
Zápis z III. Sněmu AČMK, konaného dne 26. ledna 2002 v Havířově 

přítomní:  

Cielecká, Markéta 

Krejča, Jiří 

Liška, Petr 

Staník, Ivo 

Stankuš, Otakar 

Vavříček, Pavel 

Vrtný, Tomáš 

průběh:  

bod č.1.: Změna Stanov AČMK 

navržena komplexní změna Stanov, mající za cíl jednak legalizovat současnou praxi, 

druhak do budoucna řešit eventuální spory, k nimž by mohlo docházet při aplikaci Stanov 

v danou chvíli platných  

návrh: 
"Sněm AČMK schvaluje nové Stanovy AČMK, ve znění: viz Stanovy AČMK 

 

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

bod č.2: Volba seniora-kancléře AČMK 

z důvodu přijetí nových Stanov zanikly v Seniorátu dva místa seniorů, a bylo třeba zvolit 

dva členy nové, jmenovitě seniora-kancléře a seniora-praetora  

návrhy: 
1, Liška, P. 1 orientační hlas 

2, Staník, I. 5 orientčních hlasů  

k návrhu 2,: 5 hlasů pro, žádný hlas proti, 2 abstence; US AČMK č.2/III Ivo Staník 

zvolen seniorem-kancléřem AČMK 

bod č.3: Volba seniora-praetora AČMK 

dtto  

návrh: 
Krejča J.  

5 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 abstence; US AČMK č.3/III Jiří Krejča zvolen seniorem-

praetorem AČMK 



bod č.4: Členské příspěvky 

obsáhle debatována výše členských příspěvků i způsob jejího odvození od věku, 

eventuálně roku narození, případně sociálního statutu  

podbod 4/1: Způsob rozčlenění výše příspěvků  

návrhy: 
1/1, podle ročníků 6 orientčních hlasů 

1/2, podle data narození 1 orientční hlas 

1/3, podle statutu coby studujícího, resp. nestudujícího 2 orientčníc hlasy  

k návrhu 1/1,: 6 hlasů pro, 1 hlas proti; závěr: při formulaci usnesení se bude vycházet z 

rozčlenění podle ročníků  

 

podbod 4/2: Vytvoření kategorií pro placení příspěvků, zohledňujíce ročníkový 

princip  

návrhy: 
2/1, 0-15 (žáci), 16-17 (dorostenci), 18-19 (junioři), 20 a více (muži, ženy) 4 orientační 

hlasy 

2/2, 0-15, 16 a více 4 orientační hlasy 

2/3, 0-17, 18 a více 3 orientační hlasy 

2/4, stávající rozčlenění zohledňující ročníkový princip 2 orientační hlasy  

orientační hlasování k návrhům 2/1 a 2/2: 

2/1, 2 orientační hlasy 

2/2, 5 orientačních hlasů  

k návrhu 2/2,: 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 2 abstence; závěr: při formulaci usnesení se bude 

výchazet z rozčlenění na dvě kategorie (0-15 a 16 a více) podle ročníkového principu  

 

podbod 4/3: Výše členských příspěvků návrh: 
3/1, 50 Kč a 200 Kč  

6 hlasů pro, žádný hlas proti, 1 abstence; závěr: při formulaci usnesení bude navržena 

výše členských příspěvků 50 Kč a 200 Kč  

 

Konkluzí přijetí návrhů 1/1, 2/2 a 3/1 bylo přijato US č. 4/III ve znění: "Členové AČMK, 

kteří v příslušném kalendářním roce dosáhnou 16, či více let věku, zaplatí členské 

příspěvky ve výši 200 Kč za kalendářní rok, ostatní členové zaplatí 50 Kč za kalendářní 

rok"  



bod č.5: Mezinárodní pravidla 

diskutována žádoucnost přechodu na mezinárodní pravidla  

návrh: 
"Pro utkání pořádaná AČMK budou od 27.1.2002 používána pravidla ve znění 

publikovaném Kroketovou Asociací (Croquet Association) jako Pravidla asociačního 

kroketu, 6. edice"  

6 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh přijat jako US č. 5/III  

bod č.6: Nákup vybavení, zvláště koulí 

konstatována nutnost nákupu koulí splňujících specifikace pravidel a pro jejich vysokou 

cenu (150+ Ł) navrženo odkládání části finančních prostředků AČMK  

návrhy: 
1, "25% příjmů z členských příspěvků ~" 3 orientační hlasy 

2, "20% všech příjmů AČMK ~" 1 orientační hlas 

3, "25% rozpočtu AČMK ~" 4 orientační hlasy 

~ = "se v rámci rozpočtu oddělí, a vydá se pouze na nákup koulí splňujících specifikace 

Pravidel asociačního kroketu, 6.edice"  

k návrhu 3,: 4 hlasy pro, žádný hlas proti, 2 abstence; návrh přijat jako US č. 6/III  

bod č.7: Nákup cen pro turnaje 

diskutována možnost omezení celkové sumy vynakládané na nákup cen pro turnaje 

stanovením určitého maximálního podílu (např. 50%) z vybraného startovného; jednání 

se ukázalo inkonkluzivním  

bod č.8: Financování 1. ročníku Panhavířovských her 

členové seznámeni s poměrně tíživou finanční situací AČMK v souvislosti s nutností 

spolufinancovat pořádání Panhavířovských her (spolu s Českým softtenisovým svazem) a 

s reálnou perspektivou, že v rozpočtu bude chybět cca 1600 Kč; postupně neformálně 

navrhováno více variant řešení, které nakonec vyústily do znění formulace návrhu  

návrh: 
"Sněm AČMK prosí všechny členy AČMK, aby přispěli do fondu "Podpořte slezský 

kroket" za účelem financování pořádání 1. ročníku Panhavířovských her"  

5 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh přijat jako US č. 7/III  

bod č.9: Ukončení zasedaní 



návrh: 
"Zasedání III. Sněmu AČMK je ukončeno"  

5 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.8/III  

v Havířově, dne 26. ledna 2002 


