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Český svaz metané
Cíle a poslání Čsvt
- Český svaz metané, zapsaný spolek je samosprávný a dobrovolný svazek spotků
provozující sport metanou.
- Oficiální zkratkou Českého svazu metané je ČSnn.

- Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, tuto
činnost organizavat a vytvářet pro ni ekonomicki finanční, materiálové a legislativní
podmínky k rozvoji metané.
-Vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména
pak mládeže, za účelem hry metané pořádané svazem ČStVl.

- Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání sufch členů, jejich školení.
- Soustřeďtlje svěřené finanční prostředky pro sdružené subjekty a podle rozhodnutí
valné hromady zajišťuje společný systém jejich financování.

- Nejvyšším orgánem ČSrvl je valná hromada ČSrrn. Činnost svazu řídí W ČSM

valná hromada čsrvt
- Nejvyšším orgánem ČSVt je valná hromada {dále jen VH},
- Na Valné hromadě, která se konala dne 8. května 2018 v areálu Blanice ve
Vodňanech, která byla zároveň i volební, byla schválena zpráva o hospodaření za rok
2Ot7. VH ČSM byla seznámena s příjmy od ruŠvtT, Čov a dalších zdrojů financování a
také s vrídaji ČSM na svou činnost, zejména pak na pokrytí rrýdajů na Mistrovství
Evropy, reprezentace ČR, ostatní soutěže a další potřebné činnosti svazu.
- Na VH bylo podpořeno pokračování změny soutěže jednotlivců v hodech na cíl
zvýšením počtu mistrovských kol, která proběhla již v roce 2016 a pokračovala i v roce
7a17. Po 4 kolech hraných ve 4 různých termínech je 4 kolo rozšířeno o finále pro 8
soutěžících s nejvyšším bcdcv,ým součtem. Důvod změny je posílení
konkurenceschopnosti na ME nebo M5.
- DalšíVH je naplánována na 8. května 2a!9 v areálu Blanice ve Vodňanech.

Výkonný rnýbor ČSru
- Je volený Valnou hromadou ČSttl a zabezpečuje činnosti Českého svazu metané
v období mezi zasedáními valné hromady
- zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci
- organizuje a řídí činnost Č5M
- schvaluje a vrydává vnitřní předpisy ČSM, pokud jejich vydání není uýslovně svěřeno
do působnosti valné hromady
- připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady
- zpracovává a rczhoduje o herním řádu v České republice a vysílání reprezentantů na
soutěže pořádané Mezinárodní federací metané - lFl, Schvaluje a zpracovává kalendář
turnajů v rámci České republiky na příslušném období.
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- Výkonný rr,íbor, ktený byl zvolen na Valné hromadě ČSnn S. května ZOL4, pracoval
v roce ZO17 ve složení:
Václav Pártl - prezident ČSrU a statutární zástupce

Zdeněk Meluš - 1. místopředseda ČStvt

lng, Miroslav Hrúz - 2. místopředseda a hospodar ČSVt
Danieta Davidová * člen W ČSM
zdeněk Jarolím - člen w Čstvt

vladislav klíma - člen w Čstvt

Pavel Klimeš - člen W ČSM
Miroslav Lafata - člen W ČSM
Michal Madar - člen w ČSvt
Tomáš Mráz - člen w Čstvl
Josef Richter - člen W ČSM
- Mandát W ČSnn končí konáním volební Valné hromady dne 8, května 2018

kontrolní a revizní komíse čsrvt
- Zástupcijsou voteni Valnou hromadou ČSM, předseda byl zvolen ze svého středu KRK
- KRK je kontrolním a revizním orgánem Českého svazu metané. Pracuje samostatně a

není nikomu podřízena, Výsledky své práce předkládá W ČSM, následně i Valné
hromadě
- Kontrolní a revizní komise, která byla zvolena na Valné hromadě ČSVt g. května 2a14,
pracovala iv roce 2017 ve složení;
PhDr. Václav Hanžl- předseda KRK Č§M
Michaela Schachingerová - člen KRK ČSM
Vlastimil Mikeš - člen KRK ČSM
- Mandát w Čsnn končí konáním volební Valné hromady dne 8. května 2018

