
Zápis z IX. Sněmu AČMK, konaného dne 9. září 2006 v Rašíně 

přítomní:  

Borák, Michal (FNCC Ostrava) 
Dehner, Jan (senior-kancléř) 
Hazdra, Štěpán (president) 
Kotyk, Michal (KK Praha) 
Kozel, František (CCCC) 
Plachý, Jiří (CC Dynamo Telč) 
Stankuš, Otakar (senior-praetor) 
Struhala, Jaromír (FNCC Ostrava) 
Vorlová, Leona (CCCC) 
Vrtný, Tomáš (vicepresident) 

průběh:  

bod č. 1: Způsob hlasování IX. Sněmu 

návrh: 
"Na IX. Sněmu nebude nesekundovaný návrh hlasován, o personálních otázkách se bude 
hlasovat tajně, o ostatních veřejně, procedurální otázky rozhodne předseda Sněmu."  

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

bod č. 2: Zpráva presidenta 

Zpráva presidenta Hazdry se dotkla celé řady okruhů: 
grafické návrhy: byla zakoupena práva ke grafickému návrhu na nové logo, webové 
stránky, diplomy a vizitky pro AČMK; ohlasy na nové logo zaznamenal veskrze 
pozitivní; nyní je třeba začít tyto návrhy více používat; 
internetové stránky: poukázal na jejich pomalou aktualizaci v tomto roce, což bylo 
způsobeno především změnou grafické podoby stránek a vytvářením publikačního 
systému, který do dnešních dnů nebyl zprovozněn; navrhl motivovat správce stránek 
finanční odměnou, proti čemuž neměl nikdo námitek; 
fungování klubů: přiznal, že tuto problematiku podcenil a apeloval na zástupce klubů, 
aby zintenzivnili svou činnost při rozšiřování členské základny, organizování turnajů a 
jejich propagace; 
nové kluby: od minulého Sněmu byly přijaty 2 nové kluby (First national croquet club 
Ostrava a Czech Country Croquet Club Rašín); s další řadou potenciálních hráčů a klubů 
je v kontaktu: 
Zámecký kroketový klub Sychrov – má v budoucnu zájem vstoupit do AČMK, v létě 
uspořádal s velkým úspěchem 3 golfkroketové turnaje, 
Jihlava, Teplice, Brno, ... 
mezinárodní scéna: připomněl vstup AČMK do Světové kroketové asociace (WCF) a 
Evropské kroketové asociace (FEC) a brzkou účast republikového mistra Davida Hajna 



na Mistrovství Evropy na ostrově Jersey; 
mediální propagace: vyjádřil uspokojení s propagací 1. mistrovství ČR v kroketu a 
především s 25 minutovým šotem na programu ČT4 Sport; již méně byl spokojen s 
propagací regionálních turnajů. 

bod č. 3: Zpráva vicepresidenta 

Vicepresident Vrtný informoval Sněm o těchto bodech: 
Soutěžní řád: konečně byl dokončen, dle jeho názoru není zcela dokonalý, ale je určitě 
funkční; 
turnaje: navrhl příštímu vicepresidentovi snížit kategorii u Havířovského poháru; 
poukázal na to, že byl v loňském roce Svatováclavský turnaj zrušen pro porušení 
Soutěžního řádu; 
žebříček: připomněl, že od letošní sezóny byl změněn žebříček na gradeový a to z důvodu 
jeho lepší vypovídací schopnost o dlouhodobé výkonnosti hráčů; 
pravidla golf kroketu: spolu se seniorem-praetorem byla přeložena pravidla golf kroketu 
a zahradního kroketu, tato pravidla již byla seniorátem schválena; pro jejich užívání pro 
soutěžní utkání pořádaná AČMK již chybí jenom schválení Sněmem (viz bod č. 13: Golf 
kroket); 
kategorie turnajů: započal diskuzi o tom, zda snížit počet současných 5 kategorií turnajů 
či u tohoto počtu setrvat, přičemž názory jednotlivých delegátů se různily; příští 
vicepresident by se touto problematikou měl více zaobírat; 
Mistrovství ČR 2006: vyjádřil uspokojení nad proběhnutým šampionátem a označil jej za 
víceméně naprostý úspěch a vyjádřil především díky řediteli turnaje Jiřímu Plachému a 
hostitelskému klubu Croquet Club Dynamo Telč. 

bod č.4: Zpráva seniora-kancléře 

Kancléř Dehner seznámil Sněm o finanční situaci AČMK a doporučil založení již dříve 
avizovaného transparentního účtu u e-Banky, což Sněm kvitoval. V této souvislosti 
rovněž navrhl Sněmu jak ještě případně vylepšit finanční situaci AČMK – prozatím 
nezvyšovat členské příspěvky, ale zvednout odvody ze startovného ze současných 10,– 
Kč na 20,– Kč – s tím vyjádřili souhlas všichni zástupci klubů. Dále informoval o členské 
základně, která byla ke dni 8. 9. 2006 nejvyšší v historii existence AČMK – 40 členů. 

