
 Zápis ze zasedání rozšířeného výboru klubu Sportovního šermu 
Zlín

29.8. 2013

Program: 1.výše klubových příspěvků na sezonu 2013/2104
pracující - 2.300,- Kč
důchodci - 1.800,- Kč
studující mládež - 1.800,- Kč
udržovací příspěvky -    300,- Kč
odsouhlaseno bez výhrad

Příspěvky se mohou zaplatit ve dvou splátkách, první polovina do 30.9. 2013, druhá polovina do 31.1.  
2014.
Platbu je možno učinit přímo ekonomce našeho klubu paní Boženě Wilkové, nebo na účet klubu, který Vám  
paní Wilková sdělí.

2. návrh jednoho šermíře za SŠZ do publikace ke 100. výročí Českého
šermu
po projednání s vedením KŠ SK Zlín budeme navrhovat 
Růženu Nohálovou. V případě nesouhlasu KŠ SK Zlín, budeme
Navrhovat Leopolda Nohála 
 odsouhlaseno bez výhrad

3. pojištění majetku SŠZ na sezonu 2013/2014
odsouhlaseno bez výhrad dle předpisu pojišťovny

4. návrh na uspořádání tréninkového soustředění pro členy SŠZ, 
Vč. rodinných příslušníků na Revice ve Vizovicích o prázdninách 
(srpen) 2014
Do konce října 2013 zjistit zájem ( min 30 osob ), Z. Hynek
připraví program.
odsouhlaseno bez výhrad

5. Turnaj o Vánoční pohár 2013
Turnaj bude klubový ve všech zbraních, dospělí všechny věkové
kategorie dohromady, bude rozšířen i pro mládež.
odsouhlaseno bez výhrad

6.Návrh kandidátky nového výboru na další volební období
Navržení : Božena WILKOVÁ

      Norbert PELC
      Zdeněk TRAUB
      Robert DROZD
      Zdeněk DŘÍMAL
      Zdeněk HYNEK ( náhradník )

odsouhlaseno bez výhrad

7. Termín řádné volební VH SŠZ
Polovina ledna 2014( Restaurace Mája, Rugby klub, Januštice ) prověří
Opavský



odsouhlaseno bez výhrad

8. placená webová doména
Opavský prověří jednu z domén firmy Prodag Zlín, jinak zajistíme sami
odsouhlaseno bez výhrad

9. jednání s ŠK SK Zlín – 70. výročí organizovaného šermu ve Zlíně
pověřeni zástupci za SŠZ – N.Pelc a Z. Traub
odsouhlaseno bez výhrad

10.nákup materiálu v Allstaru
uskuteční se do poloviny září 2013,
klubový materiál se bude odprodávat členům klubu ihned při
předložení finanční hotovosti
odsouhlaseno bez výhrad

11. Stará garda H.Králové, 21.9. 2013+VH veteránské asociace
Zástupci klubu ŠŠZ se zúčastní
odsouhlaseno bez výhrad

12. Různé:
Zdeněk Hynek – informace o soustředění na Bajtlichu
Jiří Wilka – oznámil svoji rezignaci k nabídnuté účasti v novém
výboru klubu SŠZ

Zapsal:  Zdeněk Traub


