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Datum, čas a místo konání:
6. září 2017 od 18:00 hod Penzionu Sport.
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Zahájení schůze
Seznam účastněných
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jméno a příjmení
M. Vyhnis
P. Holeček
P. Rohel
N. Cháb
Š. Bílek
J. Šlajsna
S. Mandát
P. Proška
J. Elbelová
J. Matěcha
M. Kulík
J. Khel
F. Cháb
K. Scheithauer
J. Pekař

statut
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen
Řádný člen

přítomen
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

1
2
3

L. Dokonal
Z. Tollar
J. Řehák

Čestný člen
Čestný člen
Čestný člen

Ano
Ne
Ne

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Š. Dokonalová
M. Chábová
L. Kubová
K. Vorlíková
I. Khelová
P. Holečková
L. Scheithauerová
I. Šimková
K. Pružinová

Přispívající člen
Přispívající člen
Přispívající člen
Přispívající člen
Přispívající člen
Přispívající člen
Přispívající člen
Přispívající člen
Přispívající člen

Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne

1
2

L. Závora
B. Pertlová

čekatel
čekatel

Ne
Ne

Na schůzi je přítomno 16 členů sboru, z čehož 10 členů má hlasovací právo.

Volba zapisovatele
Zapisovatelem dnešní schůze je:

Norbert Cháb
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Seznámení s programem
Doplňovací návrhy
P. Č. TEXT
Nebyly vzneseny doplňovací návrhy

1

Interní body:
Logo sboru


Schůze odsouhlasila v poměru 7-pro 2-proti (M. Kulík nebyl přítomen) návrh loga představený J.
Elbelovou. Tento návrh je tím pádem logem sboru. Zobrazeno bude v příloze tohoto zápisu.

Královský řetěz



Z. Tollar nabízí výrobu repliky Královského řetězu z originálu v muzeu – postříbření, kompletní
výroba – jedná se o placku
Na další schůzi se navrhne a případně schválí podoba nového řetězu Krále střelců

OZKČ







Střelby OzKč – 23. 9. 2017 – Senomaty – propozice jsou přílohou tohoto zápisu
Do 15. 9. 2017 nahlašuje N.Cháb počty
J. Khel se optal na možnosti přespání – N. Cháb zajistí informace a zveřejní je na Ostrodrbnu
Š. Dokonalová upozornila na uzavírky cesty do Senomat
Celá logistika se bude řešit v týdnu před střelbami
Konference OzKč – 11. 11. 2017 - Senomaty - Cháb, Kulík

Plenární zasedání EGS a V. regionu rytířů Sv. Šebestiána




Termín 7. 4. 2018 v Žatci
Chos zajistil na žádost pořadatele kapelu Úlet
Další informace zatím pro nás nejsou

Střelnice




Průběžně na ostrodrbně
N. Cháb – uhradit pojištění na správcovství – nechce platit 800,- Kč za to, že si jednou za rok
vystřelí. Raději dám peníze za Kadaň
OMS nepožádalo ani o brigádu, ani o zajištěnou techniku, postupná snaha revaitalizace našich
potřeb s OMS Chomutov se nezavírá, střelnice v Prunéřově je nadále otevřen téma.

Plánované akce




V sobotu 16. září ve 14,00 hod. se koná akce v Zákoutí – Bernově. Ostrostřelecký sbor se
zúčastní s dělem
Byl pozván i V. Paar, který nabídku přijal
Kolegové z Německa budou uctivě odmítnuti – zajistí N. Cháb ve spolupráci s K. Scheithauerem

Mistrovské střelby





Termín konání střeleb 7. 10. 2017 na střelnici v Kadani
Je zajištěna střelnice u Z. Isaka a večer posezení v Penzionu Sport
Střelby si řídí M. Kulík – stávající Mistr střeleb za pomoci ostatních
Na střelby nebudou zvány žádné další sbory, ani jiné skupiny lidí, střelby budou pouze vnitřní
klubové, pozván bude V. Pár
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Ples 2018:







Ples zajišťuje M. Chábová za pomoci ostatních
Datum konání:
10. 2. 2017 v Městském divadle Chomutov
Kapela:
Úlet
Varianta stolové úpravy:
hranatá
Počet lístků zadarmo pro střelce: 2
Do příští schůze přednese M. Chábová prvotní informace – program a rámcový rozpočet

Diskuse:











J. Elbelová – chybí zápisy ze schůzí i zápis z VH 2016 – N. Cháb zajistí nápravu v průběhu září
2017
J. Elbelová – setkání EGS v Holandsku 2017 – nejsou žádné informace, návrh propagačních
předmětů – čokoládové medaile, sáčky s bonbóny
L. Kubová – zadala pokusnou výrobu laserově vyrobené medaile u kolegy, nafotí medaili a
fotografii umístí na Ostrodrbnu
J. Matěcha – žádost o informaci ohledně ubytování v Holandsku – J. Khel odpověděl – zajištěno
6x dvoulůžkové pokoje bez snídaně (možnost dokoupit) v hotelu vzdáleném cca 6 km od místa
konání akce, cenu z hlavy neví a pokoje je možné odřeknout do konce července 2018 bez
stornopoplatků
J. Elbelová – tvorba nových webových stránek – nezná heslo (pravděpodobně by ho mohl znát P.
Proška), příslib F. Chába z VH 2016 o postarání se o stránky, N. Cháb se pokusí zajistit spolu se
Š. Bílkem převod admina na sebe, všichni se pokusí najít tvůrce webových stránek, na příští
schůzi probereme
J. Khel požádal o hvězdičky – zajistí N. Cháb
S. Mandát požádal všechny akce zúčastněné o zapisování příspěvků, dojmů a postřehů z těchto
akcí na Ostrodrbnu pro kronikáře
N. Cháb přislíbil přivézt na příští schůzi brašny Rakovnických střelců pro inspiraci tvorby vlastních
brašen.

Závěr schůze
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Příloha č. 1 – nové logo sboru
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Příloha č. 2 – Propozice střeleb OzKč

Garda městyse Senomaty si Vás dovoluje pozvat na již
X. královské střelby OzKč, které se uskuteční
23. září 2017.
PROGRAM
8.30 hod. - sraz sborů u hospody na Nouzově (Hospoda u Divocha)
9.00 hod. - pochod sborů k památníku obětem válek
9.30 hod. - nástup na střelnici a zahájení střeleb
9.30 - 14.00 hod. - střelba jednotlivých disciplín
14.30 hod. - ukončení střeleb a přesun na sál na Nouzově
15.00 hod. - slavnostní vyhodnocení střeleb, udělení medailí, stuh a titulů Krále,
Prince a mistra střeleb, vítěze hostů
Startovné za jednotlivce činí 200,- Kč.

Svou účast za jednotlivé sbory (počet osob) prosím potvrďte
mail

na e-

BOUDA72@seznam.cz nebo na tel. číslo 736 759 889.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Propozice pro střelby OzKč 23.9.2017
Střelba o titul mistra střeleb OzKč:
Malorážka 22lr. 10+3 nástřel na 50m ,terč č. 135 P01 (nekrytě ležící figura redukovaný). Po
odečtu tří nejhorších zásahů, vítězí nejvyšší počet bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje vyšší
počet zásahů, blíže středu -10, 9 atd.
Vítěz (z členů OzKč) obdrží putovní pohár OzKč. Hodnotí se do 3. místa.
Závod není časově omezen, doporučuje se použít pozorovací dalekohled, (kontrola nástřelu).
Každý sbor si pokud možno zajistí vlastní malorážku a střelivo, pokud nemá, zajistí
zapůjčení pořádající sbor (Senomaty).

Střelba o střelce dne:
Disciplíny se účastní střelec s nejvyšším počtem bodů z předchozí disciplíny,
za jednotlivé sbory a hosty. Střílí se dvě kola (rány) na malovaný terč. Vítěz se zásahem
nejblíže středu obdrží malovaný terč.
Střílí se z pušky (model do roku 1918), nabíjení provádí střelec. Terč zajistí pořádající sbor
(Senomaty), pušky a střelivo si zajišťuje každý sbor vlastní.
Těchto disciplín se účastní i hosté a sbory, které nejsou členem OzKč s tou výjimkou, že
nesoutěží o putovní pohár, ale postoupí do disciplíny o Střelce dne
(v případě vítězství někoho z hostů na body nám to budiž připomínkou, že je stále co
vylepšovat!)

Střelba o krále střelců OzKč:
Této disciplíny se tradičně účastní Králové sborů. Jedna rána na malovaný terč perkusní puškou.
Nabíjí střelec a střílí každý ze své pušky. Terč zajistí úřadující Král OzKč.

Střelba o prince střelců OzKč:
Pravidla stejná s předchozí disciplínou.

Bezpečnostní pravidla:
Během střelby se všichni řídí pokyny správce střelnice a řídícího střelby. Na střelišti se zdržují
pouze střelci a řídící střeleb.
Zákaz manipulace se zbraněmi mimo střeliště (s výjimkou slavnostní salvy), a zákaz
konzumace alkoholu během střeleb!
Těšíme se na Vás.
Pevnou ruku a ostrou mušku!
Garda městyse Senomaty
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