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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE
konané v úterý 19. prosince 2017 od 18:00 hodin v ZŠ Vrchlického, Liberec.
Účast : dle prezenční listiny
Omluveni: Záborec P, Záborec V., Záborcová P., Miškovský J., Gébl A., Vencová I.,
Bublová J., Zerzánová L., Zerzán O., Malinovský M., Malinovská M., Urban J.,
Molnár P. Choma, L. Dytrych
Schůzi řídil pan Hynek Mikulčík

Program :
1. Přivítání účastníků, návrhy na doplnění programu schůze (Mikulčík)
2. Hospodaření - (Trnovská), granty (Mikulčíková)
3. Aktuální stav členské základny (Mikulčík)
4. Závody pořádané SSK Liberec v roce 2017/2018
– „Liga, GP Liberec a GP Syner“, Krajský přebor“ (Mikulčík)
5. Školení trenérů, rozhodčích (Mikulčík)
6. Informace k Libereckému krajskému sdružení (Mikulčík)
7. Různé
8. Závěr schůze
Průběh schůze:
ad 1) Předseda klubu přivítal účastníky, program schůze byl schválen dle pozvánky
ad 2) Hospodářka klubu informovala přítomné o hospodaření klubu (hotovost, účet), o výši
startovného, které jsme uhradili při účasti na závodech, o výši startovného, které jsme
vybrali na závodech pořádaných naším klubem
Jednatelka klubu informovala přítomné o grantech z roku 2017 (MŠMT, KÚ, SML –
pravidelná činnost, sportovní akce) a novém grantu MŠMT na rok 2018
Z dotace SML budou částečně uhrazeny trezorové dveře skladu zbraní na střelnici
v Chrastavě
ad 3) Aktuální stav členské základny (celkem 61 členů, z toho 31 dětí)
K 31.12.2017 končí svoji činnost v SSK Liberec – O. Zerzán, L. Zerzánová,
P. Molnár, T. Regner
ad 4) Předseda klubu informoval o střeleckých úspěších našich střelců v letošní sezóně.
V lednu 2018 budeme pořádat: 4. kolo Liberecké vzduchovkové ligy 2017/2018 –
7.1.2018, GP Liberec a GP Syner 28. a 29.1.2017 – všichni členové klubu se dle svých
možností zapojí do přípravy a pořadatelských činností. Instrukce budou zasílány emailem.
Závody v Harcově budou pořádány na elektronických terčích, které budou zapůjčeny za
úplatu z Polska.

ad 5) Školení rozhodčích a trenérů – připraví předseda klubu ve spolupráci s p. Regnerem a p.
Hrbkem. (trenéři – Hrbek, Boháček – „C“, rozhodčí – Hrbek, Boháček, Pavlíček,
Mikulčík Radek, Záborec – „C“)
ad 6) Informace z Libereckého krajského sdružení – sledované závody GP Stráž nad Nisou
bude v příštím roce pořádat Liberecké krajské sdružení (11/2018)
ISSF zveřejnila nová pravidla sportovní střelby.
ad 7) Různé
 Letní soustředění proběhne v termínu 5.8. - 11.8.2017, Ples SSK Liberec a Systema
Liberec 31. 3. 2018 (restaurace U Košků) – pomoc členů při zajištění a přípravě
tomboly
 Členské příspěvky ve výši 1.200,- Kč/pololetí se hradí do 31.1.2018 a do 31.7.2018
na účet klubu. Nestřelci, kteří jsou členy klubu, hradí 100,- Kč/pololetí.
 Návrh – zprostit povinnosti hradit svazové a klubové příspěvky – p. Regner, p.
Miškovský, p. Gébl (ročně 700,- Kč/os)
Návrh byl schválen všemi přítomnými
ad 8) Závěr schůze
 Zasílat tipy na možné sponzory, případně je oslovovat
 Stále přijímáme tipy na dítě se zdravotním postižením, kterému by pomohl sběr víček
 Členové, kteří dosud nevyplnili kartu člena, ji vyplní co nejdříve a zašlou na
mik-kim@seznam.cz

V Liberci 19. prosince 2017
Hynek Mikulčík
předseda klubu v.r.

