z kulových zbraní se zúčastnil pouze Michal Beneš, který se v kategorii
dorost LP60 umístil na 5. místě.
Závody na střelnici Šumperk -Temenice 2014
Soutěže pro mládež do 18 let
Šumperskou ligu mládeže ze vzduchových zbraní jsme uspořádali již, jako
dvaadvacátý ročník. Tato soutěž je pětikolová a do závěrečného hodnocení se počítají tři
nejlepší výsledky. Tato soutěž byla zařazena do celostátního kalendáře Českého střeleckého
svazu na rok 2014 a tak dosažené výsledky sloužily pro nominaci na Mistrovství ČR. Na
těchto závodech startovali střelci z jedenácti střeleckých klubů a organizací.
Největší účast byla v disciplině puška na 30 ran vleže. Z našich mladých střelců se Josef
Koutný umístil v kategorii do 14 let VzPu30 vleže na 4. místě. Ve VzPu40 vstoje do 18 let
zvítězila Iveta Ficnarová a na 3. místě se umístil Vojtěch Šálek. V disciplině VzPi40 do 15 let
skončil náš Karel Tesař na 3. místě a ve stejné disciplině v kategorii do 18 let zvítězil Michal
Beneš.
Celá soutěž byla ze strany pořadatelů, technického personálu a rozhodčích na velmi
vysoké úrovni.
Soutěže v kulových disciplinách
V kulových disciplínách byly uspořádány na naší střelnici celkem tři závody zařazené
v Celostátním kalendáři ČSS 2014.
Prvním závodem byla Jarní cena Loučné ve střelbě ze sportovní pistole SP30+30 ran.
Vítězem se stal Antonín Král, který je členem našeho AVZO stejně jako druhý v pořadí Petr
Mikeska.
Další soutěží byl Memoriál Jana Malého v disciplině LM,SM60 a LM,SM3x20.
V LM60 si vítězství odnesl náš nový člen Miroslav Tkadlec a v SM60 a sloučené disciplině
LM,SM3x20 zvítězila naše Iveta Ficnarová.
Oblíbenou soutěží mezi závodníky je i Velká cena Šumperka, která se také střílela z
libovolné a sportovní malorážky nu 60 ran vleže a LM, SM 3x20 – což je polohový závod.
Ve sportovní malorážce zvítězil juniorský reprezentant ČR Poláček z Manušic a naše
Iveta Ficnarová obsadila 3 místo. Ve sloučené disciplině LM,SM3x20 zvítězila Iveta
Ficnarová. V LM60 uniklo Miroslavu Kadlecovi 3 místo o pouhé 2 body.
Je potřeba se zmínit, že naši členové se navíc dle svých možností účastnili i dalších
klubových a pohárových soutěží v rámci republiky.
Soutěže pro veřejnost
Pro veřejnost jsme uspořádali dvě soutěže.

