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Zápis 
z volební Valné hromady Českého šermířského svazu 

konané dne 14. 12. 2013 v Praze 
______________________________________________________________________________ 

 
     Volební Valná hromada ČŠS se konala dne 14.12.2013 v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské 
ulici. Ze 41 pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 32, z toho 1 oddíl byl zastoupen na základě 
plné moci, 9 oddílů se nezúčastnilo. Dále se zúčastnil president a 5 členů VV ze 6  (ing. Zýka se 
omluvil a byl zastoupen na základě plné moci) a 1 čestný člen z 5 (4 se omluvili). 
      

Valnou hromadu řídil mgr.Janda. 
 
1. Mgr. Janda přivítal všechny účastníky, zvláště jediného čestného člen ing.Petera, ostatní čestné 
členy dr.Bidla, ing.Sedláčka, M.Hrona a dr.Herycha omluvil pro nemoc. Popřál O.Kubištovi, který 
je po operaci kyčle, hodně zdraví. 
 

Bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení mgr.Janda, O.Kubišta a K.Vincencová 
(všichni pro).  
 
 
2. Byly zvoleny komise: 
 mandátová: K.Vincencová, V.Kurfürst, ing.Křemen (všichni pro); 
 návrhová: ing.Beran, M.Rubeš, M.Snopek (všichni pro); 
 volební: K.Biebl, J.Seidl, J.Douba. 
Mandátová komise předložila zprávu o počtu účastníků VH: z 53 možných účastníků s hlasem 
rozhodujícím (41 pozvaných delegátů registrovaných oddílů, 1 prezident, 6 členů VV a  5 čestných 
členů) je přítomno 40 účastníků s platnými hlasy tj. 75,47 %, VH je usnášení schopná, nadpoloviční 
počet hlasů je 21. 

Byl schválen jednomyslně program VH dle pozvánky s doplněním bodu 3. Zpráva 
mgr.Jandy, ostatní body posunuty: 

1. Úvod a volba pracovního předsednictva 
2. Volby mandátové, návrhové a volební komise, schválení programu 

  3. Zpráva mgr.Jandy 
4. Volba presidenta 

  5. Volba členů VV 
6. Volba členů KK 

             7. Usnesení 
             8. Závěr 
 
 
3. Mgr.Janda zmínil politickou situaci v ČR i její odraz do sportovního prostředí. Připomněl 
výborné výsledky končícího roku:  
- Saša Choupenitch stříbrný na MEJ, bronzový na MSJ a celkový vítěz seriálu SPJ; 
- Martin Rubeš bronzový na MEK; 
- družstvo kordistů (Beran J., Čapek M., Pokorný R., Čupr M.)  6. na MS a 8. na ME ( Beran J., 
Čapek M., Pokorný R., Ambrož J.);  
- družstvo fleretistů (Choupenitch A., Kundera V., Kurfürst Jiří, Krejčík J.) 6. na ME. 
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4. Volba prezidenta: dle návrhů z oddílů jediný kandidát O.Kubišta, žádný další návrh. 
Schválena jednomyslně volba aklamací. Volba Oldřicha Kubišty prezidentem Českého šermířského 
svazu: 39 pro, 1 se zdržel. O.Kubišta zvolen prezidentem ČŠS. 
 
 
5. Volba výkonného výboru: dle písemných návrhů několika oddílů byla sestavena kandidátka, 
která se skládala z dosavadních členů VV: mgr. František Janda, Jiří Douba, ing.Karel Křemen, 
mgr. Petr Neshoda, Kamil Svoboda, ing. Luboš Zýka. Se všemi byla volba předem projednána a 
všichni s dalším setrváním ve výkonném výboru souhlasili, za ing. Zýku, který nebyl VH přítomen, 
předložil písemný souhlas O.Kubišta. Dále byla písemně předsedou oddílu ČŠK Riegel P.Beranem 
kandidátka rozšířena o ing.Olexu a mgr.Kašpara. Ani jeden nebyl přítomen a delegát oddílu 
P.Anderle nepředložil jejich souhlas. Další návrhy na doplnění kandidátky nebyly předloženy. Poté 
bylo hlasováno o hlasování aklamací nejprve o prvním návrhu s větším počtem nominací, tj. o 
znovuzvolení členů původního VV – pro 34, proti 2, zdržel se 1. Volba nového VV (mgr. František 
Janda, Jiří Douba, ing.Karel Křemen, mgr. Petr Neshoda, Kamil Svoboda, ing. Luboš Zýka) poté 
proběhla schválenou aklamací – pro 36, proti 0, zdržel se 1. Členy VV byli zvoleni: mgr. František 
Janda, Jiří Douba, ing.Karel Křemen, mgr. Petr Neshoda, Kamil Svoboda, ing. Luboš Zýka. 
 
 
6. Volba kontrolní komise: dle písemných návrhů oddílů byli na kandidátku zařazeni: ing.Jiří Beran, 
Jakub Klečka, Martin Rubeš. Se všemi byla volba předem projednána a všichni s působením 
v kontrolní komisi souhlasili. Také písemně byla předsedou oddílu ČŠK Riegel P.Beranem 
kandidátka rozšířena o Jana Dostála a Michala Škerleho. Ani jeden nebyl přítomen a delegát oddílu 
P.Anderle nepředložil jejich souhlas. Další návrhy na doplnění kandidátky nebyly předloženy. Bylo 
hlasováno o hlasování aklamací pouze o ing.Beranovi, J.Klečkovi a M.Rubešovi – pro 38, proti 0, 
zdržel se 1. Volba kontrolní komise proběhla aklamací – pro 38, proti 0, zdržel se 1. Členy KK byli 
zvoleni ing.Jiří Beran, Jakub Klečka, Martin Rubeš. 
 
 
7. Schváleno usnesení VH v tomto znění (vš.pro): 

 
Usnesení VH ČŠS konané dne 14. 12. 2014 v Praze 

Valná hromada ČŠS: 
1) bere na vědomí: zprávu o činnosti ČŠS přednesenou mgr.Jandou. 
   
2) volí:   a) prezidentem Oldřicha Kubištu; 

b výkonný výbor ve složení: mgr. František Janda, Jiří Douba, ing.Karel 
Křemen, mgr. Petr Neshoda, Kamil Svoboda, ing. Luboš Zýka; 
c) kontrolní komisi  ve složení: ing.Jiří Beran, Jakub Klečka, Martin Rubeš. 

 
 
8. Mgr.Janda VH ukončil, všem poděkoval za dosavadní práci, popřál úspěchy v dalším období a 
požádal O.Kubištu, aby zahájil oslavy 100 let českého šermu. 
 
 
 
 
Zapsala: K.Vincencová  
 


