Zápis
z jednání valné hromady Českého šermířského svazu
se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
konané dne 19. 6. 2021 od 13.00 hodin
v hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1

Program valné hromady:
1. Úvod a volba pracovního předsednictva

2. Volby mandátové, volební a návrhové komise, schválení programu
3. Zpráva o činnosti
4. Volba předsedy ČŠS pro dobu navazujícího funkčního období
5. Volba členů VV pro dobu navazujícího funkčního období
6. Volba členů KK pro dobu navazujícího funkčního období
7. Zpráva o hospodaření v r. 2020 a návrh rozpočtu na r. 2021,

zprávy o činnosti reprezentačních družstev, zprávy STK, KR a
RK
8. Usnesení
9. Závěr

Valná hromada ČŠS se konala dne 19. 6. 2021 v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské
ulici. Ze 43 pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 32, z toho 2 oddíly byly zastoupeny na
základě plné moci, 4 oddíly se omluvily. Dále se zúčastnil předseda svazu a všech 6 členů VV.
Čestný člen se omluvil a byl zastoupen na základě plné moci.
Oddíly předem písemně obdržely zprávy reprezentačních trenérů: Ing. Berana (kord
senioři), J. Prokeše a Mgr. Neshody (fleret), K. Svobody (šavle) a sekretariátu ČŠS (kord
seniorky, junioři, juniorky, kadeti a kadetky). Dále byla předem rozeslána Zpráva o hospodaření
a přehled čerpání v r. 2020 a návrh rozpočtu pro r. 2021 od O. Kubišty, Zpráva STK Mgr.
Neshody, Zpráva Komise rozhodčích V. Mádra a Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2020
Ing. Berana.
Valnou hromadu řídil předseda výkonného výboru a předseda ČŠS Oldřich Kubišta.
1. Úvod a volba pracovního předsednictva
Ve 13.15 hodin přivítal O. Kubišta všechny účastníky. Bylo schváleno pracovní předsednictvo
ve složení O. Kubišta, Ing. Stefflová, K. Biebl a K. Vincencová jako zapisovatel (hlasováno:
pro: 40 (100 % přítomných), proti: 0, zdržel se: 0).
Na úvod O. Kubišta požádal méně známé zástupce oddílů, aby se představili:
Vladimír Moravec - předseda Bohemians, Miroslav Rous - zástupce za oddíl Sport. šerm Ústí,
Jaroslav Stehlík - předseda Slavoj Litoměřice, Martin Hoyer - předseda Slovan Horky, Karel
Hais- místopředseda Šermířský klub Veles.

2. Volby mandátové, volební a návrhové komise, schválení programu
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Byly zvoleny komise hlasováním při nezměněné přítomnosti:
mandátová: T. Jurka, A. Lorenc, T. Kovařík (pro: 40 (100 % přítomných), proti: 0, zdržel se:
0);
volební: V. Mádr, K. Křemen, J. Klečka (pro: 40 (100 % přítomných), proti: 0, zdržel se: 0);
návrhová: J. Beran st., T. Stefflová, K. Svoboda (pro: 39 (97,5 % přítomných), proti: 0, zdržel
se: 1);
Byl schválen program při nezměněné přítomnosti: (pro: 40 (100 % přítomných), proti: 0, zdržel
se: 0);
Mandátová komise předložila zprávu o počtu účastníků VH: z 51 možného účastníka s hlasem
rozhodujícím (43 pozvaní delegáti registrovaných oddílů, 7 členů VV a 1 čestný člen) je
přítomno 40 účastníků s platnými hlasy tj. 78,43 %, VH je usnášení schopná, nadpoloviční
počet hlasů je 21.

