Zápis
z Valné hromady Českého šermířského svazu
konané dne 24. 5. 2014 v Praze
______________________________________________________________________________
Valná hromada ČŠS se konala dne 24.5.2014 v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské ulici. Ze 42
pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 25, z toho 2 oddíly byly zastoupeny na základě plné moci.
17 oddílů se nezúčastnilo, z toho 5 se omluvilo. Dále se zúčastnil president a 4 členové VV ze 6
(ing. Křemen a ing.Zýka se omluvili a byli zastoupeni ma základě plné moci) a 2 čestní členové
ze 4 (2 se omluvili).
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.2013 a přehled
čerpání v r.2013 a návrh rozpočtu pro r.2014 K.Vincencové a O.Kubišty, Zprávu STK
mgr.Neshody a Zprávu z kontroly hospodaření za rok 2013 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 ing.Petera.
Dále mgr. Janda připomenul úmrtí od poslední Valné hromady:
- Dáša Novotná, zemřela 14.12.2013, šermířka oddílu Humanita Praha;
- JUDr. Bořivoj Bidlo, zemřel 25.12.2013, nar.1925, čestný člen ČŠS, rozhodčí, funkcionář svazu,
člen ČŠK Riegel Praha, reprezentant ve všech zbraních, mistr republiky
v kordu, medailista MR ve fleretu i v šavli;
- Nina Klepáčová, zemřela 8.1.2014, nar.1937, členka a šermířka Brno;
- Ing. Tomáš Tichý, zemřel 11.4.2014 ve věku 67 let (nar.1947), člen Slávie VŠ Praha, šavlista,
reprezentant, 6x medailista MR, předseda VŠ Praha.
Památka byla uctěna účastníky Valné hromady minutou ticha.
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 (všichni pro);
návrhová: ing.Beran, M.Rubeš, K.Svoboda (všichni pro).
Mandátová komise předložila zprávu o počtu účastníků VH: z 53 možných účastníků s hlasem
rozhodujícím (42 pozvaných delegátů registrovaných oddílů, 7 členů VV a 4 čestných členů) je
přítomno 34 účastníků s platnými hlasy tj. 64,15 %, VH je usnášení schopná, nadpoloviční počet
hlasů je 18.
Program VH dle pozvánky na návrh O.Kubišty byl doplněn o bod 5. Registrace (ostatní
posunuty) a jednomyslně schválen:
1. Úvod a volba pracovního předsednictva
2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu VH
3. Zpráva o činnosti v roce 2013
4. Zpráva o hospodaření v r.2013 a návrh rozpočtu pro r.2014, zprávy reprezentačních
trenérů, STK a Kontrolní komise
5. Registrace
6. Různé
7. Diskuse
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8. Usnesení VH
9. Závěr
3. Mgr.Janda ve své zprávě vyzdvihl všechny výborné výsledky, A.Choupenitch ve fleretu zlatý na
MEJ a stříbrný na MSJ (velmi sledováno v médiích). Tým kordistů J.Beran, M.Čapek, R.Pokorný
po MS 2013 10.místo v žebříčku SP, 6.místo na MS a 8. na ME, 8. na SP v Legnanu a 13. v Paříži.
Jsme už mezi adepty na první osmičku. Také výborné výsledky J.Berana v individuálních SP: 2.
v Buenos Aires, 3. v Heidenheimu, celkově 17. v SP. I družstvo fleretistů (A.Choupenitch,
V.Kundera, J.Krejčík a J.Kurfürst) výborné, 6.místo na ME. Výsledky juniorů i kadetů příslibem,
potěšením jsou výsledky šavle, viditelný posun, děkuje K.Svobodovi. Finanční zdroje lze získat na
jednu hlavní zbraň a ještě jednu doplňkovou, lze hledat zdroje i na šavli.
4. Rozpravy ke zprávám:
Zpráva o hospodaření: Dotaz T.Chren: Proč je nula v rozpočtu na talentovanou mládež? Odp.
O.Kubišta: tal.mládež již zastaralý ukazatel, v uplynulých letech jsme začali používat model
rozdělování dotací formou proplácení nákladů dle počtu členů. Zároveň byla na letošní rok
zmražena část dotace a není vůbec jisté, zda ji dostaneme.
Ostatní zprávy bez připomínek.
