Zápis
z Valné hromady Českého šermířského svazu
konané dne 31. 5. 2015 v Praze
______________________________________________________________________________
Valná hromada ČŠS se konala dne 31.5.2015 v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské ulici. Ze 43
pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 28, z toho 4 oddíly byly zastoupeny na základě plné moci.
15 oddílů se nezúčastnilo, z toho 9 se omluvilo. Dále se zúčastnil president a 5 členů VV ze 6
(ing.Zýka se omluvil a byl zastoupen ma základě plné moci) a 2 čestní členové ze 3 (1 se omluvil).
Oddíly předem písemně obdržely: Zprávy reprezentačních trenérů: ing.Berana (kord senioři),
J.Douby (kord seniorky), J.Dostála (kord junioři a juniorky), M.Rubeše (kord kadeti a kadetky),
J.Prokeše a mgr.Neshody (fleret) a K.Svobody (šavle), Zprávu o hospodaření v r.2014 a přehled
čerpání v r.2014 a návrh rozpočtu pro r.2015 O.Kubišty, Zprávu STK mgr.Neshody, Zprávu
Komise rozhodčích V.Mádra a Zprávu z kontroly hospodaření za rok 2014 ing.Berana.
Valnou hromadu řídil mgr.Janda.
1. Mgr. Janda přivítal všechny účastníky, zvláště čestné členy ing.Sedláčka a M.Hrona a omluvil
dr.Herycha. A přivítal dr. Blanku Malátovou.
Dále mgr. Janda připomenul úmrtí od poslední Valné hromady:
Ing. Peter Jiří
ČŠK Riegel
20.3.1919
zemř.
Schindler Jan
ASPV SK Zlín
30.4.1942
zemř.
Nohál Leopold
ŠK Zlín
26.10.1920 zemř.
Ing. Vilím Zdeněk
Slavia VŠ Praha
15.1.1931
zemř.
Hartmann Vítězslav
SG Olomouc
4.7.1928
zemř.
Hroch Petr
Písek
18.3.1940
zemř.
Sittová Alena
Riegel Praha
5.1.1935
zemř.
Památka byla uctěna účastníky Valné hromady minutou ticha.

