Zápis z jednání Střelecké komise OMS Benešov
Datum a místo konání: 24. 3. 2010, jednatelství OMS Benešov
Přítomni:
Omluven:
Přizván:
Program:

1.

R. Hýna, Ing. M. Jankovský, JUDr. K. Krejča
Ing. J. Hnátek, MUDr. J. Koláčný
V. Poslušný – jednatel OMS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Provedeno seznámení s:

2. Byla podána informace o

Plán akcí na rok 2010 - po doplnění
Rozhodčí ČMMJ na OMS Benešov, LP a kurz 2010
Propozice na připravované akce, doplnění, schválení
Složení SK, změny
Střelnice
Ekonomická směrnice SK na rok 2010
http://www.myslivost.cz/omsbenesov OMS/SK
Nabídka terčů/koordinace
Ceník SaB pro rok 2010
Různé
- doplněným plánem střel. akcí OMS na rok 2010
- Přehledem střeleckých soutěží na střelnici Vráž
- Plánem ASATu
- Plánen FITASCu
Plány budou uvedeny ma www. Stránkách OMS
- vývoji evidence rozhodčích ČMMJ a výměně průkazů
rozhodčích LP a CS na benešovsku
- Připravovaném kurzu rozhodčích v r. 2010

3. Bylo provedeno seznámení s pozvánkami a proposicemi na akce
- Velikonoční turnaj v AT / pozvánka
- OP v loveckém parkuru / proposice a pozvánka
- OP v AT
/ proposice
- OP BT
/ proposice
- OP Lovecký čtyřboj
/ proposice
- Kondiční brokové střelby / pozvánka
Materiály projednány a schváleny - předložit na OMR 1. 4. 2010, zveřejnit na www
4. Střelecká komise – byl projednán návrh změn v SK
Vystoupením z ČMMJ byl z SK uvolněn/vyřazen Jiří Potůček.
Návrh na zařazení p. Pavla Křemena a p. Tomáše Říhy do SK
Projednat s MUDr. Koláčným účelnost jeho členství v SK.
5.

6.

Střelnice

-

Miličín rozšiřuje na LP???
Přihlásila se střelnice MS Červený Újezd
Zdislavice po schválení LK vystoupili z ČMMJ

Ekonomická směrnice SK na rok 2010 předložen návrh
Střelecká komise bere na vědomí. Předložit na OMR dne 1. 4. 2010.

7. Vebové stránky OMS / SK v r. 2010
- předseda SK seznámil s webovou adresou OMS: www.myslivost.cz /okresní
myslivecké spolky, kde byla v roce 2010 provedena změna těchto stránek a přístupu na
ně.
Přístupna nové www. stránky je: http://www.myslivost.cz/omsbenesov
správce stránek zdenek.kuta@centrum.cz , se kterým provede předseda SK aktualizaci
za SK pro rok 2010
ČMMJ slíbila na svých WWW stránkách zveřejnit celorepublikový seznam rozhodčích,
což splnila, ale tyto nejsou volně přístupné – ochrana dat, z OMS Benešov zde nebyl
uveden nikdo .
8. Nabídka asf. terčů a vrhaček, v případě zájmu koordinovat za účelem dosažení slevy.
Předseda SK provedl seznámení s nabídkou, kterou postoupí el. cestou zástupcům střelnic.
9. Ceníky nábojů fy. SaB pro rok 2010
Předseda SK provedl seznámení s ceníky S&B pro rok 2010.
10. Různé
Výhledově je třeba:
- příprava plánu činnosti na rok 2011 – předseda SK se obrátil s výzvou k členům SK, aby
si připravili návrhy na zařazení do plánu a tam zařadit vše kvalitní co se na okrese dělá +
nové aktivity,
- připravit si úvahu, co by se dalo v mysliveckém střelectví na okrese zlepšit,
termín: říjen - listopad 2010
- R. Hýna informaci o přípravě adeptů na zkoušky
Termín a místo příští SK zatím nebyl stanoven.

Benešov dne 24. 3. 2010
Za správnost:

JUDr. Karel Krejča

