
Zápis z I. Sněmu AČMK, konaného dne 14. září 2001 v Havířově 

přítomní:  

Kalabis, Radim 

Kotlán, Pavel 

Krejča, Jiří (zastoupen v personálních otázkách delegátem Vrtným, v ostatních delegátem 

Staníkem) 

Kubátko, Martin 

Liška, Petr 

Staník, Ivo 

Stankuš, Otakar 

Vrtný, Tomáš 

průběh:  

bod č.1.: Odvolání Prozatímního Seniorátu 

návrh: "Sněm AČMK odvolává členy Prozatímního Seniorátu z jejich funkcí"  

6 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.1/I  

bod č.2: Volba presidenta AČMK 

tajné hlasování na návrh delegáta Kotlána  

1.kolo: 

návrh: 
Stankuš, O.  

2 hlasy pro, 2 hlasy proti, 2 abstence, 2 neplatné hlasovací lístky  

2.kolo 

návrhy:  
Kotlán, P. 2 

Stankuš, O. 4  

1 abstence, 1 neplatný hlasovací lístek  

návrh: 
Stankuš, O.  

4 hlasy pro, 1 hlas proti, 1 abstence, 2 neplatné hlasovací lístky  

3. kolo 

návrhy: 



Kalabis, R. 0 

Kotlán, P. 1 

Krejča, J. 1 

Stankuš, O. 5  

1 abstence; US AČMK č.2/I zvolen Otakar Stankuš presidentem AČMK  

bod č.3: Volba vicepresidenta AČMK 

tajné hlasování na návrh delegáta Kotlána  

návrhy: 
Kotlán, P. 2 

Krejča, J. 1 

Liška, P. 1 

Vrtný, T. 3  

1 abstence  

návrhy: 
Kotlán, P. 1 

Vrtný, T. 5  

1 abstence, 1 neplatný hlasovací lístek; US AČMK č.3/I zvolen Tomáš Vrtný 

vicepresidentem AČMK  

bod č.4: Volba seniorů AČMK 

tajné hlasování na návrh delegáta Kotlána, delegáti hlasují ve prospěch dvou kandidátů  

1. kolo: 
návrhy: 
Krejča, J. 4 

Liška, P. 3 

Staník, I. 3 

Suchánek, I. 3  

1 neplatný hlasovací lístek  

na návrh delegáta Kubátka nové kolo hlasování s tím, že delegáti budou hlasovat pouze 

pro jednoho kandidáta a místa seniorů se tedy obsadí postupně  

2. kolo: 

návrhy: 
Krejča, J. 3 

Liška, P. 0 



Staník, I. 2 

Suchánek, I. 1  

2 neplatné hlasovací lístky  

návrhy: 
Krejča, J. 5 

Staník, I. 2  

1 neplatný hlasovací lístek; US AČMK č.4/I zvolen Jiří Krejča seniorem AČMK  

3. kolo: 

návrhy: 
Liška, P. 3 

Staník, I. 3 

Suchánek, I. 2  

návrhy: 
Liška, P. 2 

Staník, I. 5  

1 abstence; US AČMK č.5/I zvolen Ivo Staník seniorem AČMK  

bod č.5: Pravidla pro utkání pořádaná pod záštitou AČMK 

dlouhá debata nad tématem pravidel, diskutováno více variant a dosaženo shody v otázce, 

že dříve, či později bude nutno přejít na pravidla mezinárodní  

návrhy: 
1, "Pro utkání pořádaná AČMK budou používána aktuální pravidla kroketu podle 

AČMK" 

2, "Pro utkání pořádaná AČMK budou používána mezinárodní pravidla" 

3, "Pro utkání pořádaná AČMK budou používána aktuální pravidla kroketu podle 

AČMK; od 1. ledna 2002 pravidla mezinárodní" 

4, "Pro utkání pořádaná AČMK budou používána pravidla 9- wicket kroketu"  

k návrhu 1,: 7 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh č. 1 schválen jako US AČMK č.6/I  

bod č.6: Znak AČMK 

delegáti seznámeni s pracovními variantami znaku AČMK, na návrh delegáta Lišky 

nehlasováno o konkrétních návrzích  

bod č.7: Soutěž dvojic na Havířovském poháru 

diskutovány různé varianty stran způsobu sestavování dvojic pro Havířovský pohár  



návrhy: 
1, "Páry pro soutěž dvojic Havířovského poháru se tvoří dohodou" 5 

2, "Páry pro soutěž dvojic Havířovského poháru se stanovují losem" 2  

1 abstence; návrh č. 1 schválen jako US AČMK č.7/I  

bod č.8: Členské příspěvky 

Sněm přijal bez hlasování výši členských příspěvků stanovenou usnesením 

Prozatímnního Sněmu, a sice ve znění:  

"Pro členy mladší 15 let se stanoví členské příspěvky ve výši 25 Kč ročně, pro členy mezi 

15 a 17 lety ve výši 50 Kč ročně, pro členy 18 a více let staré ve výši 200 Kč ročně", 

coby US AČMK č.8/I  

dále debatována možnost zavedení partnerských příspěvků  

návrh: "Partneři starší 18 a více let mají možnost zaplatit členské příspěvky společně, a 

to ve výši 300 Kč ročně"  

3 hlasy pro, 3 hlasy proti, 2 abstence  

bod č.9: Založení fondu 

debatován návrh delegáta Kotlána stran aktivní podpory kroketu finančními prostředky 

formou založení fondu  

návrh: "Zakládá se fond 'Podpořte slezský kroket' pro finanční podporu aktivit spojených 

s kroketem"  