3. Zpráva o činnosti
Zprávu přednesl Oldřich Kubišta:
Na zónové evropské kvalifikaci v Madridu se kvalifikovali na OH 2 čeští šermíři, ale i tak není
na OH nominován náš rozhodčí V. Mádr, byť jeho kvality jsou nesporné. V tomto nám chybí
ve FIE „politická“ osobnost typu Františka Jandy.
Opětovně upozornil, že rozhodčí pod 18 let nemohou rozhodovat, někteří pořadatelé toto stále
nedodržují, byť situace se zlepšuje.
Apeloval na kluby, aby byly schopné přivést děti do tělocvičen, svaz má více peněz, posílá více
do oddílů a je třeba s rozpočty smysluplně pracovat.
Díky elektronické evidenci členů (IS ČŠS), by se už nemělo opakovat pozastavení dotací kvůli
nesouladu mezi naší členskou základnou (nahlášenou kluby) a Rejstříkem sportu.
Přidělené dotace jsme vyčerpali a samozřejmě i řádně vyúčtovali.
Plánuje se zrušení vybírání 20 Kč za startujícího.
Na všech turnajích, i FIE a EFC, jsme dle slov mezinárodních rozhodčích i činovníků za slušné
(závodníci, rozhodčí, trenéři). Vyzval všechny, aby byli hodní na děti/závodníky a chovali se
slušně.
O celou reprezentaci je velmi dobře postaráno, jejich podmínky jsou vynikající, a to jak v rámci
materiálního zajištění, tak i např. zdravotní péče, možnosti využívat technologické novinky atd.
Připomněl dobré postavení českého šermu mezi ostatními zeměmi, jsme vzorem pro jiné
federace naší velikosti.
Doplňuje J. Beran st.: I během covidu mohli reprezentanti jako profesionálové trénovat. Máme
skvělé úspěchy, 2 šermíři na OH (Alexander Choupenitch a Jakub Jurka) a vítězka SPJ
Veronika Bieleszová. Všichni jsou členy VSC, kde šermíři patří mezi nejlepší v rámci
zařazených sportovních odvětvích, dobré podmínky díky Oldřichu Kubištovi, např. Saša
Choupenitch má trenéra placeného z VSC. Tyto podmínky umožňují dělat sport na
profesionální úrovni. Dále chválí mladé, kteří chtějí dělat trenéry, a chválí Viléma Mádra za
výchovu rozhodčích.
Pokračuje T. Stefflová se zprávou o vzdělávání trenérů. Během covidu se práce rozběhla s online kurzy, zapojil se Fridrich Földes a mladí Jiří Kurfürst a Michal Roček. Doplnil J.Kurfürst:
komise má silné obsazení, upřesnila systém trenérských tříd, vydala metodický pokyn pro
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vzdělávání trenérů, vytvořila seznam trenérů, připravuje tréninkový deník, v on-line kurzech
68 uchazečů, z toho 48 ke zkouškám atd. VSC rozjelo projekt Trenéři do lavic. T. Stefflová
závěrem ještě poděkovala K. Vincencové za její dlouholetou práci v oblasti vzdělávání při ČŠS.

Volby:
O. Kubišta přečetl návrhy z oddílů:
- na předsedu jediný kandidát Oldřich Kubišta,
- do výkonného výboru kandidují současní členové VV s tím, že odstupuje Karel Křemen.
A představil se nově navržený kandidát do VV ing. Jiří Beran ml.:
Jako reprezentant chce brát funkci ve VV jako součást své sportovní kariéry, chce předávat i
nadále své zkušenosti, proto bude i dál šermovat. Propaguje šerm všude, kde je to možné.
Kandiduje, protože chce šerm hnát kupředu.
Kandidáti do kontrolní komise: Jiří Beran st., Jakub Klečka a Martin Rubeš
O.Kubišta navrhl, aby volby proběhly aklamací, schváleno hlasováním při nezměněné
přítomnosti pro: 40 (100 % přítomných), proti: 0, zdržel se: 0).
4.Volba předsedy ČŠS pro dobu navazujícího funkčního období
Volbu řídil K. Biebl: navrhl Oldřicha Kubištu, volba předsedy schválena hlasováním při
nezměněné přítomnosti: pro: 40 (100 % přítomných), proti: 0, zdržel se: 0. K. Biebl
pogratuloval Oldřichu Kubištovi ke zvolení předsedou ČŠS.
5.Volba členů VV pro dobu navazujícího funkčního období
O. Kubišta přečetl navrhované členy: Jiří Beran ml., Karel Biebl, Jiří Douba, Vilém Mádr, Petr
Neshoda a Kamil Svoboda, volba členů VV schválena hlasováním: při nezměněné přítomnosti
pro: 40 (100 % přítomných), proti: 0, zdržel se: 0. Zvolen nový výkonný výbor ČŠS ve složení
Jiří Beran ml., Karel Biebl, Jiří Douba, Vilém Mádr, Petr Neshoda, Kamil Svoboda.
6.Volba členů KK pro dobu navazujícího funkčního období
O. Kubišta přečetl navrhované členy: Jiří Beran st., Jakub Klečka a Martin Rubeš, volba členů
KK schválena hlasováním: při nezměněné přítomnosti pro: 40 (100 % přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0. Zvolena nová kontrolní komise ČŠS ve složení Jiří Beran st., Jakub Klečka a Martin
Rubeš
7. Zpráva kontrolní komise, zpráva o hospodaření v r. 2020 a návrh rozpočtu na r. 2021,
zprávy reprezentačních trenérů, STK a KR:
Vilém Mádr k výchově rozhodčích: probíhaly semináře on-line, poděkoval všem, kteří se
vzdělávali i přes problémy bez možnosti rozhodování na turnajích, 41 nových kandidátů, V.
Mádr slíbil pomoc při zajišťování rozhodčích na podzimních turnajích, podpoří nové rozhodčí
i přímo v klubech. Osobně se bude opět ucházet o místo v komisi rozhodčích EFC.
O. Kubišta uvedl, že svaz pomáhá oddílům v mnoha oblastech. Vyzval oddíly, aby předložily
projekt – pokud projekt bude dobrý, bude podpořen. Je to práce nás všech, nejen výboru,
všechny oddíly jsou rovnocenné, ve všech se může objevit špičkový závodník. Všechny aktivní
oddíly jsou podporovány a odvedené členské příspěvky a platby za licence jsou zohledňovány
jako jedno z kriterií pro výpočty dotací do oddílů. Připomněl VSC MŠMT (nyní Victoria), dříve
musel člen VSC přestoupit do USK, nyní zůstávají závodníci v původních oddílech. Dále uvedl,
že spolupráce s NSA je dobrá.
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Jiří Douba připomněl, že Akademické hry se konají v Olomouci 5.9.2021 ve všech zbraních a
že je třeba uvědomit studenty vysokých škol, kteří se musí přihlásit přes školy. A uvedl, že je
škoda, že mnozí aktivní veteráni nejsou v ČŠS registrovaní.
T. Stefflová se zmínila o Olympiádě mládeže v Olomouci, kvůli covidu nový termín 27.6.2022,
bude informace znovu posílat do oddílů.
V době OH jsou plánovány Olympijské parky, v Praze 23.7. – 2.8.2021, v Brně 23. – 28.7.2021,
bude zabezpečeno dobrovolníky, zúčastní se naši nejlepší šermíři. S ohledem na covid bude bez
možnosti přímého vyzkoušení šermu.
J. Beran uvedl, že během covidu byl zrealizován nápad K. Biebla na vytvoření náborových
videí s youtuberem, kterého sledují děti. ČOV vložil finance, jednalo se m. j. o vyvracení mýtů,
že šerm bolí atd., propojeno s webem Sport v okolí. K. Biebl doplnil, že je třeba aktualizovat
informace o oddílech na webu Sport v okolí a dávat tam i fotky.
Tomáš Kovařík se zeptal na kritéria pro M ČR v září: odpověděla T. Stefflová, že pouze 3 starty
v historii šermíře, mini žactvo bez kritérií.
O. Kubišta vyzval oddíly, aby z dotací, které získávají od svazu i od magistrátů, vytvářely dětem
kvalitní a příjemné prostředí.
Martin Látal poděkoval J. Kurfürstovi za školení trenérů. K veteránské asociaci zmínil, že nemá
šanci zkontrolovat, kdo je registrován. Slíbil, že to zkusí vylepšit.
O. Kubišta navrhl nové čestné členy ČŠS: Karel Křemen – člen svazu od roku 1962, vedl komisi
rozhodčích a řídil nespočet soutěží; Jiří Suchý – člen od roku 1959, stále aktivní, nyní
v Teplicích. Volba čestných členů schválena hlasováním: při nezměněné přítomnosti pro: 40
(100 % přítomných), proti: 0, zdržel se: 0. Čestnými členy ČŠS zvoleni Karel Křemen a Jiří
Suchý.