Sportovní a technická komise ČSrU
Složení Sportovní a technické komise ČStvt {dále jen STK} se po volbách Šnn g. května
203_4 scházela ve složení - Z. Meluš - jako předseda STK, Tomáš Mráz, Roman Kuděj,

Pavel Klimeš a Jindřich Petrášek. Hlavní náplní práce je příprava a ťízení mistrovských
soutěží případně dalších akcí, ktere ČSVt pořádá nebo se na nich podílí. STK také
připravuje návrhy změn a úprav legistativních dokumentů k soutěžím ČSnn. Připravuje
také po mistrovských soutěžích zprávy pro sdělovací prostředky, které pravidelně posílá

k otištění do MF Dnes a do Deníku. STK také vede evidenci členů, agendu změn v
registracích, eyidenci přestupů a hostování. STK spravuje také technické prostředky
potřebné pro soutěže, zpracovává agendu spoienou s vykazováním sportovních
v,ýsledků a dalších činností pro tělov,ýchovné orgány a organizace. Vede statistiky mistrŮ

ČR ve všech soutěžích i statistiky nejlepších výkonů. Při pořádání mistrovských soutěží
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Český svaz metané
spolupracuje s okresními svazy (dále OS} a oddíly v jejichž regionech se soutěže konají.
Příprava hracích ploch, zejména ledorrých, je pak dle dohody záležitostí jednotlivrých OS
a oddílů.

činnost v roce 2OL7
Výkonný lrybor se v roce za1J sešel čtyřikrát na oficiálních jednáních. Přesně ve dnech
t6.1.,5.4., 28.9. a 29.11. 2Ot7. Zápisy z těchto jednání byly rozeslány všem zástupcům
oddílů registrovaných v ČSnn. W ČSnn pracoval koncepčně, smysluplně, transparentně
a s v,ýhledovou perspektivou. Další činnost W je zaznamenána v zápisech z jednání W
ČSU. Díky dota cím z ČOV určeným vrýhradně na činnost mládeže, pokračoval W v
projektu ,,Ukázkové a náborové akce metané pro školy", z které vykrystalizovala stálá
spolupráce ZŠ Katovice, ZŠ Vodňany, ZŠ České Budějovice a ZŠ Štramberk. ZŠ České
Budějovice vrybudovala v areálu základní školy dvě hřiště na metanou. ČSrU v rámci
projektu podpořil ZŠ České Budějovice zapůjčením 16 hracími kotouči, ručičkami a
kluznými deskami, Podpořena byla i zv,ýšená aktivita Sokola Štramberk hracím náčiním.
Mládežnická metaná není jen starostí W ČSM, ale i starostí samotných oddílů a hráčů,

aby se mládež stala součástí aktivit oddílů, odkud vše začíná. Je i budoucností
samotného oddílu, jeho dlouhodobějšího rozvoje, udržení tradic a postavení v české

metané. Bez mládeže to prostě nepůjde. Financování sportovních svazů, tak jak se
momentálně vyvíjí na jedné straně slibuje, ale už i praktiky dovoluje naplňovat větší
podporu mládežnického sportu. Nastavené financování na 3 roky a případné pozvolné

další navyšování částek, které do sportu mají plynout nám prozatím dává jistotu, že

svou sportovní činnost budeme schopni financovat. Administrativní náročnost chodu

sportovního svazu stále narůstá, ale rnusíme se s tímto stavem vyrovnat, abychom

obstáli i dalších letech.

