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ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH 

ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ 

TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ – 

ČESKÉ REPUBLIKY 

www.avzo-cr.cz v roce 2018 

 

 

Výroční zpráva 

Kdo jsme… 

- spolek pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany, založený v souladu s občanským 

zákoníkem zabezpečující:  

- vyžití a plnění úkolů v oblasti zájmových, sportovních a technických činností  

- členům svých základních organizací  

- vyhledáváním, výběrem a výchovou talentů  

- organizováním soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních i 

vlastních pravidel  

- získáváním a výchovou trenérů, rozhodčích, instruktorů i cvičitelů  

- vytvářením vlastních lektorských sborů  

- jednou ze skupiny občanských sdružení schopných řešit komplexně účelné využití 

volného času, zejména dětí a mládeže s úspěšnými výsledky v oblasti  

- růstu nových úspěšných sportovců 

- rozvoje fyzické zdatnosti 

- omezování kriminality 

- boje proti drogám a návykovým látkám 

Co nabízíme… 

- školení pro získání zbrojního průkazu 

- školení pro získání kvalifikace trenéra sportovní střelby 

- školení pro získání zbrojíře v organizacích se zbrojním zaměřením 

- školení pro získání kvalifikace rozhodčího sportovní střelby 

- školení pro získání oprávnění střeleckého instruktora sportovní střelby  
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Adresa  

AVZO TSČ ČR o.s. 

Sekretariát: Lorecká 465 

284 01 Kutná Hora 

tel/záznamník/fax: 327 512 696 

mobil: 728 327 651 

e-mail: josef.cepelak@avzo-cr.cz 

IČ: 41695402 

Č. účtu: 13439071/0100 

 

Členové výkonného výboru AVZO TSČ ČR z.s. 

JUDr. Krabička 

Vítězslav 

předseda AVZO TSČ ČR z.s. 

JUDr. Cvrček Jan  místopředseda AVZO TSČ ČR z.s. 

Kožený Tomáš místopředseda AVZO TSČ ČR z.s 

Slezáková Blanka předsedkyně Rady střelectví, koordinátorka pro Ústecký kraj 

Remža Jaromír předseda Rady dětí a mládeže 

Čepelák Josef vedoucí sekretariátu 

Hůla Miroslav koordinátor pro kraj Vysočina 

Kaláb Antonín  koordinátor pro Olomoucký kraj 

Dr. Pletánek Václav  koordinátor pro Středočeský kraj 

Sedláčková Lenka  koordinátor pro Liberecký kraj 

Strmiska Jaromír  koordinátor pro Zlínský kraj 

Mgr. Urbanová Eva  členka VV 

Véber Miroslav   koordinátor pro Karlovarský kraj 

Jirman Radislav koordinátor pro Královehradecký kraj 

Baroch Josef koordinátor pro Plzeňský kraj 

Michna Ivo koordinátor pro Moravskoslezský kraj 

Musil Stanislav koordinátor pro Jihočeský kraj 

Ing. Maixner František  předseda Kontrolní komise 

Bc Krejčová Ivana  člen Kontrolní komise 

Lhotka Miroslav  člen Kontrolní komise 

mailto:josef.cepelak@avzo-cr.cz
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Činnost pro děti a mládež v organizaci AVZO, vyhodnocení za rok 2018 

Na vyhodnocení celoroční práce s dětmi a mládeži v naší organizaci se podílely pobočné 

spolky: 

             Moravskoslezský kraj 
Zlínský kraj  

 Olomoucký kraj 
 Jihomoravský kraj 
 Středočeský kraj 
 Ústecký kraj 

 Jihočeský kraj 
 Karlovarský kraj 
 

 

 

Poděkování: 

Za Radu dětí a mládeže děkuji všem našim instruktorům, předsedům pobočných spolků, 

krajským koordinátorům a statutárnímu zástupci, za pomoc v naší práci s dětmi a mládeži. 

 

 

             Jaromír Remža 
předseda Rady dětí a mládeže 
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Oficiální údaje 

Název dle stanov: Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a 

činností České republiky z.s. 

 

Zkrácený název: AVZO TSČ ČR z.s. 

  

Právní status: Právnická osoba ve smyslu §118 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. 

občanský zákoník 

  

Sídlo organizace: Loretská 465, Kutná Hora, 284 01 

   

Statutární 

zástupci: 

předseda 

 

JUDr. Vítězslav Krabička  

 1. místopředseda JUDr. Jan Cvrček 

 2. místopředseda           Tomáš Kožený 

   

Revizní komise:   předseda   Ing. František Maixner 

   členové    Bc. Ivana Krejčová 

           Miroslav Lhotka 

  

IČ: 41695402 

  

Předmět činnosti: AVZO TSČ ČR je zapsaný spolek, který má společný zájem provozovat, 

podporovat, organizovat, řídit zájmovou a sportovně-technickou činnost 

na území České republiky. Je organizací pracující pravidelně a celoročně 

s dětmi a mládeží a řídí se úmluvou o právech dítěte. Podporuje 

všestrannost svých členů v duchu zásad sportu pro všechny, branné 

výchovy a pobytu v přírodě. 

  

Působnost: celorepubliková 

 

Zpracoval:                  Jaromír Remža 

 

pro jednání výkonného výboru AVZO květen 2019 
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  SEZNAM POBOČNÝCH SPOLKŮ    

 
 

Reg.číslo IČO Název E - mail 

80013 70923981 Stř.klub Sudice petrweimann@seznam.cz  

80016 04589955 Otice klub stř. pavel@opavatour.cz 

80018 70630372 Neplachovice vanekars@seznam.cz 

80021 68334290 Šenov lukas.her@seznam.cz 

80022 47813270 Chlebičov ihnrene@seznam.cz 

80025 68177437 Píšť hubert.zloty@seznam.cz 

80031 68898827 Kovona Karv. karzel@ssk-kovona.cz  

80032 05741947 Kyn.kl.Kov.Kar. stamposky@seznam.cz 

80034 47815086 Opava svatopluk.remelka@seznam.cz  

80043 65890949 Důl Dukla Hav. a.toman@post.cz 

80047 71229914 Velká Polom lospetrik@seznam.cz 

80058 71223355 Stř.klub Darkov. arnostfichna@seznam.cz 

80059 44742193 Horní Benešov marcela.konigova@hobes.cz  

80063 47815451 Bud. Nad Budišovkou bape@razdva.cz 

80070 75133181 Raškovice ok2xfr@seznam.cz 

80077 72075431 Skála kubesa@kointer.cz 

80078 67340300 Odry karel.rozum@seznam.cz 

80088 48426351 2. ZO Karviná torheit@email.cz 

80099 43961835 Rad. OK 2 KHF ok2khf@volny.cz  

80110 65890744 112. ZO Orlova Lazy vlastimilgrabec@seznam.cz  

80114 00576689 Kopřivnice sskkoprivnice@centrum.cz  

80120 68921217 Klimkovice mkarkoska@seznam.cz  

80129 44738561 Petrovice u Karviné   

80130 44937415 Studénka karel.polak@m-zone.cz 

80160 49591223 Služební kynologie sedrena@seznam.cz 

80211 15504018 Avia Klub oceko-ps@email.cz 

80231 65468589 Havířov Pr.Suchá jezjaroslav@seznam.cz 

80247 71226028 DBP Paskov servis@motokrospaskov.cz  

80296 75087006  Auto mont Nový Jičín honza.janik@centrum.cz 

80312 68916949 Stará Bělá jaromir.remza@seznam.cz  

80351 41695402 Outdoor klub bob.sarka@gmail.com  

80354 05699860 Stř. klub Frýdek Místek mchytil@wo.cz  

70131 62859013 Stř. kl. Něm. Nad H. radoslav.borovicka@seznam.cz 

70189 68689225 Svazarm Klopotov PB9mm@seznam.cz 

70306 44160003 ZO Střelců Prostějov   

80023 75107376 Hanušovice havelka.jindrichov@atlas.cz  

80040 68318405 Šumperk Temenice vladriemer@seznam.cz 

80056 64988252 Písečná mlynarludek@seznam.cz 

80073 72091100 Kynologie Jeseník bffb@seznam.cz 

80090 70944709 Mikulovice u Jesen. pecza@seznam.cz 

80091 00577901 Rybník Kocián Loučná tonda.kalab@seznam.cz 

80101 16626826 Postřelmov simak.sbs@seznam.cz  

mailto:petrweimann@seznam.cz
mailto:pavel@opavatour.cz
mailto:vanekars@seznam.cz
mailto:lukas.her@seznam.cz
mailto:ihnrene@seznam.cz
mailto:hubert.zloty@seznam.cz
mailto:karzel@ssk-kovona.cz
mailto:stamposky@seznam.cz
mailto:svatopluk.remelka@seznam.cz
mailto:a.toman@post.cz
mailto:lospetrik@seznam.cz
mailto:arnostfichna@seznam.cz
mailto:marcela.konigova@hobes.cz
mailto:bape@razdva.cz
mailto:ok2xfr@seznam.cz
mailto:kubesa@kointer.cz
mailto:karel.rozum@seznam.cz
mailto:torheit@email.cz
mailto:ok2khf@volny.cz
mailto:vlastimilgrabec@seznam.cz
mailto:sskkoprivnice@centrum.cz
mailto:mkarkoska@seznam.cz
mailto:karel.polak@m-zone.cz
mailto:sedrena@seznam.cz
mailto:oceko-ps@email.cz
mailto:jezjaroslav@seznam.cz
mailto:servis@motokrospaskov.cz
mailto:honza.janik@centrum.cz
mailto:jaromir.remza@seznam.cz
mailto:bob.sarka@gmail.com
mailto:mchytil@wo.cz
mailto:radoslav.borovicka@seznam.cz
mailto:PB9mm@seznam.cz
mailto:havelka.jindrichov@atlas.cz
mailto:vladriemer@seznam.cz
mailto:mlynarludek@seznam.cz
mailto:bffb@seznam.cz
mailto:pecza@seznam.cz
mailto:tonda.kalab@seznam.cz
mailto:simak.sbs@seznam.cz
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80119 68911467 Zlaté Hory pavel.pisl@iex.cz  

80122 71010629 Bělá pod Pradědem jitulakucakova@seznam.cz  

80123 72068124 Bernartice mir.wos@seznam.cz 

80133 70640190 Loštice l.hroch@vez.mir.justice.cz  

80135 75007266 Stř.kl. St. Město p. Sně. internat@seznam.cz 

80181 64989577 Tovačov mot. Klub petrskre@seznam.cz 

80192 75135132 Rapotín milanbasakonecny@seznam.cz 

80194 04414161 Rovensko rudolfpalicka@seznam.cz  

80272 47998903 Branný areál Přerov janecekjiri.ssk@gmail.com  

80320 43961304 Dubicko tazydubicko@seznam.cz 

80326 75104440 Šumperk - sever josef.kolinek1@seznam.cz  

80333 70640025 Vidnava pmph@seznam.cz 

80346 05583918 AVZO Přerov p.s. zdenekredr@seznam.cz 

80352 72059524 Tovačov Střelci aspis@centrum.cz 

1200 02363763 KrKol tonda.kalab@seznam.cz 

70049 75085488 Lysice jarahe@seznam.cz 

70050 06957889 Karlín na Moravě, p. s.   

