
Zápis z valné hromady oddílu šermu pro rok 2006  ……19.12.2007 
1.v 18:00 začátek v tělocvičně šermu  
Ivo Borna , Jiří Hruška, Hana Škrobánková, Adam Válek 
2.volba předsedajícího -Borna 
3.volba zapisovatele - Borna 
4 .nový bod : 
přijetí rodičů dětí za  členy oddílu a složením členských příspěvků na místě: 
Petr Mačkal, p.Jana Nováková, p.Denisa Zwingrová, p.Zdena Remešová, Marek Pepřík, Petr Šiffner 
a nepřítomný Ladislav Kadlec 
5.Seznámení s výsledkem  dotazníku k činnostem oddílu viz.VyslDotaznik.pdf 
 
6.výroční zpráva za rok 2006: 
- výsledky čteno ze „sezona 2005/2006“ na internetu  
- čerpání rozpočtu   
- návrh rozpočtu na rok 2007 
- stav pokladny oddílu 
 
7.Různé 
- trenér Borna - soustředění v Bystřici 
- p.Remešová - doprovody na závody 
- trenér Borna - čerpání na SPJ Bratislava a  MEJ v Poznani  
 
8.Diskuse 
Borna – výpočty úhrad při získání dobrých umístění, předběžný odhad, že  výběru z oddílových příspěvků 
52 000 Kč za ro  bude vyplaceno mezi 10-20 000 Kč za umístění na turnajích. 
p.M.Pepřík nevidí problém, jenom se diví , že Slezan nám nehradí naši činnost.  
Odpověď - situace a částky vysvětlil Ivo Borna 
p.Z.Remešová vidí vyplácení závodu jako velmi motivační nejen pro závodníky , ale i pro rodiče. 
p.Zwingrová, p.Nováková, p.Šiffner, p.Mačkal souhlasí. 
 
8.Návrh usnesení 
Návrhy do usnesení Valné hromady: 
Členové budou platit: 
- 200Kč/měsíc (25Kč/trénink=8tréninků/měsíc) + 50Kč členské příspěvky 
- pro členy neúčastnící se pravidelně společného tréninku a trénující individuelně platí 25Kč účast na 

tréninku a 50Kč členských příspěvků  za rok 
a potom oddíl bude  vyplácet : 
- při umístění na 1-3 místě výdaje za cesťák (bez stravného),ubytování a startovné 
-     při umístění .5-8 při 24 a více účastnících nebo v prvních 10% výdaje pouze  za cestování. 
Klíč k výpočtu úhrad cestování: 
-    1Kč x km x počet šermířů přivezených v autě = úhrada auta za soutěž 
 
Valná hromada schvaluje výdaje 2.pololetí 2007 : 
Oddíl zaplatí výdaje za nominační turnaj na MEJ - SPJ v Bratislavě částka …………3 903,- 
Oddíl zaplatí výdaje za materiál nutný pro účast na SPJ  a MEJ částka………………5 472,- 
Oddíl zaplatí výdaje Milanu Klemšovi za účast na MEJ v Poznani částka   …………5 518,- 
                                                                                                                                     14  893,-Kč 
Přítomní 11 z 29 dospělých členů = schůze valné hromady není usnášeníschopná: 
9.Usnesení nebylo možno přijmout , protože se nesešlo více než 50% dospělých členů oddílu šermu. 
Proto předseda oddílu svolává : 
další Výroční Valnou hromadu oddílu šermu na 11.1.2007 v 19:30 
Zapsal Ivo Borna 
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Ukončení valné hromady oddílu šermu asi o 20:00 hod 
 
Přítomní 11 z 29 dospělých členů = schůze valné hromady není usnášeníschopná: 
23003 Borna Ivo  Trenér 
23046 Hruška st.              Jiří  Trenér 
23169 Remeš Radek    
23177 Válek Adam   
 Škrobánková Hana   
Rodiče přijatí za členy oddílu :  
 Šiffner Petr   
 Mačkal Petr   
 Zwingrová Denisa   
 Pepřík Marek   
 Remešová Zdena               
 Nováková Jana   
Přítomní bez hlasu: 
23160 Martínek Vojtěch 91  
23153 Kadlecová Veronika 91  
23159 Břečka Jan 92  
23178 Zwinger Robert 92  
23165 Novák Josef 96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borna Ivo: 
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Činnosti které vykonávám: 
 
Tréninky – 2 x týdně 17-20 = 3 hod x 2 = 6 hodin  (s praci  11 hodinová směna ) 
Vykonává u fleretu - Borna Ivo, Hruška Jiří st., u savle - Hoschna Jan 
 
Závody – průměrně 1 den z víkendu  od 7 – do 20 hodiny: 
- řídit, koučovat , rozhodovat a řídit zpět = pěkná naplněná 12 hod směna 
 
Opravy  fleretů – asi 3 ks týdně po 1 hodině /ks = 3 hodiny (většinou středa až do 19 hod = opět 11 
hodinová směna 
Opravy materiálu pro šermování v tělocvičně a na závodech 
Dovoz a odvoz planšů pro závody 
 
Administrativa - vyúčtování činností,  
 
Webové stránky: www.okpb.cz/serm přibližně 3 hodiny týdně 
 
Suma Borna pro oddíl týdně:    24 hodin více nejsem schopen 
 
Činnosti, které se dají předat na jiného člena i nečlena: 
1) nástěnka před tělocvičnou – obrázky, aktualizace – někdo, kdo má přístup na internet a přístup 

k tiskárně a udělá vše zadarmo – já už to nestíhám 
2) začněte někdo opravovat flerety p.Kadlec Radek Remeš a šňůry J.Hruška  za mně ihned a na tréninku 
3) vyberte si někdo z rodičů skupinu s kterou pravidelně budete jezdit: 
Remešovi a Kadlec žačky, kadetky(Remešová, Kladlecová, Morongová, Havránková) 
Pepříkovi a  ????   žáky  (Pepřík, Milich, Brečka, ) 
Zwingrovi a ????   ml.žáky (Zwinger, Novák, Klocek, Halátek) 
Šiffnerovi a  ????   kadety (Šiffner, Grulich, Marinek, Dombek) 
Mačkalovi ???       juniorky, seniorky (Mačkalová, Macíková, Škrobánková, Trčková, Rytířová)  
Borna I.                 juniory, seniory     (Klemš, Borna Fr.., Pavelek, Vájčner, Válek) 
4) zajistit pravidelný úklid (nepravidelně provádí trenér Figala , Hruška , Borna, ) 
5) rozjet 3 planš = ještě 1 aparát a nainstalovat vedení – u „oken“ 
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