Sportovní činnost

Výsledky z MistrovsBí Evropy, Mistrovství Evropy mládeže, Europských pohárů a z
mistrovských soutěží ČR

59. Mistrorntví Evropy mužů a 45. ME žen v lední metané v Písku { ČR }
Soutěž družstev mužů { 16 $ýmů l - 4. místo
Soutěž družstev žen ( 12 týrnů } - 4. místo
Soutěž družstev mužů na cíl { 16 týmů } - 6. místo
§outěž družstev žen na cíl {!2 týmů } - 5. místo
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Soutěž jednotlivců na cíl muži { 47 účastníků } - 10" místo
Soutěž jednotlivců na cíl ženy ( 38 účastníků ) - 16. místo

53. Mistrovství Evropy vlední metané U - 16, U - 19 a 5, Mistrovství světa U - 23
Wichtrach { Švýcarsko }
Soutěž družstev U - 16 { 7 týmů } - 5, místo
Soutěž družstev U - ].9 ( 8 týmů } - 5, místo
Soutěž družstev U - 23 { 7 týmů } - 6. místo
Soutěž družstev U - ].5 na cíl { 7 týmů } - 6. místo
Soutěž družstev U - 19 na cíl ( 9 Ýmů } - 3. místo
Soutěž družstev U - 23 na cíl { 9 týmů )- 8. místo
Soutěž družstev U - 23 na cíl ženy ( 5 týmů } - 4. místo
Soutěž jednotlivců na cíl U - 15 { 3]. účastníků } - 17. místo
Soutěž jednotlivců na cí l U - 19 { 34 účastníků l -2L.místo
Soutěž jednotlivcr} na cí l U - 23 ( 32 účastníků } - 16. místo

MčR na ledě
Jednotlivci - hody na cíl
Muži
ženy
Mládež ,t9"
Mládež ,16"
Družstva - hody na cíl
Muži
ženy
soutěže družstev
Muži
ženy
Mládež do,,19"
ll. liga
lll. liga

Zdeněk Meluš {MC Včelná}
lvana Pártlová (Slavoj Stožice}
Pavel Matašovský (Sokol Katovice}
Radim Mach {ZKM Vodňany)

ZKM Vodňany
sokol pražák

ZKM Vodňany
sokol pražák

Mix Sokol Katovice a ZKM Vodňany
sokol katovice ll.
SokolVodňany lV.

MčR na asfaltu
Jednotlivci- hody na cíl
Muži
ženy
Mládež ,19"
Mládež oL6"

Pavel Klimeš ( SK Včelná}
Zdeňka Komzáková (SK Včelná)
Martin Hoffman (ZKM Vodňany}
Gabriela Baigarová ( Sokol Katovice}
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Družsfua - hody na cíl
Muži
ženy
Mládež ot9"
soutěže družstev
Muži
ženy
Mixů
Mládež da,,L9"
ll. liga
lll. liga

Ženy - družstva
Muži- družstva

Český sva z metané

MC Včelná
SK Včelná
ZKM Vodňany

ZKM Vodňany
sokol pražák

Slavoj Stožice
ZKM Vodňany
TJ Heřmanova Huť
SK Včelná

Evropa Cup 2017 - Regen {GER} - umístění neilepšího

12. místo {Sokol Pražák}
18. místo {ZKM Vodňany}

Mezinárodní mistrovské soutěže:

lFl - 53. Mistrovsfid Europy v lední metané U - 15, U - 19 a 5. Mistrovství světa U - 23
Wichtrach { Švýcarsko | 2Ot7

ME mládeže se konalo v únoru 7aL7 ve šv,ýcarském Wichtrachu, ČSrrn po delší diskusi
na W norninoval a vyslal na ME reprezentaci všech kategorií, tedy U3.6, U19 a U23. Je
potřeba vyzdvihnout snahu lFl , ale i snahu něktených národních svazů, dát dohromady
reprezentaci mládeže a obeslat ME. Posiluje se tak konkurence a ti slabší si zahrají také
mezi sebou. Nedostávají jen příděly od Rakouska a Německa , ale v něktených zápasech
mohou pomýšlet na vyrovnaný boj o vrýsledek a stává se tak pio ně metaná zajímavě.iší,
poskytuje zábavu a v případě vítězství i radost z dílčího úspěchu. Letos se v kategorii
U19 podařil i zisk medaile - bronzové, za solidní rnýkon 232 bodů a tak je to pro aktéry
samotné i radost, posílení prestiže a možná, pro někoho i příklad, že to jde. V U16 a

