
Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 5. prosince 2007 

Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 5. prosince 2007 e-mailovou korespondencí 

PŘÍTOMNÍ: 
Marečková, Hana – president 
Borák, Michal – vicepresident 
Navrátilová, Martina – senior-kancléř 

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Mistrovství republiky 2008 

byla předložena jediná přihláška (viz příloha) k pořádání Mistrovství republiky 2008; jelikož žadatel splňuje 
formální požadavky stanovené seniorátem AČMK (viz Zasedání Seniorátu konaného dne 10. listopadu 2007, 
Prepropozice k Mistrovství republiky 2008), došlo ke všeobecné shodě a schválení 

SR č. 54: Hostitelským klubem Mistrovství republiky 2008 bude Czech Country Croquet Club, o. s. 

5. prosinec 2007 
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1.   Úvod 
 
 Myšlenka ustavení kroketového klubu vznikla na jednání Okrášlovacího spolku 
Rašín v golfovém klubu v Myštěvsi dne 28. října 2004. Již 26. prosince 2004 (na 
Štěpána) se za účasti presidenta Asociace českomoravského kroketu Štěpána Hazdry 
uskutečnilo přípravné jednání sportumilého sdružení s názvem Czech Country 
Croquet Club. Ustavující valná hromada se potom uskutečnila 20. února 2005 
v restauraci hotelu Beránek v Hořicích, stanovy občanského sdružení  Czech Country 
Croquet Club byly Ministerstvem vnitra registrovány dne 8. dubna 2005. 
 Na IX. řádném sněmu Asociace Českomoravského kroketu, který se konal 9. 
září 2006 v Rašíně, se klub stal členem asociace. 
Během tří uplynulých sezón uspořádal Czech Country Croquet Club pro své členy 
dvanáct turnajů podle pravidel country kroketu a v letech 2006 a 2007 uspořádal 
čtyři turnaje zařazené v kalendářích Asociace Českomoravského kroketu (kategorie 
first classe a local) ve sportovním areálu v Bříšťanech. V současné době je 
klasifikováno 14 členů Czech Country Croquet Club v žebříčku Asociace 
Českomoravského kroketu.  
 
2.   Hořice a 99 let kroketu na Hořicku 
 
 Historicky doložená zmínka o Hořicích je z počátku 12. století, archeologické 
nálezy z jejich okolí však dokládají osídlení této oblasti již v období neolitu. 
Nejbouřlivější, a od té doby nepřekonaný, rozvoj zaznamenaly Hořice v poslední 
čtvrtině 19. století. Rostl počet obyvatel města, vznikaly významné textilní továrny a 
těžba kvalitního pískovce byla podnětem ke vzniku v tehdejším Rakousko-Uhersku 
ojedinělé Průmyslové školy kamenické a sochařské. Škola a především její absolventi 
položili základ tomu, že se Hořice později začaly nazývat městem kamenné krásy.  

Na začátku 20. století založil vzdělávací spolek Vesna v Hořicích 
stejnojmennou praktickou školu pro vzdělávání dívek. Dva roky po jejím založení, 
v červnu 1909,  byl na jejím dvoře pořízen snímek zachycující dívky a jejich učitelky 
připravující se hrát kroket. Dostupné osnovy tělocviku Vesny uložené v archivu jsou 
natolik obecné a rámcové, že neumožňují jednoznačné určení, jak dlouho se kroket 
v Hořicích hrál. Uvedená fotografie však  dokládá, že v roce 1909 se kroket v Hořicích 
hrál. Je proto jistě na místě tuto skutečnost připomenout tak, že Mistrovství ČR 
v kroketu bude konáno právě při příležitosti 99. výročí této události. 
 



3.   Umístění turnaje a jeho technické zabezpečení 
 
 Mistrovství České republiky v kroketu 2008 (dále jen „mistrovství republiky“) 
by se uskutečnilo ve sportovním areálu v Bříšťanech. Sportovní areál vlastněný obcí 
tvoří fotbalové hřiště, přilehlá travnatá cvičná plocha, krytá tribuna a restaurační 
zařízení se společenským sálem.  
 
