VH oddílu šermu TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 20
19.4.2018 – v 18:30 hodin v šermírně oddílu
Zápis valné hromady oddílu šermu za účetní rok 2017
1. Úvod – kontrola členské základny a usnášení schopnosti VH
- K 31.12.2017 byla členská základna šermířského oddílu 71 členů oproti 45 členům
v roce 2013 před rekonstrukcí šermírny
Z toho je 29 členů ve věku nad 18 let s hlasem rozhodujícím na valné hromadě.
Přítomno je zde na VH 20 hlasů (na Bornu delegovali hlasy: Petr Lasák a Moravcová
Irena, na Roberta Zwingra delegovali hlasy: Eva Havranková a Denisa Zwingrová)
Nepřítomno: 9 se ani neomluvilo
2.
3.
4.
5.

Volba předsedajícího – Borna – schváleno 20 hlasy
Volba zapisovatele - Borna – schváleno 20 hlasy
Schválení pořadí bodů VH – pořadí bodů jak bylo navrženo 20 hlasy
Výroční zpráva za rok 2017– výsledky přednesl Borna I.
V sezóně 2016/2017 jsme se účastnili na turnajích šermu fleretem v kategoriích :
- seniorky umístění na MČR : 1. Místo Eva Havranková - mistryně republiky,
v seriálu ČP : 2.místo Eva Havranková, 21.místo Theuerová
- senioři na MČR: 3.místo Robert Zwinger
v seriálu ČP : 6. Robert Zwinger, 33.V.Nevřela, 35.V.Kryšpín, 35. i M.Onderka,
- juniorka a to pouze v seriálu ČP: 18.A.Teheuerová,
- junioři umístění na MČR – v jednotlivcích nikdo nepostoupil
a na MČR družstev - 5.místo ve složení – V.Nevřela, K.Hasík, M.Grufík
v seriálu ČP: 23.V.Nevřela, 26.M.Onderka,27.V.Kryšpín,
- kadetky pouze v seriálu ČP: 12.A.Theuerová
- kadeti pouze v seriálu ČP: 24.M.Grufík,
- žačky na MČR : 9.E.Hasíková, 12.M.Volovská, 13.B.Zezulová, 20.T.Stupňová
a na MČR družstev: 4.místo (M.Volovská,B. Zezulová,E. Hasíková,T.Stupňová)
v seriálu ČP: 10.E.Hasíková, 13.M.Volovská, 14.B.Zezulová, 20.T.Stupňová,
26.V.Blaževičová, 26. i N.Jonášová, 26. i L.Kolenovská
- žáci umístění na MČR: 2.M. Grufík, 14. M.Laryš, 20.V.Kolář, 21. J.Hasík
,
26.M.Hudymač, 31.V.Bernard
a na MČR družstev: 6.místo (Grufík, Hasík, Laryš) a 9.místo: (Hudymač, Kolář,
Zapletal, Bernard)
v seriálu ČP: 3.M. Grufík, 14.J.Hasík, 16.M.Laryš, 23.V.Kolář, 25.M.Hudymač,
32.V.Bernard, 51.J.Zapletal, 51.P.Štěpnička
- mladší žačky na MČR : 9.B.Zezulová,.. bohužel žádné družstvo
v seriálu ČP: 5.B.Zezulová, 7.M.Volovská,19.L.Kolenovská a A.Miková,
24.V.Kropáčová

