VH oddílu šermu TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 20
27.4.2015 – v 18:00 klubovna v 1.patře
1. Úvod – kontrola usnášení schopnosti
J. Laryšová, K. Hasík st. (+ puvoár za K. Hasíka ml.), J. Hruška st. (+ puvoár za J. Hrušku ml.), I. Borna (+
puvoár za P. Lasáka, R. a Z. Remešovi, R. a D. Zwingrovi, T. a E. Havrankovi, I. Moravcovou, A. a F.
Bornovi, M. Klemše, L. Pavelka)
18 z 33 majících volební hlas – VH je usnášení schopná
2. Volba předsedajícího – I. Borna -18pro,0 proti, 0 zdržel
3. Volba zapisovatele – I. Borna -18pro,0 proti, 0 zdržel
4. Výroční zpráva za rok 2014 – Zprávu podal I. Borna
- účast na ME 2014 JERUZALÉM
nebyla možná, neznali jsme přesný stav našeho rozpočtu, nedokázali jsme dát dohromady v lednu peníze
pro ME a převést je na svaz. Eva Havranková, Robert Zwinger tedy na ME v Jeruzalémě nejeli.
-

účast na MS 2014 PLOVDIV (3.4.-12.4.2014)
Naši nejlepší šermíři junioři ve fleretu Eva Havranková a Robert Zwinger byli mezi účastníky šermující na
MS Plovdiv. Organizace cesty do Plovdivu byla složitější než obvykle. Já (I. Borna) jsem nemohl jet, rodiče
od R. Zwingra a E. Havrankové také ne. Vypadalo to, že budeme muset zrušit i naši účast na MS Plovdiv.
Podařilo se přesvědčit R. Remeše, aby se chopil organizace a doprovodu na MS Plovdiv a nakonec se to
podařilo.
Výsledky:
Startovalo 93 juniorek , Eva Havranková 65.místo, ze základního kola postupovala na 54 místě, v eliminaci
prohrála velmi těsně s K. Provodnikovou (KAZ) 15/13. Za ČR startovala i Klára Remešová 87.místo,
nepodařilo se jí postoupit ze základního kola.
Startovalo 133 juniorů , Robert Zwinger 124.místo, nepodařilo se mu postoupit ze základního kola. Z ČR
skončil na 2.místě z oddílu SOKOL Brno I. – Alexander Choupenitch.
Družstva se ČR ve fleretu nepodařilo sestavit, účastnilo se z ČR málo šermířů. Podrobně výsledky o MS
Plovdiv na odkaze: http://www.fencingworldwide.com/fr/competition/9576/overview/
Všichni naši šermíři si všechny výdaje na cesty i materiál na nominačních turnajích, trénincích a
soustředění vždy hradili sami.
Samotné náklady: cestovné, ubytování a stravné
55.588,-Kč
materiál nový, nutný ke startu na MS
15.610,-Kč
startovné ..přeúčtované ze svazu okolo
3.000,-Kč
celkem
74.198,-Kč
Z města se podařilo získat neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů za MS Plovdiv. Projednali jsme
na VV a odsouhlasili rozdělení této dotace. Vzhledem k maximální osobní angažovanosti R. Remeše na této
akci a vzhledem k tomu, že nesl všechna rizika, VV oddílu šermu rozhodl rozdělit v září tuto dotaci
26.000,-Kč takto:
3.000,- Kč startovné ČSS
5.750,- Kč R. Zwinger
5.750,- Kč E. Havranková
11.500,- Kč R. Remeš

-

MČR sezóna 2013/2014:
V ženských kategoriích:
Naši nejúspěšnější šermířkou je E. Havranková – ukončila sezónu 13/14 v kategorii juniorky (do 20 let)
jako Mistryně republiky a vítězka Českého poháru, tím si zajistila místo v české juniorské reprezentaci pro
následující sezonu 14/15. Celkově skončila opět na skvělém 3.místě v seriálu MČR seniorek a může
startovat za ně i v zahraničí.
Spolu s K. Seidlovou, K. Lasákovou a A. Filipkovou vybojovalo družstvo kadetek stříbrné medaile na
MČR. Eva Havranková byla na SP (světovém poháru) juniorek v Temešváru, Bratislavě, Mödlingu a MS v
Plovdivu. Vyhrála mezinárodní turnaj v Grazu. Vyhrála juniorky v Praze. Zatím si drží v sezóně 14/15 první
místo v seriálu Českého poháru juniorek a 3.místo v seriálu MČR seniorek. Podrobnosti a aktuální výsledky
na linku zde:
http://www.serm.opava.cz/products/eva-havrankova-1996-serm-fleretem/

