VH oddílu šermu TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 20
23.5.2016 – v 18:00 klubovna v 1. patře

Program valné hromady oddílu šermu za účetní rok 2015
vyhlášení přestávky 20 minut pro pozdě příchozí
1. Úvod – kontrola členské základny a usnášení schopnosti VH
Laryšová J. – z 23 platících členů nad 18 let je přítomno 16 hlasů
přítomni – Borna I. (Borna F., Bornová A., Bornová Z., Grufík T., Klemš M., Lasák P.,
Macíková L.), Hasík K. st., Havranková E. (Havranek T.), Hoschna J., Laryšová J., Moravcová I.,
Zwinger R. (Zwingerová D.)
VH je usnášení schopná.
2. Volba předsedajícího – Borna I. – 16 pro, 0 proti, 0 zdržel
3. Volba zapisovatele – Borna I. – 16 pro, 0 proti, 0 zdržel
4. Výroční zpráva za rok 2015 – výsledky přednesl I. Borna
- 2015 SPJ a MTJ,MTK – z našich nejlepších se zúčastnili SPJ pouze Havranková E. (3 SPJ –
Timisoara, Bratislava, Mödling a 2 MT – Graz a U23 Brno) a Zwinger R. (SPJ – Bratislava,
Györ, Leszno a MT – U23 Brno).
- ME 2015 MARIBOR (Slovinsko) – R. Zwingerovi se stal úraz v úterý před odjezdem, jela
tedy jen E. Havranková s trenérem I. Bornou. Postoupila do eliminace, po pěkném a
vyrovnaném utkání prohrála s francouzskou šermířkou 13/15 a získala 36.místo z 61 šermířek.
- MS 2015 TAŠKENT – bylo nad naše finanční možnosti.
- ME 2016 NOVI SAD (Srbsko) – vzhledem ke vzdálenosti a cenové dostupnosti se za
doprovodu trenéra I. Borny zúčastnili E. Havranková a R. Zwinger. Oba šermovali v 1 kole
dobře, dařilo se. E. Havranková obsadila 38.místo z 72 šermířek a R. Zwinger 40.místo z 92
šermířů.
- MS 2016 BOURGES (Francie) – se museli naši šermíři E. Havranková a R. Zwinger připojit k
výpravě repre šavlistů, trenér I. Borna se již nemohl zúčastnit. E. Havranková šermovala
velice dobře, v 1 kole skupin vyhrála vše kromě 1 utkání, pro 1 utkání eliminace měla volný
los a v následující eliminaci se utkala s rozšermovanou V. Matraszek z Ostravy a prohrála
těsně 14/15, získala tak 42.místo ze 130 šermířek, R. Zwingerovi se nepodařilo postoupit z 1.
kola a obsadil 126.místo ze 157 šermířů.
- Z ostatních šermířů jeli do zahraničí (Polska a Slovenska) – Grufík M., Hasíkovi Jáchym, Sára,
Elena, Hudymač M., Kolář V., Laryš M., Štěpnička P., Theuerová A., Volovská M., Zezulová
B.. Mladší kategorie by měli v budoucnu jet ještě na turnaje do Rakouska – Mödling, Treibach,
Klagenfurt. Například Mödling je blíž než Praha.
- čerpání rozpočtu – k nahlédnutí byla předložena výsledovka za celý rok 2015, tištěno dne
9.1.2016
příjmy (členské, oddílové příspěvky, sponzorské dary a dotace z MS kraje, města Opavy)
………………..…………………………………………………………………….250.231,-Kč
výdaje (přípěvky při umístění závodníků na turnajích, za účast na MČR, zakoupení aparátů a
kabelů do navijáků v šermírně)
…………………………..………………………………………………………….188.724,-Kč