5. Registrace: O.Kubišta informoval o semináři MŠMT k dotacím, kde jedním z hlavních ukazatelů
je členská základna. MŠMT připravuje kontroly členské základny. Samozřejmě nevést neaktivní
členy, ale evidovat důsledně všechny členy. O.Kubišta žádal o dodržování registrace do 30.9. a
navrhl nepřipustit vzhledem k nekončícím problémům závodníky z oddílu, který registraci nesplní
do 30.9., na start soutěží. Stejně to řešilo i FIE a je to jediná cesta. Bude zaneseno do usnesení.
Následovala dlouhá diskuse s dotazy, vše vysvětleno.
Připomínka K.Vincencové, že mnohé oddíly registrují jen závodníky, neevidují trenéry a
funkcionáře. O.Kubišta poděkoval pí Duškové za dlouholetou výbornou činnost v registracích a
uvedl, že nadále už registrace povede jen K.Vincencová a M.Rubeš. Na žádost M.Rubeše bude
součástí zápisu přesný návod na registrace.
6. Různé: bez návrhů písemných i ústních.
7. Diskuse:
M.Dušková (STK) – Registrace
Uvedla stav členské základny 2013/14: 42 oddílů, 1.928 členů. Připomněla problém přestupů, kdy
oddíly neposílaly přestupní lístky, řešily jen mailem, mělo by být evidováno na papíře.
P.Brabec (Loko Liberec) – Logo, žebříčky a rozpisy, sklad
Pochválil nové logo svazu, navrhl zrušit na webu úvodní stránku s rozdělením na pomalé a rychlé
připojení. Apeloval na svaz, aby žebříčky a rozpisy byly uveřejňovány včas, a navrhl, aby oddíly,
které výsledky nebo rozpis pošlou pozdě, byly potrestány pokutou např. 1000 Kč. Žádal, aby do
skladu byly doplňovány raději textilní planše než těžké kovové a aparáty s časomírou.
Odp. O.Kubišta, že textilní planše jsou dražší a méně vydrží. K aparátům s časomírou konstatoval,
že po MEJ 2007 v Praze byly rozděleny do oddílů a pokud bude další nákup, určitě budou
s časomírou.
K. Biebl (Loko Teplice) – Webové stránky
Přimlouval se za aktivnější web, včetně diskuzí a bazaru. Pro lepší propagaci šermu žádal o
informace o šermu v televizi (např. Všechnopárty, Déčko atd.). Žádal o informace o soustředěních
v Evropě. Odp.O.Kubišta, že diskuze a bazar mohou být na oddílových stránkách. J.Suchý se
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přimlouvá za zlepšení webových stránek a žádá, aby na nich byl i odkaz na FIE. J.Dostál konstatuje,
že svazové stránky jsou hlavně informační a že nekonkurují oddílovým webům.
Ing.Vávra (FS Praha) – Akademické mistrovství
Dotázal se, kdy budou rozpisy na Akademické mistrovství a kdy a kde se bude konat. Odp.
P.Brabec, že by v Liberci měly být Akademické hry, kde by měl být i šerm, ale zatím nedošlo
k dohodě s Libereckou Universitou, termín je 22.6.2014. Doplnil O.Kubišta, že pověřenou osobou
je mgr.Kundera a že jej znovu osloví a informaci dáme na web.
Ing. Beran (SC Praha) – Přechod z juniorských do seniorských kategorií
Zmínil se o nutnosti komplexní přípravy (kondiční příprava zaměřená na šermířské dovednosti,
regenerace, volný šerm, škola, koučink i na tréninku – velmi důležité) už i u mladých, kde lze
dosáhnout nahodilého výsledku i bez komplexnosti, ale později se objeví nedostatky. Je třeba mít
rámcový plán ve vazbě na turnaje. Ing.Beran nabídl pomoc s plány pro seniory, juniory i kadety.
Ing.Látal (Sokol Šternberk) – Koučink
Volá po zlepšení kultury vystupování na turnajích, koučink nepatří na turnaje, zvláště ne u mladších
kategoií, je třeba, aby se mladí osamostatnili. Odp. mgr.Janda, že je třeba jmenovat konkrétní
osoby, které kulturu narušují. Reaguje ing. Beran, že na mez.turnajích, světových pohárech se
situace s koučinkem uvolňuje, při přerušení boje může trenér dávat rady. Ing.Beran konstatuje, že
koučink velice pomáhá výkonnostnímu růstu zvláště u mladých závodníků. Odp. O.Kubišta, že
koučink pro mladé v rozumné míře je prospěšný a že nežádoucí jevy by hlavně měli usměrňovat
rozhodčí. Nový předseda komise rozhodčích Vilém Mádr začne objíždět soutěže i mladších
kategorií a bude se věnovat výchově rozhodčích i v praxi.
