Výroční zpráva
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec
za rok 2016

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem
31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti SSK Liberec a její jednotlivá ustanovení
byla předmětem jednání členské schůze SSK Liberec konané dne 16. 5. 2017.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Spisová značka:

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec
Krakonošova 330, 460 14 Liberec 14
03780171
zapsaný spolek
L 62006 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec (dále jen „SSK Liberec“) má svoji hlavní činnost
vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období klub realizoval veškerou hlavní činnost,
zejména:
a) věnoval se sportovní přípravě mládeže, zajišťoval tréninky mladým střelcům; nováčci
začínají trénovat jednou týdně, později minimálně dvakrát týdně; tréninky střelby ze
vzduchové pušky probíhají v pronajatých sklepních prostorách ZŠ Vrchlického, které
nejsou pro přípravu mladých střelců vyhovující; tréninky střelby z malorážné pušky
probíhají na pronajaté střelnici KB Liberec;
b) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost ve sportovní střelbě ze vzduchovky i
malorážky a vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky; organizoval osm akcí,
mezi nimiž jsou ligové soutěže, krajské přebory a dvě soutěže nejvyšší priority v ČR –
sledované závody reprezentace ČR; závody jsou pořádány v pronajatých prostorách - ZŠ
Vrchlického, hale TU Liberec a na malorážkové střelnici KB Liberec;
c) členové klubu se zúčastnili desítek běžných soutěží po celé ČR, kontrolních závodů
reprezentace a mistrovských soutěží. V zimní sezóně 2015-2016 se zúčastnili více než
třiceti soutěží ve střelbě ze vzduchovky a to jak v soutěžích mládeže, tak dospělých. V
letní sezóně naši střelci startovali na čtyřiceti soutěžích ve střelbě z malorážky;
d) svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o tomto sportu, propagoval město Liberec;
e) uspořádal den otevřených dveří, v rámci kterého si mohla široká veřejnost vyzkoušet
střelbu ze vzduchové či malorážkové pušky;
f) uspořádali jsme prázdninové soustředění v Sokolově, v rámci kterého proběhla příprava
na třetí kolo Českého poháru talentované mládeže;
g) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními
organizacemi i jednotlivci;
h) o úspěších a činnosti klubu informoval v tisku a médiích (web, facebook, Liberecká
drbna, Liberecký zpravodaj, Liberecký deník apod.)
3) Struktura organizace
Orgány SSK Liberec jsou Výbor SSK Liberec a Členská schůze SSK Liberec. Výbor SSK Liberec
se skládá ze tří členů zvolených členskou schůzí. Statutárním orgánem organizace je Mgr.
Hynek Mikulčík, předseda SSK Liberec.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení
statutárních orgánů
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4) Členská základna
SSK Liberec evidoval na konci sledovaného období 50 členů v následující struktuře:
Děti
(do 15 let)

Mládež
(od 15 do 18 let)

Dospělí
(nad 18 let)

Osoba se ZTP

25

3

21

1

SSK Liberec

5) Hospodaření organizace
SSK Liberec v průběhu roku 2016 financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků,
dotací z rozpočtů místní samosprávy a darů.
Činnost SSK Liberec byla v roce 2016 podpořena z prostředků Statutárního města Liberec,
Krajského úřadu Libereckého kraje, Nadace Preciosa, DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Věcné ceny na sportovní akce věnoval PIVOVAR SVIJANY a.s.
Informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v příloze této
výroční zprávy.

6) Sportovní výsledky
a) Celkové výsledky
SSK Liberec patří mezi nejúspěšnější a nejpočetnější sportovní střelecké kluby v ČR, s
nejčastějším zastoupením na vrcholných mládežnických akcích, jako je například MČR
mládeže.
Ve svých řadách má klub funkcionáře na nejvyšších úrovních – předsedu Libereckého
krajského sdružení a člena výkonného výboru Českého střeleckého svazu pana Regnera
a předsedu krajské komise rozhodčích a člena republikové komise pana Gébla.
Úspěchů jsme dosáhli i v nejvyšších soutěžích na republikové úrovni.
 Dva muži a jeden junior byli v roce 2016 nominováni na seriál kontrolních
závodů reprezentace ČR;
 Dva muži, jedna žena a jeden dorostenec byli nominováni na mistrovství ČR ve
střelbě ze vzduchové pušky stoje. Radek Mikulčík přivezl z tohoto mistrovství
titul mistra ČR v dorostu. Navíc je tento dorostenec na 2. místě v
reprezentačním žebříčku juniorů ČR (za účastníkem OH v Brazílii 2016
Nepejchalem);
 V disciplíně sportovní pistole je Jiří Blaška nejlepším střelcem kraje v kategorii
mužů;
 Devět mladých členů klubu se nominovalo na MČR mládeže a Nikola Regnerová
přivezla z této vrcholné akce v kategorii mladších žákyň zlatou medaili v
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disciplíně vzduchová puška vleže a naše další střelkyně, Katka Mikulčíková,
skončila bronzová;
V kategorii starších žáků jsme se stali mistry republiky v soutěži družstev. Sedm
našich střelců z řad mládeže se účastnilo seriálu Českého poháru talentované
mládeže do 18 let, odkud přivezli umístění na stupních vítězů. Přitom patřili mezi
nejmladší střelce ve startovním poli;
Na podzim 2016 se do oddílu mládeže zapojují další noví členové (celkem
dvanáct nováčků). Je tedy předpoklad udržení těchto mimořádných úspěchů i v
roce následujícím.

b) Nejúspěšnější člen
Radek Mikulčík patří mezi nejúspěšnější členy SSK Liberec. Pravidelně se účastní
desítek běžných soutěží po celé ČR, ale také kontrolních závodů reprezentace a
mistrovských soutěží.
Úspěchů dosáhl i v nejvyšších soutěžích na republikové úrovni:
 Úspěchy na Českém poháru talentované mládeže 2015 (několikrát 2. a 3. místo,
ve finále 3 místo)
 Zařazen do kategorie „M“ - výběru 10 nejlepších střelců ČR do 18 let
 Vítězství na mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchové pušky
 Nominace na seriál kontrolních závodů reprezentace ČR 2016
 Nominace na sledované závody reprezentace ČR
 Nominace na Mezinárodní závod VC Osvobození – Plzeň
5. - 8. 5. 2016
 Nominace na Evropskou ligu mládeže ve Slovinsku 21. a 22. 5. 2016 (5 čtyřicítek
ve dvou dnech v přímém měření sil v utkáních národních týmů každý s každým)
 Nominace na HOPES (juniorský mezinárodní závod)
 Nominace na POHÁR ČSS - Soutěž Krajských družstev do 18 let – 3. místo
 Přeborník kraje ve střelbě ze vzduchové pušky
 4. místo v žebříčku reprezentace juniorů
 2. místo v krajském žebříčku

Mgr. Hynek Mikulčík
předseda SSK Liberec, v.r.

Příloha č. 1 – Výkaz o majetku a závazcích za rok 2016
Sestavil
Dne

Romana Mikulčíková
10. 5. 2017

