
Valná hromada za rok 2009 se konala v tělocvičně šermu 15.prosince 2009,
v 18 hodin
Přítomní: Borna Ivo,Hruška Jiří,Hoschna Jan, Grulich Jakub, Zwingrová Denisa, Richtar David, Kadlecová
Veronika, Zwinger Robert
Kvórum pro hlasování - prostá většina přítomných

1.Úvod: volba předsedajícího - hlasování 6 pro,1 zdržel,0 proti => Ivo Borna
volba zapisovatele návrh - hlasování 6pro,1zdržel,0proti => Kadlecová veronika
během krátké doby zjištěno, že neví, co je zápis na VH, tak zapisovatel
změněn na Ivo Borna

2.Zpráva o činnosti:
Seznámení s výsledky - Výsledkově jsme ještě na tom dobře v ml.žactvu a žactvu , ve starších kategoriích jsme
šli výsledkově dolů, důvodem je, že se starší ročníky nepravidelně zúčastňují závodů. Dle jejich vyjádření
protože závody jsou daleko - Praha, Liberec a za další nejezdí s nimi trenér, aby jim poradil.
Reakce trenér Borna - nejsem schopen se účastnit všech závodů, dávám teď přednost žactvu, protože Ti nejvíce
potřebují pomoc a poradit. Přemluvte i ostatní trenéry ať s Vámi jezdí.
Reakce trenér Hoschna - jezdím pravidelně na závody v šavli, jezděte se mnou, dělejte šavli.
Reakce trenér Hruška - tréninky ano, závody v Opavě ano, ale mimo Opavu se mnou nepočítejte.
Závěr k výsledkům - je třeba jezdit hlavně s rodiči nebo ti starší samostatně.

3.Zpráva o hospodaření
předložena výsledovka z účetnictví TJ Slezan oddíl šermu,zatím vypadají výsledky:
stav pokladny dne 31.12.2008 ..98.391,-Kč
náklady roku  k 23.11 celkem 2009.........66,001,-Kč
příjmy k 2009 k 23.11.2009 ...............51.651,- Kč
ztráta samostatného roku 2009 k 23.11 ..- 14.350,-Kč
v pokladně je k 23.11.2009.....84.041,-Kč hlavně z minulých let
ve výsledovce z 23.11.nejsou ještě všechny příspěvky, které někteří ještě nezaplatili a určitě do konce roku
zaplatí. Přibližně se jedná o 21.000,-Kč, takže teoreticky skončíme rok 2009 ..+7000,-Kč
celkově bude v pokladně 31.12.2009 ...přibližně... .105.000,-Kč .
- Výdaje za bodovaná místa - motivace využily jen děti, zatím jen Havránková, Zwinger, Rimel, ostatní zatím na
tuto motivaci nedosáhli. Utraceno zatím něco přes 15.000,-Kč
- Výdaje za splnění fyz.kritérií - loni motivace využil pouze David Richtar, zatim asi 4000,-kč, rozpočet unese
takové další 3 sportovce plnící fyz.kritéria.
- Navrhuji znovu do usnesení sjednotit přesnou formulaci k výdajům, jak se bude konkrétně provádět
vyúčtování, protože není stále všem jasné.

4.Diskuse:
Možnost rozšíření tělocvičny – Borna
První krok přesunutí sociálek do prostoru mimo obdélník 12x18. Rozpočet na vytvoření šatny a dvou sprch a
dvou záchodů od firmy GRIGAR dle všech norem pro sociálních zařízení u tělocvičen a podmínek pro stavební
povolení 936tisíc. Schůzka s vedením Slezanu zatím určena na Leden 2010.

Časoprostor pro fleret  a šavli a rozložení času trenérů mezi mladší a starší:
Kadlecová - malí mají končit v šest a my máme mít volnou tělocvičnu, vadí mi, že se nám starším věnují trenéři
až okolo 19 hodiny.
Richtar - taky mi to vadí, ale chápu, že před závody se musí dát žákům větší prostor, ale jen před jejich závody.
My velcí chceme taky tu samou pozornost před závody.
Reakce Borna:
Za prvé v 18:00 jste vy velcí tady vetšinou pouze vy dva,tak Vám část tělocvičny stačí. Jste už velcí a
samostatní, tak mě na rozcvičení, průpravná cvičení a nohy nepotřebujete. Rozcvičte se, procvičte si nohy samy
a v 18:45 se vám už začnu věnovat na škole. Pokud chcete něco systémově změnit, začněte se scházet všichni
skutečně před 18hod v šatně, dle seznamu vás má být 16. Převlečení a všichni najednou v 18:00 vejděte do
tělocvičny a slibuji pokud Vás bude alespoň 6 - Kadlecová, Milich, Richtar, Zwinger, Rimel, Havránková, tak
okamžitě končím trénink malých a začínám se okamžitě zabývat s vámi. Takto, je lepší mladší pozdržet (Lasák,
Lasáková, Bernard, Florýk)  a nechat je ještě zašermovat mezi sebou a případně s Vámi. Ale musíte se začít
rozcvičovat hned v 18:00, abyste byli schopní se zapojit, tak jak to teď dělá většinou Robert Zwinger a ne na nás
jen koukat.

- Ostatní - Borna je možno koupit 3zbraňový přístroj s ukazatelem skore a času za 600EUR to je okolo 15000,-
Kč - návrh do usnesení - zakoupit.

Hoschna - podpořit ještě motivaci pro ježdění na závody zaplacením čepelí, které zlomí závodníci při závodech -
návrh do usnesení - zakoupit čepele .



8.Usnesení:
Návrhuji:
A.Sjednotit a upřesnit výnos o vyplácení takto:
za umístění 1-3 za umístění do 8.místa na závodech při 24 a více účastnících a placení účasti na finále MČR
všem nominovaným. Doprovod nebo závodník sám (např.D.Richtar) vyplní "Cestovní příkaz" a v něm za auto
1Kč/1km/šermíř vezený v autě nebo uvede účtenky vlak, autobus, tramvaj + úhrada za noclehy maximálně do
výše 500Kč šermířům a 1 doprovodu na 1-4 šermíře (na 8 šermířů 2osoby doprovod, na 12šermířů 3osoby
doprovod)- na Cestovním příkaze nahoře bude uvedeno "výdaj dle usnesení VH2009" - stačí pokud jeden z nich
dosáhl na vyplácení "za umístění"
Pokud se šermíři zúčastnili závodů a nesplnili ani jedno z kritérií pro úhradu, vyplní doprovod nebo šermíř sám
úplně stejně "Cestovní příkaz" a šermíři se složí na všechny náklady a podělí se i o úhradu noclehu svému
doprovodu." Cestovní příkaz bude předán k vyúčtování na TJ Slezan do příjmů jako sponsorský dar a do výdajů
jako normální výdaj, na Cestovní příkaze nahoře bude poznámka - "sponsorský dar".
Usnesení hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0

B.Jednat o stavebním rozšíření tělocvičny a formách úhrady, tak ať to nenaruší činnost oddílu šermu.
Usnesení hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0

C.Koupit další 3zbraňový přístroj "FAVERO" s ukazatelem skóre a času za 590 EUR
Usnesení hlasování: pro 5, proti 2, zdržel 0

D.nakoupit náhradní čepele do zbraní 6šavle, 6 fleret a pokud je závodník zlomí na závodech, tak vydat čepel
proti zápisu.
Usnesení hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0

9.Závěr: všechny body vyčerpány, děkuji za účast.Borna


