
Zápis ze zasedání seniorátu

Zápis ze zasedání seniorátu AČMK
restaurace Olše, Praha 14.3.2014

PŘÍTOMNÍ:

Štěpán Hazdra (president)
Jiří Plachý (vicepresident)
Otakar Stankuš (senior praetor)
Lucie Kotyková (kancléřka)

PRŮBĚH:

Bod č.1: Předpokládaný termín dalšího Sněmu

President seznámil seniorát se svým záměrem svolat Sněm v průběhu turnajové sezóny nebo až po 
jejím konci. Na základě upozornění praetora, že již došlo k přeložení Pravidel golf kroketu Edice 
2013, což by umožnilo jejich aplikaci v této turnajové sezóně, byla vedena debata ohledně posunutí 
termínu možného Sněmu ještě před zahájení sezóny. Výsledkem debaty bylo stanovení termínu 
Sněmu, jež jako jediný může schválit použití nové edice pravidel, na 25.4.2015, těsně před 
zahájením prvního golf kroketového turnaje sezóny. Seniorát se shodl na doporučení, aby tento 
Sněm projednával pouze bod týkající se nové edice pravidel. Další Sněm bude svolán ke konci 
turnajové sezóny. Na tento Sněm bude nutné důkladně připravit změnu Stanov, tak aby odpovídaly 
novému Občanskému zákoníku.

Bod č.2 Školení rozhodčích

Praetor informoval seniorát o plánovaném školení rozhodčích. Nová edice pravidel golf kroketu 
bude vyžadovat zvýšenou pozornost od rozhodčích. Školení budou probíhat v průběhu sezóny. 
Každý rozhodčí připraví pro ostatní účastníky část pravidel s výkladem. 

Bod č.3: Reprezentační úsek

Prezident seznámil seniorát s plánovanou účastí hráček na MS žen v Asociačním kroketu v Anglii. 
Dále prezident sdělil, že Miroslav Havlík se MS v golf kroketu neúčastnil z osobních důvodů, jež 
byly Reprezentačním úsekem i WCF akceptovány a z jeho neúčasti nevyplývá žádný postih. 
Startovné, jež bylo za tohoto hráče uhrazeno AČMK bylo refundováno jako část startovného za 
účast hráček A.Králové a D.Štěpánkové na MS žen.
Kancléřka upozornila na rostoucí výdaje spojené s úhradou startovného hráčů na mezinárodních 
akcích. Pro příští akce požaduje důkladné konzultace výdajů. President v této souvislosti vyjádřil 
naději, že se pro příští rok podaří na tyto akce získat přímo z dotací poskytovaných ze státního 
rozpočtu přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Získání těchto prostředků, a to nejen 
pro reprezentaci, je prioritním úkolem pro tento rok.
Seniorát vyslovil nespokojenost ohledně neinformování o plánovaném Mistrovství Evropy ze strany
Reprezentačního úseku. President přislíbil nápravu a včasné informování o akcích, jež mají dle 
Reprezentačního úseku prioritu.
President dále informoval o vznikající Evropské lize golf kroketu. Tato soutěž spojuje, již tradiční, 
otevřené turnaje v Německu, Belgii, Švýcarsku a dalších zemích a do budoucna by do ní mohl být 
započítáván i turnaj v České republice. President přislíbil brzké zpracování podrobných informací 
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tak, aby se mohli přihlásit eventuální zájemci o účast v tomto seriálu z řad našich hráčů. 

Bod č.4: Účetnictví

Kancléřka ujistila seniorát o přípravě daňového přiznání a převzala účetní dokumenty z let 
minulých. 

Bod č.5: Interclub 2015

Vicepresident informoval seniorát o skutečnosti, že CC Karlovy Vary, SKK Silesia a FNCC Ostrava
letos neohlásili pořádání jekéhokoli turnaje.
Interclub 2015 nemá zatím potvrzený termín konání, ani účast klubů. Dle příslibu vicepresidenta 
budou tyto informace konkretizovány do konce března. Do konce dubny pak budou vypracovány 
propozice turnaje.

Závěr
14.březen 2015
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