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                            SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB LIBEREC 
                    Kontakt  -  ČSS SSK 0905, Krakonošova 330, 460 14  Liberec 14,  

                            tel: 777 025 579  e-mail: h.mikulcik@seznam.cz  

              www.strelbaliberec.cz  

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘED SEZÓNOU 2017/2018 
konané v úterý 26. září 2017 od 16:15 hodin v areálu Biatlonu, Liberec. 

 

Účast :  dle prezenční listiny 

Omluveni: - 
 

Schůzi řídil pan Hynek Mikulčík 

 

 

Program : 
 

    1. Přivítání účastníků 

    2. Informace o místech, kde budou probíhat tréninky 

    3. Informace pro nové členy 

    4. Liberecká vzduchovková liga 

    5. Úklid střelnice a stěhování 

 
 

Průběh schůze:   
 

ad 1) Předseda klubu přivítal účastníky.  
     

ad 2) Tréninky všech střelců začnou v pondělí 2. 10. 2017 

            V sezóně 2017/2018 budou tréninky probíhat: 

 noví členové – pondělí od 17:00 hod. v ZŠ Vrchlického; později, dle výkonnosti 

střelců dojde k rozšíření tréninků o středu od 17:00 hod. a od 18:00 hod., dle 

rozdělení do skupin.  

 ostatní střelci (puška, pistole) – střelnice Chrastava – Po, St, Pá – 16:00 – 17:30 

hod. a 17:30 – 19:00-20:00 hod. – více info obdrží e-mailem 

 

ad 3)  Informace pro nové členy 

 1. skupina – trénink od 17:00 hod. 

o Antonín ADAM - puška 

o Lukáš DYTRYCH - puška 

o Adéla VANĚČKOVÁ - puška 

o Václav VOJÁČEK - puška 

o Lukáš CHOMA – puška 

o Anna JUNGMANNOVÁ – pistole – zatím společně s puškaři 

          Trenéři: Vladimír Štěpán - tel. 724314105  (Hynek Mikulčík) 

 

 2. skupina – tréninky od 18:00 hod. 

o  Jan ČERMÁK – puška 

o Lukáš JECHA – puška 

o Adam LOCHMAN – puška 

o Martin MICHAL – puška 

o Štěpán VOJTĚCH – puška  

          Trenéři: Vladimír Štěpán - 724314105 (Hynek Mikulčík) 

http://www.strelbaliberec.cz/


 

 Sraz v 16:45 hod. u zadního vchodu ZŠ Vrchlického 

 Střelci budou mít na tréninky pohodlné dlouhé kalhoty (ne rifle), triko s dlouhým 

rukávem, sálovou obuv. Věci na trénování si mohou ponechávat ve skříňce v ZŠ.  

 Střelci vyplní klubovou přihlášku a odevzdají ji na tréninku trenérovi.  

V příloze e-mailu je připojena elektronická verze.  

 Střelci budou do budoucna potřebovat střeleckou rukavici (orientační cena cca 600,- -

800,- Kč). Nákup konzultujte s H. Mikulčíkem osobně.  

 Noví střelci mají zkušební lhůtu 2 měsíce, po kterou po nich není požadován klubový 

příspěvek (říjen, listopad 2017).  

Po uhrazení klubového příspěvku a vyplnění přihlášky se střelec stává řádným 

členem SSK Liberec.  

Klubový příspěvek za prosinec 2017 ve výši 200,- Kč uhradíte převodem na 

bankovní účet. V roce 2018 se bude hradit klubový příspěvek ve dvou splátkách a to 

do konce ledna 2018 částka 1.200,- Kč a do konce července 2018 částka 1.200,- Kč.  

 

ad 4) V neděli 15. 10. 2017 začíná naše Liberecká vzduchovková liga 2017/2018. Noví 

členové se mají možnost přijít podívat a případně se zapojit do příprav a realizace 

závodu. Více info na webových stránkách klubu. 

 

ad 5)  Úklid střelnice a převoz do ZŠ Vrchlického. 

 
 

 

V Liberci 26. září 2017  

                       Hynek Mikulčík 

                            předseda klubu 

                  
 