U23 bylo k medaili daleko. Ve družstvech 6 místo pro U23 a pátá v U16 a U19. Soutěž
na cíl jednotlivců je pro nás těžká a to, jak pro mládež, tak i pro dospělé. Nejlepší
jednotlivci v mládeži: v U23 ženy Pártlová Karolína, ].4 místo, v U19 Pártlová Markéta
21 místo a Hofmann Martin 17 místo v U16. Podle hodnocení vedoucích družstev na
ME podali mládežníci solidní v,ýkony a celkově reprezentovali českou metanou dobře.

www.metana.6z



Český sva z metané
lFl -59. Mistrovství Evropy mužů a 53" Mistrovství Evropy žen v Písku

ME se konalo 8-11. Března 7aL7 a jeho pořadatelem a hostitelem byl tento rok Český
svaz metané. Přípravné práce a organizační úkony započali už v září 2O!6,, ale

samozřejmě finiš všeho přišel až s příchodem začátku roku 2a17, kdy W jednak často
zasedal a za ,,pochodu" řešil řadu organizačních věcí. Technické prostředky jsme

z valné části měli, protože se vyrobili pro ME 2015, ale bylo potřeba vše prohlédnout,
opravit, doplnit případně některé věci přidělat či předělat ale nakonec se vše zvládlo a

v den zahájení jsme byli připraveni se pořadatelství zhostit. Zimní stadion v Písku a jeho

personál celkem dobře spolupracoval, řada pomocných rozhodčích a dalších v,ýkonných
pracovníků už měla zkušenosti z minulého šampionátu v Písku a tak se nám podařilo

svou roli zvládnout dobře a lFl zařadila ČSrU mezi standardní pořadatele, kteří svou
práci umí zvládnout. Velký dík patří také disciplinované práci a pomoci dalŠÍch, zejména
hráčů a hráček z oddílů, kteří dobrovolně obětovali svou dovolenou na pořadatelskou
pomoc. Myslím si, že jsrne jako celek obstáli a uýpravy odjížděli s pocitem účasti na

dobrém šampionátu.

Soutěže lednottivců na cíl se zúčastnila 47 hráčťr a 38 hráček. Z českých zástupcŮ

v soutěži se nejlépe umístila Šárka Růžičková a to na 16 místě s217 btldy a LukáŠ

Kohout na pěkném 10. místě s 586 body. Finále hrálo 12 soutěžících. Celkově byltento

rok poznamenán nižšími kvalifikačními v,ýkony než v letech předešlých, nicméně žádné

překvapení se nekonalo. Účast 3 btlrců z Rakouska a Německa se očekávala a ti další

jen tuto sestavu doplňují. Vítěz řraaz Roth z Rakouska nahrál impozantních744 bodŮ.

V ženách dominovala Suzan Sohm Arrnellini se 678 body. V obou případech zlato a

titul putoval do Rakouska.

Soutěže ďružstev na cít - Letošní mistrovství přineslo titul rakouským muŽŮm s 334

body z 16 startujících družstev. České družstvo, 6. místo s 228 body. Ženy pěkné 5,

místo zLZ startujících svelmi dobným uýsledkem 272 bodů. Vženách zvítězilo

Německo s 321 body, Led na ZS byl poměrně rychlý a tak jsme s tím trochu bojovali,

zejména muži v soutěžích na cíl. Prvních osm zemí má právo startu pro 3 hráčelhráčky

v soutěžijednotlivců na cíl, na příštím ME, takže máme opět plné počty.

