
Zápis z výroční členské schůze SSK Praha 6 – 0023 

Členská schůze se konala ve čtvrtek 25. dubna 2013 na střelnici Magnum v Praze 6 – Sedleci. 

Schůze následovala po ukončení závodu klubového žebříčku. 

Zprávu o činnosti přednesl Jaromír Jech. Činnost v závodní sféře se konala v disciplínách 
pistolových – především vzduchové a libovolné pistoli. Z puškařů střílí závodně pouze Jiří 
Čech. Pistoláři dosáhli několika výborných výsledků. Záznam výsledkových listin je 
prováděn jednak v záznamové knize, jednak je uveřejňován na stránkách klubu průběžně. 
Předseda výboru Jaromír Jech poděkoval tajemníkovi Petru Brejšovi za péči o klubové 
stránky na internetu. Předseda výboru poděkoval rovněž Miloši Cvrkovi (který se pro nemoc 
omluvil) za reportážní fotografické záznamy ze závodů. Fotografie jsou pro členy klubu i 
nečleny k dispozici na naší klubové stránce www.sskpraha6.cz 

Zprávu o hospodaření klubu přednesl pokladník K. Frýba. Platební příspěvková morálka je 
vcelku dobrá, finanční situace klubu rovněž. Určitý problém je v tom, že naše průběžné roční 
výdaje není možno pokrýt z příspěvků. Pokud nechceme být ve schodku, bude potřeba zvýšit 
o něco příspěvky na příští rok a pečlivě zvážit plánované výdaje na krytí sportovní činnosti. 
Jednorázově lze uvažovat o příjmech z prodeje nepotřebného materiálu, ale tento příjem je 
jednorázový. Vzhledem k tomu, že revizor klubu Václav Volek nemohl z vážných 
zdravotních důvodů provést revizi, bude tato uskutečněna dodatečně. 

Zprávu o hospodaření s materiálem přednesl hospodář klubu David Šulc. Seznámil rovněž 
přítomné s několika rozhodnutími výboru klubu, týkajícími se prodeje zbraní jak kulových, 
tak vzduchových. Rovněž seznámil členy s kontrolou, prováděnou policii ČR. 

David Šulc rovněž informoval o aktivitách členů klubu při závodech z velkorážných 
vojenských zbraní. 

Pokud se týká složení výboru klubu, oznámil Bohdan Klimeš, že vzhledem k svému 
zdravotnímu stavu a věku odstupuje z členství ve výboru. Další členové výboru a předseda 
výboru Jaromír Jech jsou ochotni funkce vykonávat i nadále. Ve funkci hospodáře dochází 
k převzetí této funkce Karlem Bínou, David Šulc z pracovních důvodů požádal o zproštění z 
této funkce, zůstává členem výboru i nadále. 

Výroční členská schůze byla ukončena v 19.30 hodin. 

 

Zapsal  : Jan Brych.  