bod č.5: Zpráva seniora-praetora 

Praetor Stankuš referoval Sněmu o oblastech své působnosti: 
pravidla golf kroketu a zahradního kroketu: upozornil Sněm nejen o jejich překladu, 
schválení seniorátem a zveřejnění na internetu, ale rovněž se zmínil o jejich knižním 
vydání společně s pravidly asociačního kroketu a Soutěžního řádu, přičemž registrované 
kluby dostaly tyto pravidla v několika málo výtiscích k dispozici; 
zkoušky rozhodčích: v roce 2006 proběhlo dne 28. 1. 2006 v Rožnově pod Radhoštěm 
přezkoušení rozhodčích a na základě písemných a ústních testů byly uděleny 3 licence 
rozhodčích; bylo konstatováno, že tento počet rozhodčích je neuspokojivý, ale vzhledem 
k malému zájmu členů AČMK skládat rozhodcovské zkoušky, však nikoliv překvapivý; k 



překonání tohoto stavu a vyšší motivaci budoucích rozhodčích by snad mohlo napomoci 
finanční odměňování, s čímž se stotožnili všimni přítomní; 
zasedání Disciplinární a rozhodčí komise: v posledním funkčním období proběhla 2 
zasedání DaRK, a to na Mistrovství ČR 2006 a Havířovském poháru 2006. 

bod č.6: Odvolání Seniorátu a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

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

bod č. 7: Volba presidenta AČMK 

Jako kandidáti navrženi Štěpán Hazdra, Otakar Stankuš a Tomáš Vrtný 

návrhy: 
Hazdra, Š. 7 
Stankuš, O. 1 
Vrtný, T. 0 
ne 1 
 
US AČMK č. 3/IX zvolen Štěpán Hazdra presidentem AČMK  

bod č. 8: Volba vicepresidenta AČMK 

Jako kandidáti navrženi Michal Borák, Otakar Stankuš a Tomáš Vrtný 

1.kolo: 
návrhy: 
Borák, M. 5 
Stankuš, O. 2 
Vrtný, T. 2 
ne 1 
 
2.kolo: 
návrhy: 
Borák, M. 6 
Stankuš, O. 2 
Vrtný, T. 1 
ne 1 
 
US AČMK č. 4/VIII zvolen Michal Borák vicepresidentem AČMK  

bod č. 9: Volba seniora-kancléře AČMK 



Jako kandidát navržen Jan Dehner 

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

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

bod č. 10: Volba seniora-praetora AČMK 

Jako kandidáti navrženi Otakar Stankuš a Tomáš Vrtný 

návrhy: 
Stankuš, O. 3 
Vrtný, T. 6 
 
US AČMK č. 6/IX zvolen Tomáš Vrtný seniorem-praetorem AČMK  

bod č. 11: Volba dalších seniorů  

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

návrhy: 
1, IX. Sněm zvolí další seniory 
2, IX. Sněm nezvolí další seniory 
 
k návrhu 1: 6 hlasů pro, 2 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č. 7/IX  

dále bylo navrženo, aby Sněm rozhodl, kolik chce volit dalších seniorů 

návrh: 
"IX. Sněm zvolí právě 1 dalšího seniora." 
 
8 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 8/IX  

Jako kandidáti navrženi František Kozel a Otakar Stankuš 

1.kolo: 
návrhy: 
Kozel, F. 5 
Stankuš, O. 2 
ne 3 
 
2.kolo: 
návrhy: 
Kozel, F. 5 
ne 5 



 
předseda Sněmu rozhodl zařadit volbu dalšího seniora na závěr IX. Sněmu  

bod č. 12: Volba členů Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

Navrženi Jiří Plachý a Otakar Stankuš 

návrhy: 
Plachý, J. 4 hlasy pro; 4 hlasy proti 
Stankuš, O. 5 hlasů pro; 3 hlasy proti  

US AČMK č. 9/IX zvolen Otakar Stankuš členem Disciplinární a rozhodčí komise 
AČMK  

bod č. 13: Golf kroket 

vicepresident a senior-praetor informovali Sněm o přeložení pravidel golf kroketu a 
zahradního kroketu; s přihlédnutím k diskuzi na téma zastřešování soutěžních utkání v 
golf kroketu podle těchto pravidel na VIII. Sněmu AČMK a všeobecné podpoře, navrhl 
zrušit US AČMK č. 5/III a nahradit (a rozšířit) jeho znění o pravidla Golf kroketu 2005 

návrh: 
"Ruší se US AČMK č. 5/III." 
8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 10/IX  

návrh: 
"Pro utkání pořádaná AČMK budou od 10. 9. 2006 používána pravidla ve znění 
publikovaném Kroketovou Asociací (Croquet Association) jako Pravidla asociačního 
kroketu, 6. edice a pravidla Golf kroketu 2005." 
8 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 11/IX  

bod č. 14: Opětovná volba dalších seniorů 

Sněm se pokusil opětovně zvolit dalšího seniora z již dříve navržených kandidátů 

návrhy: 
Kozel, F. 2 
Stankuš, O. 1 
ne 3 
 
žádný další senior nebyl zvolen  

bod č.15: Návrh na ukončení zasedání IX. Sněmu AČMK 

návrh: 
"Zasedání IX. Sněmu AČMK je ukončeno" 



 
7 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 12/IX  

v Rašíně, dne 9. září 2006 


