Řádná schůze Chomutovského ostrostřeleckého sboru
Číslo rádné schůze:
Datum, čas a místo konání:

6/2018
6. června 2018 od 18:00 hod Penzionu Sport

Seznam zúčastněných:
Celkem:
Celkem:
Celkem:
Celkem:

4
1
0
3

Řádní členové:
Čestní členové:
Čekatelé:
Přispívající členové:

N. Cháb; F. Cháb; J. Matěcha; M. Vyhnis; J. Khel; M. Kulík
L. Dokonal;
L. Scheithauerová; Š.Dokonalová;

Úkol pro členy sboru
Jak již delší dobu deklaruji, na Valné hromadě 2018 bude volba nové rady sboru. Je zapotřebí zahájit
vnitrosborovou diskusi o případné nové radě sboru. Zároveň je dobré stanovit si směr další činnosti sboru.
Proto žádám všechny členy sboru, aby si rozmysleli směr, kterým by se podle jejich názoru měl sbor nadále ubírat.
Rád bych přivítal písemné návrhy, abychom to mohli společně zpracovat a na zářiové schůzi si celou problematiku
zkompletovat.

Memoriál K. Scheithauera – O. ročník
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Datum konání 23/06/2018 od 9:00 na střelnici v Kadani velí M. Vyhnis
Sraz členů sboru v 8:30
Účast v uniformách – slavnostní nástup, předávání medaile – Radetzký marsch a R. U. hymna dále v civilním
oblečení
V případě širší účasti členů sboru nácvik pořadovky a kvér-grifů
Zveme V. Pára, každý z účastníků si může pozvat někoho známého, který má vztah k nám, nebo K.
Scheithauerovi, kolegy ze Zschopau, Alberta z Lokte, někoho z Ostrova
Poplatek za střelce –> 200,- Kč
Střelecká soutěž z dlouhých zbraní 10 + 3 -> pro kolegy z Zschopau použijeme Mosiny
Střelba na malovaný terč
Zábavná střelba z různých druhů zbraní
Večer posezení v Penzionu Sport od 19:00 -> prosím o dochvilnost – v případě účasti kamarádu ze Zschopau
bude začátek v 18:00 hodin -> domluvíme se na střelnici
Občerstvení zajištěné

Holandsko
o
o

o
o

Datum konání 17. – 19. / 08 / 2018
Pro ubytování se nahlásili:
 J. Khel + 1
 M. Kulík + 1
 N. Cháb + 2
 J. Matěcha + 1
Zálohu ve výši 5.000,- Kč zaplatí zúčastnění do 15/07/18 na účet 695 145 491 / 0100, do poznámky jméno +
Leudal
Schůzka k Leudalu se bude konat dne 1. 8. 2018, místo se bude upřesňovat pomocí telefonů

Návštěva u V. Pára
o
o

Plánovaná akce u V. Pára -> večerní posezení s baštou a pitím, oheň, hudba
Termín domluvíme podle volných termínů členů -> přes SMS -> předběžně polovina července -> zajišťuje N.
Cháb

Ples 2019
o

Termín domluvíme podle volných termínů členů -> přes SMS -> zajišťuje N. Cháb

Fotokniha
o
o
o
o

Máme 40 ks výtisků -> zůstává 30 ks
Každý člen sboru obdrží jednu knihu za 50,- Kč
Pro vnější prodej je cena knihy stanovena na 400,- Kč
Případné darování knihy bude řešit minimálně rada sboru

Webové stránky
o
o

V polovině července bude k dispozici B-verze k připomínkování
Budou obsahovat následující sekce:
 sborový email, přístupný s pravidly pro všechny členy sboru
 heslem uzavřená vnitřní „Ostrodrbna“ a dokumenty
 kalendář akcí
 odkazy na spřízněné stránky

Diskuse