5 hlasů pro, 2 hlasy proti, 1 abstence; návrh schválen jako US AČMK č.9/I  

bod č.10: Hlasování na Sněmech AČMK 

konstatován neúnosný stav při vyhodnocování hlasování, a to z důvodu faktické 

totožnosti hlasování proti návrhu a abstence  

návrh: "Při všech budoucích hlasováních na Sněmech AČMK se při vyhodnocování, zda 

návrh byl schválen, budou brát v potaz jen aktivní hlasy (pro návrh a proti návrhu)"  

6 hlasů pro, žádný hlas proti, 2 abstence; návrh schválen jako US AČMK č.10/I  

bod č.11: Správa fondu 'Podpořte slezský kroket' 

diskutována otázka správy fondu PSK a osoby touto správou pověřené  



návrhy: 
1, "Správcem fondu 'Podpořte slezský kroket' se stává navrhovatel jeho zřízení, Pavel 

Kotlán" 2 

2, "Správce fondu 'Podpořte slezský kroket' určí Seniorát" 2  

4 abstence  

bod č.12: Zrušení fondu 'Podpořte slezský kroket' 

delegátem Kubátkem podán návrh na zrušení fondu PSK  

návrh: "US AČMK č.9/I je zrušeno"  

3 hlasy pro, 3 hlasy proti, 2 abstence  

bod č.13: Rušení jednotek ustanovených Sněmem AČMK 

delegátem Kotlánem podán návrh na zákaz rušení jednotek ustanovených týmž Sněmem  

návrh: "Sněm AČMK nesmí svým usnesením zrušit organizační jednotku, pokud ji na 

témže zasedání ustavil"  

6 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 abstence; návrh schválen jako US AČMK č.11/I  

bod č.14: Vyloučení Martina Kubátka z AČMK 

delegátem Kotlánem podán návrh na vyloučení Martina Kubátka z AČMK pro snižování 

vážnosti zasedání Sněmu AČMK  

návrh: "Martin Kubátko je vyloučen z AČMK"  

žádný hlas pro, 5 hlasů proti, 3 abstence  

bod č.15: Vyloučení Pavla Kotlána z AČMK 

delegátem Kubátkem podán návrh na vyloučení Pavla Kotlána z AČMK pro snižování 

vážnosti zasedání Sněmu AČMK  

návrh: "Pavel Kotlán je vyloučen z AČMK"  

žádný hlas pro, 5 hlasů proti, 3 abstence  

bod č.16: Vyloučení Radima Kalabise z AČMK 

seniorem Staníkem podán návrh na vyloučení Radima Kalabise z AČMK pro snižování 

vážnosti zasedání Sněmu AČMK  



návrh: "Radim Kalabis je vyloučen z AČMK"  

žádný hlas pro, 5 hlasů proti, 3 abstence  

bod č.17: Přejmenování názvu fondu PSK 

delegátem Kubátkem podán návrh na přejmenování fondu PSK tak, aby jeho jméno 

korespondovalo s názvem Asociace  

návrh: "US AČMK č.9/I se mění tak, aby znělo: 'Zakládá se fond 'Podpořte 

českomoravský kroket' pro finanční podporu aktivit spojených s kroketem'"  

4 hlasy pro, 3 hlasy proti, 1 abstence; návrh schválen jako US AČMK č.12/I  

bod č.18: Vyloučení Ivo Staníka z AČMK 

delegátem Kalabisem podán návrh na vyloučení Ivo Staníka z AČMK pro snižování 

vážnosti zasedání Sněmu AČMK  

návrh:"Ivo Staník je vyloučen z AČMK"  

žádný hlas pro, 3 hlasy proti, 5 abstencí  

bod č.19: Obstrukce a podávání návrhů na vyloučení z AČMK 

konstatována obstrukční jednání pomocí nesmyslných návrhů na vyloučení a navržena 

možnost řešení  

návrh:"Návrhy na vyloučení člena z AČMK se podávají prostřednictvím presidenta 

AČMK"  

6 hlasů pro, žádný hlas proti, 2 abstence; návrh schválen jako US AČMK č.13/I  

bod č.20: Procedury jednání schválené Sněmem 

návrh:"Procedury jednání schválené Sněmem AČMK jsou na témže zasedání 

nezměnitelné"  

5 hlasů pro, 1 hlas proti, 2 abstence; návrh schválen jako US AČMK č.14/I  

bod č.21: Změna názvu fondu 'Podpořte českomoravský kroket' 

delegátem Kotlánem podán návrh na opětovnou změnu názvu založeného fondu, aby 

tento lépe odrážel záměr navrhovatele  

návrh:"US AČMK č.12/I je zrušeno"  



5 hlasů pro, 3 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.15/I  

bod č.22: Revokace předchozích usnesení Sněmu 

delegátem Kubátkem konstatována obstrukce a podán návrh na možné řešení  

návrh: "Usnesení Sněmu AČMK jsou na témže zasedání Sněmu nezměnitelná a 

nerevokovatelná"  

7 hlasů pro, žádný hlas proti, 1 abstence; návrh schválen jako US AČMK č.16/I  

bod č.23: Ukončení zasedání 

pro vyčerpání témat i účastníků podán návrh na ukončení zasedání  

návrh:"Zasedání I. Sněmu AČMK je ukončeno"  

6 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 abstence; návrh schválen jako US AČMK č.17/I  

v Havířově, dne 14. září 2001 