70051 49939785 AVZO TSČ HODONÍN, 
p.s. 

topilinek@seznam.cz 

70068 65338758 Obora josefalexa@seznam.cz 

70093 44993897 Brno-město č. 422   

70096 00557714 103. ZO Staré Brno havelka.brno@volny.cz  

70107 65765184 Ochoz u Brna drochytka@seznam.cz 

70132 41695402 Kanice Czterencz@seznam.cz 

70145 67011144 Rosice osada@volny.cz 

70181 70966788 Senetařov josefrybar@centrum.cz 

70212 49459376 Radiokl. Bílovice n. Sv. ok2kgu@stadla.eu 

70236 05123348 Ždánice střelecká  frasol@seznam.cz 

70237 75011484 Šardice Tom.250@seznam.cz 

70251 49939335 AVZO TSČ p. s. Kyjov holcmanp@seznam.cz 

70252 65767829 Kostelec u Kyjova klimek120@tiscali.cz  

70256 65744306 Elektrárna Hodonín fr.prihoda@seznam.cz 

70264 70906564 Čejč liborkucera@tiscali.cz 

70272 45473854 Boskovice   

70313 05021448 Dubňany ricif@seznam.cz 

70320 71004009 BPP Hodonín krabicka.advokat@seznam.cz  

70327 71196277 Mikulčice bolfikmir@seznam.cz 

70347 05657091 Zálesák Ždánice jirigalis@seznam.cz 

70349 65767187 Bzenec ph.lav@seznam.cz  

70358 05672058 Šitbořice avzo.sitborice@gmail.com  

70365 69702225 Velké Pavlovice jopavelka@post.cz 

70439 75085810 Jasínov zoubek.j.@email.cz  

70501 41695402 T. O. Zelenáči cagaskovaanna@seznam.cz  

70516 71224041 Sport.stř.klub Tatra stanislav.bilek@tiscali.cz 

70521 01233670 Babice u Rosic elektro.dvorak@volny.cz 

70009 44004206 Lukov brezikros@seznam.cz 

70013 65792351 Napajedla jaromir.strmiska@email.cz  

70027 69702012 Techn. Sporty Nivnice f.vicenik@seznam.cz 

mailto:pavel.pisl@iex.cz
mailto:jitulakucakova@seznam.cz
mailto:mir.wos@seznam.cz
mailto:l.hroch@vez.mir.justice.cz
mailto:internat@seznam.cz
mailto:petrskre@seznam.cz
mailto:milanbasakonecny@seznam.cz
mailto:rudolfpalicka@seznam.cz
mailto:janecekjiri.ssk@gmail.com
mailto:tazydubicko@seznam.cz
mailto:josef.kolinek1@seznam.cz
mailto:pmph@seznam.cz
mailto:zdenekredr@seznam.cz
mailto:aspis@centrum.cz
mailto:tonda.kalab@seznam.cz
mailto:jarahe@seznam.cz
mailto:topilinek@seznam.cz
mailto:josefalexa@seznam.cz
mailto:havelka.brno@volny.cz
mailto:drochytka@seznam.cz
mailto:Czterencz@seznam.cz
mailto:osada@volny.cz
mailto:josefrybar@centrum.cz
mailto:ok2kgu@stadla.eu
mailto:Tom.250@seznam.cz
mailto:holcmanp@seznam.cz
mailto:klimek120@tiscali.cz
mailto:fr.prihoda@seznam.cz
mailto:liborkucera@tiscali.cz
mailto:ricif@seznam.cz
mailto:krabicka.advokat@seznam.cz
mailto:bolfikmir@seznam.cz
mailto:jirigalis@seznam.cz
mailto:ph.lav@seznam.cz
mailto:avzo.sitborice@gmail.com
mailto:jopavelka@post.cz
mailto:zoubek.j.@email.cz
mailto:cagaskovaanna@seznam.cz
mailto:stanislav.bilek@tiscali.cz
mailto:elektro.dvorak@volny.cz
mailto:brezikros@seznam.cz
mailto:jaromir.strmiska@email.cz
mailto:f.vicenik@seznam.cz


7 
 

70029 60370424 ZO Kudlovice   

70033 46256105 Buchlovice hana.sch@tiscali.cz 

70176 22709070 Vizovice krbic@seznam.cz 

70199 06941753 Popovice l.kusak@tiscali.cz  

70200 67009875 Hluk aomelka@seznam.cz 

70446 65792980 Otrokovice kutalekstan@seznam.cz 

70464 62182986 Zlín avzo.tsc.zlin@seznam.cz 

70480 40995798 Automotokl. Tlumačov r.prochazka@seznam.cz 

70482 41695402 Junior Zlín rndr.k.sykora@seznam.cz  

70522 75150760 Za Moravou zamoravou@seznam.cz 

80097 47997699 Poličná fabos100@centrum.cz 

80098 66934729 Vsetín Město aeroteam@aeroteam.ct 

80176 68898223 Liptál holik43@seznam.cz 

80215 66184657 Huslenky romana.kasparova@seznam.cz 

80230 47997800 Zděchov 88peja@gmail.com 

80254 05657032 Gumárny Zubří lumikja@seznam.cz 

80256 41695402 Dolní Bečva vladimirvavrin@seznam.cz  

80270 06641261 Zbrojovka Vsetín avzo.vsetin@seznam.cz 

80350 75044765 Valašské Klobouky strapinax@seznam.cz 

1400 75059622 KrKol jaromir.strmiska@email.cz  

30033 49056514 Plačkov lubosrajdl@seznam.cz 

30051 49029878 Černovice laja98@seznam.cz 

30052 47224550 Horní Cerekev jsankot@centrum.cz 

30053 65041984 Košetice frantisekdaniel@quick.cz  

30055 65041933 Obrataň milan139@seznam.cz 

30089 49056417 ZO mot. a sport.střelců   

30113 46621954 Malonty   

60020 60127767 Havlíčkův Brod jp.sanima@tiscali.cz 

60069 69153426 Svazarm Lip. nad. Sáz. lhotka.m@worldonline.cz  

60091 62697552 Štoky   

60279 75084074 Hobby Cross kl.Štoky 2 tecl.karel@seznam.cz 

70007 43378749 Technické Sporty ssknmnm@seznam.cz 

70054 64268357 Třebíč-Borovina idservis@centrum.cz 

70082 48894621 Bystřice nad Pernštej. aniretak17@seznam.cz 

70118 70816263 Dukovany zots-dukovany@email.cz  

70180 70848386 Studenec Zs.Studenec@seznam.cz 

70207 64268063 Třebíč Poušov III. amtr@seznam.cz 

70415 70920214 Carp Club krul.mira@centrum.cz  

70523 72086076 Žírovnice   

70431 65759656 Velká Bíteš vbrichard@seznam.cz 

90524 04748450 SSK Okříšky dohnal.ivo@seznam.cz 

1003 49056867 KrKol   

40003 48379107 Strašice   

40007 75035308 Mirošov monika244@seznam.cz 

40008 14704421 Žilov hnatales@seznam.cz 

40013 49745361 Horní Bříza j.cvrcek@centrum.cz 

40015 01329065 Hostouň bocanmilan@seznam.cz 

mailto:hana.sch@tiscali.cz
mailto:krbic@seznam.cz
mailto:l.kusak@tiscali.cz
mailto:aomelka@seznam.cz
mailto:kutalekstan@seznam.cz
mailto:avzo.tsc.zlin@seznam.cz
mailto:r.prochazka@seznam.cz
mailto:rndr.k.sykora@seznam.cz
mailto:zamoravou@seznam.cz
mailto:fabos100@centrum.cz
mailto:aeroteam@aeroteam.ct
mailto:holik43@seznam.cz
mailto:romana.kasparova@seznam.cz
mailto:88peja@gmail.com
mailto:lumikja@seznam.cz
mailto:vladimirvavrin@seznam.cz
mailto:avzo.vsetin@seznam.cz
mailto:strapinax@seznam.cz
mailto:jaromir.strmiska@email.cz
mailto:lubosrajdl@seznam.cz
mailto:laja98@seznam.cz
mailto:jsankot@centrum.cz
mailto:frantisekdaniel@quick.cz
mailto:milan139@seznam.cz
mailto:jp.sanima@tiscali.cz
mailto:lhotka.m@worldonline.cz
mailto:tecl.karel@seznam.cz
mailto:ssknmnm@seznam.cz
mailto:idservis@centrum.cz
mailto:aniretak17@seznam.cz
mailto:zots-dukovany@email.cz
mailto:Zs.Studenec@seznam.cz
mailto:amtr@seznam.cz
mailto:krul.mira@centrum.cz
mailto:vbrichard@seznam.cz
mailto:dohnal.ivo@seznam.cz
mailto:monika244@seznam.cz
mailto:hnatales@seznam.cz
mailto:j.cvrcek@centrum.cz
mailto:bocanmilan@seznam.cz
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40017 72551712 Postřekov frantisek.fris@fisely.cz 

40026 41695402 Mrtník   

40030 49744810 Mladotice safardaparda@seznam.cz  

40032 48381276 Holoubkov kotrsalz@razdva.cz 

40039 06407218 Plasy rybarroku@email.cz 

40044 49748416 AMK Vejprnice koprivas@volny.cz  

40045 49744631 Pňovany ludvikpeikert@seznam.cz  

40055 73740870 Lipnice baroch131@seznam.cz 

40056 73714194 SK Cinderella Dnešice stengl@masobrejcha.cz 

40057 05046891 Sedliště s.kubis@tiscali.cz  

40058 71196536 Čižice info@avzocizice.cz 

40061 68785739 Chotěšov petr731758@gmail.com 

40072 18232523 Staňkov p.rauner@seznam.cz 

40075 68784872 Dubovka Plzeň-Litice j.hudecek@email.com 

40086 71229426 Kyn. klub Psohlavec radek.gerberg@quick.cz  

40093 71220364 Volduchy lukes@AZPlukes.cz 

40152 73713236 Merklín u Přeštic krizwerner@seznam.cz 

40155 04727070 Klášter   

40170 49208900 Sušice   

40176 7255041471156038 Spálené Poříčí strelniceporici@seznam.cz  

400 06271561 KrKol baroch131@seznam.cz 

20021 71156038 Ovčáry vaclav.cabela@tiscali.cz  

20023 62951416 Nové Dvory michalkubera@seznam.cz  

20024 05866138 Letecký klub Rohozec jmily@atlas.cz  

20027 61883701 Radioklub Velim radioklub.velim@centrum.cz  

20031 70566097 Zbraslavice hudsky@pancava.cz 

20036 49520750 Kostelec nad Labem a.neubert@seznam.cz 

20038 70964742 SRK Dolní Dvůr avzo20038.celakovice@gmail.com  

20040 68997884 Stř. klub Senomaty kopriva@anexia.cz 

20043 68998708 Zálesák Čáslav eventualic@seznam.cz  

20045 68998686 Kavaliér avzo-ka-sa@seznam.cz 

20059 49518364 Neratovice avzo.neratovice@seznam.cz  

20060 07378122 Stř. spolek Signum 
laudis 

  

20068 61883743 Svazarm Starý Kolín janvavricka49@seznam.cz  

20075 64730972 Křinec avzo.krinec@seznam.cz 

20099 62994476 LSK AVZO Loučeň Cpt.gbkropacek@yahoo.com  

20119 00664481 Automotoklub   

20124 62451898 Mnichovo Hradiště hhatas@seznam.cz 

20126 62453637 Sovenice avzo.sovenice@seznam.cz  

20132 68378629 Grand Benešov   

20192 05710553 Kalibr jjilkova@gmail.com 

20217 71208721 Čelákovice vs234557@post.cz 

50008 69291365 Raná miloslavkos@seznam.cz 

50029 75052407 Městská Bílina billgates2@seznam.cz 

50034 47767685 Městská ZO Duchcov petrhipsch@seznam.cz 

50036 70200475 Střelci Teplice krejcovaivana@seznam.cz  

50037 66090806 Teplice hrad Doubrav. richtermar@seznam.cz 

mailto:frantisek.fris@fisely.cz
mailto:safardaparda@seznam.cz
mailto:kotrsalz@razdva.cz
mailto:rybarroku@email.cz
mailto:koprivas@volny.cz
mailto:ludvikpeikert@seznam.cz
mailto:baroch131@seznam.cz
mailto:stengl@masobrejcha.cz
mailto:s.kubis@tiscali.cz
mailto:info@avzocizice.cz
mailto:petr731758@gmail.com
mailto:p.rauner@seznam.cz
mailto:j.hudecek@email.com
mailto:radek.gerberg@quick.cz
mailto:lukes@AZPlukes.cz
mailto:krizwerner@seznam.cz
mailto:strelniceporici@seznam.cz
mailto:baroch131@seznam.cz
mailto:vaclav.cabela@tiscali.cz
mailto:michalkubera@seznam.cz
mailto:jmily@atlas.cz
mailto:radioklub.velim@centrum.cz
mailto:hudsky@pancava.cz
mailto:a.neubert@seznam.cz
mailto:avzo20038.celakovice@gmail.com
mailto:kopriva@anexia.cz
mailto:eventualic@seznam.cz
mailto:avzo-ka-sa@seznam.cz
mailto:avzo.neratovice@seznam.cz
mailto:janvavricka49@seznam.cz
mailto:avzo.krinec@seznam.cz
mailto:Cpt.gbkropacek@yahoo.com
mailto:hhatas@seznam.cz
mailto:avzo.sovenice@seznam.cz
mailto:jjilkova@gmail.com
mailto:vs234557@post.cz
mailto:miloslavkos@seznam.cz
mailto:billgates2@seznam.cz
mailto:petrhipsch@seznam.cz
mailto:krejcovaivana@seznam.cz
mailto:richtermar@seznam.cz


9 
 

50040 68454996 Nučnice tyle.mirek@seznam.cz 

50046 04326750 ARK Klášterec n. Ohří pokornajar@seznam.cz 

50052 69292299 Březno   

50058 64676447 Varnsdorf   

50062 68975325 Hamr Litvínov chabera.avzousti@atlas.cz  

50064 70226563 Střelci Klášterec nad 
Ohří 

jarka.pestukova@seznam.cz  

50069 40231615 STSČ BP a ČSAD Děčín jtabor@seznam.cz 

50074 46718184 Záře Severu Dol. Poust.   

