Ivanská lukostrelecká družina
Plán činnosti Ivanskej lukostreleckej družiny na rok 2016

Milí priatelia,
Môj návrh plánu činnosti opäť smeruje k naplneniu istej vízie.
Združenie znamená, že sme sa združili, aby sme spolu niečo robili a urobili. Združenie sme my a
teda združenie neurobí nič, čo neurobíme my. Združenie nám nemôže dať nič, čo doň
nevložíme. Každý z nás však môže dať združeniu niečo, z čoho budeme mať úžitok všetci jeho
členovia. Sú to dobré nápady a ich spoločné uskutočňovanie, vlastná práca, spoľahlivosť a
vzájomná pomoc. Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré z nás môžu urobiť skutočný tím, silnejší, než
sme dokopy my všetci jednotlivo. To čo máme, aj to čo sme zažili, je výsledkom našej iniciatívy a
dobrovoľne odvedenej práce.
Navrhujem zachovať aj v roku 2016 tento charakter nášho združenia, postavený na vôli
samotných členov združovať sa a vykonávať vo voľnom čase podobné činnosti ako doteraz.
Predstavím vám teraz plán, o ktorom som presvedčený, že by mohol každému z nás splniť to, čo
od členstva v Ivanskej lukostreleckej družine očakáva.
Ak si zvolíme predsedu a členov rady, ktorí budú dostatočne akční a odhodlaní, môžme počítať s
tým, že pre nás zorganizujú a s pomocou nás všetkých zabezpečia základné organizačné a
administratívne funkcie občianskeho združenia, čo síce nie je príliš zábavná práca, ale s trochou
šikovnosti sa to zvládnuť dá. Okrem toho by rada mala zabezpečiť pravidelné tréningy a to
zahŕňa priestor, kde sa dá strieľať v lete vonku a v zime niekde pod strechou. Tréningy by mali
byť primerane vybavené terčami, sieťami a ďalším vybavením a musia byť bezpečné v súlade s
našou bezpečnostnou smernicou.
Takisto sa dá očakávať, že rada zabezpečí a sprístupní pre členov informácie potrebné k činnosti
a jej koordinácii – kedy a kde budú tréningy, na ktoré preteky pôjdeme a ako a pod. Dnes na
tento účel slúži náš družinový web a plní túto funkciu celkom uspokojivo. Od členov to chce iba
zvyknúť si chodiť sa tam pozerať.
A to je asi tak všetko, čo by rada rozhodne mala zabezpečiť. Samozrejme, sama to nedokáže.
Bude opäť nevyhnutné, aby všetci členovia priložili ruku ku spoločnému dielu. Minimálne
budeme musieť popracovať na strelnici. Takisto bude veľmi žiaduce vykonať zopár
propagačných akcií. Nielenže tým potešíme kopec ľudí, spropagujeme naše združenie a
obohatíme športové dianie v obci, ktorá sa k nám chová veľmi pekne a ústretovo. Dobré meno a
nové priateľstvá v obci sa nám zídu napríklad vtedy, až nám zbúrajú Besedu a my budeme
potrebovať nájsť na budúcu zimu tréningový priestor niekde inde.
Toto je základ, ktorý znamená iba toľko, že budeme mať kde strieľať z lukov.
Okrem toho budeme každý týždeň mať jeden alebo viac tréningov a absolvujeme hádam okolo
20 lukostreleckých pretekov.
Všetko ostatné, teda aký bohatý, zábavný a povznášajúci program budeme mať, už bude záležať
na našej iniciatíve. Malo by to vyzerať asi takto: Dostanem dobrý nápad, premyslím si ho,
konzultujem s predsedom alebo celou radou a ujmem sa priamo jeho realizácie buď sám, alebo
priberiem ďalších členov. Nepochybujem o tom, že pomôcť realizovať dobré nápady budeme
chcieť viacerí. Keby to tak totižto nebolo, neboli by sme mali v uplynulom roku tábor, ani
kostýmy na Beckov, ale ani búdu na strelnici, tréningy v Kuchyni, stojany a podobne.
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Vyzývam preto všetkých členov, aby využili možnosť spáchať sebarealizáciu a urobiť
niečo pre druhých. Vlastný, jednorazový projekt, alebo dlhodobý program. Takýmto
spôsobom dokážeme rozšíriť našu činnosť a spraviť viac pre nás samých a hádam aj pre ľudí
okolo nás.
A teraz vám rovno predkladám dva zo svojich nápadov, ktoré som odhodlaný v roku 2016
iniciatívne realizovať.
Ten prvý sa týka prístupu k tréningom. Každý z nás členov má právo zúčastňovať sa tréningov a
viac-menej je na ňom, či chce, alebo nechce trénovať, či sa chce alebo nechce zlepšiť. Je to fajn,
aj tak sa výborne na tréningoch bavíme. Lenže môžu byť medzi nami lukostrelci, ktorí by chceli
nielen si zastrieľať, ale dosiahnuť vyššiu úroveň, byť rovnocennými súpermi pretekárom, ktorí
sú dnes oveľa lepší, než my, možno časom aj súťažiť na medzinárodných pretekoch, jednoducho
ísť do toho s plnou vážnosťou. To si, samozrejme, vyžaduje istý čas a úsilie nielen ich samých,
ale celého tímu, ktorý na to musí byť pripravený.
Navrhujem preto stanovenie troch úrovní lukostreleckej aktivity, označených písmenami názvu
našej družiny.
Úroveň “I” patrí príležitostným strelcom, ktorí sa venujú lukostreľbe vtedy, keď im na ňu popri
ich povinnostiach vystane čas a chuť. Tréningy a preteky pre nich predstavujú doplnkovú zábavu
a zúčastňujú sa ich bez plánovania a vyšších ambícií.
