
Zápis z VIII. Sněmu AČMK, konaného dne 16. července 2005 v Telči 

přítomní:  

Dehner, Jan (senior-kancléř) 
Dehnerová, Kateřina (senior) 
Hazdra, Štěpán (president) 
Kotyk, Michal (KK Praha) 
Majer, Tomáš (CC Havířov) 
Plachý, Jiří (CC Dynamo Telč) 
Stankuš, Otakar (senior-praetor) 
Vrtný, Tomáš (vicepresident) 

průběh:  

bod č. 1: Způsob hlasování VIII. Sněmu 

návrh: 
"Na VIII. Sněmu nebude nesekundovaný návrh hlasován, o personálních otázkách se 
bude hlasovat tajně, o ostatních veřejně, procedurální otázky rozhodne předseda Sněmu a 
nebudou se vydávat žádná Usnesení, dokud neproběhnou všechny volby, pro které se 
VIII. Sněm rozhodne."  

8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č. 1/VIII  

bod č. 2: Zpráva presidenta 

President Hazdra vyjádřil uspokojení nad vykonanou prací během funkčního období. 
Vyzdvihl především jednání s dalšími dvěma potenciálními kluby (Hořice a Sychrov), 
dále navázání spolupráce s rakouskými hráči kroketu (a uspořádání mezistátního utkání) 
a v neposlední řadě (blízké) zahájení vstupních procedur do evropské, příp. světové 
asociace. President rovněž splnil úkol, který si stanovil na minulém Sněmu, a to zajištění 
domény – www.kroket.org. V následné diskuzi bylo konstatováno, že je třeba především 
zapracovat na rychlosti aktualizace a vzhledu stránek. Vicepresident Vrtný měl výhrady k 
nezaregistrování brněnského klubu (stejně jako na minulém Sněmu) – po vyjasnění 
nedorozumnění ohledně toho, kdo měl vést jednání se zástupci brněnského klubu 
(president vs. vicepresident), bylo konstatováno, že hlavní podíl na tomto stavu má 
brněnský klub, neboť i přes dostatek času k podání registrace tak neučinil.  

bod č.3: Zpráva vicepresidenta 

Vicepresident Vrtný sebekriticky zhodnotil svůj kolaps při sestavování Kalendáře turnajů 
pro rok 2005 a přislíbil, že se již toto nebude opakovat. Ve své zprávě konstatoval, že 
během funkčního období neproběhly 2 kalendářové turnaje (Telč croquet 2004 kvůli 
nepříznivému počasí a Panhavířovské hry 2005 pro nezpůsobilý terén) a upozornil na 



skutečnost, že letos poprvé proběhly turnaje na 4 různých místech (Brno, Havířov, Telč a 
Praha). Soutěžní řád je hotov z 90 % a na zbytku se intenzivně pracuje.  

bod č.4: Zpráva seniora-kancléře 

Kancléř Dehner vyslovil uspokojení nad stavem administrativy. Na minulém Sněmu 
avizované založení transparentního účtu nebylo uskutečněno, a to z důvodu nedostatku 
peněz AČMK. Právě nedostatek financí je podle seniora-kancléře problém, který by se 
měl co nejrychleji vyřešit – možností je několikero: zvýšit členské příspěvky, stanovit 
odvody ze startovného na turnajích nebo sehnat sponzora (viz bod č. 15: Různé). 

bod č.5: Zpráva seniora-praetora 

Praetor Stankuš kriticky zhodnotil svou práci a uznal, že došlo ke snížení kvality 
rozhodčích. V případě jeho opětovného zvolení přislíbil zlepšení své činnosti a ještě v 
letošním roce uskutečnění školení pro rozhodčí a jejich přezkoušení. Seznámil Sněm se 
závěry jediného zasedání Disciplinární a rozhodčí komise, které proběhlo v tomto 
funkčním období a jehož výsledkem bylo udělení nejvyššího disciplinárního trestu, tj. 
omezení práva účastnit se utkání a soutěží konaných pod patronací AČMK do 31. 
prosince 2004, dvěma hráčům. 

bod č. 6: Zpráva seniora K. Dehnerové 

Senior Dehnerová zhodnotila své působení především z pohledu asociačního 
handicappera, za něhož byla dříve zvolena. Seznam handicapů je veden, ovšem zatím 
nefunguje vzájemná spolupráce mezi klubovými, resp. turnajovými handicappery a 
asociačním handicapperem, z důvodu absence handicapperů v některých klubech. 

bod č.7: Odvolání Seniorátu a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

návrh: 
"Odvolává se Seniorát a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK" 
 
8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 2/VIII  

bod č. 8: Volba presidenta AČMK 

jako kandidáti na presidenta navrženi Štěpán Hazdra a Tomáš Vrtný, jehož kandidatura 
nebyla sekundována 

návrh: 
"Štěpán Hazdra je zvolen presidentem AČMK"  