- mladší žáci na MČR : 6.J.Hasík, 11.M.Hudymač, 13.M.Laryš, 14.Zapletal,
21.T.Koráb, 29.Š.Koráb,37.P.Štěpnička, 49.L.Sosna, 53.M.Kavecký,
a
na
MČR
družstev:
2.místo
(J.Hasík,M.Laryš,T.Koráb)
a
7.místo(M.Hudymač, J.Zapletal,Š.Koráb)
v seriálu ČP: 4.J.Hasík, 12.M.Hudymač, 13.M.Laryš, 19.Zapletal, 25.T.Koráb,
33.P.Štěpnička, 38.Š.Koráb, 49.L.Sosna, 53.M.Kavecký
- mini žačky
na MČR 5.A.Miková, 7.A.Kropáčová, 10.V.Kropáčová
na MČR družstev 4.místo na MČR (A.Miková,.A.Kropáčová, V.Kropáčová)
v seriálu ČP: 6.A.Miková, 7.A.Kropáčová, 11. V.Kropáčová, 14.L.Kolenovská,
20.V.Blaževičová
- mini žáci
na MČR: 3.T.Koráb, 8.P.Štěpnička,12.M.Kavecký
na MČR družstev: 6.místo (T.Koráb, M.Kavecký, P.Štěpnička)
v
seriálu ČP:
3.T.Koráb,8.P.Štěpnička,13.M.Kavecký,14.L.Sosna,
29.L.Sypták a M.Peréz.
- Pro zlepšení výsledků jsme ze zájmu rodičů vytvořili 3 členné skupiny
speciálních tréninků fleretu na pondělky, středy a pátky vedené trenéry Evou a
Robertem.
- Většina našich mladých aktivních šermířů jezdí i do zahraničí (Polska,
Slovenska, Rakouska a Německa) jeli Hasíkovi J., Hudymač M., Kolář V.,
Koráb T., Laryš M., Štěpnička P., Hasíková E. a S., Theuerová A., Volovská M.,
Zezulová B.
- M.Grufík už i na čtyři Evropské poháry kadetů Budapešť, Mödling, Bratislava,
Varšava,
- ME a MS Kadeti a Junioři v 2017 Plovdivu se nám nikdo nenominoval
- ME U23 Minsk, Bělorusko – se nominovali Eva Havranková a Robert Zwinger,
nejelo se. I.Borna jet nemohl, doprava s J.Hoschnou autem nevyšla , na jiné
varianty už nezbyl čas.
- ME seniorů 2017 Tbilisi – Eva Havranková nominovaná byla, ale bylo to nad
naše finanční možnosti
- MS 2017 Lipsko (Německo) nominovaní Eva Havranková a Jan Hoschna. Jan
Hoschna ve skupinách měl i zajímavé chvilky, seděli jsme s Evou u „jeho
planše“ a fandili, ale 1 vítězství, na postup do eliminace nestačilo a skončil na
105.místě. Eva Havranková ve skupinách pěkně potrápila Masialas z USA 3:5,
Goldie z Kanady 3:5 a Lu z Honkongu 3:4 , povinně porazila Indku. V 1 kole
skupin vyhrála pouze 1 utkání, na postup do eliminace to také nestačilo, celkově
skončila na 76.místě , R. Zwingrovi se nepodařilo nominovat, protože
v seniorské kategorii není v Českém poháru do 4. místa

6. Zpráva o hospodaření
Čerpání rozpočtu – z výsledovky 1-12/2016 – k nahlédnutí byla předložena
příjmy (členské, oddílové příspěvky, sponzorské dary a dotace z MŠMT, MS kraje)
………………..………………………………………………………847.795,-Kč
Dotace MS kraj …………….25.585 na materiální vybavení
Dotace MSMT ……………..80.000 vázaná na odměny trenérům - 6 fleret , 2 šavle
Příjmy z námi pořádaných soutěží , sponsorké dary rodičů a šermířú.742.210,-Kč
výdaje (příspěvek při umístění závodníků na turnajích, za účast na MČR, upgrade
aparátů a
kabelů do navijáků v šermírně, spotřební materiálna opravy
oddílového vybavení, ceny do soutěží, odměny rozhodčím, DPP osmi trenárům)
…………………………..……………………………………………768.941,-Kč
přebytek
……...……………………………………………………………… 78.854,- Kč
- Z minulých let počítejme se zůstatkem …k 31.12.2016………….+ 9.709,70Kč
stav „podúčtu oddílu šermu“ k 31.12.2017

