Základní organizace technických sportů a činností Dukovany
( ZOTS Dukovany )
Předseda: Ing. Vincenc Horník
2 člen výboru: Ivo Pavlík
3 člen výboru: Zdeněk Čurda
Revizní orgán: Pavel Stuchlík
Trenér sportovní střelby: Petr Mokrý
Počet členů k 31.12.2012:
Počet členů k 31.12.2013:
Počet členů k 31.12.2014:
Počet členů k 31.12.2015:
Počet členů k 31.12.2016:
Pravidelná činnost:

31 z toho 9 mladistvých.
31 z toho 10 mladistvých.
39 z toho 16 mladistvých.
38 z toho 16 mladistvých.
35 z toho 13 mladistvých.

- Střelecký výcvik mládeže ( vzduchovky ).
- Střelba z luků.
- Účast v celorepublikových soutěžích ve střelbě ze vzduchovek VzPu
30 ran vleže v kategoriích do 12 a do 14 roků.
- Provozování střelnice a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.

Pravidelně pořádané akce:
- Střelecký trojboj ( střelba ze vzduchovky, luku a paintballky ).
- Trosečník ( techniky přežití v přírodě, řešení krizových situací,
objevování neznámých zajímavostí našeho blízkého okolí ).
- Vodácké akce na Jihlavce.
- Hledání pokladu ( noční výlet do přírody a stezka odvahy na
Svatojánskou noc ).
- Expedice Vysočina ( několikadenní cyklistický výlet s nocováním
v přírodě pod vedením Petra Mokrého).
- Střelnice pro veřejnost ( možnost střílení z různých typů zbraní pro
všechny zájemce ).
Mezi největší úspěchy našich členů za poslední období patří dosažení první
výkonnostní třídy ve střelbě VzPu Jiřím Pislcajtem. Druhou výkonnostní třídu ve střelbě
získali Marek Pelán, Oldřich Pislcajt a Dominik Veleba.
Ve střeleckém trojboji s velkým náskokem, přes všechny kategorie, se absolutní vítězkou
stala Kateřina Koudelková. Trosečník byl určitě nezapomenutelným zážitkem pro všech
šestnáct účastníků, především pro Stanislava Procházky, který se po slanění skály a
prozkoumání jeskyně ještě stihl několikrát nedobrovolně vykoupat v chladné vodě Jihlavky.
Díky významné podpoře obce se nám daří udržovat střelnici tak, aby splňovala
veškeré náležitosti současné legislativy a mohla sloužit i pro výcvik policie ČR. Dále máme
ve výbavě 3 sportovní vzduchovky, raft, čtyři luky, čtyři paintballky a další výbavu, která
nám umožňuje zaujmout dukovanskou mládež a alespoň trochu přispět k smysluplnému
využití jejího volného času.