8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 3/VIII  

bod č. 9: Volba vicepresidenta AČMK 



Jako kandidáti navrženi Tomáš Vrtný a Jiří Plachý 

návrhy: 
Vrtný, T. 7 
Plachý, J. 0  

US AČMK č. 4/VIII zvolen Tomáš Vrtný vicepresidentem AČMK  

bod č. 10: Volba seniora-kancléře AČMK 

Jako kandidáti navrženi Jan Dehner a Robert Jaroš, proti jehož kanditatuře byl vznesen 
protest, jenž byl uznán za oprávněný 

návrh: 
"Jan Dehner je zvolen seniorem-kancléřem AČMK"  

7 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 5/VIII  

bod č. 11: Volba seniora-praetora AČMK 

Jako kandidát navržen Otakar Stankuš 

návrh: 
"Otakar Stankuš je zvolen seniorem-praerorem AČMK"  

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

bod č. 12: Volba dalších seniorů  

před vlastní volbou navrženo, aby Sněm nejprve rozhodl, zda chce volit další seniory 

návrhy: 
1, VIII. Sněm zvolí další seniory 
2, VIII. Sněm nezvolí další seniory 
 
k návrhu 2,: 5 hlasů pro, 3 hlasy proti; návrh přijat jako US AČMK č. 7/VIII 

bod č. 13: Volba členů Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

Navrženi Jan Dehner, Tomáš Vrtný a Michal Kotyk. 

návrhy: 
Dehner, J. 7 hlasů pro; 1 hlas proti 
Vrtný, T. 6 hlasů pro; 1 hlas proti 
Kotyk, M. 5 hlasů pro; 1 hlas proti  



US AČMK č. 8/VIII zvoleni Jan Dehner, Tomáš Vrtný a Michal Kotyk členy 
Disciplinární a rozhodčí komise AČMK b>  

bod č. 14: Změna Stanov 

T. Vrtný navrhl neomezovat výši trestu, který může udělit DaRK pro hrubě nesportovní 
chování člena AČMK na akcích pořádaných pod patronací AČMK 

návrh: 
"V čl. 4, §7, odst. 2, písmeno b. Stanov se vypouští pasáž 'na časové období končící 
nejpozději 31. prosince příslušného roku’."  

8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 9/VIII  

J. Dehner navrhl změnit sídlo AČMK z důvodu žádoucnosti shody trvalého bydliště 
Kancléře a sídla Asociace 

návrh: 
"č. 2 Stanov AČMK se mění tak, aby zněl: 'Sídlo organizace je Na Nábřeží 714/105, 
Havířov-Město.'"  

7 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 10/VIII  

bod č. 15: Různé 

T. Vrtný předložil Sněmu k uvážení, zda má Asociace zastřešovat vedle asociačního 
kroketu, rovněž jiné varianty kroketu jako jsou golfkroket a 9-wicket; po dosti obšírné 
diskuzi se Sněm shodl na tom, že těmto variantám kroketu bude věnována obecná 
podpora ve formě přeložení pravidel golfkroketu i 9-wicketu (dle pravidel US 
Association) a jejich uveřejnění na internetových stránkách AČMK; dále bylo toto téma 
odloženo s tím, že se bude opět projednávat na příštím Sněmu 

T. Vrtný dále otevřel otázku odvodů za každého zúčastněného hráče z turnaje na účet 
Asociace ve výši stanovené Seniorátem; tyto „odvody“ by se měly stát součástí 
Soutěžního řádu jako jedna z variant pro zlepšení finanční situace AČMK; pro přítomné 
byla varianta „odvodů“ přijatelnější, než-li zvýšení členských příspěvků, ale pouze za 
předpokladu, že tato částka bude ve výši cca Kč 10,– za hráče; Sněm se rovněž shodl na 
tom, že podstatnou část rozpočtu AČMK je nutno pokrýt z externích zdrojů, tedy ze 
sponzorských darů – J. Plachý nabídl svou pomoc při hledání sponzora (sponzorů) 

T. Vrtný chtěl znát názor přítomných na handicapy, resp. handicapové turnaje; názory se 
lišily, přesto bylo dohodnuto pokračovat v této praxi; K. Dehnerová se při této příležitosti 
informovala, kdo bude asociačním handicapperem, když nebyla znovu zvolena seniorem, 
neboť předpokládala, že funkce asociačního handicappera je spojena s funkcí seniora; 
byla informována, že podle SR č. 23 jsou tyto dvě funkce na sobě nezávislé; K. 



Dehnerová toto vzala na vědomí, přesto vyjádřila nesouhlas a přesvědčení, že by 
asociační handicapper měl být se Seniorátem v neustálém kontaktu a tedy seniorem 

bod č.16: Návrh na ukončení zasedání VIII. Sněmu AČMK 

návrh: 
"Zasedání VIII. Sněmu AČMK je ukončeno" 
 
8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 11/VIII  

v Telči, dne 16. července 2005 