50091 75089564 Litvínov I. matrasport@seznam.cz 

50103 63125897 Braňany a.krausova@seznam.cz 

700 75047144 KrKol chabera.avzousti@atlas.cz  

40027 00519031 Automotokl.Libav.údolí AK-LU@seznam.cz 

40031 47720930 AVZO Cheb - město rous@cheb.cz 

40070 47724200 AVZO Aš mituna5521@seznam.cz 

40090 64840085 Střelci Cheb petr.1@atlas.cz 

40100 64840425 Luby u Chebu vaclav.nes@centrum.cz 

40103 18235069 Františkovy lázně   

40106 64840051 AS Františkovy lázně fcech@volny.cz  

40119 70876797 AVZO ATOM   

40136 64839745 Kl.plast.model. Cheb. p.nykodym@seznam.cz 

40145 47722428 AVZO Plesná gustablaha@t-email.cz 

40178 01345591 SSK AVZO Jáchymov novak@systemy.cz  

40181 47721600 Stř.klub AVZO Cheb kozeny@avzo-cheb.cz 

40183 68781954 Non Multi Cheb 0333979301@seznam.cz 

501 14705427 KrKol veber@avzo-cheb.cz 

60037 64226646 Častolovice vanzurova@centrum.cz 

60041 62727290 Bohdašín ladislav.broz@elitechnics.com  

60043 15032027 Městská Náchod radomil.dostal@seznam.cz  

60077 75106698 Roškopov pk@kobit.cz  

60116 46501169 Stř. klub Hubert j.hejnis@centrum.cz 

60120 75093588 Hostinné   

60142 05011434 Stř. klub ČD Meziměstí radekjirman@seznam.cz 

60004 13583077 Chrudim hlinka.jaroslav@gmail.com  

60017 75107490 Biskupice d.grimmova@jevicko.net  

60018 49328603 Jevíčko   

60022 47491426 Technické sporty pavelzavorka@centrum.cz  

60024 63609258 Zájmový  kl. Stř. sportu strelcivendoli@email.cz 

60049 62033409 Polička   

60095 60104121 Zaječice zdenex@atlas.cz 

30002 69567468 Strmilov a.andrasko@centrum.cz 

30007 60077425 Dívčice   

30008 65051572 Všeteč rehacekr@seznam.cz 

30011 71213902 Centropen Dačice techklub@seznam.cz 

30012 65051548 Vltava   

30013   Stráž nad Nežárkou   

30015 69109966 Kolence va.cap@seznam.cz 

30032 13503685 Žíteč frantajosef2@gmail.com 

mailto:tyle.mirek@seznam.cz
mailto:pokornajar@seznam.cz
mailto:chabera.avzousti@atlas.cz
mailto:jarka.pestukova@seznam.cz
mailto:jtabor@seznam.cz
mailto:matrasport@seznam.cz
mailto:a.krausova@seznam.cz
mailto:chabera.avzousti@atlas.cz
mailto:AK-LU@seznam.cz
mailto:rous@cheb.cz
mailto:mituna5521@seznam.cz
mailto:petr.1@atlas.cz
mailto:vaclav.nes@centrum.cz
mailto:fcech@volny.cz
mailto:p.nykodym@seznam.cz
mailto:gustablaha@t-email.cz
mailto:novak@systemy.cz
mailto:kozeny@avzo-cheb.cz
mailto:0333979301@seznam.cz
mailto:veber@avzo-cheb.cz
mailto:vanzurova@centrum.cz
mailto:ladislav.broz@elitechnics.com
mailto:radomil.dostal@seznam.cz
mailto:pk@kobit.cz
mailto:j.hejnis@centrum.cz
mailto:radekjirman@seznam.cz
mailto:hlinka.jaroslav@gmail.com
mailto:d.grimmova@jevicko.net
mailto:pavelzavorka@centrum.cz
mailto:strelcivendoli@email.cz
mailto:zdenex@atlas.cz
mailto:a.andrasko@centrum.cz
mailto:rehacekr@seznam.cz
mailto:techklub@seznam.cz
mailto:va.cap@seznam.cz
mailto:frantajosef2@gmail.com
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30036 71215832 Agrodat skarda@elzy.cz  

30039 65010442 Trhové Sviny   

30040 67171435 Nové Hrady ladanovak@seznam.cz 

30041 60816236 Nová Bystřice kemp@kemposika.cz  

30050 46622934 Automotokl.Vyšší Brod amkvbrod@seznam.cz 

30060 60816651 Nežárka avzonezarka@seznam.cz 

30072 47253312 Pražák   

30079 60819081 Staré město pod 
Landšt. 

avzo.stmesto@centrum.cz  

30101 70969426 Automotokl.Sezim.Ústí mykus@kabelta.cz  

30104 65051564 Olešnice Daniel.petrovic@DAFTRUCKS.com  

30112 60085916 Frymburk   

30113 46621954 Malonty eli.pesel@seznam.cz 

30119 69102945 Zliv vlasek.josef@necoss.net 

30135 01853341 Stř. klub Chvalšiny pcimbalnik@seznam.cz 

30186 71214003 Střelci Dačice info@vojtechmarek.cz 

30187 70520062 Natura Litvínovice   

30188 05392021 SSK Slavonice jilezak@seznam.cz 

50023 46748563 Chrastava rajnoha@centrum.cz 

50096 46748661 Hejnice jiri.votava@knorr-bremse.com  

60003 49294636 Horní Branná Narvik11@atlas.cz 

60005 49295535 1.ZO Semily lenuska.sedlackova@seznam.cz 

10009 45247480 Klub potapěč§ AQIS jjelenova@volny.cz  

10010 06417256 Kyn.cvičiště DRAX-
Vinoř 

H2Oiveta@seznam.cz 

10045 15268772 Klub historie 
kolej.dopr. 

khkd@seznam.cz 

 
  

mailto:skarda@elzy.cz
mailto:ladanovak@seznam.cz
mailto:kemp@kemposika.cz
mailto:amkvbrod@seznam.cz
mailto:avzonezarka@seznam.cz
mailto:avzo.stmesto@centrum.cz
mailto:mykus@kabelta.cz
mailto:Daniel.petrovic@DAFTRUCKS.com
mailto:eli.pesel@seznam.cz
mailto:vlasek.josef@necoss.net
mailto:pcimbalnik@seznam.cz
mailto:info@vojtechmarek.cz
mailto:jilezak@seznam.cz
mailto:rajnoha@centrum.cz
mailto:jiri.votava@knorr-bremse.com
mailto:Narvik11@atlas.cz
mailto:lenuska.sedlackova@seznam.cz
mailto:jjelenova@volny.cz
mailto:H2Oiveta@seznam.cz
mailto:khkd@seznam.cz
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Pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží v roce 2018 
 
 
Reg.číslo 

IČO Kraj Název Mládež E - mail 

80018 70630372 MSL Neplachovice 10 vanekars@seznam.cz 

80021 68334290 MSL Šenov 5 lukas.her@seznam.cz 

80025 68177437 MSL Píšť 4 hubert.zloty@seznam.cz 

80031 68898827 MSL Kovona Karv. 7 karzel@ssk-kovona.cz 

80032 05741947 MSL Kyn.kl.Kov.Kar. 1 stamposky@seznam.cz 

80034 47815086 MSL Opava 6 svatopluk.remelka@seznam.cz 

80088 48426351 MSL 2.ZO Karviná 1 torheit@email.cz 

80114 00576689 MSL Kopřivnice 13 sskkoprivnice@centrum.cz 

80120 68921217 MSL Klimkovice 11 mkarkoska@seznam.cz 

80312 68916949 MSL Stará Bělá 16 jaromir.remza@seznam.cz 

Celkem       74   

80023 75107376 OLO Hanušovice 8 havelka.jindrichov@atlas.cz 

80040 68318405 OLO Šumperk Temenice 15 vladriemer@seznam.cz 

80119 68911467 OLO Zlaté Hory 2 pavel.pisl@iex.cz 

80272 47998903 OLO Branný areál Přerov 13 janecekjiri.ssk@gmail.com 

80346 05583918 OLO AVZO Přerov p.s. 3 zdenekredr@seznam.cz 

Celkem       41   

70236 05123348 JIM Ždánice střelecká     

70256 65744306 JIM Elektrárna Hodonín 2 fr.prihoda@seznam.cz 

70320 71004009 JIM BPP Hodonín 60 krabicka.advokat@seznam.cz 

70347 05657091 JIM Zálesák Ždánice 10 jirigalis@seznam.cz 

70501 41695402 JIM T.O. Zelenáči 8 cagaskovaanna@seznam.cz 

Celkem       80   

70464 62182986 ZLI Zlín 2 avzo.tsc.zlin@seznam.cz 

80176 68898223 ZLI Liptál 6 holik43@seznam.cz 

80215 66184657 ZLI Huslenky 4 romana.kasparova@seznam.cz 

Celkem       12   

30052 47224550 VYS Horní Cerekev 13 jsankot@centrum.cz 

30053 65041984 VYS Košetice 1 frantisekdaniel@quick.cz 

30055 65041933 VYS Obrataň 1 milan139@seznam.cz 

70007 43378749 VYS Technické Sporty 10 ssknmnm@seznam.cz 

70118 70816263 VYS Dukovany 16 zots-dukovany@email.cz 

Celkem       41   

40013 49745361 PLZ Horní Bříza 3 j.cvrcek@centrum.cz 

40015 01329065 PLZ Hostouň 13 bocanmilan@seznam.cz 

40045 49744631 PLZ Pňovany 2 ludvikpeikert@seznam.cz 

40176 7255041471156038 PLZ Spálené Poříčí 6 strelniceporici@seznam.cz 

Celkem       24   

20023 62951416 STČ Nové Dvory 4 michalkubera@seznam.cz 

20059 49518364 STČ Neratovice 32 avzo.neratovice@seznam.cz 

20068 61883743 STČ Svazarm Starý Kolín 10 janvavricka49@seznam.cz 

20075 64730972 STČ Křinec 10 avzo.krinec@seznam.cz 

Celkem       56   

50029 75052407 ÚST Městská Bílina 6 billgates2@seznam.cz 

mailto:vanekars@seznam.cz
mailto:lukas.her@seznam.cz
mailto:hubert.zloty@seznam.cz
mailto:karzel@ssk-kovona.cz
mailto:stamposky@seznam.cz
mailto:svatopluk.remelka@seznam.cz
mailto:torheit@email.cz
mailto:sskkoprivnice@centrum.cz
mailto:mkarkoska@seznam.cz
mailto:jaromir.remza@seznam.cz
mailto:havelka.jindrichov@atlas.cz
mailto:vladriemer@seznam.cz
mailto:pavel.pisl@iex.cz
mailto:janecekjiri.ssk@gmail.com
mailto:zdenekredr@seznam.cz
mailto:fr.prihoda@seznam.cz
mailto:krabicka.advokat@seznam.cz
mailto:jirigalis@seznam.cz
mailto:cagaskovaanna@seznam.cz
mailto:avzo.tsc.zlin@seznam.cz
mailto:holik43@seznam.cz
mailto:romana.kasparova@seznam.cz
mailto:jsankot@centrum.cz
mailto:frantisekdaniel@quick.cz
mailto:milan139@seznam.cz
mailto:ssknmnm@seznam.cz
mailto:zots-dukovany@email.cz
mailto:j.cvrcek@centrum.cz
mailto:bocanmilan@seznam.cz
mailto:ludvikpeikert@seznam.cz
mailto:strelniceporici@seznam.cz
mailto:michalkubera@seznam.cz
mailto:avzo.neratovice@seznam.cz
mailto:janvavricka49@seznam.cz
mailto:avzo.krinec@seznam.cz
mailto:billgates2@seznam.cz
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50034 47767685 ÚST Městská ZO Duchcov 9 petrhipsch@seznam.cz 

50036 70200475 ÚST Střelci Teplice 7 krejcovaivana@seznam.cz 

50037 66090806 ÚST Teplice hrad Doubrav. 45 richtermar@seznam.cz 

50064 70226563 ÚST Střelci Klášterec nad 
Ohří 

4 jarka.pestukova@seznam.cz 

Celkem       71   

40031 47720930 KV AVZO Cheb - město 8 rous@cheb.cz 

40181 47721600 KV Stř.klub AVZO Cheb 9 kozeny@avzo-cheb.cz 

Celkem       17   

60037 64226646 KRH Častolovice 2 vanzurova@centrum.cz 

60142 05011434 KRH Stř.klub ČD Meziměstí 4 radekjirman@seznam.cz 

Celkem       6   

60017 75107490 PAR Biskupice 5 d.grimmova@jevicko.net 

60018 49328603 PAR Jevíčko 14   

60022 47491426 PAR Technické sporty 38 pavelzavorka@centrum.cz 

Celkem       57   

30079 60819081 JIČ Staré město pod 
Landšt. 

