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ROZHOVOR S MARTINEM ŽÁČKEM Z DP LUKOSTŘELBA ZLÍN 

"V klubu máme zastoupeny všechny střelecké kategorie. Trénujeme žákovské družstvo, rozšiřujeme 
juniorskou skupinu a stále doplňujeme dospělé. Pořádáme vlastní seriál závodů. Nabízíme to co u nás 
není běžné a to je servis a poradenství. Tohle by nikdy nešlo bez lidí a jejich práce na klubu. Od 
šéftrenéra až po děti, které vozí do klubovny na koloběžkách kanystr s vodou na čaj,"  
říká Mgr. Martin Žáček, předseda dp Lukostřelba Zlín. 

Mohl byste nám krátce představit dp Lukostřelba Zlín z.s.? 
- Sportovní klub dp Lukostřelba Zlín má svůj příběh. Kdyby neměl, nebavilo by mě to. Klub prošel 
transformací od polystyrenové desky až po investici stovek tisíc korun. Je to sport v ČR stále málo 
známý a i proto je finanční krytí výzva. Střílíme outdoor na 3D makety zvířat ze speciální pěny. Je 
to životní styl a pro lidi v klubu lovecký trénink, práce, relaxace... 

Co se Vám ve spolku za poslední dobu podařilo? 
- Máme talentované členy mezi dospělými, ale hlavně dětmi. Chystáme kurzy a semináře a 
samozřejmě zážitek. Rok 2018 bude investiční a tím blíž ke kvalitě nabízených služeb. Máme 
ambici pořádat Evropskou soutěž a posunout se tak k nejlepším. Je to kompetence pro činnost. Je 
to oborové a kvalifikační vzdělání. Pak je teprve možné ovlivnit lidi a prostor kolem sebe. Je to 
prostě běh na dlouhou trať a klub, který tohle nabízí si svůj prostor na trhu najde. 

Jak jste se k tomuto spolku dostal Vy osobně a co Vás na práci v něm baví? 
- S novým miléniem a lahví Bohemky jsem hleděl do dálky a čekal, že něco přijde. Až v roce 2010 
jsem pochopil, že musím pracovat. Založil jsem outdoorovou agenturu a vedle ní sportovní klub, 
ten spíše jako volnočasovou aktivitu pro přátele. Dnes má klub 65 aktivních členů a rosteme každý 
den. Mám v sobě tu neustálou nespokojenost a šťastný jsem, když vím, že jsme udělali pro členy 
něco  nového ... 

Je nějaký zážitek, jenž jste Vy osobně v dp Lukostřelba Zlín zažil, a na který rád vzpomínáte? 
- Točili jsme klubový medailonek. Bylo to přímo při tréninku pro pražskou agenturu. Při rozhovoru 
jsem hledal slova a toulal se krajinou. A pak jsem jen popsal co se vlastně děje na každých 
závodech: "Ve skupině jdou spolu osmiletá holka a sedmdesátiletý borec. Oba vědí, jak se mají k 
sobě chovat a co mají dělat." Tenhle sport je ze všech sportů největší umění a jde napříč 
generacemi jako žádný jiný. 

Jaké máte koníčky a jak relaxujete? 
- Hodně pracuji, chci mít později čas na koníčky. Raději to napíšu, protože o práci mluvím i se svou 

masérkou :). Závody 3D lukostřelby jsou v lese a to je i místo inspirace.  
A protože jsem v lese rád, hledám důvod. 
 
Máte nějaké životní krédo nebo heslo, podle kterého se snažíte řídit? 
- Něco jako životní krédo nehledám, ale řeknu Vám tohle:  
Před každým výstřelem musíte vědět, co chcete udělat.  
Posíláte do otevřené krajiny šíp, který má zasáhnout správné místo. Co chcete od života víc? 
 

https://www.facebook.com/NadaceSYNOT/?hc_ref=ARQznYo_LvIkI2c2NPr29cF2lsGvEjLUrrrDvwctpSJel36mH-PDCNEDqGOAdHW_qC0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBMb74Ffa5mL2_5bZbJJ0dEr9qD_exkLmJAzgRNPkpxy-lyLlps6vFpOxvz18axojTd8AzG5pp-ktHLYgT1xfxC2_6AIxdwS_8nNfsvHo0IafpSxWh-RK-499-0DQUSO9GFxaCCp4mm&__tn__=kCH-R
https://www.facebook.com/NadaceSYNOT/photos/a.355469261157216/1505317219505742/?type=3
https://www.facebook.com/dplukostrelbazlin/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBMb74Ffa5mL2_5bZbJJ0dEr9qD_exkLmJAzgRNPkpxy-lyLlps6vFpOxvz18axojTd8AzG5pp-ktHLYgT1xfxC2_6AIxdwS_8nNfsvHo0IafpSxWh-RK-499-0DQUSO9GFxaCCp4mm&__tn__=KH-R

