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Zápis ze schůze oddílu šermu při TJ Sokol Šternberk konané dne 26. 5. v 19:00 

Pozváni: mladí členové oddílu: David, Vladimír, Lenka a jejich rodiče: Jiří Kvapil, Lenka 
Kvapilová, Michal Knob, Zuzana Knobová, Jarmila Mušková, Jiří Zoubek, Ivan Poč – zastupující předseda 
TJ Sokol, Milan Duda – jednatel TJ Sokol, Zbyněk Kryl – člen VV TJ Sokol, Leo Puszkalier – předseda 
Komise pro děti a mládež, Stanislav Orság – starosta města 

Přítomni: David, Vladimír, Lenka, Jiří Kvapil, Lenka Kvapilová, Michal Knob, Zuzana Knobová, 

Jarmila Mušková, Jiří Zoubek, Ivan Poč se omluvil přes Michala Knoba, Milan Duda se omluvil emailem 

 

1. Úvod: 

Schůzi zahájil předseda a trenér oddílu Martin Látal, přivítal všechny přítomné a krátce zmínil 
dosažené úspěchy, které navázaly na minulou velmi dobrou sezonu, která přinesla 3 tituly Mistra ČR, 
2 tituly Vicemistra ČR a stříbrnou medaili v družstvech veteránů z MČR V do oddílu – David Kvapil 
v kategorii mini-žáků, Martin Látal v kategorii veteránů. V letošní sezoně si dobře vedou David Kvapil a 
Vladimír Knob v kategoriích mladší žáci a Vláďa v mini žácích. Od září minulého roku rozšířila nadějné 
členy do oddílu Lenička Mušková, která se velmi dobře a intenzivně zapojila do přípravy i turnajů 
v kategorii mladších žákyň. 

 

2. Financování činnosti oddílu: 

 Martin Látal seznámil členy oddílu s kalkulací (viz. příloha), kterou zaslal na konci minulého 
roku Pavlovi Pospíšilovi jako podklad pro rozdělení dotací na činnost oddílů. Zahrnul do ní částku 48000 
Kč na trenérské služby z důvodu 100% OSVČ od ledna 2015. Dříve koníček se stal zaměstnáním. 
S ohledem na přidělenou dotaci 30000 Kč v loňské sezoně na činnost oddílu se stejnou částkou počítá 
i na letošní rok. Vzhledem k tomu, že první faktura za trenérské služby v měsících leden a únor byla TJ 
Sokol uhrazena, považovali jsme kalkulaci za schválenou. Předseda rovněž předložil celkové účetnictví 
oddílu od roku 2005, kdy se šermířský oddíl stal součástí TJ Sokol Šternberk (viz. příloha). Z něho 
vyplývá, že prvních 6 let oddíl končil v kladných hodnotách a tyto částky VV Sokol použil na pokrytí 
nákladů ostatních oddílů. Od roku 2011 je oddíl, díky intenzivnějším aktivitám a nižšímu počtu členů, 
již v záporných číslech a každý rok dočerpává naopak z financí ostatních oddílů. Z toho vyplývá, že 
dosavadní rozdělování financí pouze dle počtu členské základny je zcela nevyhovující a neodpovídá 
realitě. S 10000 Kč přidělovaných VV dotace Města ročně při obratu téměř 680000 Kč za 10 let opravdu 
nejde vyjít. To byl důvod pozvání současného zastupujícího předsedy Ivana Poče a člena VV Zbyňka 
Kryla na schůzi oddílu k projednání tohoto bodu programu schůze. 

Pokud nám, dle rozhodnutí HV TJ Sokol Šternberk, na jednání dne 4. 5. 2015 byla  
přidělena dotace na činnost oddílu opět pouze ve výši 10.000,-Kč pro rok 2015 z rozpočtu Města 
Šternberka a ve zprávě Milan Duda uvádí: Při rozdělování dotace postupoval HV dle klíče, kde byla 
(údajně – pozn. zapisovatele) zohledněna zejména velikost členské základny, podíl mládeže, finanční 
náročnost sportu a dosažené úspěchy, pak se ptáme, kde se v přidělené částce zohlednila loňská výše 
dotace 30000 Kč, podíl mládeže 3/5 v oddíle, finanční náročnost podložená v příloze a dosažené 
úspěchy zmíněné v úvodu zápisu a zveřejněné v minulém roce? 