5 avzo.stmesto@centrum.cz 

30188 05392021 JIČ SSK Slavonice 12 jilezak@seznam.cz 

Celkem       17   

50023 46748563 LIB Chrastava 18 rajnoha@centrum.cz 

60005 49295535 LIB 1.ZO Semily 12 lenuska.sedlackova@seznam.cz 

Celkem       30   

mailto:petrhipsch@seznam.cz
mailto:krejcovaivana@seznam.cz
mailto:richtermar@seznam.cz
mailto:jarka.pestukova@seznam.cz
mailto:rous@cheb.cz
mailto:kozeny@avzo-cheb.cz
mailto:vanzurova@centrum.cz
mailto:radekjirman@seznam.cz
mailto:d.grimmova@jevicko.net
mailto:pavelzavorka@centrum.cz
mailto:avzo.stmesto@centrum.cz
mailto:jilezak@seznam.cz
mailto:rajnoha@centrum.cz
mailto:lenuska.sedlackova@seznam.cz
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   Asociace víceúčelových základních organizací 

technických sportů a činností 

České republiky 

sekretariát: Lorecká 465 – 284 01 Kutná Hora, tel. 327 512 696 

 

 

Propozice republikového kola STO 2018: 
 

Vyhlašovatel:  AVZO TSČ ČR Kutná Hora a Komise dětí a mládeže AVZO TSČ ČR 

Místo konání: Mlýnky u Strážnice  

Termín konání: 23.09 -24. 09. 2018   

 

Technický ředitel:      Petr Vykoukal 

Hlavní rozhodčí:               Karel Polínek 

Vedoucí org. štábu:    Jaromír Remža 

Traťový komisař:               Michael Jedelský 

Rozhodčí:    delegovaní pořadatelem 

Výpočetní středisko:  Jana Pourová, Martin Matějka, Naděžda Remžová 

 

Technická ustanovení: závodí se podle platného a na místní podmínky upraveného řádu 

STO. Při prezentaci vedoucí výpravy předloží soupisku závodících potvrzenou vysílající 

organizací, kartičky zdravotních pojišťoven závodníků a podepíše prohlášení o zdravotní 

způsobilost jemu svěřených závodníků. 

 

Věkové kategorie: 

 

- předškolní děti  (rodiče a děti 3 – 6 let) 

- nejmladší chlapci a dívky (7 – 9 let) 

- mladší chlapci a dívky (10 -12 let) 

- starší chlapci a dívky  (13 – 15 let 

 

Prezentace: sobota 11.8.2018 od 9:30 do10:30 hod 

Doprava:     zajišťuje vysílající organizace 

Ubytování:  rozhodčí a funkcionáři závodu z pátku na sobotu v chatkách 

 závodníci po soutěži ze soboty na neděli v chatkách, ve vlastních spacácích  

Strava:       rozhodčí zajištěna, závodníci oběd, večeře a snídaně a po vyhodnocení balíček na    

          cestu 

Startovné: 100,-Kč za hlídku (t.j. 50,-Kč za závodníka) 

 

Bližší informace:  Jaromír Remža tel. 736 760 381 e-mail jaromir.remza@seznam.cz 

         Karel Sisel Polínek tel.731 948 088 

    

mailto:jaromir.remza@seznam.cz
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 Ostrava, květen 2018 
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Letní tábor Hustopeče nad Bečvou, červenec 2018 
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Školení Mlýnky, Penzion Jana, srpen 2018 
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Mini STO, Mlýnky, okolí Penzionu Jana, srpen 2018 
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Trefa, září 2018, ve spolupráci s RADAMOK 
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Starobělská pažba, září 2018 
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   říjen 2018 
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Hodnocení činnosti Rady dětí a mládeže v roce 2018 
 
Činnost RDM vychází z Koncepce podpory mládeže do roku 2020, jejichž cílem 
je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím 
rozvoje jejich osobnosti. Cílovou skupinou jsou mladí lidé do 30 let. V souladu 
s dokumenty EU pro oblast mládeže je primární cílovou skupinou Koncepce 
2020 mládež ve věku 13 – 30 let. (sociologický věk mládeže) 
 
Rada dětí a mládeže AVZO TSČ ČR pracuje ve složení: 
 
předseda komise: Jaromír Remža 
členové:                 Eva Urbanová 
            Jana Pourová 
            Jana Jílková 
            Kateřina Topilinová 
            Evžen Pour    
            Petr Vykoukal 
            Jan Domanský 
            Karel Polínek 
 
V roce 2018 pořádala, nebo se podílela Rada dětí a mládeže na těchto akcích a 

soutěžích. 

Březen – ve spolupráci s DDM Ždánice (JMK) uspořádal P.S. Ždánice tradiční akci 

   

                         

Výprava na severní pól, (16. - 18. 3. 2018), které se konalo spolu se 

soutěžním  vařením Jarní polévky. Soutěže se zúčastnilo cca 30 účastníků  
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Duben – 20 – 22. dubna se konala víkendová akce pro děti a mládež na chatě 

Barborka (JMK), s účasti, cca15 dětí a dobrovolníků.  

   
Víkendovka na chatě Barborka 

 

Květen – tradiční dvoudenní přehlídka volnočasových aktivit DDM a spolků 

v Ostravě (MSK) s názvem Bambifest a účastí cca 650 dětí a rodičů. AVZO Stará 

Bělá p.s.se prezentovala střelbou ze vzduchových zbraní.(CO2 pistole) 

 

 
 
 
 

 

 

 

Bambifest 2018 
 

Červen – Sportovní odpoledne proběhlo v areálu našeho spolku ve Staré Bělé 

s účastí cca 20 dětí. Rovněž se uskutečnil Dětský den v Klimkovicích s účasti cca 60 

dětí (někdy i v doprovodu rodičů). Obě akce zajišťovalo 18 dobrovolníků.     
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Sportovní odpoledne, Dětský den Klimkovice 

 

Červen -  výšlap do Chřibů (1.6 – 3.6) víkendová akce pro děti, trávení volného 

času dětí v přírodě, spojeného s plněním branných úkolů. Akce se zúčastnilo  9 

.účastníků. 

   
Výšlap do Chřibů 
 

Červenec – Hustopeče nad Bečvou (28.7 – 11.8) letní tábor s účasti 30 dětí. LT 

zajišťovalo 8 vedoucích a instruktorů. Další letní tábor se uskutečnil ve spolupráci se 

Zálesákem Studénka a Zálesákem Ždánice ve Staré Osadě u Bílovce. (29.6 – 8.7) 

s účastí celkem 40 dětí a 7 dospělých. 

  



39 
 

    
Letní tábor Hustopeče nad Bečvou 2018 

 

Srpen – výšlap v okolí Výškova (7. 8 - 10. 8.), pořádal Zálesák Ždánice s účasti 9 
účastníků. 
Ve dnech 10. 8. -12. 8. proběhlo na penzionu Jana na Mlýnkách proškolení 
rozhodčích STO a vedoucích kroužků branných pobytů v přírodě, za účasti 24 
školených. Vedoucí akce Petr Vykoukal. V sobotu proběhla soutěž s pracovním 
názvem MINI STO za účasti 44 soutěžících (22 hlídek), nově i v kategorii rodiče 
s dětmi. Celou soutěž zajišťovalo 15 rozhodčích na stanovištích. Hlavní rozhodčí 
Karel Polínek, vedoucí org. štábu Petr Vykoukal. 
 

  
Školení branných pobytů v přírodě penzion Jana na Mlýnkách 
 

  
MINI STO 2018 



40 
 

 

    
MINI STO 2018, okolí penzionu Jana na Mlýnkách 
 
 
 
Září – 16. 9. Proběhla na střelnici Skalka v O.- Porubě ve spolupráci s Radou dětí a 

mládeže MSK (RADAMOK) soutěž TREFA s rozšířeným počtem stanovišť (12) 

s účastí 72 soutěžících a 18 dobrovolníků. AVZO zabezpečovalo dvě stanoviště a 

ceny do soutěže. 22. 9. proběhla Střelecká soutěž pro neorganizované děti a mládež 

„Starobělská pažba“ (16 ročník) s účasti cca 53 soutěžících. Vše zajištovalo 

10dobrovolníků.  

   

   
Trefa 2018 
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Starobělská pažba 
 

Říjen – Fantasty víkend Čeložnice (5. 10  - 7. 10.) víkend strávený na táborové 

základně v Čeložnici, pobyt v krásném prostředí, hry v přírodě s účastí cca 20 

účastníků. 

   
Fantasty víkend Čeložnice 

v soboru (13. 10) jsme se zúčastnili už 7. ročníku projektu pořádaného ČRDM       
„72 hodin“ s účasti 14 dětí a 2 dospělých. Jako už tradičně jsme prováděli běžnou 
údržbu na našem venkovním areálu, zasadili dva ovocné stromy (třešeň) věnované 
ČRDM na naší zahradě a na závěr opékali špekáčky 
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Celoroční činnost dětí na pravidelných schůzkách v klubovně a přilehlé 

zahradě 

 
Hry v klubovně 
 

  

V letošním roce jsme nedostali dotaci MŠMT pro práci s dětmi a mládeží, část 
nákladů byla pokryta z vlastních zdrojů AVZO, část z dotací obcí, sponzorských darů 
a z vlastní činnosti p.s. 
 
Za Radu dětí a mládeže 
    Jaromír Remža  
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Moravskoslezský kraj 

Dětský den na střelnici v Klimkovicích 

Dne 27. 5. 2018 se uskutečnil na střelnici V. A. Staška v Klimkovicích dětský den. Pro děti byla 

připravena spousta nejen střeleckých soutěží a také mnoho sladkých odměn. Bezmála 60 dětí 

z Klimkovic a blízkého okolí mělo možnost také shlédnout ukázky techniky a zásah při hašení vozidla 

dobrovolnými hasiči z Klimkovic. Dle reakcí dětí a také dospělých se dětský den povedl a moc se všem 

líbil. Velmi nás to těší a už se připravujeme se na příští rok!  

AVZO Klimkovice p. s. 

                PhDr. Milan Karkoška 
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STŘELECKÉ ZÁVODY DĚTÍ ZE VZDUCHOVÉ PUŠKY 

 

 Dne 9. 9. 2018 se uskutečnil na střelnici V. A. Staška v Klimkovicích již pátý ročník 

závodů pro děti ve střelbě ze vzduchové pušky. Střílelo se na vzdálenost 10m vleže, 10 ran. 

Děti byly rozděleny do kategorií podle věku. Celkem byly tři kategorie: do 10 let, do 13 let a 

do 16 let věku. Třetí kategorie do 16let věku zůstala bohužel tento rok bez vítězů, protože se 

nedostavil v této věkové kategorii ani jeden závodník. Díky nezájmu starších dětí o střelbu, 

jsme se rozhodli, že příští ročník uděláme více kategorii pro mladší děti a také přidáme více 

střeleckých postů, aby se nemuselo na střelbu čekat příliš dlouho. Všechny děti si odnesly 

balíček plný sladkostí a vítězové jednotlivých kategorií také medaile, diplomy a poháry, které 

jim přišel osobně předat starosta Klimkovic pan Ing. Zdeněk Husťák. Akce se vydařila a účast 

skoro 50 dětí nás motivuje do pořádání dalšího ročníku! 

 Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Ladislavu Gebauerovi 

z Klimkovic za krásné ručně vyřezávané medaile, které speciálně pro tento závod vyrobil. 

 
Kategorie do 10 let: 

1. místo - Vítek Bárta   - 84 bodů 

2. místo - Michal Popek  - 76 bodů 

3. místo - Dominik Hudeček  - 70 bodů 

 

Kategorie do 13 let: 

1. místo - Anna Michálková   - 86 bodů 

2. místo - Michal Karkoška  - 78 bodů 

3. místo - Antonín Muczka  - 75 bodů 

 

 

 

      AVZO Klimkovice p.s. 