stav k 31.12.2015
……...………………………………………………………………………………..61.507,-Kč
Návrh rozpočtu na rok 2016 – důsledně vyrovnaný rozpočet na stránce příjmové i
výdajové.
Očekáváme větší výdaje v letošním roce u příspěvku za účast na MČR, za umístění na
turnajích, doplnění vybavení a pomůcek pro trénink, které využívají všichni šermíři v
tělocvičně.
5. Diskuse
Tréninky – jak funguje dosavadní časové rozdělení, názory, plusy, mínusy
Hoschna J. – ano, od září budu trénovat šavlisty – pondělí a středa, koho mi předáte do šavle?
Borna I. – pondělí šavle, trenéři Hoschna J., Grulich J. a Biler V., od 17-19 hod. s volnou
úpravou začátku tréninku. Konec musí být v pondělí do 19 hod., jelikož v 19 hod. začíná jóga s p.
Figalou J.. Do šavle předáme ty, kteří budou chtít přejít do šavle, ty kterým fleret nejde a ty kteří
mohou jen v pondělí a ve středu. Ve fleretu uvažujeme o přípravce dětí 6-8 let v čase od 15.30 –
16.30 hodin.
K úvaze:
- 15.30 – 16.30 ???
- děti 6-8 let ???
- trenér – ???
- náplní – hry a přípravná cvičení pro šerm ???
Tréninky fleret – 16.30 – 18.00 hod., trenéři Hruška J. a Plucnar M. (mini a mladší žactvo)
– 18.00 – 20.00 hod., trenéři Borna I., Zwinger R. nebo Havranková E.
(kategorie žáků, kadetů, juniorů seniorů)
Seminář pro rozhodčí na závody – bude na začátku září. Předpokládám, že se semináře
zúčastní Hasík K. ml., Filipková A., Grulich J., Havranková E., Zwinger R., Borna I = ti, kteří
budou jezdit na turnaje při 4 a více účastnících. Předpokládám Hasík K. ml. na minižactvo,
Filipková A. na žactvo, Havranková E. a Zwinger R. na kadety a juniory.
Zwinger R. – není problém, není nutné předem rozdělovat, kdo kam a řešit teď, na podzim si to
rozdělíme, aby nikdo nejel více než jednou měsíčně rozhodovat, akorát ve zkouškovém období
leden a červen to já s Evou nemůžeme.
Hasík K. st. – Kája ml. bude rád rozhodovat, líbilo se mu to ve Zlíně, chce v rozhodování
pokračovat.
Borna I. – jak nadále podpoříme výsledky na závodech – vyúčtovávání závodů, úpravy a
zpřesnění pravidel vyúčtování, nemáme vyjádřené přesně nutné doprovody „netrenéry“ a jejich
vyúčtování a jak dále.
Zwinger R. – upravit, proplatit startovné pouze těm, kteří se umístili, cestovné nechat tak jak je.
Borna I. – zvýšit příspěvky ???
Zwinger R. -jsme nejlevnější sport, většinou se platí 2000-2500 Kč za půl roku.
Laryšová J. – tak 1500 Kč ???
Hasík K. st. – zvyšujme postupně, teď třeba na 1200 Kč za pololetí. Skokové zvýšení znamená
odchod většiny dětí.
Borna I. – píšu návrh do usnesení – 2400 Kč oddílové příspěvky + 100 Kč členské příspěvky za
rok.

6. Usnesení
Valná hromada schvaluje výsledovku za rok 2015 ze dne 9.1.2016.
Valná hromada schvaluje výnos o úhradě nákladů na závody.
Úhradou nákladů za závody – „příspěvek oddílu“ – se rozumí startovné, cestovné a nocležné.
„Příspěvek oddílu“ bude poskytnut šermířům za umístění na 1.-3. místě nebo za umístění do 8.
místa při 24 a více účastnících na turnaji. Startovné bude proplaceno pouze tomu šermíři, který
se umístil na 1.-3. místě nebo do 8. místa na závodech při 24 a více účastnících, i když ve vozidle
cestovalo více účastníků. Cestovné bude proplaceno ve výši 1 Kč/1 km/1 šermíř ve vozidle.
Cestovné za rozhodčího a trenéra bude vyplaceno v případě, že jeden ze šermířů vezených v
účtovaném vozidle dosáhl na vyplácení dle pravidel za „umístění“ (viz výše). Nocležné bude
rovněž proplaceno pouze tomu šermíři, který se umístil na 1.-3. místě nebo do 8. místa na
závodech při 24 a více účastnících, i když ve vozidle cestovalo více účastníků. Nocležné je
možné vyplatit maximálně do 500 Kč/1 noc/1 šermíř. Nocležné rozhodčímu a trenérovi bude
proplaceno vždy.
Při splnění výše uvedených kritérií si žadatel vyplní cestovní příkaz, ke kterému musí vždy
doložit příslušné doklady a nahoře uvést poznámku „výdaj dle usnesení VH z 23.5.2016“.
Na finále MČR oddíl vždy proplatí startovné a cestovné všem našim nominovaným na MČR.
„Příspěvek oddílu“ není možné vyplatit v případě, pokud budou peníze v rozpočtu oddílu již
vyčerpány.
„Příspěvek oddílu“ bude vyplácen v pořadí, tak jak bude předáno vyúčtování ze závodů
hospodáři oddílu.
Nároky na úhradu nákladů na závody se nepřevádí do dalšího roku.
Sponzorský dar:
Pokud se šermíři zúčastnili závodů a nesplnili ani jedno z kritérií pro úhradu nákladů na závody
(„příspěvek oddílu“), vyplní si cestovní příkaz. Výdaje mohou být účtovány v souladu se
zásadami vyúčtování cestovních nákladů určenými vyhláškou MF ČR pro daný účetní rok.
Účastníci se složí na cestovné a nocležné svému rozhodčímu, který je povinně musel doprovázet
na turnaj šermu.
V rozpočtu oddílu se to projeví jako mimořádné oddílové příspěvky nebo sponzorský dar.
Cestovní příkaz bude předán k vyúčtování ekonomce TJ Slezan Opava do příjmů jako
sponzorský dar a do výdajů jako normální výdaj. Účetní výsledek bude „0“. Na cestovním
příkaze nahoře bude poznámka – „sponzorský dar“.
Valná hromada schvaluje zvýšení příspěvků takto:
- oddílové příspěvky z 2000 Kč/1 rok na 2400 Kč/1 rok
- členské příspěvky zůstávají stejné – 100 Kč/1 rok
(oddílové příspěvky platí ten, kdo aktivně využívá tělocvičnu a rovněž se automaticky stává
členem oddílu; trenéři vedoucí tréninkové jednotky jsou od placení oddílových příspěvků
osvobozeni; členské příspěvky platí všichni (rodiče, příznivci šermu, …), kteří chtějí mít status
člena oddílu šermu TJ Slezan Opava)