Pokud došlo k navýšení dotace z Města oproti loňskému roku o 1/3 ze 150000 Kč na 200000 Kč, stejné 
navýšení o 1/3 bychom měli takto nastaveným systémem obdržet – tedy 13.333,- Kč. Systém opravdu 
nefunguje, standardní výpočty neplatí! 
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Tento systém, který vůbec nezohledňuje výše uvedené a dělí prostředky jen podle počtu členů 
v oddílech, potvrdila rovněž informace od nepřítomného Ivana Poče podaná Michalem Knobem:  

VV přidělil z dotace na rok 2015 z Města ve výši 200000 Kč 5000 Kč na oddíl a přidal 1000 Kč 
na člena oddílu. Takže VV TJ Sokol rozděloval prostředky v přímém rozporu s tím, co sám uvádí ve 
zprávě o rozdělení dotací.  

Ačkoli se Milan Duda i Zbyněk Kryl vyjadřovali negativně o ústním příslibu Pavla Pospíšila v loňském 
roce stran přidělování dotace tehdy diskutované částce 1800000 v poměru zhruba po 40000 Kč na 
nejaktivnější oddíly (stolní tenis, gymnastika, šerm a čtvrtý oddíl si již nepamatuji), právě tento způsob 
zohledňuje finanční náročnost sportu a dosažené úspěchy.  

Zbyněk Kryl trval na písemném zápisu, ústní jednání vůbec nepřikláněl žádnou váhu. Domnívám se, že 
jsme mezi slušnými lidmi a platí i to, co se řekne, nemusí být přeci vždy písemně s podpisy potvrzeno, 
co se ústně dohodne. Z postojů obou vyplývá, že VV není jednotný v systému rozdělování prostředků 
a nyní po odchodu Pavla Pospíšila uplatňuje pouze jediné kritérium – počet členů. Toto hledisko je 
nereálné a neodpovídá současným potřebám oddílů. Pokud některé z oddílů nevyčerpají celkovou výši 
VV Sokola přidělené části dotace z Města a tento ji využívá na konci roku na dofinancování oddílů, které 
část přidělené dotace přečerpali, pak je daleko efektivnější přidělovat kvótu oddílu na začátku roku 
podle jeho vyúčtovaných nákladů a nikoli pouze dle členů. Předejde se tím zbytečným problémům 
s průběžně čerpanými prostředky na činnost oddílů, které průběžně jezdí na turnaje a soutěže po celé 
ČR i do zahraničí. Nyní nemůžeme čerpat na činnost za 1. pololetí, protože nemáme přidělenu kvótu. 

Navíc je ve zprávě o přidělení dotace uvedeno: Dotace je možno čerpat pouze na činnost oddílu a věci 
neinvestiční povahy: -nákup materiálu (sportovního nářadí a náčiní, dresy, sportovní obuv  
............), -jízdné veřejným dopravním prostředkem nebo dle dohody o náhradách  
výdajů za dopravu dle vnitřního předpisu T.J. Sokol Šternberk - nákup služeb (ubytování, startovné 
...........),- náklady na činnost a odměny rozhodčích, - náklady na činnost a odměny trenérů. Je pěkné, 
že z částky lze hradit činnost trenérů, ale nikdo již nezkoumá, zda je to z tak malé částky reálné. 

Kalkulace oddílu je tedy reálná i s přihlédnutím k navýšení na trenérské služby. V loňském roce bylo 
přiděleno 17 oddílům 150000 Kč na činnost. Oddílu šermu 30000 Kč tedy 120000Kč na ostatní oddíly. 
Při letošním navýšení dotace o 50000 Kč při zachování kvóty 30000 Kč i nákladů na trenérské služby 
oddílu šermu zůstane na ostatní oddíly 122000 Kč, prakticky stejná částka jako v loňském roce. 
Opravdu nerozumím pobouření Milana Dudy a Zbyňka Kryla nad touto kalkulací. Pavel Pospíšil s ní 
počítal a zřejmě odsouhlasil s vědomím navýšení o zmíněnou částku 50000 Kč, jinak by první fakturu 
za trenérské služby neuhradil. Je nutno zohlednit, že v některých oddílech trénují lidé bez patřičného 
vzdělání bezplatně, ale současně existují oddíly s profesionálními školenými trenéry s licencemi, 
kterými se trénování stalo povoláním. V extralize volejbalu žen to již několik let funguje. Oddíl šermu 
díky svým úspěchům a kvalifikaci trenéra (viz. příloha) do této kategorie patří rovněž.  

