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Zápis 
z Valné hromady Českého šermířského svazu 

konané dne 12. 6. 2016 v Praze 
______________________________________________________________________________ 

 
     Valná hromada ČŠS se konala dne 12.6.2016 v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské ulici. Ze 43 
pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 29, z toho 4 oddíly byly zastoupeny na základě plné moci. 
14 oddílů se nezúčastnilo, z toho 3 se omluvily. Dále se zúčastnil president a 5 členů VV ze 6  
(ing.Zýka se omluvil a byl zastoupen ma základě plné moci), jediný čestný člen 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.2015 a přehled 
čerpání v r.2015 a návrh rozpočtu pro r.2016 O.Kubišty, Zprávu STK mgr.Neshody, Zprávu 
Komise rozhodčích V.Mádra a Zprávu z kontroly hospodaření za rok 2015 ing.Berana. 
     Valnou hromadu řídil O.Kubišta. 
 

1. O.Kubišta přivítal všechny účastníky.  
Připomenul úmrtí od poslední Valné hromady:  

Karel Havliš, zemřel červenec 2015, nar. 2.5.1941 
Miroslav Lakomý, zemřel 13.8.2015, nar. 1941 
Ing. Mojmír Sedláček, zemřel 7.9.2015, nar. 3.9.1930 
Ludvík Trubačík, zemřel 21.10.2015, nar. 25.3.1948 
Mgr. František Janda, zemřel 3.11.2015, nar. 5.7.1967 
JUDr. Přemysl Herych, zemřel 28.3.2016, nar. 11.3.1928 
 Památka byla uctěna účastníky Valné hromady minutou ticha. 

 
Poté bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení O.Kubišta, ing.Stefflová a 

K.Vincencová (všichni pro).  
 
2. Byly zvoleny komise: 
 mandátová: ing.Křemen, J.Douba a P.Brabec (1 se zdržel)                        ); 
 návrhová: ing.Beran, mgr.Neshoda a K.Svoboda (1 se zdržel). 
Mandátová komise předložila zprávu o počtu účastníků VH: z 51 možného účastníka s hlasem 
rozhodujícím (43 pozvaných delegátů registrovaných oddílů, 7 členů VV a  1 čestného člena) je 
přítomno 35 účastníků s platnými hlasy tj. 68,6 %, VH je usnášení schopná, nadpoloviční počet 
hlasů je 18. 

Program VH dle pozvánky byl jednomyslně schválen s tím, že do bodu 1 byl doplněn 
jednací řád: 

1. Úvod a volba pracovního předsednictva, schválení jednacího řádu 
2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu VH 
3. Zpráva o činnosti v roce 2015 
4. Zpráva o hospodaření v r.2015 a návrh rozpočtu pro r.2016, zprávy reprezentačních 

trenérů, STK, Komise rozhodčích a Kontrolní komise 
5. Různé 
6. Diskuze 
7. Usnesení VH 
8. Závěr 

 
2. O.Kubišta připomněl zápisy z VH od roku 2000, kde vždy bylo konstatováno, že se nikdo 

nekvalifikoval na OH a co je třeba udělat, aby došlo ke změně. 
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Nyní máme 2 účastníky na OH v Riu: 
Ve fleretu A.Choupenitch se kvalifikoval přímo z pořadí SP jednotlivců. 
Družstvo kordistů mělo velkou šanci, na posledním SP ve Vancouveru prohráli s Maďary, ti 
tam pak zvítězili a kvalifikovali se, naši jsou momentálně na 9.místě. V jednotlivcích se ze 
zónové kvalifikace probojoval J.Beran. 

Mladí od r.2001 měli dobré výsledky, které nastartoval J.Beran. Konala se velká soustředění 
v Letňanech, fleretisté organizovali VT při soutěžích, přidali se i na podzim šavlisté. 

 
4. Rozpravy ke zprávám: 
Zpráva o hospodaření: O.Kubišta připomněl snahu 5 let zpět o navýšení členské základny. Měli 
jsme 1500 členů, nyní máme 2024. Je třeba, aby oddíly dodržovaly pokyny pro registrace a aby 
včas fakturovaly náklady, které mohou účtovat dle členské základny. Mnozí fakturují po termínu a 
svaz pak dostává výhrůžné dopisy, že neproplatil fakturu.  
V systému registrací stále pokračuje nesoulad v požadavcích ČUS, MŠMT a ČOV (zda rodná čísla 
nebo data narození). 
O.Kubišta uvedl, že z loterijních prostředků se může čerpat v průběhu 3 let (ne v 1 roce). Samy 
oddíly mohly a mohou žádat o přímé dotace. 
 
Ostatní zprávy bez připomínek. 
 