A. Filipková trénující intenzivně s E. Havrankovou nakonec získala 5.místo na MČR i v Českém poháru
sezony 13/14. Nyní je dlouhodobě studijně mimo ČR.
V mužských kategoriích:
Naším úspěšným šermířem je R. Zwinger 5. místo v seriálu MČR juniorů 13/14 a 6.místo seriálu
Českého poháru juniorů. Družstva juniorů (R. Zwinger, M. Florýk, M. Bohdal) ani kadetů (M. Florýk, M.
Bohdal, J. Feret, V. Nevřela) se k naší velké škodě nepodařilo sestavit. Na poslední chvíli rodiče vždy M.
Florýka omluvili, pro nemoc. R. Zwinger je nyní v sezóně 14/15 v MČR juniorech na 4.místě a v Č. poháru
na 2.místě. Byl na SP juniorů v Bratislavě a Budapešti a MS v Plovdivu. Vyhrál juniory v Praze. Je členem
juniorské reprezentace ČR. Podrobnosti a aktuální výsledky na linku zde:
http://www.serm.opava.cz/products/robert-zwinger-1996-serm-fleretem-nekdy-i-savli/
Máme i další talenty M. Bohdal, S. Hasíková, J. Hasík, E. Hasíková, v.závěsu za nimi i další šikovní
šermíři. U nich je třeba zlepšit docházku na tréninky a úspěchy se dostaví i ostatním.
-

Rekonstrukce šermírny 2014 – z dotace MŠMT – provedena v termínu září až listopad 2014
Zpráva z MŠMT, že dostaneme dotaci, proběhla na přelomu května a června, pokud splníme legislativní
rámce k dotaci. Následovala usilovná administrativní činnost se všemi aktualizacemi (projektu na normy
platné v roce 2014, urychlené schválení stanov TJ Slezan dle nového Občanského zákoníku platného od
1.1.2014, podání aktualizací na MŠMT, schválení na MŠMT, výběr dodavatele atd.).
Na začátku září teprve ta viditelná činnost – vyklizení tělocvičny a předání stavební firmě GRIGAR. …. a
potom se stavebním dozorem s předsedou jednoty Ing. K. Záleským a ředitelem jednoty M. Mařádkem
neustálý dozor na stavbě.
My šermíři, díky toleranci oddílů orientačního běhu a šachů, jsme mohli trénovat pondělí, středa a
pátek spolu s nimi v jejich hodinách na hale Tyršova stadionu. Zpět do šermírny jsme se z haly Tyršova
stadionu definitivně přestěhovali až po skončení pololetí školního roku, po závodech Bílá Opava 2015.
Stěhování proběhlo na několik etap a šermírna se stále doplňuje vybavením tak, abychom se na tréninku
nezdržovali zbytečným přemisťováním věcí.

-

Plán naší činnosti pro další léta v šermírně
• zkvalitnění přípravy členů šermířského oddílu z Opavy
• růst členské základny šermířského oddílu TJ Slezan Opava z blízkého spádového okolí a i z řad
studentů Slezské univerzity
• regulérní šermířské sportoviště, které bude vhodné pro pořádání šermířských soutěží v rámci
Českého šermířského svazu na okresní, krajské i celostátní úrovni
• bezbariérové provedení tělocvičny znamená možnost rozšíření oddílu o kategorii handicapovaných
sportovců šermujících na invalidním vozíčku
• zúčastnit se MČR ve všech věkových kategoriích s pomocí doprovázejících rodičů + co nejvíce
žebříčkových závodů, aby postoupilo z našeho oddílu co nejvíce šermířů do finálových turnajů
MČR
• stále je finančně podporovat za finálová umístění vyplacením startovného a cestovného dle usnesení
• opět finančně podpořit žebříčkově nominovaným účast na finále MČR bez ohledu na konečný
výsledek finálového turnaje MČR. Účetně je podpora možná vždy maximálně do výše vybraných
příspěvků za pololetí 2015
• omezení – kdo nezaplatí oddílové příspěvky v plné výši 1000,-Kč/pololetí nebude podpořen. Pokud
si sežene sponzorský dar a složí na účet oddílu a ten si může utratit celý na svoji činnost
• opět se zúčastnit šermířského tábora v Bystřici nad Pernštejnem, účetně – úhrada složením
mimořádných oddílových příspěvků nebo sponzorských darů nebo příspěvků z FKSP nebo
příspěvku zaměstnavatele. Oddíl hradí opět účast dozorujícího trenéra. Doporučuji – sledujte i své
zdravotní pojišťovny, přispívají na dětský tábor.