 
3. Nabídka soustředění v Brně 

 Předseda seznámil členy oddílu a jejich rodiče s nabídkou Saši Choupenitche z partnerského 
oddílu TJ Sokol Brno I, kterému se podařilo zajistit italského trenéra z Livorna na 3. týden v červenci na 
prázdninové soustředění mládeže do ročníku 2003. Soustředění vřele doporučil pro rozšíření obzorů 
závodníků a možnost mít školu se zahraničním trenérem. Přihlášen je David Kvapil, Vláďa Knob je pro 
soustředění mladý ročník (2005) a Lenička začátečnice. Díky sponzorským darům se oddílu v Brně 
podařilo částku na toto soustředění stanovit na 2500Kč bez ubytování a stravy, což je velmi výhodné. 
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4. Možnosti soustředění v zahraničí (Itálie, Polsko, Německo)  

Předseda seznámil členy oddílu a jejich rodiče s nabídkou soustředění v severní Itálii, v klubu 
města Livorno, kde současný potenciální olympionik Choupenitch trénuje. Dostal i nabídku 
v německého Halle/Saale, v Polsku trénují závodníci z klubů v Opavě a Ostravě. I zde je potenciál na 
rozvoj závodnických dovedností, možnost šermířského růstu a navázání na dosavadní úspěchy. Bez 
další tvrdé práce a hlavně možností se utkávat se zahraničními soupeři, potenciál zanikne. 

5. Financování soutěží pořádaných oddíly TJ Sokol  

 K tomuto bodu programu schůze Martin Látal přizval starostu Města pana Stanislava Orsága a 
Leo Puszkailera – předsedu komise pro práci s mládeží, aby je požádal o finanční podporu ve formě 
účelové dotace pro oddíly, které pořádají soutěže v letošním roce a díky již jednou poskytnuté dotaci 
TJ Sokol z Krajského úřadu Olomouckého kraje si již nemohou zažádat o dotaci na uspořádání soutěží. 
Předseda oddílu navrhuje formu účelové dotace ve výši 80000-100000Kč na sportovní oddíly TJ Sokol 
pro uspořádání soutěží a turnajů, která by měla být sepsána jednatelem TJ Sokol a podána tak, aby 
mohla být schválena schůzi zastupitelstva Města Šternberka dne 17. 6. 2015. Martin Látal k této 
problematice již v loňském roce vystoupil v diskusi na schůzi zastupitelstva Města a upozornil na takto 
svazované ruce oddílům, kdy pouze jediný oddíl extraliga volejbalu žen při TJ Sokol zajištěním dotace 
pro sebe blokuje ostatních 17 oddílů a navrhoval samostatné IČ pro Extraligu, které by tento problém 
vyřešilo. Nikdo se tím dosud nezabývá a je to docela ožehavý problém pro pořadatele. 

 

6. Diskuse  

 V bloku diskuse vystoupil Michal Knob s požadavkem na informování o termínech plánovaných 
soustředění i turnajů v dostatečném předstihu, což v rámci soustředění bude zajištěno. O dostatečný 
předstih termínů turnajů požádá předseda klubu na schůzi Valné hromady ČŠS konané 31. 5. 2015. 
Rovněž navrhne změnu posuzování výkonu na zahraničních turnajích, kdy závodníci, kteří se po 
slušném výkonu např. 3 vítězstvích a 3 porážkách umístí v lepší polovině startujících závodníků celkové 
klasifikace a do žebříčku ČŠS jim je přiděleno 0 bodů, jako by na soutěži nebyli nebo se umístili bez 
vítězství na konci tabulky. Archaické posuzování dle neaktuálního výnosu STK ČŠS, které je silně 
demotivující. (Viz výsledky turnaje ve Wroclawi z března 2015 – Martin Ondrůšek 101. místo, David 
Kvaoil 104. místo z 213 závodníků kategorie 2002 a ml. v soutěži.) 

