
Valná hromada oddílu šermu TJ Slezan Opava za rok 2013 se konala v úterý 4.3.2014,
sraz v šermírně TJ Slezan Opava
Platně registrováno v září 2013 u pani Duškové 45 členů, z toho je 23 nad 18 let. Kvórum pro přijetí ozhodnutí  na VH
je 12 hlasů. Přítomno na VH 12 hlasů s hlasem rozhodujícím (nad 18let musí hlasovat „PRO“ 12 z „přítomných“ ):
I.Borna (+puvoár  za A. Bornová, Fr.Borna, M.Klemš,L.Pavelek, I.Moravová,)
J.Hruška (+puvoár za J.Hruška ml.),
J.Grulich, D.Zwingrová, , J. Hoschna, Eva Havránková

2.Zpráva o činnosti spojená se zprávou o hospodaření 2013 - přednesl – Ivo Borna:
Podrobná výsledovka z účetního programu TJ Slezan oddíl šermu
náklady=výdaje………………………………………………………………………………-281 447.00 Kč
(cestovné, startovné, sportovní tábor v Bystrici, náklady na pořádání závodu v Opavě, licence FIE a startovné na ME
Budapešť, MS Poreč, atd. ……podrobné dle řádků výsledovky – koluje mezi vámi)
příjmy…………………………………………………………………………………………280 172.00 Kč
(příspěvky členské a oddílové, příspěvky mimořádné na sportovní tábor, sponzorské dary, příjmy ze startovného z
pořádaných závodů v Opavě, dotace od městana ME+MS, grant na Opavský listopad, atd. podrobně dle řádků
výsledovky – koluje mezi vámi).
Výsledkem našeho hospodaření roku 2013 je schodek ……………………………………….- 1 275.00 Kč
vstupní částka byla 1.1:2013 (vytvořena přebytky z let minulých především 2002-2006)  …  43.690.77 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K 1.1.2013 byl stav pokladny oddílu šermu ………………………………………………    +42.415.77 Kč

Zpráva o činnosti:
Šerm TJ Slezan Opava – shrnutí výsledků 2013: Šermujeme zbraní nazývanopu FLERET
Naši nejúspěšnější šermířkou je Eva Havránková - Ukončila sezonu 12/13 v kategorii kadetky (do 17 let)
jako Mistryně republiky a vítězka Českého poháru. Spolu se Seidlovou, Lasákovou a Filipkovou vybojovalo
družstvo kadetek zlaté medaile na MČR. Jako nejlepší kadetka byla na ME Budapešť a MS Poreč. Celkově
skončila na 3.místě v seriálu MČR seniorek a stejně tak na 3.místě i v seriálu MČR juniorek, tím si zajistila
místo v české reprezentaci následující sezonu 13/14. Od září byla ma SP (světovém poháru) juniorek v
Budapešti, Bratislave,Lucemburku,Bochumi a Lešně. Vyhrála juniorky v Ostravě a v Praze. Zatím si drží
v sezoně 13/14 první místo v seriálu Českého poháru juniorek a 3.místo v seriálu MČR seniorek.
Podrobnosti aktuální výsledky na linku zde: http://www.serm.opava.cz/products/eva-havrankova-1996-
serm-fleretem/
Dalším naším úspěšným šermířem je Robert Zwinger 2. místo v seriálu MČR kadetů a stejně 2.místo
seriálu Českého poháru kadetů. Družstvo kadetů Zwingr, Lasák, Rimel, Florýk vybojovalo bronzové
medaile na MČR.. Z účastnil se na ME Budapešť i MS Poreč. Nyní v sezone 13/14 je v juniorech na
3.místě. Byl na SP juniorů v Bratislavě a Lešně. Vyhrál juniory v Brně a v Opavě. Je členem juniorské
reprezentace ČR. Podrobnosti aktuální výsledky na linku zde: http://www.serm.opava.cz/products/robert-
zwinger-1996-serm-fleretem-nekdy-i-savli/

Žák Ondřej Lasák vyhrál s náskokem přes 100 bodů seriál MČR i žákovský Český pohár. Na ME v
Budapešti v kategorii kadetů nej výsledkem z CZE (53.místo) postoupil na 1.místo v Českém poháru a
4.místo v seriálu MČR. V jeho účasti na MS Poreč zabránilo akutní onemocnění. Jako velmi nadějného
šermíře si ho vybralo tréninkové středisko mládeže v Ostravě, kde od září 2013 šermuje. Podrobnosti
aktuální výsledky na linku zde: http://www.serm.opava.cz/products/ondrej-lasak-1999-serm-fleretem/
Mezi nejlepšími šermíři a šermířkami v osmičlenných semifinálech nám pravidelně v minulé sezoně 12/13
končili v žácích Martin Florýk, v mladších žácích Matěj Bohdal, v žačkách Klára Lasáková, Alžběta
Filipková, v mladších žačkách Sára Hasíková.
V seniorské reprezentaci v šermu šavlí je již 4 roky Jan Hoschna. Je pravidelným účastníkem SP
(světových pohárů) v Budapešti, Amstrodamu, Barcelone, Londyně, Sosnowci, Katowicich a na ME a MS v
šavli. Pravidelně se účastní jako hostující tréninků šavle v polském Sosnowci. Již 10 let se drží v osmičce
nejlepších šavlistů ČR. Chová se velmi skromně a nenápadně, nedává o svých výsledcích moc vědět a
zatím nevychovává žádné mladé šavlisty, pouze pomáhá ve fyzické přípravě fleretistů.