"Vymetaní pavučin" 12. dubna, kde se střílela soutěž z pistole na pevné terče bez
rozdílu kategorií a střelecký souboj. Přesto, že se tato soutěž konala již začátkem dubna byla
účast velmi slušná (asi 45 lidí) a závody se protáhly až do pozdního odpoledne.
Velice oblíbená soutěž pod názvem "Podvlíkačková", která se střílí bezmála již 40 let,
proběhla 18. října 2014. Zúčastnilo se jí více než stovka závodníků a diváků.
V hlavním závodě z pušky a pistole, startovalo 61 závodníků ve čtyřech kategoriích a
to střelci, nestřelci, ženy a dorost. Vyřazovací soutěže (střeleckého souboje) pistole na 20
metrů – otočné terče, se zúčastnilo 34 střelců.
Našim prvořadým úkolem je zabezpečení přípravy a výcviku sportovních střelců a to
jak dospělých, tak i mládeže. Výcvik mládeže je prováděn jednak individuálně a to především
u vyspělých střelců a jednak kolektivně a to zejména u sportovní přípravy dětí a mládeže. Na
tomto úseku činnosti dosahují závodníci velmi dobrých výsledků, které jsou ověřovány na
střeleckých soutěžích a to od nižších soutěží až po Mistrovství ČR.
Na tak malý střelecký klub, jako je ten náš z Temenice, bylo opět dosaženo slušných výsledků
a svědčí to o dobré práci našich trenérů v čele panem Driemerem, Benešem a Švábem.
Nemalý podíl na našich úspěších při organizování závodů mají naši rozhodčí a další
funkcionáři. Velkou pomocí jsou rovněž někteří rodiče, kteří v současné finanční krizi
vynakládají nemalé úsilí při výchově mládeže a to jak po stránce osobní, tak i po stránce
finančního zajištění. Za tuto pomoc jim patří velký dík.
Provoz a údržba střelnice
Uplynulý rok byl pro nás úspěšný nejen po sportovní stránce, ale i při údržbě
střeleckého areálu.
Bylo zpracováno a uskladněno palivového dříví na zimní období. Bylo provedeno vymalování
klubovny včetně úklidu, vyprané záclony a závěsy. Dále byly provedeny zednické práce a
potřebné nátěry v objektu a na zařízeních střelnice
Velké úsilí bylo opět věnováno shrabání spadaného listí i stálé údržbě trávníků v celém
areálu.
Jako každoročně se zlikvidovaly náletové dřeviny kolem plotu, který byl opět opraven.
Stálá peče je věnována květinové a jehličnaté výsadbě.
Průběžně se prováděla údržba otočného terčového zařízení pro pistole a posuvných zařízení
pro puškové discipliny. Zadní část střelnice kompletně osazena pražci proti odrazu kulek,
nově zakryty sloupky na uchycení posuvných terčů a rozvod elektřiny k posuvným terčům.
Značný čas opět zabralo slepování, popisování a příprava terčových pásů pro střelbu z
malorážky a vzduchových zbraní. Náročná na čas i materiál je obnova terčových stojanů pro
pistolové discipliny, které jsou poškozeny střelbou z velkorážných zbraní policie a dalších
střelců.
Další využití střelnice
Hezkého prostředí střeleckého areálu využívali nejen jednotlivci pro rodinné oslavy,
ale i školy a další organizace a spolky.
V roce 2014 bylo opět velice zdařilé setkání Klubu důchodců ze Šumperka, kteří
při zábavě a hudbě vydrželi až do večerních hodin. Dle jejich vyjádření je v současné době
střelnice jediným místem v Šumperku, kde se mohou všichni sejít k letní aktivitě v přírodě.
Dále to byl dětský den a další dětský den se setkáním rodin železničářů z olomoucké
působnosti i s provedením střeleckých závodů.
Pro školní i předškolní mládež byly zabezpečeny střelby ze vzduchovky a další soutěžní
discipliny, spojené s opékáním špekáčků.

Velkou akcí byl "Den policisty", kde mládeži šumperských škol policisté předvedli ukázky z
práce policie ČR. Také pro děti zaměstnanců Okresního ředitelství Policie ČR byl uspořádán
dětský den i s opékáním špekáčků.
Dalšími akcemi byly velmi vydařené prázdninové střelby a sportovní hry pro děti
z mateřských škol.
Stálým uživatelem střelnice je také Klub vojáků v záloze, kteří zde pro svoje členy uspořádali
tři střelecké soutěže s posezením.
Mimo tyto akce a akce podobného druhu se provádí na střelnici výcvik Policie ČR,
Městské policie, Celní stráže, Justiční stráže, bezpečnostních složek i jednotlivců.
Také žadatelé o zbrojní průkazy zde prodělávají výcvik ve střelbě, skládají zkoušky
způsobilosti a závěrečné střelby pod dohledem zkušebních komisařů ministerstva vnitra.
Náš střelecký areál je na velmi dobré technické úrovni a proto jsou všechny závody s
výjimkou soutěží pro veřejnost zařazeny v kalendáři Českého střeleckého svazu a dosažené
výsledky se mohou započítat do nominace na Mistrovství České republiky, Český pohár a
další vrcholné i mezinárodní závody.

