Kandidát na: prezidenta ČSS, z.s.
v případě nezvolení budu dále kandidovat na:

viceprezidenta ČSS, z.s. a
případně na člena Prezídia
ČSS, z.s.

Jméno:

Jiří STREIT

Narozen:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Vzdělání:

26. 11. 1963
Šumperská 348, 199 00 Praha – Letňany
775 661 890
streit@sskduel.cz
úplné středoškolské s maturitou

Členem ČSS od r.: 1990 (1976)
Členské číslo ČSS: Č-00043
SSK:
ČSS, z.s – sportovně střelecký klub DUEL Praha Č-0069 (ZO Svazarmu 4007/707)
1979 –
trenér oddílu mládeže
1983 – 1996
jednatel
1996 –
předseda
Zaměstnání:

prezident ČSS, z.s.

Činnost ve střelectví:
Od roku 1979 se věnuji trénování mladých střelců, mimo jiné u mě začínali střílet medailisté
ME, MEJ, MSJ a účastníci OH, ME, MS - Marta Nedvědová, Martin Podhráský, Lucie Říhová, Kateřina
Gabrielová, Petr Sládek, Alžběta Dědová, Renata Červenková.
Od roku 1987 pořádám každoročně letní dětské tábory, zaměřené na střelbu, airsoft a
outdoorový pobyt v přírodě.
Zhruba od roku 1983 se věnuji i práci ve výboru klubu, nejdříve jako jednatel (tehdy to byla
ZO Svazarmu, následně Sportovně střelecký klub ČSS). Od roku 1996 jsem jeho předseda. Dále
od roku 1996 náš klub pravidelně zajišťuje organizování Mistrovství ČR ze vzduchových zbraní a
pořádá sledovaný závod reprezentace ze vzduchových zbraní Grand Prix Praha. Mimo jiné je náš klub
jedním z mála v Čechách, který pořádá závody v rychlopalné pistoli, rychlopalné a standardní
vzduchové pistoli.
Trenér II. třídy, rozhodčí I. třídy.
Od založení krajských koordinačních článků ČSS pracuji ve výboru Pražského sdružení,
poslední dvě funkční období na postu místopředsedy a hospodáře.
Koncem roku 2000 jsem nastoupil na funkci asistent sportovního ředitele ČSS, kterou jsem
vykonával do března 2016. Po odchodu předchozího tajemníka ČSS, z.s. p. Janouška jsem nastoupil na
pozici tajemník ČSS, z.s. a na posledním Sjezdu jsem byl zvolen do funkce Prezidenta ČSS, z.s.
Chtěl bych pokračovat k nastolené konsolidaci ČSS, za poslední období se podařilo zastavit
úbytek členů a nesnižují se počty přihlášek na M ČR a jiné „svazové“ soutěže. Dále bych chtěl udržet
podporu činnosti aktivních SSK pracujících hlavně s mládeží a s podporou KŘR a SMK zvýšit kredit
zařazení do podporovaných skupin střelců „A“, „B“, „C“ a „M“.

Jiné funkce v tělovýchově a sportu:
Od roku 1988 člen Českého červeného kříže (ČSČK) Praha 7