3.Plán činnosti:
přednesl – Ivo Borna : zůstává stejný jako v minulých letech
Startovat na MS Plovdiv – Eva Havránková a Robert Zwinger
Zúčastnit se ve všech věkových kategoriích, s pomocí doprovázejících rodičů, co nejvíce žebříčkových závodu, aby
postoupilo z našeho oddílu co nejvíce šermířů do finálových turnajů M ČR.
Stále je finančně podporovat za finálová umístění vyplacením startovného a cestovného dle usnesení .
Opět finančně podpořit žebříčkově nominovaným účast na finále MCR bez ohledu na konečný výsledek finálového
turnaje MČR . Účetně je podpora možná vždy maximálně do výše vybraných příspěvků za pololetí 2013.



Omezení - kdo nezaplatí oddílové příspěvky v plné výši 1000,-Kč/pololetí nebude podpořen.Pokus 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 daru nebo příspěvků z FKSP nebo příspěvku zaměstnavatele. Oddíl hradí opět účast
dozorujícího trenéra. Doporučuji  -  sledujte i své zdravotní pojišťovny, přispívají na dětský tábor .

Pokud náhodou vyjde nebo nevyjde  projekt podaný na MŠMT, potom pokusit se vlastními silami a prostředky o
vytvoření čelní zdi s oknem a dveřmi a do té zdi  přemístit HUP, aby v budoucnu nezůstal v šatně. Tím se vytvoří
"izolační štít" tzv.nové předsálí tělocvičny a tedy potom můžeme odstranit sádrokarton mezi chodbou a tělocvičnou.

Diskuse:
I.Borna Soustředění v Bystřici 2014 – předpokládám , že doprovod bude dělat Jakub Grulich nebo Eva Havránková
dozor děvčat a Robert Zwinger dozor chlapců, oba budou mít o prázdninách již 18 let , tak mohou vykonávat dozor.

p.Laryšová - Jak to dělají s ubytováním rodiče mladších dětí?
I.Borna - Rodiče mladších dětí , kteří nevydrží sami bez rodičů, si většinou zařídí ubytování mimo skupinu šermířů
např.Selský dvůr, Myslivna apod., někdy i se skupinou šermířů přímo na internátu Zemědělské školy, např. loni rodiče
ze Zlína - Ondruškovi.

E.Havránková – jak to bude s přispěním na MS Plovdiv ?
I.Borna - Přispění na MS 2014 juniorů/juniorek Plovdiv - zatím sondujeme možnosti , podáme žádost na město Opava.
Taky musím  zjistit přibližné náklady.

I.Borna - Bílá Opava –2014 – organizace přípravy tělocvičny v kolizi s vyhlášením sportovních kolektivů v divadle, jak to
provedeme? Dle dispozic obsazení tělocvičny budeme „možná“ moci pokládat v pátek už v 17:30.
J.Hruška – dej na papír plánek s rozmístěním věcí a hlavně ať jsou planše už složené na Tyršáku ať nepotřebujeme
 „dodávku“  a rudla k dispozici , určitě přijde dost lidí i bez vyhlašovaných v divadle.
J. Hoschna – jo, odpustím si důležitý trénink před šavlovými závody v Brně a přijdu.
p.Zwingrová – přijde v sobotu a v neděli  i s Robertem k počítači a vybírání startovného atd.

Usnesení:
Valná hromada
 schvaluje účetní závěrku a plán činnosti na rok 2013
hlasování 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
Pokračování v rozšíření tělocvičny ponechat rozhodnutí na VV,termín konec května
hlasování 12 pro, 0 zdržel, 0 proti

výnos o úhradě nákladů na závody:
„Příspěvek“ za umístění 1-3místě  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 2osoby doprovod, na 12šermířů 3osoby doprovod) . Na „Cestovním příkaze“ nahoře bude uvedeno "výdaj dle
usnesení VH2013" - 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 sponsorský dar a do výdajů

jako normální výdaj, na Cestovní příkaze nahoře bude poznámka – "sponsorský dar".
hlasování 12  pro, 0 zdržel, 0 proti

Závěr:
Všechny body probrány, ukončuji dnešní VH vztahující se k roku 2013.

Zapsal : Ivo Borna