      Střelecký klub 

      PhDr. Milan Karkoška 
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Střelecká liga Dětský dům Juventus 

Vyhodnocení střelecké ligy VzPu dětí mládež dospěláci 2. kol. 2018 

Druhého kola vzduchové zbraně 14. 1. 2018 se zúčastnilo celkem 47 dětí-mládeže a dospělých 

soutěžících se zúčastnilo celkem 9. Výsledková listina byla vypracovaná a emajlem zaslaná všem 

vedoucích výprav. Soutěž připravovalo a obsluhovalo celkem 7 členů tři organizaci 2. ZO Karviná a 

112. ZO Lazy 1. ZO Kovona Karviná. Vedení zajistilo občerstvení pro obsluhu 112. ZO Lazy. Na 10 

stavech se vystřídalo 56 soutěžících všech nahlášených organizaci. Na druhé kolo soutěže bylo 

použito 140 pas. jed. terčů slepených do pásu. K mimořádné situaci nedošlo, všichni odešli ve zdraví a 

pohodě. Děkujeme pracovníkům MDD Juventus za pomoc při této soutěží také za pomoc vybraného 

startovného od vedoucích výprav. Vyhodnocení je možné najit na ´´www.avzo.rajce.net ´´ také byli 

přeposlány emajlem jednotlivým klubům. Vyhodnocení provedl: 14. 1. 2018 Michna Ivo Hospodář 

této soutěže. 
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Vyhodnocení střelecké ligy VzPu dětí mládež dospěláci 5. kol. 
OP 2018 

 

Pátého kola vzduchové zbraně 25. 2. 2018 se zúčastnilo celkem 48 dětí a  
mládeže, dospělých soutěžících se zúčastnilo celkem 9. 
 
Soutěž připravovalo a obsluhovalo celkem 10 členů tři organizaci  
2. ZO. Karviná, 1.ZO.Kovona Karviná a 112. ZO Lazy. 
 
Na 10 stavech se vystřídali v průměru 57 soutěžících všech nahlášených  
organizaci.  
 
Na páté  kolo soutěže bylo použito 122 pas. jed. terčů slepených do jednotlivého  
pásu. 
 
Mimořádné situaci nedošlo, všichni odešli ve zdraví a pohodě.  
 
Závěrečné vyhodnocení cele soutěže a ocenění účastníku sportovně střelecké soutěže 
proběhl ihned po ukončení střelby všech soutěžících.  
 
První tři v jednotlivé kategorii obdrželi diplomy a medaile a věcné ceny, oblastní přeborník 
´´2018´´ každé kategorie obdržel diplom a oceněni. Všichni soutěžící dostali sponzorsky dar 
blok a fixy. 

 

Celkem všech 5 kol se zúčastnilo 184 dětí, dospělých 50 a 600ks terčových pásu.  
 
Nutno poděkovat vedení Juventus a zaměstnancům za pomoc při soutěžích, také za 
umožnění tyto sportovně střelecké soutěže pořádat také za pomoc při odměňovaní 
soutěžících střelců. 

 

Výsledková listina byla vypracovaná a emajlem zaslaná všem vedoucích výprav. 
 
Foto vyhodnocení je možné najit na ´´www.avzo.rajce.net ´´ také byli přeposlány  
emajlem jednotlivým klubům. 
  



51 
 

2. ZO Karviná AVZO TSČ ČR 

 

Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky 

Datum konání akce:         19. června 2018 

Místo konání:                      Střelnice U Bažantnice Karviná – Nové Město 

Počet dětí:                           39 

Počet organizátorů:            5 

 

Soutěž se uskutečnila pro žáky 4. a 5. třídy základní školy. Žáci si prohlédli střelnici, seznámili 

se s akcemi, které střelnice pořádá. V rámci soutěže si vyzkoušeli střelbu ze vzduchové pušky 

vleže ve 4 kategoriích podle věku a pohlaví. Celá soutěž byla vyhodnocena a nejlepší střelci 

byli odměněni drobným dárečky. Akce se zúčastnili i rodiče některých žáků, kteří pro ně 

připravili občerstvení. 

Informace o této akci byla umístěna na webových stránkách školy. 

 

Mgr. Eva Szwedová 
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  Pavelková Jana 
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Zlínský kraj 

Krajská soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky        

Za krásného letního počasí se v sobotu 16. června 2018 konala na střelnici v Napajedlích 

Krajská soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky. Byl to již 16. ročník této tradiční a populární 

soutěže. Pořadatelem bylo Krajské kolegium Asociace víceúčelových základních organizací 

technických sportů a činností Zlínského kraje, organizací a zabezpečením soutěže byl 

pověřen pobočný spolek AVZO TSČ Napajedla. 

Protože tento 16. ročník byl posledním, bylo na soutěž pozváno všech 13 současných a také 

dřívějších členů Krajského kolegia a Krajského výboru AVZO TSČ Zlínského kraje. 

Ředitelem soutěže byl Jaromír Strmiska, předseda Krajského kolegia AVZO TSČ Zlínského 

kraje, hlavním rozhodčím byl Libor Kubíček, tajemníkem soutěže a zástupcem hlavního 

rozhodčího Jiří Maňásek, terčovými rozhodčími byli František Pavlas a Pavel Galatík, řízením 

střelby a technickým zabezpečením byli pověřeni Lubomír Vlček, Miroslav Velísek a Zdeněk 

Očadlík. 

Soutěžní disciplínou byla střelba 20 ran vleže bez opory ze vzduchové pušky na vzdálenost 10 

m na mezinárodní terče, na nichž středová desítka měla průměr 2 mm. Závodníci byli 

rozděleni do věkových kategorií do 12 let, 13 až 17 let a nad 18 let. Mohli střílet ze 

vzduchových pušek typu Slávie nebo TAU 200 s dioptrem nebo otevřenými mířidly. 

Po vyhodnocení všech terčů se absolutním vítězem Krajské střelecké soutěže ze vzduchové 

pušky a držitelem poháru Krajského kolegia AVZO TSČ Zlínského kraje stal Petr Pelikán ze 

Svazu branně technických sportů Kunovice s nástřelem 184 bodů, který střílel z pušky TAU 

200 s dioptrem v kategorii do 17 let. 

V kategorii do 12 let zvítězil Radek Pelikán z SBTS Kunovice s nástřelem 172 bodů, druhý byl 

Dominik Místecký z AVZO Poličná, třetí Matyáš Krumpholz také z AVZO Poličná. V kategorii 

13 – 17 let zvítězil Petr Pelikán z SBTS Kunovice se 184 body, druhá byla Klára Borusíková 

z Biatlon klubu Poličná a třetí Štěpán Bartůnek z AVZO Napajedla. V kategorii nad 18 let 

zvítězil Libor Kubíček z AVZO Napajedla s nástřelem 183 bodů, druhé místo vybojoval Pavel 

Galatík z Napajedel a třetí místo obsadil Zdeněk Očadlík z AVZO Napajedla. 

První tři závodníci z každé kategorie převzali z rukou ředitele soutěže medaile, diplomy a 

věcné ceny. Oceněn byl také nejmladší závodník – 9 letý Matyáš Krumpholz z AVZO Poličná. 

Za úspěšné provedení krajské soutěže je třeba poděkovat rozhodčím, pořadatelům a 

technikům z pobočného spolku AVZO TSČ Napajedla, vedoucím výprav z AVZO TSČ Poličná a 

SBTS Kunovice a také přítomným členům Krajského kolegia AVZO TSČ Zlínského kraje. 

 

                                                                                            Jaromír Strmiska, ředitel soutěže 
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Napajedelská vzduchovka 2018        

V sobotu 19. května 2018 se na střelnici v Napajedlích konal 14. ročník střelecké soutěže 

Napajedelská vzduchovka. Ředitelem soutěže byl Jaromír Strmiska, hlavním rozhodčím Libor Kubíček, 

tajemníkem Jiří Maňásek a řídícím střelby Karel Řezanina. 

Soutěžní disciplínou byla střelba ze vzduchové pušky 20 ran vleže na terč vzdálený 10 m. Závodníci 

byli rozděleni na věkové kategorie do 12 let, 13 až 17 let a nad 18 let. Mohli střílet zbraněmi 

s otevřenými mířidly nebo s dioptrem v čase 20 minut. 

Po vyhodnocení terčů se absolutním vítězem 14. ročníku soutěže Napajedelská vzduchovka stal 

Vratislav Doležal z AVZO Napajedla s nástřelem 188 bodů, který z rukou ředitele soutěže převzal 

putovní pohár a pohár Napajedelská vzduchovka 2018. 

Druhé místo v kategorii nad 18 let získal Miroslav Velísek z AVZO Napajedla se stejným počtem 188 

bodů, třetí místo obsadil Stanislav Košař z AVZO Napajedla se 181 body.  

V kategorii závodníků 13 až 17 let zvítězila Klára Borusíková z Poličné se 171 body, druhé místo si 

vystřílel Štěpán Bartůnek z Napajedel se 148 body a třetí místo patřilo člence Biatlon klubu Poličná 

Elišce Maňákové s nástřelem 115 bodů. V kategorii závodníků do 12 let nestartoval žádný závodník. 

Pro malý počet závodníků do 17 let nebyli zvlášť hodnoceni závodníci střílející vzduchovkami 

s otevřenými mířidly a dioptrem. Závodníci na prvních třech místech v každé kategorii získali medaile, 

diplomy a věcné ceny. 

V soutěži nebylo žádných protestů či problémů, za což patří poděkování všem rozhodčím a 

pořadatelům. 
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Krajská soutěž mládeže ze vzduchové pušky 

Pořadatel: Krajské kolegium AVZO TSČ Zlínského kraje 

Organizátor: ZO AVZO Napajedla 

Datum a místo: 16. června 2018, Napajedla 
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Napajedla 16. června 2018 

 

Strmiska Jaromír A-0086  Kubíček Libor B - 0107 

 ředitel soutěže  hlavní rozhodčí  
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Huslenky 

V roce 2018, stejně jako v jiných předchozích letech, jsme pořádali: 

1/ jednu samostatnou akci s názvem "O putovní pohár AVZO Huslenky"  

2/ a dále jsme se účastnili za náš spolek dětského dne v naší obci Huslenky, děti plnily různé 

úkoly na různých stanovištích, my jsme měli své stanoviště se vzduchovkami 

a dále v pořadí 2. zájezd pořádaný naším spolkem 

3/ zájezd pro členy našeho spolku a širokou veřejnost 

 

 

Akce č. 1:  

Datum: 29. 7. 2018, čas: 13:30h. 

Název akce: O putovní pohár AVZO Huslenky 

Místo konání: střelnice Huslenky 

Popis akce: soutěž ve střelbě z malorážky pro dospělé, kategorie muži a ženy 

a dále soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro děti - kategorie: děti do 10 let a děvčata a chlapci 

11-15 let 

Počet dětí a mládeže: 15 

Foto ze soutěže (foto ze závěrečného  vyhodnocení-viz příloha) 

 

Akce č. 2: 

Datum: 15. 6. 2016, čas: 14:00h. 

Název akce: Dětský den-pořadatel TJ Sokol Huslenky pod záštitou starosty obce 

Místo konání: sportoviště Huslenky 

Popis akce: soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro děti - kategorie mladší žáci, starší žáci, 

mladší žákyně, starší žákyně 

Počet dětí do 13 let včetně: na našem stanovišti si zastřílelo ze vzduchovky 70 dětí 

O obou akcích a dalších našich aktivitách jsme měli příspěvek v srpnovém čísle našeho 

obecního zpravodaje - viz příloha. 

 

Akce č.3: 

Zájezd pro naše členy i veřejnost: zámek Buchlovice, letecké muzeum Kunovice a závěr v 

Uherském Hradišti na akci Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Zúčastnilo se 20 

dospělých osob a 6 dětí. Následuje krátká reportáž o zájezdu (+ dvě fotografie z leteckého 

muzea v příloze): 

Podle reakce zúčastněných lidí si myslíme, že se zájezd opět vydařil. Po osmé ranní byli již 

všichni účastníci uvelebeni v autobuse a my pelášili přes Zlín do Buchlovic. V Buchlovicích 
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jsme měli zajištěnou prohlídku na 9:30 a tento termín jsme pohodlně stihli. Po prohlídce 

zámeckých komnat a seznámení se s historií tohoto zámečku jsme se ještě chvíli procházeli 

zámeckou zahradou. Ta sama si zaslouží delší prohlídku, neboť jsou zde stromy ze všech 

koutů světa, někteří již úžasní pamětníci. Součástí zahrady je i veliké květinářství, kde je 

možnost si zakoupit různé skalničky, keříky a další květiny. Této nabídky některá děvčata 

využila. Vedle květinářství je pak záchytná stanice. Tedy vlastně mini ZOO, kde jsou 

soustředěna různá zvířata přinesená lidmi z volné přírody po nějakém úrazu. Takže jsme 

obdivovali různé sovičky, výra velkého, puštíky, ale i dravce. Mají tam orla, sokola, káňata, 

krkavce, papoušky a spousty vodního ptactva. Po prohlídce zahrady jsme přešli na náměstí 

do hospody Na Rynku, kde jsme měli zajištěný oběd. Po obědě se ještě členové zájezdu 

individuálně potulovali po Buchlovickém náměstíčku, někteří si zašli do vinotéky – Ráj vína a 

tam ochutnávali dobré vínko, to obzvlášť chutné si nechali stočit i do láhví. 