Soutěž družstev - Ženy i muži postoupili do semifinále, tedy do play-off soutěŽe

družstev. Tato koncovka soutěže byla před 3 roky lFl změněna a to tak, že ztŽila pro

družstva z3 a 4 příčky přístup kfinálové účasti a to tím, že prohrávající z dvojice 3 -4
končí a dále nepokračuje. Vítěz pak hraje s prohrávajícím dvojice 1, - 2 a do finále

postoupí vítěz tohoto duelu. Tj. pro prohrávajícího z dvojice 1 - 2 se tak nabízí sloŽit
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Český svaz metané
reparát {porazit vítěze dvojice 3 - 4} a vrátit se do hry o titul a zlatou medaili. Tato
změna ztížila v,ýkonnostně slabšírnu družstvu hrát o medaile. Naše reprezentační

ryběry v zápase o postup neuspěly a skončily na 4 místě. Nepochybně jde o úspěch a o
velice pěkné zakončení turnaje. Poslední čtyřka je prostě dobrá a myslet ještě vrýše

nebylo v současné chvíli reálné. Ženy měliza soupeřky Rakousko, muži ltálii.

DruŽstva z první trojky právě §lto duely zvládají rnýborně, hrají velmi soustředěně,
klidně a umí prodat §vou větší vyhranost a zkušenost. Finále nakonec hrálo družstvo
Rakouska a Německa u mužů pak Rakousko a ltálae, v obou případech naši přemožitelé.
V obou případech ale na soupeře nestačili a relativně hladce finálov,ý dvojzápas
prohráli a tak se mistry Evropy stalo družstvo Německa v ženách a Rakousko v mužích,_

které má momentálně k dispozici generaci mladších hráčů s abrovskou zkušeností už
od dětských kategorií a momentálně disponují nejlepší v,ýkonností.

Hody do dáIky- česká reprezentace §e MS nezúčastnila. Titul v družstvech - Německo
a v jednotlivcích zvítězil také dálkař z Rakouska - Michael Statzl {138,90 m}, ktený
porazil Rottmozera ifenomenálního reprezentačního kolegu, Bernharda Patschge.

Evropský pohár se v roce 2aý hrál ve dvou termínech tj. samostatně pro ženy a o
tÍden později pro muže v Německém Regenu. Zúčastnily se ženy ze Slavoje Stožice,
Sokola Pražák a MC Včelná a u mužů ZKM Vodňany a MC Včelná. Zde je rr.ýkonnost řady
družstev nad naše síly a téměř pravidelně končí nejlepší české družstvo ve skupině o
13. - 16. místo v roce 2aý to bylo ale 18. místo pro družstvo ZKM Vodňany v mužích.
Pěkné 12. místo obsadilo nejlepší české družstvo žen - Sokol Pražák.

Reprezentace 2aL7
Kompletní započitatelné v,ýsledky reprezentace všech jsou nedílnou přílohou této
zprávy {viz na konci zprávy}. Jsou zde zmíněny hlavně v,ýsledky zohledňované nnŠrur.

Nemistrovské soutěže.

Turnai ,,O pohár ČSM" se odehrál 28.9.20L7 ilrž tradičně na ZS ve Vimperku za
pořadatelství OS Strakonice. Je po letní sezoně prvním ledov,ým turnajem v ČR, a
zároveň i jedním z kvalifikačních turnajů na EP na ledě. Mužské kvalifikace se
tentokrát zúčastnilo 7 družstev, u žen 4 družstva. Vítězem v kategorii žen se stalo
druŽstvo Slavoje Stožice a mezi muži zvítězilo družstvo KM Lenora. Nominace na EP se
podruhé určovala podle součtu umístění na třech soutěžích, MiČR led, asfalt a Pohár
čsvt.
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EURO Grand Prix pro U16. lFl každoročně pořádá pro reprezentační v,ýběry mládeŽe
do 16. let dvoudenní soutěž EURO Grand Prix. Hraje se většinou v srpnu a v roce 2aL7
uspořádal EGP rakoushý Wang. Každý stát mohl delegovat až dvě družstva a řada

států také tuto možnost využila a soutěží se zúčastnilo 11 družstev a 37 jednotlivcŮ z 7

států. Družstvo ČR uhrálo 4 místo ve skupině A družstev celkově pak 7 místo, 6 místo
na cíl družstev. Nejúspěšnější iednotlivec Vladimír Sodomka byl na 23. místě v hodech

na cíl. V této konkurencije to těžké, nicméně oproti loňsku zlepšení o 18 míst.