-

Zpráva o hospodaření
Podrobná výsledovka z účetního programu TJ Slezan oddíl šermu
náklady=výdaje…………………………………………………………………………………-188.724,- Kč
(cestovné, startovné, sportovní tábor v Bystřici nad P., náklady na pořádání závodu v Opavě, licence FIE a
startovné na MS Plovdiv, atd. ……podrobné dle řádků výsledovky – koluje mezi vámi)

příjmy……………………………………………………………………………………………250.231,- Kč
(příspěvky členské a oddílové, příspěvky mimořádné na sportovní tábor, sponzorské dary, příjmy ze
startovného z pořádaných závodů v Opavě, dotace od města na MS, grant města Opava na MČR šavle, atd.
……podrobně dle řádků výsledovky – koluje mezi vámi)
Výsledek našeho hospodaření roku 2013 je kladný ………………………………………….…61.507,00 Kč
vstupní částka byla 1.1.2014 (vytvořena přebytky z let minulých především 2002-2006) .……..42.415,77 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K 1.1.2015 byl stav pokladny oddílu šermu …………………………………………… …+103.922,77 Kč
5. Různé + DISKUSE
- I. Borna – MS Taškent – výsledek rozpočtu velice dobrý, ale 18. ledna, kdy se musela převést částka na
letenky do Taškentu na svaz, ještě výsledek nebyl známý a nedoplatky k rekonstrukci tělocvičny jsou stále
v řešení
- I. Borna – sestava výkonného výboru na 2015 (předseda+členové) trenéři Jiří Hruška st., Jan Hoschna +
předseda oddílu Ivo Borna a kooptována v listopadu 2014 paní Jaroslava Laryšová pro organizační a
administrativní výkony
- šermířské turnaje v Opavě – Opavský listopad – grant
- soustředění v Bystřici nad Pernštejnem, mini žactvo – doprovody na závody
- přispění na ME 2015 Maribor 3200,- Kč – cestovné na ME Maribor, Slovinsko – Eva je dlouhodobý dříč a
přináší do oddílu zkušenosti z vrcholných utkání ze světa i z finálových umístění v seriálu MČR, je třeba jí
alespoň trochu pomoci finančně v nákladech na závody mimo pravidla pro úhradu závodů
- K. Hasík – možnosti a návrhy jak zorganizovat nábory na školách v hodinách tělocviku ZŠ Boženy
Němcové, ZŠ Otická, …. a dalších, organizace dětského dne na konci května a další
- J. Laryšová – organizace dětského dne na konci května – pořeší závazný seznam pomocníků k dětskému dni
6. Návrh usnesení
- Valná hromada schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2014 a výsledek hospodaření.
- Schvaluje 3200,-Kč na ME Maribor 2015, za cestovné do Mariboru a zpět.
- Schvaluje členy VV – J. Hruška st., J. Laryšová, J. Hoschna, I. Borna
- Schvaluje výnos o úhradě nákladů na závody:
„Příspěvek“ za umístění 1.-3.místě a za umístění do 8.místa na závodech při 24 a více účastnících a
zaplacení účasti na finále MČR všem nominovaným na MČR.
Doprovod nebo závodník sám vyplní "Cestovní příkaz" a v něm za auto vyúčtuje 1Kč/1km/šermíř vezeného
s sebou v autě nebo uvede účtenky vlak, autobus, tramvaj a za jednoznačně nutné noclehy, úhrada za
„účtenku za nocleh“ (nebo noclehy, na které nemá účtenku maximálně do výše 500Kč) šermířům a 1
doprovodu na 1-4 šermíře (na 8 šermířů 2 osoby doprovod, na 12 šermířů 3 osoby doprovod). Na
„Cestovním příkaze“ nahoře bude uvedeno "výdaj dle usnesení VH" – stačí pokud jeden ze šermířů
vezených v účtovaném autě dosáhl na vyplácení dle pravidla "za umístění".
Pokud se šermíři zúčastnili závodů a nesplnili ani jedno z kritérií pro úhradu z příspěvků oddílu, vyplní
doprovod nebo šermíř sám "Cestovní příkaz" a náklady složí jako mimořádné oddílové příspěvky a tím se
podělí i o úhradu noclehu svému doprovodu". Výdaje může účtovat v souladu se zásadami vyúčtování
cestovních nákladů určený vyhláškou pro daný účetní rok. Cestovní příkaz bude předán k vyúčtování na TJ
Slezan do příjmů jako sponzorský dar a do výdajů jako normální výdaj, na Cestovním příkaze nahoře bude
poznámka – "sponzorský dar".
7.usnesení – hlasování všichni 18 pro, 0 proti, 0 zdržel
8.závěr – všechny potřebné body probrány – rozchod
zapsal:
Ivo Borna
Tel: 602 749 256
iborna@seznam.cz

