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Datum, čas a místo konání:
6. dubna 2016 od 18:00 hod v restauraci U Dvou rytířů.

Zahájení schůze
Seznam účastněných
Jméno a příjmení

statut

přítomen

P. Holeček

Řádný člen

ano

18:00

N. Cháb

Řádný člen

ano

18:00

J. Šlajsna

Řádný člen

ano

18:00

J. Elbelová

Řádný člen

ano

18:00

J. Matěcha

Řádný člen

ano

18:00

J. Khel

Řádný člen

ano

18:00

L. Dokonal

Čestný člen

ano

18:00

Š. Dokonalová

ano

19:00

M. Chábová

ano

18:30

Na schůzi je přítomno 9 členů sboru, z čehož 6 členů má hlasovací právo.
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Volba zapisovatele
Zapisovatelem dnešní schůze je:

Norbert Cháb

Seznámení s programem
Doplňovací návrhy
P. Č. TEXT

SCHVÁLEN

1

Střelecké koule

ANO

NE

2

Žernoseky

ANO

NE

Interní body:
Klubovna
–
–
–

zaslána výpověď smlouvy se žádostí o odpuštění výpovědní lhůty
představenstvo bude v 15. týdnu roku 2016
vyrozumnění přijde poštou

Střelnice
–
–
–
–
–
–
–

správci střelnice – Proška, Cháb, Khel
obsazená střelnice v termínech: 9.4., 7.5, 18.6., 10.9., 15.10., 17.12. roku 2016
střílet budeme v sudé soboty od cca 9:00 do 15:00
musíme zajistit sekání trávy v prostoru kulové střelnice
hosté platí 100,- na den – zapisovat se budou do knihy, jednou za měsíc Proška zajistí předání peněz na
mysliveckou jednotu v Chomutově
CHOS zajistí dvě reflexní vesty s nápisem “SPRÁVCE STŘELNICE” - zajistí Cháb N.
domluva s p. Říhou:
brigády hlásit minimálně týden před, klíče od budek předá P.Proškovi

Plánované akce
Schůze výboru OzKČ
–
–
–
–

Dne 13.4.2016, zúčastní se N. Cháb
klubovna Rakovnických ostrostřelců
Chomutov bude zajišťovat ceremonie OzKČ
domluví se termín konference

Svatba P. Prošky
–
–
–
–

dne 16.4.2016 od 12:00
Zámek v Klášterci nad Ohří
před zámkem je možno střílet
koupíme společný dar, který se mu předá na střelnici v rámci Královských střeleb

Chomutovské slavnosti
–
–
–
–

Dne 23.4.2016 od 13:00
akce se koná v městském parku
zatím se projednává naše účast ve spolupráci s RKČ a městem
podrobnější informace budou na Ostrodrbně
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Otevření sezóny na Červeném hrádku
–
–
–

dne 30.4.2016
pozval nás sponzor plesu p. Banovský
podrobnější informace budou na Ostrodrbně

Zákupy 2016
–
–
–

dne 14.5.2016
zámek Zákupy
proplácen jenom cesťák

Žehnání střelcům papežem
–
–
–
–

dne 28.5.2016
náměstí Sv. Petra ve Vatikáně
dobrovolná neorganizovaná akce
podrobnější informace na stránkách EGS

Královské střelby 2016
–
–

dne 4. 6. 2016
střelnice Měděnec

Stalo se
Ples
–
–
–
–
–

5.3.2016 v divadle
kladné ohlasy
ekonomické hodnocení plesu skončilo v černých číslech
místo konání příštího plesu ponecháme na diskusi – problém s cenou vstupenek
velké poděkování a vyzdvižení J. Elbelové

Stafáž při plesu města Chomutova
–
–

akce propagační
zúčastnili se M. Vyhnis, K Scheithauer, J. Matěcha, S.Mandát, F.Cháb

Diskuse:
J. Šlajsna – zajistil výrobu střeleckých koulí, 600,- Kč za kus. Vzor, který donesl na schůzi, vypadal dobře, koule
byly kvalitní a pevné. Po dohodě objedná celkově deset kusů.
J. Khel – navrhl víkend ve vinném sklípku v Žernosekách. Dodá termíny, kdy bychom se mohli této akce zúčastnit.

Závěr schůze:
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