8. Usnesení
J. Beran st. přečetl usnesení VH v tomto znění:
Usnesení VH ČŠS konané dne 20. 6. 2021 v Praze
Valná hromada ČŠS:
1) bere na vědomí: a) zprávu o činnosti ČŠS přednesenou předsedou Oldřichem
Kubištou, kde předseda poukázal na důležitost slušného chování
trenérů a funkcionářů na turnajích
b) zprávu o hospodaření ČŠS v r.2020
c) zprávu Kontrolní komise ČŠS
d) zprávu Komise rozhodčích ČŠS
e) zprávu o činnosti Vzdělávací a metodické komise ČŠS
d) zprávu o činnosti v IT
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f) zprávy trenérů jednotlivých zbraní za uplynulé období
g) zprávu STK ČŠS

2) schvaluje:

a) rozpočet ČŠS na rok 2021

3) volí:

a) předsedu svazu Oldřicha Kubištu
b) členy VV: Jiřího Berana ml., Karla Biebla, Jiřího Doubu, Viléma
Mádra, Petra Neshodu a Kamila Svobodu
c) členy kontrolní komise: Jiřího Berana st., Jakuba Klečku a Martina
Rubeše
d) čestné členy ČŠS: Karla Křemena, Jiřího Suchého

Usnesení schváleno: hlasováno při nezměněné přítomnosti: pro: 40 (100 % přítomných), proti:
0, zdržel se: 0.

9. Závěr
O. Kubišta závěrem vyzval všechny přítomné, aby i nadále na turnajích i v celém svazu
panovala slušná a příjemná atmosféra a aby v tomto duchu trenéři působili i na své svěřence.
Připomněl, že všichni jsou odpovědní za fungování svazu. Vyzval k řešení problémů kdykoliv
konzultací přímo s ním nebo dalšími členy VV. Popřál úspěchy v další sezóně a valnou hromadu
v 15.22 h. ukončil.

Schválil: Oldřich Kubišta

Zemřelí od minulé VH:
Olga Hanusová, Olomouc, zemřela 22.1.2021 ve věku 95 let
Vladimír Paták, Zlín, zemřel 10.11.2020 ve věku 91 let
PhDr. Blanka Malátová, Humanita Praha, zemřela 14.7.2020
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