
Zápis z 2. rozšířené výborové schůze
Klubu Sportovního šermu Zlín 

ze dne 30.9. 2013
Přítomni: Zdeněk TRAUB, Jiří WILKA, Pavel SALAJKA, Robert DROZD, 

Norbert PELC, Zdeněk MALOŇ, Zdeněk HYNEK,
Zdeněk DŘÍMAL

Omluveni: Božena WILKOVÁ, Karel HŮTA

1. Vyhodnocení úhrady oddílových příspěvků ne sezónu 2013/2014

k 30.9. 2013 oddílové příspěvky neuhradilo:  šest členů klubu

Odsouhlaseno bez výhrad

2. Vyhodnocení úhrady pohledávek klubu za šermířský materiál z Allstaru

k 30.9. 2013 neuhradil pohledávku: jeden člen klubu

Odsouhlaseno bez výhrad
     
      3. Oddílový turnaj v šermu O Vánoční pohár 2013

Ředitelem turnaje byl pověřen Ing.Zdeněk MALOŇ
Turnaj se bude konat v termínu, sobota 7.12. 2013
Soutěžit se bude : žáci, společně fleret, kord

      dospělí, společně, fleret, kord, šavle 
Startovné se nebude vybírat
Přihlášky na turnaj písemně, nebo e-malem řediteli turnaje do 8.11. 2013  .
Po turnaji bude slavnostní posezení v restauraci U Kajmana,  Prštné
( začátek posezení:: dle ukončení turnaje od 17.00, nebo od  18.00 hodin )

Odsouhlaseno bez výhrad

4. Mezinárodní turnaj v šermu O Pohár hejtmana Zlínského kraje

Ředitelem turnaje byl pověřen, Karel HŮTA
Turnaj se bude konat v termínu : 10. květen 2014
Propozice a úkoly budou určeny později

Odsouhlaseno bez výhrad

5. Akce k 70. výročí organizovaného šermu ve Zlíně



Jednání za klub Sportovního šermu Zlín, jsou pověřeni Zdeněk TRAUB a Norbert
PELC.
Zatím byla dohodnuta výše platby za účastníka – 400,- Kč
Návrh, že na této platbě by za člena klubu Sportovního šermu Zlín, se nějakou měrou 
podílel klub, nebyla odsouhlasena. O této variantě se bude jednat později, za účasti 
větší části klubu.
Je navrhováno, že k této příležitosti by každý účastník obdržel tričko s motivem 
zlínského šermu, siluetu samolepky na auto, oběd – vše bude zahrnuto v ceně výběru 
příspěvku za jednotlivce
Termín setkání šermířů – 17.5. 2014
Další jednání zástupců šermířských klubů ze Zlína je dne 16.10. 2013  v Saloonu od 
18.00 hodin.

Odsouhlaseno bez výhrad s výjimkou příspěvku klubu/člena klubu

6. Informace z VH ČVŠA

Výbor klubu Sportovního šermu Zlín, trvá na důsledném dodržování Stanov ČVŠA a 
zákonů ČR o sdružování občanů v občanském sdružení.

Odsouhlaseno bez výhrad

7. Příprava volební VH klubu Sportovního šermu Zlín

Leden 2014, přesný termín bude stanoven později.
Kromě již předchozího návrhu na nový výbor, který byl předložen na 1. zasedání 
výboru klubu, je povinností každého člena klubu Sportovního šermu Zlín, předložit 
vlastní návrh na nový výbor.

Odsouhlaseno bez výhrad.

Zapsal:
Zdeněk Traub 



 