5. Různé: O.Kubišta zmínil systém M ČR, chce se poradit s oddíly a případně vrátit jednorázovou 
soutěž. 
 
6. Diskuse: 
P.Anderle (ČŠK Riegel): Křížkování turnajů do ČP v šavli: 
Žádá pro zvýšení objektivity, aby i v šavli, jako už v kordu a ve fleretu, bylo zavedeno označení 
domácích i zahraničních turnajů, které budou počítány do žebříčku. O.Kubišta souhlasí, nechce 
dělat direktivně, podporuje zavedení křížků i v šavli. K.Svoboda uvedl, že dlouho křížkování 
odsouval vzhledem k nízké základně v šavli. Souhlasí s tím a chystá se řešit se šavlisty. Ing.Látal je 
proti křížkování, stačí že se vybírají 4 nejlepší soutěže. P.Anderle zdůrazňuje, že jde hlavně o 
zahraniční soutěže. Mgr.Neshoda potvrzuje, že je dobré předem určit turnaje jak domácí tak i 
zahraniční, lze vybrat turnaje tak, aby byly kvalitní s co největším počtem účastníků. Mgr.Trohař 
uvádí, že dle jeho názoru je v kordu při velkých počtech startujících okřížkování 4 turnajů málo. 
Stalo se členovi jeho oddílu, že pro školu v přírodě vynechal jeden křížkovaný turnaj, a už nemohl 
počítat s umístěním na předních místech. O.Kubišta uvedl, že pokud spočítá víkendy pro účast na 
ECC, MEJ+K, MSJ+K a kempech a přidá svátky, nezbývají už termíny na více domácích turnajů. 
Mgr.Trohař (Sokol Dejvice: Problém dvoukolových turnajů 
Požaduje, aby na všech turnajích byl stejný systém nasazování do dalších kol, nesouhlasí se 
systémem, který použili v Písku. S.Zezula se ozval, že je třeba protestovat hned na začátku. 
Mgr.Neshoda připomněl, že systém je dán: z 1.kola se postupuje i nasazuje dle 1.kola, z 2.kola se 
postupuje dle 2.kola, do eliminace se nasazuje dle součtu 1.a 2.kola. Je třeba to správně upravit 
v programu. K.Vincencová žádá pořadatele, aby systém před započetím 1.kola vyvěsili, aby to 
účastníci mohli zkontrolovat. A oroduje za ponechání všech závodníků ve hře, tj. bez vyřazení v 1. i 
2.kole, aby všichni za vyšší startovné měli možnost šermovat 2 kola skupin a aspoň jeden zápas 
eliminace. O.Kubišta se přimlouvá za vyšší počta ve skupinách, raději 1 osmičku a ne pětky (např. 
při 22 startujících).  
Ing.Látal (Sokol Šternberk): Věk a kvalita nasazovaných rozhodčích na turnajích 
Nesouhlasí s tím, že nasazování rozhodčích je ponecháno na pořadateli. Mnohde rozhodují rozhodčí 
nezkušení a mladší 18 let. Vidí to jako krok zpět oproti systému před mnoha lety, kdy byli 
delegováni hlavní rozhodčí. Odpovídá mgr.Neshoda, že nikde nezažil, že by rozhodoval někdo 
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nedospělý. O.Kubišta uvádí, že podle právníka zákony nepovolují používání nezletilých rozhodčích. 
Pokud by došlo k úrazu, mohli by rodiče dítěte žalovat pořadatele. 
Ing.Křemen (SC Praha): Formule finále M ČR 
Na rozdíl od ostatních turnajů, které mají dvě kola a případně eliminace s opravami, na M ČR 
jednokolově a bez oprav. K.Svoboda, ing.Stefflová, ing.Beran a O.Kubišta souhlasí, jedná se o 
výjimečný turnaj, ostatní turnaje jsou více tréninkové a systém dvou kol by měl podpořit zájem. 
O.Kubišta: Jak dál s M ČR – zda seriál jako dosud nebo návrat k jednorázové soutěži 
Ing.Beran je pro jednorázovou soutěž s tím, že by měly zůstat povinné body pro účast a násobky 3, 
pro vítěze 5. Ing.Doležal souhlasí s jednorázovou soutěží, navrhuje zrušit násobky. Po další krátké 
diskuzi hlasování o M ČR od sezóny 2016/2017 jako o jednorázové soutěži, tj. zrušení seriálu M 
ČR: pro 26, proti 3, 7 se zdrželo, tj. schváleno. 
 
Na závěr diskuze připomněl O.Kubišta výročí členů v roce 2016 a konstatoval, že tradiční, již 
21.setkání jubilantů a pamětníků, se konalo v pátek 10.6.2016. Letos oslaví 85 let Mattlachová Jana, 
Riegel Praha, *15.2.1931 a Hron Miroslav, Loko K.Vary, *22.6.1931. 

 
 
7. Schváleno usnesení VH v tomto znění (vš.pro): 

 
Usnesení VH ČŠS konané dne 12. 6. 2016 v Praze 

Valná hromada ČŠS: 
1) bere na vědomí: a) zprávu o činnosti ČŠS v r.2015 

b) zprávu o hospodaření ČŠS v r.2015 
                                c) zprávy reprezentačních trenérů ČŠS za uplynulé období 
                               d) zprávu STK ČŠS za rok 2015 
   e) zprávu Komise rozhodčích za rok 2015 
   e) zprávu KK ČŠS za rok 2015 
 
2) schvaluje:   a) rozpočet ČŠS na rok 2016 
   b) změnu systému seriálu mistrovství ČR od sezóny 2016/2017 
       na samostatnou soutěž mistrovství ČR, pokud to nebude v rozporu  
       s požadavky MŠMT ČR 
        
   
8. O.Kubišta všem účastníkům poděkoval, popřál šťastnou cestu domů a úspěšnou další sezónu a 
VH ukončil. 
 
 
 
Zapsala: K.Vincencová  