            V 14:00 jsme opustili Buchlovice a za půl hodiny již opět vystupovali z autobusu před 

leteckým muzeem v Kunovicích. Tam se nás ujal průvodce, bývalý pilot Českých aerolinek a 

ten nás provedl po celé obrovské ploše. Ke každému vystavenému kousku měl nějaké 

povídání či zajímavou historku. Do některých velkých letounů se dalo i vstoupit, čehož zvláště 

pánové využili. Mimo jiné jsme si prohlédli nejen zvenčí, ale i zevnitř „nejvzácnější“ exponát 

– TU 154. Je to ten letoun, kterým se vraceli naši hokejisté z Nagana. 

            Rozloučili jsme se s naším průvodcem, nasedli do autobusu a zamířili do Uherského 

Hradiště. V Hradišti probíhaly 7., 8. a 9. září obrovské národopisné oslavy – Slovácké 

slavnosti vína a otevřených památek. Celé město pulzovalo, na Masarykově i Mariánském 

náměstí stánek vedle stánku, pódia, na nich cimbálovky. Ve stáncích různé koláče, 

makovníky, medovníky, vedle toho hned klobásky, uzené, grilovaná slanina, bramboráky, 

langoše, prostě na co si člověk vzpomněl. A u každého pátého stánku se čepoval burčák. 

Polovina lidí byla v různých slováckých krojích. Tak to byl závěr zájezdu, jak se patří. 

Vyprázdnili jsme peněženky, zaplnili poslední volná místa v žaludcích a obtíženi lahvemi 

s burčákem jsme se zřítili před osmou hodinou večerní na sedačky autobusu a nabrali kurz 

Huslenky. 
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AVZO ČR Biskupice, pobočný spolek 
 
Víkendový pobyt pro děti 
- Víkendový pobyt pro děti z okolí Biskupic, konaný dne 26. 7.2018 - 29. 7. 2018, účast 50 

dětí pořadatel AVZO ČR Biskupice 
- Sportovně, zábavný pobyt pro děti od 5-14 let 
- Tábor je v okolí velmi dobře znám, vždy je o něm informace v regionálním tisku“ Jevíčský 

zpravodaj“ 
  
Memoriál Jaroslava Sedlatého-sportovně branný závod pro děti a dospělé 
- Sportovně branný závod pro děti a dospělé, rozdělený do několika věkových kategorií 

konaný 5. 5. 2018, účast 30 dětí, pořadatel AVZO ČR Biskupice, Obec Biskupice a 
organizace Červený kříž 

- Závod bývá hojně navštěvován lidmi z okolí Biskupic, vždy je o něm informace 
v regionálním tisku „ Jevíčský zpravodaj“ 
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Olomoucký kraj 

 

Lesy ČR dětem – ŠVAGROV 
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Soutěž mladých rybářů v Loučné 
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Parkový běh, Loučná nad Desnou, 2018 
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Rybník KOCIÁN Loučná bilancuje v r. 2018 
 

I. část :  Vybudování areálu na Rybníku Kocián 
      
      Od 1. dubna 2000 je Rybník Kocián ve správě Obce Loučná nad Desnou. Po vybagrování horní 

části, oplocení a stavbě potřebných zařízení pro občerstvení návštěvníků byl 25. června slavnostně 
zahájen provoz rybolovu. Bez pomoci Obce Loučná, sponzorů i nadšených rybářů by nebylo možné 

v tak krátké době vybudovat infrastrukturu a začít hospodařit. 
 

Rok 2002 nejprve zaznamenává stěhování buněk a zařízení po výstavbě RYBÁŘSKÉ BAŠTY. Provoz o 

              desítky metrů dál pokračuje ještě v rámci hospodaření Obce Loučná. 
Rok 2003 po dobrých zkušenostech s rybáři Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu všech tří  

               Rybníků (Kocián, Neptun a u hřiště) do správy ZO AVZO TSČ ČR Rybníka Kocián v Loučné. 
Pokračuje využití Kociána, chov ryb na Neptunu v zámeckém parku. V roce 2004 po výlovu u hřiště byl 

ukončen jeho nájem a provoz nabídnut dalšímu zájemci. 
Rok 2006. V závěru sezóny začala příprava a výstavba Tančírny. Předcházelo zde další stěhování všech 

                Buněk a problémy s umístěním výbavy rybníka. Výlovem ryb na Neptunu 7. října byl 

ukončen provoz v zámeckém parku. Nelze opomenout vybudování sportovního a cvičného areálu spolu 
s hasičskou zbrojnicí a bohatým vybavením. Slavnostní otevření bylo 24.listopadu. Náklady na stavbu 

dosáhly 15 milionů korun, podíl státu 14 milionů. 
Rok 2007. Od dubna byl na Kociánu instalován ČERT, který otáčí vodním kolem a přispívá k okysličení  

                vody na rybníku. Řadu let byl jedinečnou atrakcí, obdivovanou hlavně dětmi. V září 2018 

dosloužil a čeká nyní na generálku. Na Rybářské baště dne 2. 7. 2007 ukončil provoz nájemce, se 
kterým byla velmi dobrá spolupráce i ochota připravit ulovenou rybu zájemcům. Provoz byl celé léto 

uzavřen. Zavedli jsme proto náhradní prodej piva a občerstvení. Také výstavba Tančírny přinesla do 
provozu Rybníka postupně řadu nesnází.    

Rok 2008. Koncem března začala stavební firma s náročnou přestavbou přítoku vody do rybníka, také 

                přilehlé silnice až vedoucí k hasičskému areálu. Dokončeno 18. dubna a po napuštění byla 
zahájena rybářská sezóna. 

Rok 2010. Přes zimu byl rybník bez vody a provedeno důkladné vápnění. Za deset let dosloužil také 
                požerák a usazen byl nový, modřínový, vyroben firmou Pavla Liďáka. Velká betonová  

skruž u přítoku zachytí velké množství a každoročně je vyčištěna. Počátkem září jsme uvolnili celý 
prostor zázemí na Kociánu, který převzali stavbaři aby 15.prosince dokončili práce a předali objekt. 

Obci Loučná se podařilo dokončit stavbu Tančírny, která musela čekat od roku 2006. 

Rok 2011. V těsném sousedství rybníka Kocián byl vybudován sportovně rekreační areál pro děti,  
                nazvaný jako svět Vikingů „HRAD STOCKHOLM“, také skatepark. Spolu s Tančírnou 

došlo ke slavnostnímu otevření v pátek 26. srpna v 16:00 hod. za dosud největšího počtu návštěvníků 
i zahraničních hostů. Projekt byl spolufinancován z evropských fondů nákladem přes 19 milionů korun.  

Rok 2014.  V rámci příprav na letošní sezónu splníme zákonnou povinnost a výpis živnostenského  

                 listu rozšiřujeme dnem 20. března o hostinskou činost a prodej lihovin. Doklad u provozu. 
Vyrovnáváme se s nedostatkem pstruhů. Pohroma postihla našeho dodavatele ve Vysokém Potoku.  

Úhyn celé generace pstruha obecného způsobil milionovou škodu. Nedostatečná zásoba sivena nás 
postihla počátkem července. Zaznamenán rekord, kdy z 80 vydaných povolenek se polovina vrací.  

Příčinou byla vysoká teplota vody. 
Rok 2015. Byl před námi „rejstříkový“ zákon. Po splnění řady náležitostí a volbě nového výboru byla 

                po registraci potvrzena právní forma s názvem POBOČNÝ SPOLEK AVZO TSČ ČR  ZO 

RYBNÍK KOCIÁN LOUČNÁ nad Desnou. Zapsán pak byl statutární orgán dne 31. 10. 2015 u Mě. 
Soudu v Praze. V Olomouckém kraji ze 28 spolků AVZO zapsán jako první. 

Rok 2016. Výsledky hospodaření roku 2016 na Rybníku Kocián byly dosud nejlepší v celé historii ZO. 
Za výlov a prodej: pstruha 3 579 kg, kapra 489 kg, vánočních ryb 637 kg. Celkem 4725 kg,  

také dosaženým tržbám 925 tis. Kč vděčíme příznivým podmínkám roku. 

 
Rok 2017. Experiment zimního LOVU NA DÍRKÁCH trval jen 6 dnů po dobu mrazu. Vyloveno 22 kg  

                Pstruha a tržba 2 586 Kč.  Zavedení TRŽEB EET od 1. března 2017. Vedeny denní záznamy 
až do 18. listopadu a dosáhly 770 tis. Kč. Náklady na zavedení činily přes 15 tisíc korun. 

KATASTROFA na Kociánu nastala počátkem dubna. Přispěl k tomu nešťastný výtok vody pod silnicí u 
hráze rybníka a rozhodnutí OÚ Loučná z 13.4 vylovit ryby a vypustit vodu. Ihned byly sníženy ceny ryb 

o 30 %, přesunuta soutěž mladých rybářů ze září na 6. května a do 15.května zůstala zásoba jen 80 
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kg pstruha. Rozborem vody zjištěna skutečná příčina: prasklý hlavní přítok vodovodu do Šumperka 
pod silnicí z Koutů byl opraven a rozbor vody vyloučil nutnost opravy hráze. Finanční ztrátu 15 tisíc 

korun musíme oželet. 

Zastupitelstvo Obce Loučná ustavilo nové vedení Tančírny. Dochází k zásadním změnám při plánování 
kulturních akcí, využití objektu zlepšení vzhledu a hospodaření. 

Rok 2018. Pokračuje naše činnost úspěšně i ve sledu předchozích sezón. Naši návštěvníci si oblíbili  
                ochutnat každou sobotu uzenou rybu. Tuto službu udržujeme od roku 2003 a také 

výsledek  
v září  110 kg potvrzuje daný trend. Období srpna všechny trápilo sucho a teplota vody i naše rybáře 

slabými úlovky. Závěr sezóny by měl být úspěšnější. Určitě to potvrdí i mladí rybáři v soutěži 15.září. 

 

II.    část :   Výsledky sportovního rybolovu  -  akce rybářů 
 
AVZO TSČ ČR  ( Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností v ČR) 
                      V Loučné má víc než šedesátiletou historii jako SVAZARM Loučná a ve střelecké 

činnosti od roku 1960 představoval špičku nejen na Šumpersku. Dosud někteří se umísťují v soutěžích 

ve střelbě na předních místech do dnešní doby. Od roku 1989 po politických změnách se mění v AVZO 
a předsedou ZO od roku 1968 je Antonín Kaláb. V roce 2000 rozšiřuje odbornou sekci své činnosti o 

SPORTOVNÍ RYBOLOV i ZO Rybník Kocián Loučná. 
 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ PRÁCE na Rybníku Kocián Loučná  v období  2001 – září 2018 
Výlov a prodej pstruh Kapr a ostatní Vánoční ryby Úhrn prodeje kg Uzené ryby kg 

       51 023      12 128       9 944      73 095      2 838 

Za stejné období bylo rybářům vystaveno 29 390 povolenek. 

Zájem návštěvníků Loučné neustále roste s možnostmi využití všech forem v areálu i okolní přírody. 
Společně s rybářem přichází rodina a statistika vydaných povolenek předpokládá návštěvu statisíců. 

 

PROPAGACE ČINNOSTI RYBNÍKA KOCIÁN 
Domovské stránky www.kocianloucna.cz byly zřízeny v roce 2007 a počet přístupů v září 2018 čítá přes 

34 300 přístupů, průměrně 250 měsíčně. Jak vyplývá z celého zaměření stránek Rybník Kocián 
vznikl, byl a nadále bude svázán s Obcí Loučná nad Desnou. Nejen proto, že jeho působnost je spjatá 

s obecním majetkem a že se profiluje přínosem ke kulturnímu a sportovnímu dění v obci.  
V tomto směru bude činnost i nadále rozvíjena. 

 

AKCE - SOUTĚŽE – AKTIVITY  RYBNÍKA KOCIÁN 
 SOUTĚŽE MLADÝCH RYBÁŘŮ – od roku 2011 již letošní 7. ročník je připravován na 15. září 

 PARKOVÝ BĚH A CHŮZE -  7. ročník v Loučné proběhnul 18. dubna 2018 

 DNY LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY – pro děti místních škol: Vel. Losiny – 1.-7.roč. 2010-2016 

 DNY LESŮ ČR – výchovné programy (+ střelba VZD ) na Švagrově 8/.9.roč. 14. 9. 2018 

 Lyžařská soutěž lesníků ČR – 23. ročník v Koutech  18.-21. 1.2018 – náš podíl vzduch. střelby 

 Účast našich střelců na soutěžích v naší oblasti: v Šumperku, Zl. Horách, Vidnavě a  j. 