8.8.2014
19.9.2014
25.10.2014
24.1.2015
13.3.2015
16.3.2015
1.4.2015

Poté bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení mgr.Janda, O.Kubišta a
K.Vincencová (všichni pro).
2. Byly zvoleny komise:
mandátová: ing.M.Coufal, P.Brabec a mgr.Neshoda (1 se zdržel
);
návrhová: ing.Beran, M.Rubeš, K.Svoboda (všichni pro).
Mandátová komise předložila zprávu o počtu účastníků VH: z 53 možných účastníků s hlasem
rozhodujícím (43 pozvaných delegátů registrovaných oddílů, 7 členů VV a 3 čestní členové) je
přítomno 37 účastníků s platnými hlasy tj. 69,81 %, VH je usnášení schopná, nadpoloviční počet
hlasů je 19.
Program VH dle pozvánky byl jednomyslně schválen:
1. Úvod a volba pracovního předsednictva
2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu VH
3. Zpráva o činnosti v roce 2014
4. Zpráva o hospodaření v r.2014 a návrh rozpočtu pro r.2015, zprávy reprezentačních
trenérů, STK, Komise rozhodčích a Kontrolní komise
5. Různé
6. Diskuze
7. Usnesení VH
8. Závěr
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3. Mgr.Janda se ve své zprávě zaměřil na výborné výsledky:
Jakub Jurka (pozvaný na VH) – stříbro na MS kadetů v Taškentu, O.Kubišta mu předal odměnu a
čestné uznání;
Martin Rubeš – výborné výsledky v juniorské (celkově 29.místo v SPJ) i seniorské kategorii (14. na
GP);
Pavel Pitra - 3x finále (2x GP a 1x SP), celkově 10.místo v SP;
Alexander Choupenitch – 6. na ME a 7. na MS, 3x finále (1x GP, 2x SP), celkově 5.místo v SP;
Jiří Beran – tradičně dobré výsledky, 7. na GP, celkově 35.místo v SP;
Vyplatila se cesta maximální podpory reprezentace (schváleno před 2 roky na VH), vše financuje
svaz, aniž by byla snížena podpora oddílů.
Díky dobrým výsledkům se daří propagace šermu.
Hlavním cílem je kvalifikace na OH 2016, držme palce, aby se Choupenitch, Pitra, Beran
kvalifikovali.
Mgr.Janda ještě k OH informoval o nové kategorii v šermu – smíšených družstvech, bude nutné se
více zaměřit i na ženský šerm.
4. Rozpravy ke zprávám:
Zpráva o hospodaření: O.Kubišta poděkoval mgr.Jandovi za získání sponzorského daru ve výši 1
mil. Kč. František Janda dále zmínil, že NKÚ kontroluje hospodaření mnoha svazů se státními
penězi, jen 0,5 % chybně, tak nízké procento chyb nemá jiný resort.
Zpráva komise rozhodčích: Mgr.Janda kladně zhodnotil práci komise pod vedením Viléma Mádra.
Uvedl, že V.Mádr soudcuje na ME i MS, prochází školeními FIE a semináři před ME a MS, a
přenáší k nám nejnovější informace vedením seminářů, dochází přímo na turnaje.
Ostatní zprávy bez připomínek.
5. Různé: O.Kubišta navrhl k volbě čestného člena dr.Blanku Malátovou, zakládající členku a
dloholetou předsedkyni oddílu VSK Humanita Praha. Během svého působení vychovala mnoho
šermířů, rozhodčích, trenérů a funkcionářů. Dr.Blanka Malátová byla zvolena všemi hlasy, obdržela
diplom čestného člena, kytičku a knihu 100 let českého šermu.
6. Diskuse:
Ing.Látal (Sokol Šternberk) – Bodové ohodnocení zahraničních turnajů
Navrhl změnu výnosu o hodnocení do žebříčku, kde limit bodovaných závodníků neodpovídá
soutěžím s vysokým počtem startujících. Mgr.Janda i ing.Beran jsou pro ponechání původního
hodnocení. K.Vincencová uvádí, že např. 210 startujících znamená 30 skupin a 1 vítězství ve
skupině posouvá závodníka až o 30 míst. Pokud bychom limit bodovaných posunuli např. na 128 a
rozšířili i bodovací tabulku, mohl by se závodník se 2 vítězstvími ve skupině 1.kola a následnou
prohrou v eliminaci umístit kolem 120.místa a při koeficientu 7 získat 7 bodů, což hodnotě výkonu
vůbec neodpovídá.
Ing.Látal žádal o vyvěšení seznamu rozhodčích na web.
Jaroslava Pikhartová (Sokol Brno) – Nejlepší sportovec ČOS
Uvedla, že A.Choupenitch byl před měsícem slavnostně vyhlášen nejlepším sportovcem České obce
sokolské. Mgr.Janda a O.Kubišta apelovali, aby se Sokol Brno snažil získat větší dotace v rámci
České obce sokolské vzhledem k Sašovým významným úspěchům.
Ing.Beran (SC Praha, trenér seniorské reprezentace v kordu mužů) – Reprezentační kempy v kordu
Uvedl, že v poslední sezóně se konalo 8 kempů pro kadety, juniory a seniory se zaměřením na
seniory, poslední kempy rozšířeny i pro ženy. Z kempů jsou dobré zkušenosti a ukazují se dobré
výsledky seniorů, ale i juniorů a kadetů. Je třeba tyto kempy naplánovat dopředu na celý rok, mají
zájem i zahraniční šermíři. Domácí kempy se 30-40 účastníky jsou větším přínosem než zahraniční,
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kam vyjede 5 seniorů, a vyjdou i levněji. Přidal se i J.Douba, že ženy jsou společnými tréninky na
kempech nadšeny. Mgr.Janda vyzval J.Doubu jako odpovědného trenéra kordu žen, aby vznesl
požadavek do všech oddílů na zvýšení úrovně žen.
Ing.Křemen (SC Praha) – Vícekolové turnaje
Uvedl, že na vícekolových domácích turnajích se projeví úrověň fyzické připravenosti a závodníci,
pokud jsou unaveni, sami cítí, že musí přidat. Je dobře, že je organizujeme.
Na závěr diskuze připomněl mgr.Janda výročí členů v roce 2015 a upozornil, že tradiční, již
20.setkání jubilantů a pamětníků, se koná v pátek 22.5.2015. Letos oslaví 90 let Dr. Malátová
Blanka *23.7.1925 a Hanusová Olga *8.9.1925.

7. Schváleno usnesení VH v tomto znění (vš.pro):
Usnesení VH ČŠS konané dne 31. 5. 2015 v Praze
Valná hromada ČŠS:
1) bere na vědomí: a) zprávu o činnosti ČŠS v r.2014
b) zprávu o hospodaření ČŠS v r.2014
c) zprávy reprezentačních trenérů ČŠS za uplynulé období
d) zprávu STK ČŠS za rok 2014
e) zprávu Komise rozhodčích za rok 2014
e) zprávu KK ČŠS za rok 2014
2) volí:

Dr. Blanku Malátovou čestnou členkou ČŠS

3) schvaluje:

rozpočet ČŠS na rok 2015

8. Mgr. Janda všem účastníkům poděkoval a vyzval je, aby při jakékoliv potřebě volali, psali.
Popřál šťastný návrat domů a VH ukončil.

Zapsala: K.Vincencová
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