Přátelské turnaje - Letní sezóna je pokryta řadou přátelských turnajri a aktivita oddílŮ

se odehrává hlavně na asfaltech. Někdy je potřeba si vybírat jakého turnaje se oddíl
zúčastní. Řada oddílů mj. ještě také vyjíždí na přátelské turnaje do zahraničí (zejména

Rakousko a Německo} a snaží se udržovat sportovní kontakty za hranicemi ČR.

Pořádání turnajů na ledě až na vY,jimky není možné ekonomicky zvládnout, takŽe

možnost pořádání ledorných turnajů je značně komplikovaná, snad i proto, Že ÚČast

zahraničních družstev na ledorných turnajích poklesla prakticky na nulu. Nicméně
prozatím stále drží kredit Jihočeskrý pohár, kdy se letos v únoru pořádal už 50. roČník a

turnaj byl zakončen slavnostním večerem. Protože se jedná o nejstarŠí turnaj metané

na světě pořádající klub našel pomocnou ruku jak v ČSM, tak i v partnerském klubu

MC Včelná a pořadatelé asi powrdí, že se jim tuto v,ýznamnou událost podařilo
připravit a zvládnout na rnýbornou. Velká účast družstev ze zahraniČÍ je spojena s
velkou aktivitou pořádajícího oddílu a s řadou uýjezdů na turnaje do zahraničí.7ata
patří oddílu SK Včelná určitě uznání a poděkování. Letošní primát získalo druŽstvo

ESV Union Autal z Rakouska. Dalším dlouhodobě a tradičně pořádaným turnajem je

Vodňanský kapr, ktený ZKM Vodňany pořádal již 48. ročník. Sokol Katovice uspořádal
2. ročník ledního Pootavského poháru na ledu ve Vimperku.

Finanční zpráva
Zprávu o hospodaření, neboli též finanční zprávu, je potřeba začít popisem situace
příjmu dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělov,ýchovy tdáte jen MŠMT}, které
jsou zásadním zdrojem financování našeho svazu. Česhý svaz metané nesplňuje kritéria
pro zařazení do TOP 80 sportovních svazů a organizací, které jsou přímo dotovány
státem. Při sestavování rozpočtu na rok 2aL7 se počítalo s přislíbenou dotací od r*ŠUr
v Programu V. { činnost svazů } 1 140 000,- Kč a s dotací v Programu Vt. {rnýznamná
sportovní akce ) 200 000,- Kč na pořádání Mistrovství Evropy v Písku, které měly přijít

na účet sportovního svazu j'ž v dubnu. Po obvinění předsedy FAČR p. Pelty
z ovlivňování rozhodnutí nnŠUr v přídělovém systému finančních dotací sportovních
svazů byly dotace zastaveny až do srpna. Z nedostatku finančních prostředkŮ svazu

byly pozastaveny během roku mzdové odměny { DPP } a ostatní méně důležité náklady.