 

 
V Loučné nad Desnou  9.září 2018            Zpracoval:  Antonín Kaláb, předseda 

                                                                              p.s . AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián  
                                                                              Loučná nad Desnou 

 

  

http://www.kocianloucna.cz/
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Na Rybníku KOCIÁN v Loučné nad Desnou 2018 
 
        Začal provoz 18. ročníku  - roku 2018 před Velikonočními svátky. Ve čtvrtek 29. března  
spustil vodník Toníček vodu na lopatky čerta a zahájil naši letošní sezónu. Oproti minulému 
roku máme podstatně lepší výsledky. Značné ztráty nám loni způsobila havárie průtoku a 
vodovodního řádu do Šumperka přímo pod silnicí u Rybníka Kocián. Předčasná nucená 
výpusť, výlov a snížení ceny o 30% způsobila ztrátu tržeb o 15 tisíc korun. Rozborem byla 
potvrzena příčina nikoliv naším zaviněním. 
         PARKOVÝ BĚH s CHŮZÍ 2018 byl letos naší první velkou akcí.  Ve středu 18. dubna byla 
příprava na 8. ročník v zámeckém parku ovlivněna pěkným počasím.  Před rokem v 16:00 
hod. startovala Parková chůze a to už v parku bylo 45 cm sněhu a do cíle jen tři senioři 
úspěšně dorazili. V hlavním závodě v 17:00 hod. startovalo 57 dospělých a 29 dětí. I přes 
obtížný povrch nebyl zaznamenán žádný úraz, jen dva dospělí běžci do cíle nedoběhli. Teplé 
zázemí v Kulturním domě bylo odměnou i pro vyhodnocené soutěžící, stejně jako výdrž za 
překonání těžkých podmínek ve sněhu. 
        Historie CHLAPÁCKÝCH BĚHŮ  
Pro 18. ročník krosových běhů vydané propozice pro oblast šumperska a zábřežska upřesňují 
místa a datum 25 závodů od března do října 2018. Po celý rok má každý účastník v kategorii 
stejné startovní číslo. Do žebříčku budou zařazeni závodníci, kteří absolvují alespoň šest 
závodů.   Jsou tu zváni ryzí amatéři i výkonnostní sportovci. Startovné za každý závod je 50 
Kč. Na některých závodech připravují tratě pro děti – PRCEK (pro děti 6 – 15 let) a MRNĚ (pro 
děti do 5 let včetně). 
           Výsledky PARKOVÉHO BĚHU 2018 v Loučné nad Desnou 

 Účast celkem 92 dospělých závodníků, z toho 10 žen 

 MUŽI: kategorie  A  - 29;  kategorie B – 22;  kategorie C – 13 

 PRCEK: celkem 50 závodníků 

 MRŇATA:  12 dětí 

 PARKOVÁ CHŮZE:  6 seniorů 

 ÚHRNEM: 160 účastníků;  VEŘEJNOSTI:  550 diváků 
 
PREZENTACE LETOŠNÍHO I PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ BĚHŮ V PARKU 
        Všechny výsledky, velké množství fotografií a také videa posledních pěti ročníků 
Parkových běhů a chůzí v Loučné najdete na: www.kocianloucna.cz   (Parkový běh 2018 – 
klikněte zde!) 
Naše stránky vedené od roku 2007 čítají dnes 33 420 přístupů.  Přináší však i historické 
záběry z naší bohaté aktivní střelecké činnosti od roku 1960. Závěrem děkujeme Obci Loučná 
n/D., společnosti LESY České Republiky a dalším sponzorům za podporu a uskutečnění 
závodů běhu v Loučné. Velké poděkování patří i organizačnímu týmu AVZO ČR Rybníku 
Kocián, který závody připravuje. 
 
                  Předseda ZO AVZO TSČ ČR Rybníka Kocián Loučná n/D. 
                                            Antonín Kaláb 

  

http://www.kocianloucna.cz/
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AVZO TSČ ČR pobočný spolek Šumperk – Temenice, Pod Senovou 66, 787 01 Šumperk 

registr. číslo 80040, Olomoucký kraj 

 

Vyhodnocení akcí a soutěží pro děti a mládež v roce 2018 

 Náš pobočný spolek při své činnosti s mládeží vychází z ročního plánu práce, do nějž 

jsou, mimo soutěží, zahrnuty i pravidelné tréninky mládeže. 

 Dne 17. 4. 2018 byl zahájen výcvikový rok dětí a mládeže ve sportovní střelbě.    

Tréninky dětí a mládeže se konaly pravidelně ve dnech úterý, středa a čtvrtek, vždy od 16 do 

18 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2018 bylo v našem spolku registrováno 15 mladých sportovních střelců ve věku do 18 

let.  

Otevřená klubová liga mládeže 2018  

 Otevřená klubová  liga mládeže  byla  koncipována  jako  kontrolní  závod pro 

účastníky této věkové kategorie sportovních střelců našeho klubu ve střelbě ze vzduchových 

zbraní.  Soutěže se mohli zúčastnit i mladí sportovní střelci dalších klubů. Konání tohoto 

závodu, včetně propozic, bylo zveřejněno na webových stránkách AVZO Olomoucko. 



70 
 

Časově byla soutěž rozvržena do 6 kol, po dvou kolech v měsíci květnu, červnu a září, kdy 

bylo v závěru provedeno vyhodnocení tří nejlepších střelců v každé disciplíně a kategorii.  

Kategorie a disciplíny: chlapci, dívky do 12 let - VzPu 30 vleže  

chlapci, dívky do 14 let - VzPu 30 vleže  

dorost do 18 let - VzPu 40  

dorost do 18 let - VzPi 40  

K vyhodnocení soutěže se započítávaly pro každého účastníka tři nejlepší výsledky.   

 

 První kolo otevřené klubové ligy mládeže bylo provedeno dne 24. května. Tohoto 

závodu se zúčastnili i mladí střelci z Chropyně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástup k zahájení závodu. 

 

 

 

        Hlavní rozhodčí podrobně  

        seznámil účastníky s průběhem 

        závodu v jednotlivých  

        disciplínách. Rovněž provedl 

        poučení o chování v průběhu 

        závodu a o bezpečnosti při závodu. 
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Příprava závodníků před zahájením soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení výsledků prvního kola 

 

Otevřená klubová liga mládeže 2018   -  2. kolo 

 Druhé kolo otevření klubové ligy mládeže se konalo dne 31. května. Soutěže se kromě 

našich mládežníků zúčastnili i mladí střelci z Chropyně a Přerova. Soutěž proběhla v regulích 

propozic v poklidném pokračování klubové ligy.  

 

Otevřená klubová liga mládeže 2018   -  3. a 4. kolo 

 Třetí kolo otevřené klubové ligy mládeže 2018 se konalo dne 21. června. Soutěže se 

zúčastnilo 10 našich mladých sportovních střelců, dále jeden střelec z Chropyně a jedna 

dívka, mladá střelkyně z Přerova. 
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Nástup závodníků k zahájení 3. kola závodu 

 Čtvrté kolo ligy mládeže proběhlo dne 28. 6. účast 10 mladých sportovních střelců. 

Tohoto kola se zúčastnila mladá střelkyně z SSK Olymp Ostrava. 

 Protože se jednalo o poslední akci s mládeží před začátkem školních prázdnin, byli na 

tento dílčí závod přizváni i rodiče dětí našeho klubu. Po ukončení závodu byli rodiče 

seznámeni s aktivitou dětí v první části tréninkového roku a byl s nimi dohodnut průběh 

tréninků v období školních prázdnin.  

Otevřená klubová liga mládeže 2018 V. a VI. kolo 

 Páté a šesté kolo otevřené klubové ligy mládeže 2018 se konalo 20. a 27. 9. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Nástup k zahájení VI.kola 
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 VI. kolo proběhlo dne 27. 9. 

Vyhlášení výsledků Otevřené klubové ligy mládeže 2018 

 

 

 

 

 

 

     

vlevo první místa v jednotlivých disciplínách, vpravo druhá místa, třetí místa bohužel 

fotograficky zdokumentována nebyla 

Ukončení výcvikového roku dětí a mládeže  

 Dne 4. října byl ukončen výcvikový rok 2018 dětí a mládeže. Ukončení se zúčastnilo 7 

mladých střelců. Byli přizváni i rodiče. Na této akci byly dohodnuty podmínky tréninků 

v zimním období a zapojení mladých sportovních střelců do soutěží organizovaných v 

průběhu zimy pořadateli jiných sportovních klubů, včetně účasti na MČR AVZO. 
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        Současně bylo provedeno vyhodnocení aktivity jednotlivců a předání věcných odměn. 
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Na závěr byly děti i s rodiči pozvány k posezení u ohně s malým občerstvením 

 

Zapojení dětí a mládeže do dalších střeleckých akcí 

 Mládež našeho pobočného spolku (ve věkové kategorii dorost) je zapojována dle jejích 

možností i v dalších sportovních střeleckých závodech konaných naším p.s. 

„Vymetání pavučin“ a „Podvlíkačková“    

 Dne 14. 4. 2018 proběhla soutěž ve střelbě malorážné pistole na 25 m pro veřejnost, 

„Vymetání pavučin“. Je to závod, kterého se zúčastňuje i náš střelecký dorost. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontrola nástřelu              vlevo dorostenec Lukáš Ondruška, II.místo 

 

 Podobně proběhla dne 6. října další střelecká soutěž pro veřejnost „Podvlíkačková“ 

která byla oproti „Vymetání pavučin“ rozšířena o disciplínu střelba z malorážné pušky na 50 

metrů. Rovněž této soutěže se naši dorostenci zúčastnili. 

 

Závody v disciplíně SM/LM 60 

 Jako vzpomínka na zesnulého našeho člena Zbyňka Strouhala byla dne 13. května 

uspořádána střelecká soutěž „Memoriál Zbyňka Strouhala“.  

Další soutěží byla Velká cena města Šumperka dne 5. července.  
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Oba tyto závody byly vypsány pro kategorie Muži, Ženy a Dorost. Závodů se zúčastnili 

dorostenci a dorostenky jak našeho pobočného spolku, tak i spolků jiných územních lokalit. 

 

Mimo intenzivního tréninku dětí a mládeže našeho pobočného spolku vycházíme vstříc i 

jiným požadavkům na práci s dětmi, viz následující hodnocení. 

Příměstský tábor pro mateřské školy s výukou angličtiny  

 Příměstský tábor pro mateřské školy s výukou angličtiny zavítal v letošním roce na 

naši střelnici se svými svěřenci hned ve dvou turnusech – dne 4. července a 9. července po 30 

dětech.  

 Jako součást jejich základního programu bylo pro účastníky tábora v uvedených dnech 

uspořádáno střelecké odpoledne. Tohoto úkolu se ujali naši trenéři Vladimírové Driemer a 

Beneš. Všechny děti měly možnost vystřelit si několik ran ze vzduchových pušek a všem pak 

byly předány terče s výsledky jejich snažení, aby se jimi mohly pochlubit i doma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přivítání děti na střelnici          Vysvětlení manipulace se zbraní 

 

 

 

   

 

 

  

         Příprava účastníků tábora ke střelbě 
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Radost z výsledků střelby 

 

 Tréninku dětí a mládeže se intenzivně věnují trenéři Vladimír Driemer, Vladimír Beneš a 

Stanislav Vykydal. 

 Do technického zabezpečení ostatních akcí se zapojují jako pořadatelé všichni členové 

devítičlenného výboru pobočného spolku s výpomocí řadových členů, kteří mají licenci rozhodčí 

sportovní střelby. 
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Jihomoravský kraj 

Akce Zálesák Ždánice v roce 2018 

- Výprava na severní pól, 16. - 18. 3. 2018, DDM Ždánice, asi 30 účastníků (konalo se spolu s 

Vařením Jarní polévky) 

- Víkendovka na chatě Barborka, 20. - 22. 4. 2018, asi 15 účastníků 

- Výšlap do Chřibů, 1. - 3. 6. 2018 

- Letní tábor, Stará Osada u Bílovce, 

- 29. 6. - 8. 7. 2018, asi 40 účastníků (pořádali Zálesáci ze Studénky) 

- Výšlap, okolí Vyškova, 7. - 10. 8. 2018, 3 členové Zálesáku Ždánice se zúčastnili 

- Fantasy víkend, Čeložnice, 5. - 7. 10. 2018, cca 20 účastníků 

- Víkendovka, Stará Osada u Bílovce, 26. 28. 10. 2018, asi 30 účastníků 
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Středočeský kraj 

AVZO Křinec 

2. 6. 2018 - Spolupořádání s úřadem městyse a ostatními místními spolky dětský den. Akce 

probíhala v zámeckém parku a na místním hřišti.  Děti plní různé disciplíny jak sportovní tak i 

vědomostní. Zúčastnilo se 60 dětí, za náš spolek bylo 6 pořadatelů. Postavena 2 stanoviště 

střelba z Luku a střelba ze vzduchovky. 