Na závěr diskuze připomněl mgr.Janda výročí členů v roce 2014 a upozornil, že tradiční, již
19.setkání, se koná v pátek 20.6.2014 od 17 h. v restauraci Alpský dvůr v Jenštejnské ulici v Praze.
Připomněl, že Jirka Peter oslavil 20.3.2014 95.narozeniny v dobré kondici, zřejmě poprvé chybí na
VH, ale jedná se jen o momentální indispozici.
8. Schváleno usnesení VH v tomto znění (vš.pro):
Usnesení VH ČŠS konané dne 24. 5. 2014 v Praze
Valná hromada ČŠS:
1) bere na vědomí: a) zprávu o činnosti ČŠS v r.2013
b) zprávu prezidenta EFC mgr.Jandy
b) zprávu o hospodaření ČŠS v r.2013
c) zprávy reprezentačních trenérů ČŠS za uplynulé období
d) zprávu STK ČŠS za rok 2013
e) zprávu KK ČŠS za rok 2013
2) schvaluje:
a) rozpočet ČŠS na rok 2014
b) sankci: zákaz startu závodníků, jejichž oddíly nezaregistrovaly členskou
základnu do 30.9. příslušného roku, do té doby než tak učiní
3) ukládá:
a) oddílům dodržet termín registrace členů do 30.9. příslušného roku
b) oddílům posílat registrace elektronicky Kamile Vincencové a v kopii
Martinovi Rubešovi – postup viz přiložený manuál
9. Mgr. Janda všem poděkoval a VH ukončil.
Zapsala: K.Vincencová
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Příloha:
Návod na postup při registracích od sezóny 2014/2015:
a) Členskou základnu pro další sezónu je nutno (dle Výnosu STK č.15) nahlásit nejpozději
do 30.9.2014 na adresu serm@volny.cz a v kopii na sportrubes@seznam.cz. Pokud oddíl
tak neučiní, dle usnesení VH z 24.5.2014 nebudou jeho závodníci připuštěni na start do
doby, dokud tuto povinnost nesplní.
b) K tomuto datu lze upravovat základnu směrem dolů i nahoru. Po 30.9.2014 je možno
pouze členy přijímat. Nemůže se tedy stát, že základna se v průběhu roku zmenší. Další
možné vyřazování členů bude tedy až v září 2015 (tento systém je přímo vázán na
požadavky MŠMT).
c) Jako výchozí stav pro registrace 2014/15 bude sloužit seznam vašich členů v přiložené
tabulce (případně upravený dle vašich připomínek zaslaných do 20.8.2014). Pro
přehlednější evidenci prosím nahlašte hlavně změny tj. jména členů, které vyřazujete, a
jména nových členů s úplnými daty narození a celkový počet členů po úpravách. Pro
zaslání celkového stavu základny prosím použijte výhradně přiloženou tabulku.
d) Dle požadavků MŠMT a pro potřeby nových webových stránek svazu vás žádáme o
vyplnění sloupců 11 až 16 v přiložené tabulce. Věnujte pozornost sloupci č.11, kde člen
označený 1 (reg.sportovec) bude jako aktivní závodník uveden na svazových stránkách.
Pouze takto uvedený člen bude pořadateli soutěží připuštěn na start. Ostatní členové
nebudou na svazových stránkách uvedeni. Z toho vyplývá, že neregistrovaní členové a
členové, kteří nebudou mít uvedenu 1 ve sloupci č.11, nebudou moci startovat.
e) Pokud budete člena registrovat v průběhu sezóny těsně před soutěží, na které by měl
startovat, bude tak možno učinit pro soutěž o víkendu nejpozději vždy ve středu v týdnu
před soutěží a bude nutné telefonicky ověřit, zda registrace na základě mailu proběhla.
V případě nejasností volejte 739 095 323 (Kamila Vincencová) nebo 608 982 693
(Martin Rubeš).
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