Podmínky pro konání mistrovství republiky: 
      

a)  hrací kurty a jejich vybavení 
• travnatý povrch střižený na výšku do 2 cm 
• pořadatel bude připraven postavit 8 kurtů ( z tohoto počtu budou po 

postupech ze skupin MR vyčleněny volné  kurty pro doprovodný turnaj 
třídy club) 

• branky podle rozhodnutí vícepresidenta 
• koule podle rozhodnutí vícepresidenta 
• u každého kurtu sezení pro hráče 
• zřetelné oddělení kurtů pro mistrovství republiky a doprovodný turnaj 
• zřetelné vymezení prostoru pro diváky mimo tribunu 

b)   ostatní technické podmínky 
• místnost pro organizátory, rozhodčí a členy seniorátu 
• výsledková informační tabule s průběžnými výsledky 
• informační bulletin  pro hráče 
• tištěný program pro diváky 
• občerstvení po celou hrací dobu a při doprovodných akcích v areálu 

Bříšťany 
Pořadatel akceptuje i všechny další podmínky pro konání Mistrovství republiky 2008 
stanovené v prepropozicích  vydaných seniorátem AČMK v listopadu 2007. 
 
4.    Časové rozvržení turnaje 
 
 Hracími dny mistrovství republiky by byly pátek 4. července až neděle 6. 
července 2008 (stanoví –li seniorát jiný termín, považujeme za vhodné zachovat 
hrací dny pátek-neděle). Hrací doba by byla v pátek od 10,00 hod. a další dva dny od 
9,00 hod. Hrací doba by končila po všechny dny tak, že po 18,00 hod. by již nebyly 
zahajovány nové hry. 
 V pátek by se konalo v 9,00 hod slavnostní zahájení mistrovství republiky. 
Předpokládáme, že zakončení mistrovství republiky by proběhlo v odpoledních 
hodinách v neděli. 
 
5. Ceny pro vítěze 
 

Při slavnostním vyhlášení by byla mistrovi /mistryni republiky předána putovní 
cena – salátová mísa. Pro mistra/mistryni republiky počítá pořadatel dále s předáním 
originální trofeje zhotovené ak.soch. Dagmar Štěpánkovou. Od téže autorky by byly i 
trofeje  pro poraženého finalistu a zbývající dva účastníky semifinále. Diplomy AČMK 
by nechal pořadatel navrhnout místnímu grafikovi Mgr. Václavu Bukačovi a po 
schválení jejich podoby seniorátem AČMK by jej dostali účastníci čtvrtfinále. Pro 
všech 16 účastníků mistrovství republiky a rozhodčí by byly připraveny upomínkové 
ceny. 



Další věcné ceny a upomínky pro účastníky budou předmětem jednání se 
sponzory. 
 
6.    Ubytování účastníků 
 
 Pořadatel zajistí ubytování všem 16 účastníkům  v Autokempu Milovice 
vzdáleném 2 km od místa konání mistrovství republiky od čtvrtka.   Požadavky na 
ubytování dalších osob musí účastníci nebo vysílající kluby uplatnit u pořadatele 
nejpozději do 29. února 2008 se složením zálohy ve výši 200,- Kč na osobu a noc. 
 
7.   Hosté 
 
Pořadatel počítá, že čestnými hosty Mistrovství republiky by byli: 

• zástupci Královéhradeckého kraje (hejtman, radní) 
• starosta města Hořice 
• starosta a místostarostka obce Bříšťany 
• sponzoři 

 
 
8.   Doprovodný program 
 
 Do rámce doprovodného programu bude zařazen Kvalifikační turnaj pořádaný 
18. května 2007 v Bříšťanech. 
V rámci doprovodného programu mistrovství republiky chceme uspořádat i turnaj 
zařazený do kalendáře AČMK třídy club. Tento turnaj pro hráče, kteří se nezúčastní 
mistrovství republiky by byl zahájen v sobotu 5. července po ukončení zápasů 
mistrovství republiky ve skupinách. Jeho hrací systém by byl stanoven tak, aby byl 
ukončen nejpozději před zahájením finálových zápasů  mistrovství republiky. 
 V době konání Mistrovství České republiky v kroketu bude od pátku odpoledne 
do nedělního poledne na ploše vedle hracích kurtů pro příchozí k dispozici cvičný 
kurt a hráč-cvičitel. 
 Bude jednáno s Českou televizí o natočení reportáže ze semifinálových utkání a 
finále pro zpravodajství a delšího dokumentu o mistrovství republiky v kroketu 
vůbec. Bude zajištěno zpravodajství na sportovních stránkách MFD. 
 Na sobotu večer bude připraven pro účastníky mistrovství republiky, veřejnost 
a hosty mistrovství společenský večer. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


	Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu
	konaného dne 5. prosince 2007 e-mailovou korespondencí
	bod č. 1: Mistrovství republiky 2008