Hospodaření ZO AVZO Šumperk - Temenice za období roku 2014
Finanční hospodaření za uplynulé období od poslední výroční členské schůze se řídilo
rozpočtem na rok 2014.
Revizorka naší základní organizace prováděla pravidelný dohled nad hospodařením
s finančními prostředky.
V uplynulém roce byla provedena pracovnicemi městského úřadu kontrola čerpání
grantu od města na činnost organizace a kontrola čerpání dotace města na výkonnostní sport.
Čerpání peněžních prostředků z uvedených položek probíhalo v souladu se speciálními
podmínkami pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích
výkonnostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců z rozpočtu města. Touto kontrolou nebyly
zjištěny žádné nedostatky na úseku čerpání zmíněných prostředků.
Finanční rozpočet na rok 2015
Financování činností organizace a potřeb střelnice byl zajišťován zejména z vlastních
zdrojů, z grantu a dotace města Šumperka. Významný podíl zde sehráli naši sponzoři, kteří
finančním, nebo jiným způsobem sportovní střelbě a zejména mládeži pomáhají.
Jsou to především Mgr. Zdeněk Brož, starosta města Šumperka, firma Polách a syn,
firma EVERSTAR, Rudolf Becker, Karel Jílek, Tomáš Vysloužil, Robert Vysloužil, Luděk
Pulkert, Miroslav Mitrofan, Jan Juráň, Zdeněk Kouřil, MUDr. Bořivoj Gronych a další
sponzoři včetně některých členů naší organizace AVZO.
Soutěže pořádané na střelnici v Šumperku-Temenici v r. 2015.
Datum

Název soutěže a disciplíny

Soutěže ze vzduchové pušky a pistole pro mládež do 18 let:
2.května 2015
Šumperská liga mládeže 1.kolo
17. května 2015
Šumperská liga mládeže 2.kolo
13. června 2015
Šumperská liga mládeže 4.kolo

Pořádá

Temenice
Temenice
Temenice

20. června 2015
Kategorie a disciplíny:

Šumperská liga mládeže 5.kolo - Finále
Temenice
do 12 let - VzPu 30 vleže
do 14 let - VzPu 30 vleže
do 18 let - VzPu 40
do 18 let - VzPi 40
U disciplina VzPu30 budou samostatně hodnoceny dívky a chlapci. U VzPi40 dojde
k rozdělení na žáci do 15 let a dorost.
Soutěže v puškových discinlinách:
6. července 2015
Memoriál Jana Malého LM,SM 60 a 3x20 Temenice
8. srpna 2015
Velká cena Šumperka LM,SM 60 a 3x20 Temenice
Soutěž z pistole:
25. dubna 2015

Jarní cena Loučné SP 30 + 30

Soutěže pro veřejnost:
11. dubna 2015
17. října 2015

Vymetání pavučin SP 5+10 a souboj
Podvlíkačková Pu+Pi a souboj

Loučná

Temenice
Temenice

Všechny soutěže s výjimkou soutěží pro veřejnost, jsou zařazeny do Celostátního
kalendáře Českého střeleckého svazu pro rok 2015.
Vzduchovkové soutěže jsou přístupny i neorganizované mládeži.
Propozice, výsledky a další informace najdete na internetu:
http://www.shooting.cz/kraje/olomoucky
www.avzojeseniky.cz
Tréninky :
Úterý
od 16.00 do 18.00 hod.
Středa
od 16.00 do 18.00 hod.
Čtvrtek
od 16.00 do 18.00 hod.
Pátek
od 16.00 do 18.00 hod. pro veřejnost
dále po dohodě se správcem střelnice, nebo trenéry.
Ocenění nejaktivnějších členů
Na dnešní valné hromadě byli vyhodnoceni naši nejaktivnější členové.
Michal Beneš, Mistr České republiky pro rok 2015 a Mistr ČR AVZO v roce 2015
ve střelbě ze VzPi 40 v kategorii starší dorostenci
Iveta Ficnarová, Mistr ČR AVZO v roce 2015 ve střelbě ze VzPu 40 vstoje v kategorii
starší dorostenky
Karel Tesař mladší dorostenec účastník MČR AVZO 2015, umístění na 5. místě
v disc. VzPi 40.
Tito sportovní střelci úspěšně reprezentovali naši základní organizaci, náš střelecký klub a
město Šumperk až do nejvyšších střeleckých závodů v rámci České republiky.

Michal Beneš byl rovněž vyhodnocen jako přeborník Olomouckého kraje ve střelbě ze
VzPi 40, za což byl odměněn zlatou medailí.
Dále byli vyhodnoceni:
Zbyněk Štěpán
David Zbořil
Anežka Hantková
Stanislav Valouch
Jiří Svítil

Ing. Jiří Gonda
Josef Langr
Rudolf Ondřej
Pavel Motl
Karel Jaš

Usnesením valné hromady
byly jednohlasně přijaty podmínky pro plnění úkolů v roce 2015.

Pavel Jaroš
Alois Lanšperk
Miloš Pavlů
Lubomír Špaček
Alois Vojtíšek