od MŠMT jsme nakonec obdrželi k 1.9. ZaL7 ponížené dotace z Prograrnu V.t Činnost
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svazu ) o 206 500,- KČ na konečnou částku 933 500,- Kč, Z Programu Vl. { rniznamné
sportovní akce } jsme přislíbenou dotaci 200 000,- Kč nedostali vůbec. Tomu jsme
museli přizpŮsobit plnění rozpočtu svazu. Přitom jenom uýdaje na pořádání Mistrovství
Evropy na zimním stadionu v Písku dosáhly částky 545 972,- Rč.
V roce 2017 jsme z daru ČOV na mládež použili t78 67a,- Kč rra zaplacení části nákladů
Mistrovství Evropy U-t6 a U-19 ve šrr,ýcarském Wichtrachu, Euro Grand Prix U-16
v Regenu, soustředění mládeže U-14, U-16 a U-19, pronájem zimního stadionu na rvlČR
U-16 a U-19 a část na pokračování v projektu ,,Ukázkové a náborové akce metané pro
školy". Dotaci obdrženou z MŠnnt musíme celou použít na nák|ady ČSnn v daném roce.
Na rozdíl od daru ČOV rnůžeme abdržené peníze používat 3 roky. To znamená, peníze
obdrŽené v roce 2OL4, kdy přišlo 200 000,- Ki můžeme využívat až do roku 2aL6,
peníze obdržené v roce 2015 až do roku 2017. Tomu odpovídají uýnosy na účtu 68200 -.

dary a dotace, které jsou nižší o nespotřebovanou částku ,,nevyčerpaný dar od Čov"
339 674,30 Kí ktený se převedl interním dokladem lNT-3912017 do roku 2018.
V roce 2a17 hospodařil náš svaz s objemem finančních prostředků, když při příjmech ve
výŠi 1 487 845,- Kč a celkovYch nákladech 1,629 478,- Kč zakončil rok se schodkem
-t4t632,- Kč . Schodek byl uhrazen z vlastních prostředků.
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kontrolní a revizní komise
Revizní komise vedená předsedou PhDr. Václavem Hanžlem při kontrole peněžního
deníku, dokladů a bankovních rnýpisů neshledal žádné nedostatky ve vedení peněžního
deníku, pokladny a bankovních účtů. Na základě rnýsledků kontroly doporučila KRK

Valné hromadě 8. května 2a18 schválit vrýsledek hospodaření za rok 2017. Na základě
rozšřených pravomocí Kontrolní a revizní komise konstatuje, že úkoly zadané
Výkonným rnýborem ČSVt jsou plněny řádně a včas,

Webové stránky a medializace na internetu
Webové stránky potřebné pro chod svazu procházejí neustálou obnovou. DŮležité je

také vstup ČSrU do sociálních sítl které se stávají, hlavně pro mladé, fenoménem doby.
http :llwww. meta na.czl

Zprávu zpracoval ing. Miroslav Hrúz

Schválil Vác|av Pártl předseda a statutární zástupce Štvt íď&-
,-xJ§N+:sŤIi*É
č.p. 29, 389 01 Truskovice

77

Zdeněk Meluš - 1. místopředseda Č5M rŤ
/
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Český svaz metané - výsledky za rok 2016

\íýkaz yý§ledků M§ MÉ, M§r, Mf,r, kvalifikace, seriály za rok:

Sportovní
svaz

svaz metane - čstvt
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* 
{u ťmavých spcrtů počet hfiáčú dle zápisu k

Družstvo na cíl U 19
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Disciplína

{zkr. dle oponentur}

Fříjmení * Jméno Umístění Počet na

startu
* (u týmouých sportů počet hráčů dle zápisu k utkání)

Družstvo žen Dayidová Daniela 4 12

postupdo play-off Mikešová Marcela

mezi psledníčtyři Pártlouá Karolína

l,ederhoferová Markéta

Schachingerolá Michaela

Družstvo žen na cíl §avidryá Daniela 5 1ž

Levá Maíta

Pártldrá Karolína

Lederhoferová Markéta

Jednotlivci na cíl Růžičková šárka 16 38

te$i Marta 18 38

Družswo mužů Mach Jlrl 4 16

}úňz Tornáš

§voboda V|astimil

Daněk Jakub

Kohotrt Lukáš

Družstvo mužů na cíl Mach Jlrt 6 16

Kohout Lukáš

Mráz Tomáš

Meluš Zdeněk

Jednotlivcina cíl Kohout Lukáš 1o 47

Mráz Tomáš 16 47
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