………….………88.563,70Kč

Předpoklad čerpání z rozpočtu na rok 2018:
Udržet vyrovnaný rozpočet …………………………………..příjmy-výdaje ≥ 0
Výdaj účast na MČR 2017/2018…..……………………..…………..40.000,-Kč
Opravy a doplnění oddílového materiálu…………………………….30.000,-Kč
odměny 8 trenérům za rok celkem (musí dodat MŠMT jinak 0)…...140.000,-Kč
Šermířská soustředění (úhrada sponzorskými dary rodičů)…… …..100.000,-Kč
10 turnajů v každé kategorii fleretu (sponzorskými dary rodičů) asi 480.000,-Kč
10 turnajů v kategorii šavle (sponzorskými dary-Hoschna a spol.) 300.000,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem předpokládané výdaje…………………………………. 1.090.000,- Kč
Příjmy … především sponzorské dary sponsorké dary rodičů a šermířú, dotace MS
kraj, MŠMT, dotace z města, příjmy ze startovného námi pořádaných soutěží.
7. Diskuse
- vyhodnocení extra tréninků – I.Borna – je vidět větší účast na turnajích u členů extra
skupin.
- změny standardních tréninků před MČR dle I.Borny tak, aby sestavované družstva
již trénovala spolu, aby věděli jak se vzájemně povzbuzovat a co mohou od sebe
očekávat
- účast na soustředěních, předpokládáme účast v Bystřici 12 lidí, v Polsku 10 lidí,
Brno 2 lidi
- úhrady při účasti na MČR, příspěvek při umístění na turnajích a z oddílu úhrada
povinně stavěných rozhodčích
- zbrojíř zpráva – přednesl Karel Hasík starší – nedaří se pokrýt náklady na materiál
používaný při opravách, občas se něco nepovede, atd., z připomínek v diskusi

vyplynulo : při předání fleretu k opravě se bude vybírat paušál 20,-Kč na úhradu
použitého materiálu.

8. Usnesení
1.Valná hromada schvaluje:
- výroční zprávu
- zprávu o hospodaření ( výsledovku 31.12.2017) – hlasování – schváleno 20 hlasy
2.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 šermíři, který se umístil na 1.-3. místě nebo do 8. místa na
závodech při 24 a více účastnících plus těm šermířům, co s ním cestovali v autě ve výši 1
Kč/1 km/1 šermíř ve vozidle.
Cestovné + ubytování za rozhodčího se vyplácí, když jsme povinně musely postavit
rozhodčího dle výnosu STK ČSS nebo to požadují propozice turnaje
Cestovné + ubytování za trenéra bude vyplaceno v případě, že jeden ze šermířů vedených
trenérem na turnaji dosáhl na vyplácení dle pravidel za „umístění“ (viz výše).
Nocležné se vyplácí šermíři pokud splní podmínky (viz výše) uvedené pro cestovné.
Nocležné je možné vyplatit maximálně do 500 Kč/1 noc/1 šermíř. Nocležné povinně
stavěnému rozhodčímu a trenérovi bude proplaceno vždy.
Na MČR oddíl proplatí startovné a náklady na dopravu ve výši 1 Kč/1 km/1 šermíř ve
vozidle. Nocležné je možné vyplatit maximálně do 500 Kč/1 noc/1 šermíř.
„Příspěvek oddílu“ není možné vyplatit v případě, pokud budou peníze v rozpočtu oddílu
již vyčerpány.
„Příspěvek oddílu“ bude vyplácen v pořadí, tak jak bylo předáno vyúčtování ze závodů
hospodáři oddílu.
Nároky na úhradu nákladů na závody se nepřevádí do dalšího roku.
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 19.4.2018“.
– hlasování – schváleno 20 hlasy
- při předání fleretu k opravě se bude vybírat paušál 20,-Kč na úhradu neplánovaně nutně
použitého materiálu. – hlasování – schváleno 20 hlasy