7. Závěr  

1. Oddíl šermu neakceptuje přepadovou akci Milana Dudy ze dne 19. 5. po 19:00. V normální 
civilizaci, když chci s někým mluvit, tak mu nejprve zatelefonuji a zeptám se ho, zda mu nabízený termín 
vyhovuje. Není společensky přípustné nechat vzkázat po jiném (Z. Krylovi), že přijde a členové oddílu na něj 
mají čekat, bez ohledu na to, zda je oddíl kompletní, když už chtěl mluvit se všemi členy oddílu a zda to 

ostatním neblokuje jejich jiný program. Takového společenského Faux pas by se jednatel z titulu své 
funkce neměl nikdy dopustit. Stačilo jednoduše zatelefonovat a dohodnout se. Rovněž oddíl odmítá 
manipulování s informacemi a skutečností, jak byla prezentována oběma členy VV TJ Sokola stran 
poskytnuté dotace v loňském roce. Milan Duda sdělil přítomným, že jsme čerpali 10000 Kč a přitom 
nám bylo přiděleno 30000 Kč. Není možné souhlasit s názorem jednatele, že Město Šternberk není 
povinno hradit činnost TJ Sokol. Město Šternberk naopak tuto činnost má v popisu práce a je 
zodpovědné za rozdělování finančních prostředků, které jdou z daní poplatníků zpět na úřady k jejich 
přerozdělení. Záleží jen na kvalitě rozhodovacího procesu členů zastupitelstva. 

 



4 
 

2. Oddíl šermu neakceptuje zasahování jednatele TJ Sokol Milana Dudy do plateb oddílu. Co se bude 
hradit z přiznané dotace je kompetence VV oddílu nikoli kompetence jednatele TJ Sokola. Tzn., že o tom, 
zda se uhradí trenérské služby nebo soustředění rozhoduje VV daného oddílu, nikoli svévolně jednatel TJ 
Sokola. Není možno s námi jednat jako s kusem nábytku. 

3. Oddíl šermu žádá VV TJ Sokola, aby přehodnotil přidělování finančních prostředků na oddíly podle 
kritérií, která sám deklaruje a přiblížil tak tuto stránku činnosti oddílů realitě. Současně předseda oddílu 
Martin Látal žádá, aby byl pozván na nejbližší schůzi VV TJ Sokola k osobnímu jednání.  

4. Po diskusi nabádáme k narovnání financování činnosti sportovních oddílů působících ve městě 
všeobecně. Z 18 oddílů TJ Sokol, jediná extraliga čerpá z dotací Města 1 300 000 Kč, ostatní oddíly se musí 
spokojit s částkou 200 000 Kč. Nastavený systém je silně nerovnoměrný. Politika ustanovení „VIP lodě“ 
v podobě extraligy volejbalu žen prosazená v zastupitelstvu je jen „politickým ospravedlněním“ rozdělování 
společných financí na sport majoritně jednomu subjektu na úkor ostatních sportů, které přicházejí zkrátka. 
To je dlouhodobě neúnosné a nefér. 

5. Oddíl šermu žádá jednatele Milana Dudu, aby sepsal žádost o účelovou dotaci na Město Šternberk 
dle bodu 5. zápisu. 

6. Martin Látal žádá VV TJ Sokol, aby uhradil fakturu za trenérské služby, která je již po splatnosti a 
rovněž odsouhlasil vyúčtování předložené pokladní TJ Sokola (viz. příloha) k proplacení činnosti v měsících 
1-5 2015. 

 
Zapsal Martin Látal 

předseda a trenér oddílu        
Šerm Sokol Šternberk  
 

Kontakt: 
 
martin.latal@psmorfeus.com  
http://www.psmorfeus.com/serm_sokol  
 
Jiráskova 2232/42  
785 01 Šternberk  
tel.: 723 854 256  
 
 

 

mailto:martin.latal@psmorfeus.com
http://www.psmorfeus.com/serm_sokol