Úroveň “L” je pre lukostrelcov, ktorí sa lukostreľbe chcú venovať systematicky, dosahovať
neustále zlepšovanie, prehlbovať svoje zručnosti, získavať a zdieľať skúsenosti. Lukostreľba má v
ich živote významné miesto a chcú jej plánovite vyhradiť časť svojho voľného času. Na
pretekoch minimálne v rámci Slovenska chcú súťažiť a dosahovať “viditeľné” umiestnenia.
Úroveň “D” je pre tých, ktorí sa po zrelej úvahe chcú venovať tomuto športu naplno, tak, aby
dosiahli najvyššiu možnú výkonnostnú úroveň. Venujú tréningu úsilie, čas a energiu v takej
miere, ktorá zodpovedá najvyšším ambíciam, akými sú popredné umiestnenia na pretekoch v
rámci Slovenska, Európy, Zemegule, Galaxie a okolia.
Zaradenie sa do príslušnej úrovne je vecou osobného rozhodnutia každého člena Družiny. Všetci
členovia bez ohľadu na úroveň by sme mali naďalej držať pokope ako jedna partia s rovnakými
právami aj povinnosťami, navzájom si pomáhajúca a spoločne pestujúca tento šport a
vytvárajúca podmienky preň. Všetci spoločne budeme chodiť na preteky, kosiť trávu a opekať
slaninu na strelnici, aj predvádzať lukostreľbu pri propagačných podujatiach. Rozdiel je v tom,
ako budeme my sami pristupovať k lukostreľbe a teda aj v podmienkach, ktoré budeme
vovnútri Družiny pre jednotlivé úrovne vytvárať.
Zaradenie do úrovne nie je nijako obedzené vekom zhora ani zdola.
Lukostrelci úrovne “I” budú strieľať ako sami uznajú za vhodné, prípadne pre vlastné potešenie
experimentovať a keď budú potrebovať pomoc a radu, prídu si pre ňu ku komu budú chcieť. Nik
ich nebude viesť ani riadiť, všetko bude na ich vlastnom vedení. V prípade deciek ich povedú
rodičia. Budú sa zúčastňovať tréningov podľa vlastných možností a po dohovore s vedúcimi
tréningov – kvôli kapacite. Lukostrelci tejto úrovne nebudú mať nijaké ďalšie záväzky ani
povinnosti týkajúce sa samotnej lukostreľby.
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Lukostrelci úrovne “L” budú mať spoločné tréningy, na ktorých budú zdieľať svoje
skúsenosti, zlepšovať metodiku a podľa nej trénovať. Budú sledovať svoje výsledky
na tréningoch a na pretekoch, vyhodnocovať ich a plánovite zlepšovať.
Od lukostrelcov v úrovni “L” sa očakáva pravidelná, minimálne 70% účasť na tréningoch, vopred
ospravedlnenie neúčasti a takisto reprezentácia Družiny na pretekoch.
Najvyššia úroveň “D” bude najnáročnejšia. Mala by do nej patriť elita, ktorej výchova nebude
ľahká. Bude si vyžadovať aj zabezpečenie zázemia, vybudovanie trénerskej kompetencie a
ďalších predpokladov, ktoré v tejto chvíli nemáme. Momentálne je realita taká, že pokiaľ niekto
z nás by chcel okamžite prejsť na túto úroveň, odporučíme mu prejsť do klubu Elán.
Vybudovanie vstupných predpokladov pre úroveň “D” by trvalo minimálne pol roka.
V tejto úrovni už budú strelci plánovite vedení trénerom k športovému rastu a budú ich
očakávať aj povinnosti nielen počas tréningov, ale aj mimo nich. Napríklad vykonávať
predpísané cvičenia, viesť si tréningový denník a podobne. Účasť na tréningoch musí byť
minimálne 80%.
Ak tento plán prijmeme, každý z nás bude prednastavený na úroveň “I”. Ak sa rozhodne
prestúpiť do vyššej úrovne, jednoducho mi to oznámi.
Takisto sa môže ktokoľvek rozhodnúť prestúpiť z vyššej úrovne do nižšej. A takisto môže byť do
nižšej úrovne preradený, pokiaľ neplní povinnosti zodpovedajúce tejto úrovni.
Čo by nám to celé malo priniesť?
Úroveň “I” je pre každého, kto si jednoducho chce zastrieľať. Rozširovanie členskej základne
prebieha často tak, že zo stovky ľudí, ktorí sa prídu pozrieť, si to dvadsiati vyskúšajú a napokon
traja ostanú.
Aktívne “Elko” nás bude všetkých tak trochu ťahať smerom hore a predpokladám, že bude tak
trochu motorom celej Družiny.
Ak sa nám časom podarí vybudovať “Déčko”, budeme mať viditeľnú elitu, vzory pre náš dorast,
dobré meno pre našu obec a stretneme sa s ochotou podporiť naše ďalšie plány na rozvoj
lukostreľby.
A teraz druhý plán:
V lete 2016 by sme mohli opäť skúsiť zorganizovať tábor. Zhruba v rovnakom čase, na
rovnakom mieste a vo veľmi podobnom rozsahu. 8 dní, maximálne 15 ľudí, vek nerozhoduje.
Program zhruba rovnaký ako bol v prvom tábore, hoci ešte mám v zálohe zopár nápadov, ktoré
sme minule nestihli realizovať. Predbežný termín je 6.-14. august.
Verím, že ste získali pomerne jasnú predstavu o tom, ako by mohol život našej Družiny vyzerať v
roku 2016. Navrhujem: poďme ho prediskutovať, prípadne doplniť a potom vo finálnej podobe
schváliť a uskutočniť.
Dušan Franců
predseda o. z. Ivanská lukostrelecká družina
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