
VH oddílu šermu TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 20 
27.6.2017 – v 16:30 hodin v šermírně oddílu 

 
 

Program valné hromady oddílu šermu za účetní rok 2016 
 
 
1. Úvod – kontrola členské základny a usnášení schopnosti VH 

- Laryšová J. – z 39 platících členů nad 18 let je přítomno 27 hlasů 
- přítomni – Borna I. (Borna F., Bornová A., Grufík T., Klemš M., Lasák P., Moravcová I., 

Nevřela V., Remeš R., Remešová Z., Zwingerová D.), Bornová Z. (Tobíková J.), Hasík K. st., 
Havranková E. (Havranek T., Zwinger R.), Hoschna J., Hruška J. st. (Hruška J. ml.), Laryšová 
J. (Laryš M., Miková V.), Onderka M., Štěpnička P., Volovská H., Volovský T. 

- VH je usnášení schopná. 
 
2. Volba předsedajícího – Borna I. – 27 pro, 0 proti, 0 zdržel 
 
3. Volba zapisovatele – Borna I. – 27 pro, 0 proti, 0 zdržel 
 
4. Schválení pořadí bodů VH – nikdo nic nenavrhuje, žádná změna programu 
 
5. Výroční zpráva za rok 2016 – výsledky přednesl Borna I. 

- 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. 

- V kategorii juniorů to bylo v sezoně 2015/2016 pro Evu a Roberta naposledy a další nadějní 
šermíři se nějak moc dopředu v umístění nehrnou. Může za to jejich nepravidelná docházka a 
hlavně i neúčast na turnajích. U mladších šermířů snaha je …  a do zahraničí (Polska a 
Slovenska) jeli – Grufík M., Hasíkovi J., Hudymač M., Kolář V., Koráb T., Laryš M., Sosna 
L., Štěpnička P., Hasíková E. a S., Theuerová A., Volovská M., Zezulová B., …. 

 
6. Zpráva o hospodaření 

- Čerpání rozpočtu – z výsledovky 1-12/2016 – k nahlédnutí byla předložena, vytištěno dne 
31.1.2017. 

 
příjmy (členské, oddílové příspěvky, sponzorské dary a dotace z MS kraje, města Opavy) 
………………..…………………………………………………………………….495.965,-Kč 
výdaje (přípěvky při umístění závodníků na turnajích, za účast na MČR, zakoupení aparátů a          
kabelů do navijáků v šermírně) 
…………………………..………………………………………………………….416.197,-Kč 
přebytek 
……...………………………………………………………………………………..79.768,-Kč 
stav pokladny oddílu (po přidání k zůstatkům z minulých let) 
…………………………..………………………………………………………….203.196,-Kč 
 



- „kostlivci ve skříni“ – očekáváme ještě stržení za vícepráce při rekonstrukci šermírny, a to 
částku ……………………………………………………………………… – 193.486,30Kč 

- počítejme se zůstatkem k 31.12.2016………………………………………….+ 9.709,70Kč 
 
- Splátkový kalendář byl dohodnut takto: 
 

– do 31.12.2015 …...66.000,00 Kč 

– do 31.12.2016……30.000,00 Kč 

– do 31.12:2017……30.000,00 Kč 

– do 31.12.2018……30.000,00 Kč 

– do 31.12:2019……30.000,00 Kč 

– do 31.12.2020……. 7.486,30 Kč 

---------------------------------------------- 

– celkem…………..193.486,30 Kč 
 
- Návrh rozpočtu na rok 2016 – důsledně vyrovnaný rozpočet na stránce příjmové i 

výdajové. V letošním roce očekáváme větší výdaje u příspěvku za účast na MČR, za umístění 
na turnajích, doplnění vybavení a pomůcek pro trénink, které využívají všichni šermíři v 
tělocvičně. Potřebujeme podpořit i rozvoj šavle, kde se „snadněji“ a levněji dají udělat 
výsledky, menší počty šermířů v kategoriích, kumulace soutěže do jediného dne ve všech 
kategoriích, start mladších i ve starších kategoriích(Ž v K, K v J, J v S,…). 