12. 6. 2018 - Jarní vzduchovka - závod ve střelbě VzPu 5 + 20 pro mládež. Soutěž proběhla 

v tělocvičně místní školy. 10 startujících dětí a 3 pořadatelé. 

17. 8. 2018 - Loučení s prázdninami - Celodenní akce na místní střelnici. Děti si zde mohou 

vyzkoušet míření a střelbu na cíl je zde několik stanovišť: Hod tenisákem na cíl, střelba z luku, 

střelba z indiánské foukačky, vzduchové pušky a pistole, šipky. Připraveno je i opékání 

špekáčků a sladká odměna. V roce 2018 se této akce zúčastnilo 46 dětí a celou akci 

zajišťovalo 29 členů P. s. V příloze je pár fotek z této akce. 

11. 12. 2018 - Předvánoční vzduchovka - závod ve střelbě VzPu 5 + 20 pro mládež. Soutěž 

proběhla v tělocvičně místní školy. 8 startujících dětí a 3 pořadatelé. 
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AVZO / Svazarm Starý Kolín - Sportovní střelecký klub Starý Kolín. 

SSK Starý Kolín se věnuje práci s mládeží jak v rámci střeleckého klubu, tak i v rámci kroužku, 

organizovaného ZŠ a MŠ ve Starém Kolíně. Dále se spolupodílí na zajišťování veřejných akcí 

pod patronátem obce, jako jsou Dětské dny. 

Fotky pocházejí z Dětského dne 2018 a z klubového a školního kroužku.  

Lukáš Doubrava 

člen SSK Starý Kolín 
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AVZO Neratovice 

Papírové jaro 2018. 

Ve dnech 13. - 14. dubna se uskutečnila mezinárodní soutěž stavitelů papírových modelů, 

dějištěm byla Praha, konkrétně Dům dětí a mládeže na Jižním městě. Účast modelářů z 

Polska se již stává samozřejmostí, není nouze o nové tváře z dalších klubů. Letošní soutěž 

tradičně spojená se sobotní výstavou modelů pro veřejnost, byla vyhlášena jako Mistrovství 

ČR v kategoriích Letecká a kosmická technika a navíc v kategorii lodních modelů. 

Dvacetiletá tradice v pořádání takovéto soutěže nikoho nenechávala na pochybách, že 

soutěž ponese známku vysoké kvality. Účast klubů se zastavila na čísle 15. 

Do bojů o umístění na předních místech zasáhli také naši členové, jmenovitě žák David 

Patera 4. místem v MČR (kategorie letecká a kosmická technika) a 1. místem v kategorii 

prostorových obrázků. Dále ve věkové kategorii juniorů Michal Patera s 1. místem v kategorii 

prostorových obrázků a 2. místem ve Velké dopravní technice. A aby rodina byla celá, zasáhl 

do soutěže i otec uvedených chlapců zkušený matador Marek Patera, který opět potvrdil své 

nesporné kvality a obsadil ve věkové kategorii seniorů 1. místo v kategorie Letecká a 

kosmická technika a získal tak titul Mistr ČR pro letošní rok. 

 

 

Nejmladší členové kroužku stavitelů papírových modelů neratovického Modelklubu AVZO.  
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Ústecký kraj 

AVZO Bílina – Oddíl bikrosu BMX Bílina, ústecký kraj 

11. Česká liga BMX  Bílina 6. 10. 2018 finálový závod ČL 

Počet závodníků 156 z toho do 26 let 137 závodníků 

Počet pořadatelů 15 

V sobotu 6. října se na bílinské bikrosové dráze uskutečnil 11. finálový závod ČL BMX 2018. 

Za velmi příjemného počasí a na výborně připravené dráze, o kterou se vzorně starají rodiče 

dětí závodících za BMX Bílina, bojovalo o poslední body do celého seriálu 156 jezdců. 

Startovalo se na pět jízd systémem každý s každým, dále pak jezdci postupovali do 

vyřazovacích bojů ve čtvrtfinále a semifinále, ze kterého vzešla nejlepší osmička finálových 

jezdců.  Vzhledem k tomu, že je bílinská dráha nejspíš už poslední v ČR, která nemá asfaltové 

zatáčky, bylo pro mnohé jezdce velmi složité se s touto situací vyrovnat. Diváci si tak užili 

opravdové, bikrosové souboje na technicky náročné trati. 

Bílinský oddíl, který se pomalu, ale jistě rozrůstá o nové jezdce, se představil hned v několika 

kategoriích. Vítezství se čekalo v kategorii B9/10 od Vojty Bečky, kterému se v jízdách 

povedlo třikrát porazit mistra republiky, ale bohužel ve finále, díky nepovedenému startu, to 

stačilo „pouze“ na 5 místo. Výborné druhé místo v závodě obsadil celkový vítěz ČL 2018 

v kategorii B6 Tomáš Lohse.  Divácky atraktivní byla kategorie MTB, kde mezi sebou sváděli 

boj domácí závodník Michal Minařík (bývalý bikrosař) a Martin Lebl (elitní sjezdař), kteří 

nechali své soupeře daleko za sebou. 

Výsledky:  BMX Bílina 11. závod České Ligy BMX 

Kategorie příchozí mladší:     2. místo Adam Dvořák 

                                                   4. místo Roman Král 

                                                 14. místo Ema Dvořáková (nejmladší účastnice) 

                         16. místo Dušan Šnejdar 

Kategorie příchozí starší:      4. místo Barbora Bečková 

                          5. místo Matyáš Pavlík 

                          6. místo Anna Lohse 

Kategorie MTB:                      2. místo Michal Minařík 

Kategorie B6:                         2. místo Tomáš Lohse 

Kategorie B7/8:                  13. místo Patrik Toman  

Kategorie B9/10:                  5. místo Vojtěch Bečka  
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Celkové pořadí České ligy BMX 2018: 

Kategorie B6:                       1. místo Tomáš Lohse 

Kategorie B7/8:                 21. místo Patrik Toman 

Kategorie B9/10:                 3. místo Vojtěch Bečka 

 

Finálový závod ČL 2018 - Bílina 

 

 

MČR BMX Praha – Bohnice 
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AVZO TSČ ČR z. s.  PS Střelci Klášterec nad Ohří 

Dne 18. 2. 2018 se zúčastnili nejmladší členové AVZO TSČ ČR z. s. PS Střelci Klášterec nad 

Ohří (dříve PS Měděnec) na pozvání AVZO Spálené Poříčí u Plzně závodu K4Vz ze 

vzduchových pušek. B. Šplíchalová zvítězila nástřelem 370 bodů ze 400 možných, 2. místo 

získala K. Dohnalová a 3. místo J. Dohnal (všichni PS Střelci Klášterec). Nutno podotknout, že 

nástřel 370 bodů byl 3. nejlepší ze 20 zúčastněných závodníků včetně dospělých střelců. 

Ve dnech 24. – 25. 3. 2018 se zúčastnil náš spolek Mistrovství republiky AVZO TSČ ČR ve 

střelbě ze vzduchových zbraní v Hanušovicích. K. Dohnalová zvítězila v kategorii do 14 let 

(dívky), B. Šplíchalová získala v kategorii do 12 let (dívky) 2. místo a J. Dohnal v téže kategorii 

(chlapci) 4. místo. M. Vavříků se mezi juniory umístil na 1. místě.  

 V květnu, červenci, srpnu a říjnu byla naše mládež (Dohnalová, Dohnal, Šplíchalová) na 

vzduchovkových závodech pro děti do 15 let v AVZO Cheb, kde pravidelně sbírala přední 

příčky. 

Ve spolupráci s DDM v Klášterci nad Ohří jsme pořádali Dětský den v Peřejích. Děti střílely ze 

vzduchových pušek a vzd. pistolí, počasí se vydařilo, zájem byl veliký. 

Ve spolupráci s DDM v Klášterci nad Ohří jsme pořádali Jarní (22. 4. 2018)- 31 účastníků a 

Podzimní veselý brok (21. 9. 2018)- 27 účastníků – střelba na panáčky ze vzduchovek pro 

širokou veřejnost (děti do 12 let, dorost, dospělí). 

24. srpna jsme pořádali za podpory města Klášterec nad Ohří 1. ročník Střeleckého dne 

v loděnici. Účastníci stříleli na panáčky ze vzduchových pušek a na terč ze vzduchových 

pistolí, mohli si též vystřelit na papírové růže či sladkosti na špejlích. I přes velké ochlazení 

závod proběhl zdárně, přišlo si zasoutěžit 61 střelců klášterecké veřejnosti, jak dětí, tak 

dospělých. Hlavního závodu (dospělí + dítě do 15 let) se utkalo 9 dvojic, první tří získaly 

pohár Střeleckého dne. 

Během školního roku zajišťuje technicky i odborně činnost střeleckého kroužku při Domu 

dětí Volňásek. I letos proběhlo 5 kol závodů Klášterecké vzduchovky za účasti dětí i 

dospělých. Závěrečného kola se zúčastnilo 8 dětí a 9 dospělých. Čtyři členové kroužku jsou 

současně členy AVZO. 

Pro členy klubu i jiné zájemce PS letos pořádal 4 pravidelné závody z velkorážných zbraní, a 

to závod O velikonoční vajíčko, závod O pohár starosty města Klášterce nad Ohří, závod O 

vánoční kouli a nově snad též pravidelně i Střelbu na špalíky a na padoucha. Závody lze 

považovat za více než zdařilé. 
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AVZO TSČ ČR z. s.  PS Střelci Klášterec nad Ohří 

Rozpis akcí a závodů v roce 2018 

zbraně 

únor 10. 2. 2018 1. kolo vzduch. ZŠ Školní Slavík VZD. PU 

březen 
24. 3. 2018 Velikonoční vajíčko SSK 

Kadaň 

Peštuková, Volák, 

Vácha 

MPI, VPI-

RE,PK 

 
24-25. 3. 

2018 

MČR AVZO Hanušovice Slavík VZD. PU 

 10. 3. 2018 2. kolo vzduch. ZŠ Školní Slavík VZD. PU 

duben 22. 4. 2018 Jarní veselý brok Slavík VZD. PU 

 7. 4. 2018 3. kolo vzduch. ZŠ Školní  VZD. PU 

  Stavění májky – náměstí 

Klášterec nad Ohří 

Pletení pomlázek na zámku 

Mana + klub 

 

Turek, Volák 

žádné 

červen 10. 6. 2018 O pohár starosty Klášterce 

n.O. 

SSK Kadaň 

Peštuková VPI-RE 

 27. 5. 2018 Dětský den Klášterec nad 

Ohří 

Slavík, Šindelář VPU, VPI 

srpen 24. 8. 2018 Střelecký den v loděnici Peštuková, Šplíchal, 

Slavík, Volák 

VPU, VPI 

září 1. 9. 2018 Střelba na špalíky a na 

padoucha 

Guláš, 

Malčánek,Peštuková, 

Šplíchal 

VPI-RE 

 21. 9. 2018 Podzimní veselý brok Slavík VZD. PU 

říjen 6. 10. 2018 4. kolo vzduch. ZŠ Školní Slavík VZD. PU 

listopad 17. 11. 2018 5. kolo vzduch. ZŠ Školní Slavík VZD. PU 

prosinec 1.12 2018 Střelecké setkání SSK Kadaň 

a AVZO Střelci Klášterec nad 

Ohří 

Peštuková,  

Míchal, Isák 

VPI-RE 

 10. 12. 2018 Vánoční koule SSK Kadaň Volák, Peštuková, 

Šplíchal 

MPI, VPI-

RE,PK 

 26. 12. 2018 Rozloučení se Santou Vrátník VPU 
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Jihočeský kraj 

AVZO TSČ ČR ZO MALONTY 

V loňském roce jsme pro děti ZŠ Malonty okr. Č. Krumlov, kraj Jihočeský spolupořádali s 

ostatními organizacemi naší obce / hasiči, sportovci… / dvě akce: 

- Den dětí 2. 6. 

- Branný den 25.6. 

Místo konání je u obou akcí fotbalové hřiště v naší obci Malonty, počet dětí u obou cca 50 a 

pořadatelů cca 15. 

U obou akcí byla předvedena ukázka zbraní / bez střeliva/, ukázka s možností si zastřílet s 

airsoftových zbraní a soutěž za vzduchovek… 

vedoucí střeleckého oddílu Ing. Chovanec Josef 
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Karlovarský kraj 

Dětský den v Hazlově - 26. 5. 2018 

Střelba ze vzduchovek v rámci dětského dne pořádaného městem Hazlov. 

Od 28. 10. 2018 spuštění dětského oddílu střelby ze vzduchových pušek. 
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