Zápis z valné hromady 18.1.2019
Z celkového počtu 25 členů s hlasovacím právem bylo přítomno 10, dalších 7 bylo zastoupeno po
předání plné moci.
Přítomní (bez titulů, v abecedním pořadí):
Robert Drozd
Zdeňek Dřímal
Zdeněk Hynek
Zdeněk Maloň
Eduard Navrátil
Skrutátor: Zdeněk Dřímal (zvolen 17ti hlasy)
Zapisovatel: Eduard Navrátil (zvolen 17ti hlasy)
Průběh schůze lze shrnout do následujících bodů:
1. Zpráva o činnosti (Z. Maloň)
• dosažené úspěchy za uplynulý rok
• činnost klubu
• změny v klubu
2. Zpráva o hospodaření (Z. Hynek)
• přiložená
3. Zpráva Revizní komise (Z. Traub)
• RK schvaluje zprávu o hospodaření

Robert Schindler
Taťána Traubová
Zdeněk Traub
Martin Vrla
Jiří Zoubek

4. Rozprava (ne nutně chronologicky)
• Z. Maloň zhodnotil aktivní účast na trénincích a zdůraznil, že některé sponzorské dary
jsou na této aktivitě přímo závislé.
• Z. Traub se vyjádřil k uplynulému období a změnám členství.
• E. Navrátil se vyjádřil k vyjádření Z. Trauba.
• V konstruktivnějším duchu Z. Hynek informoval o pevných poplatcích za pronájem v
roce 2018/19 (dříve se platilo pouze za realizované tréninky), stejně tak o plánované
rekonstrukci tělocvičny v červnu (naše tréninková sezóna tedy končí květnem).
• Byl potvrzen termín turnaje O pohár hejtmana Zlínského kraje: 4.5.2019, stejně tak bylo
potvrzeno, že jediný další turnaj, který klub bude pořádat, je Vánoční pohár.
• Pokračování pondělních tréninků v příštím školním roce je závislé na aktivní účasti, tedy
i na úspěchu náborové akce (plakáty, převážně na stř. školy a univerzity).
• R. Drozd se nabídl vytisknout upravené plakáty (kontaktní tréninky ve čtvrtek),
E. Navrátil bude distribuovat na VŠ. Střední školy někdo obstará.
• Z. Traub měl následující body:
1. Chybí zápisy ze zasedání výboru.
2. Kdo bude ředitelem „Hejtmana“? Předběžně se nabídl M. Vrla.
3. Byl osloven Synot se žádostí o dotaci? Ne.
4. 18.5. 2019 se bude konat sraz k 75 letům sportovního šermu ve Zlíně
1. Jaký bude program a kdo ho obstará?
2. Potvrzení účasti z SKSŠ a od členů klubu, kteří tak neučinili.
3. Jak se bude který klub podílet na přípravě akce a jejím financování?
4. Uvítací přípitek / jídlo v rámci akce?
• Z námětů k diskusi od M. Vrly:
1. jak dále bude fungovat oddíl , kdo bude chodit, kdo bude trénovat a koho budeme
trénovat: Oddíl bude fungovat jako dosud, nemá smysl se ptát na plán přítomnosti
obzvláště lidí, kteří tak jako tak chodí a jsou na Hromadě (nepřítomní nic neříkali),
trénovat bude Z. Hynek s výpomocí ostatních členů ( + trenérskou licenci má i Z.
Traub).
2. jak dál s tělocvičnou, kolikrát týdně a jak dlouho bude trénink: toto se uvidí v
průběhu „letního semestru“, v případě nízké účasti a bez výhledu na zlepšení příští
rok jen čtvrtky, jinak i pondělky.
3. jaké budou členské příspěvky: toto se bude odvíjet od nově stanovené výše
nájemného po rekonstrukci, zatím není známá.
4. jaký bude program na další období , turnaje apod.: řešeno dříve.
5. zda nenechat jenom veteránský oddíl, bez mladých: tento směr byl obecně shledán
jako kontraproduktivní.
6. zda se nesloučit s SK Zlín-klub šermu: 16 hlasů proti, 1 se zdržel. Jen by se
opakovala situace, která ke vzniku klubu vedla.