 
7. Diskuse 

FLERET 
- Borna I. – tréninky od září FLERET úterý a čtvrtek od 15:30–17:00 hod. začátečníci; 17:00–

18:30 hod. pokročilí; 18:30–20:00 hodina a více hod. vyspělí šermíři. 
Diskuse veliká 
- Volovská H. – musí se jim autoritativně poručit, na turnajích potřebujeme odborný dozor 

k dětem, já tomu nerozumím, ale rozhodčí si tam dělají, co chtějí. Jednomu dají žlutou kartu 
za pozdní příchod na planš, druhý karty neuděluje, mají v tom bordel. 

- Hasík K. – na tréninku je jich moc, vypadá to tak neorganizovaně a na turnaje s námi musí 
jezdit trenéři. 

- Laryšová J. – je třeba, ať trénink začátečníků neleží pouze na Bornovi I. a Hruškovi J.. 
- Hruška J. – už na tom pracujeme, pomáhá nám s malýma Onderka M. a pondělky Havranková 

E.. 
- Havranková E. – … ano bude se tomu věnovat určitě i s Robertem, na MČR se mi vedení dětí 

líbilo, celé září to půjde, ale v říjnu už začne VŠ a pak zbude záležet na rozvrhu. 
- Borna I. do usnesení: 
      Na konci prázdnin budou šermíři rozděleni hlavním trenérem do skupin a rozdělení bude 

zveřejněno na webu. Budou 3 skupiny: „dospělí“ šermíři, „pokročilí“ šermíři a začátečníci. 
Přidělení nebude definitivní. Pravidlo skupiny je, že ti nejslabší udávají tempo celé skupiny, 
kdo bude zdržovat ve skupině, bude přeřazen do lehčí skupiny, naopak kdo bude ve skupině 
vynikat, bude přeřazen do těžší skupiny, aby nezakrněl. 

ŠAVLE 
- Borna I. – tréninky jedné skupiny zůstávají ve dnech pondělí a středa od 17:00–19:00 hod. 
- Borna I. do usnesení: 
      Borna I. a Hoschna J. vyjednají možnost placené trenérské posily pro 3 dny v týdnu, a to na 

pondělí, úterý a středu, především tedy posilu k šavli k Hoschnovi J.. Pokud se to podaří, 
budou šavlistů rozděleni na skupiny „začátečníci“ a „pokročilí“. Vše bude vyřešeno do konce 
září podle skutečného počtu nových i stávajících členů. 

 
- Hasík K. – …určitě se dají použít nějaké granty, co by nám pomohlo financovat trenéra. 



- Borna I. – …možnosti určitě jsou, nebráním se jim, hledejme na webech MŠMT, MS kraje, 
města Opavy, velkých firem, atd.. Jakmile najdete něco zajímavého, pošlete mi link do e-mailu 
a já se podívám a projednám přesný obsah a pokud to bude realizovatelné, zapojíme ředitele a 
předsedu TJ Slezanu. 

- Laryšová J. – souhlasím se zapůjčením oddílového vybavení pro začátečníky, ale měly by se 
zvýšit příspěvky nově příchozím za jeho zapůjčení, ať je na případnou obnovu. Do roka musí 
mít každý šermíř svoje kompletní vybavení. 

- Hasík K. – zvyšme na 1450,-Kč/pololetí. 
- Hoschna J. – zvyšme na 1500,-Kč/pololetí, 50,-Kč už nikoho nezabije. 
 

8. Usnesení 
Valná hromada schvaluje výsledovku za rok 2016 ze dne 31.1.2017. 
Valná hromada schvaluje výnos o úhradě nákladů na závody, tak jak je popsán v zápise 
VH2015. 
Valná hromada schvaluje zvýšení příspěvků takto: 
 

- oddílové příspěvky pro nevybavené začátečníky na 3000 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) 
 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti. 
Valná hromada dává tyto úkoly: 

1. Borna I. – na konci prázdnin rozdělí šermíře do skupin a rozdělení zveřejní na webu. Budou 
3 skupiny „dospělí“, „pokročilí“ a „začátečníci“. 

2. Borna I. a Hoschna J. – vyjednají možnost placené trenérské posily pro 3 dny v týdnu, a to 
na pondělí, úterý a středu, především tedy posilu k šavli k Hoschnovi J.. Vše bude vyřešeno 
do konce září podle skutečného počtu nových i stávajících členů. 


