
Zápis z XI. Sněmu AČMK, konaného dne 10. srpna 2008 v Telči 

přítomní:  

Borák, Michal (vicepresident) 
Hazdra, Štěpán (CCD Telč) 
Kotyk Michal (KK Praha) 
Kozel, František (CCCC Hořice) 
Král, Jan (CCCC Hořice) 
Marečková, Hana (president) - předseda Sněmu 
Marták, Ivo (SKK Silesia) 
Navrátil, Boris (FNCC Ostrava) 
Navrátilová, Martina (senior-kancléř) 
Plachý, Jiří (CCD Telč) 
Prachniarová, Lucie (KK Praha) 
Stankuš, Otakar (senior-praetor) 
Vrtný, Tomáš (SKK Silesia) 

průběh:  

Presidentka seznámila přítomné s předpokládaným průběhem jednání. T. Vrtný navrhuje 
zařadit bod Zpráva předsedy Nominační komise po zprávě seniora - praetora. 
12 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen. 

bod č. 1: Způsob hlasování XI. Sněmu 

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

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

bod č. 2: Zpráva presidenta 

Zpráva presidentky Marečkové se dotkla několika okruhů: 
 
komunikace - prezidentka přiznala, že ačkoliv si původně myslela, že to nebude 
problém, její půlroční nepřítomnost v ČR se negativně podepsala zejména na komunikaci 
uvnitř seniorátu, kdy absence osobních kontaktů vedla k několika nedorozuměním a 
nepříjemné náladě v seniorátu; 
počet klubů - zůstal nezměněn, bohužel sportovní organizace v Březové u Karlových 
Varů se dle slov Miroslava Pažďory potýká s administrativními a personálními problémy 
a nejbližší termín, kdy je bude řešit, je až po skončení letošní sezóny; 
ČSTV - přihláška zatím nebyla podána, jelikož prezidentka sice získala nutné dokumenty 



z WCF, bohužel čekala na dokumenty z FEC, které, jak se dozvěděla, již nejsou třeba 
(stačí ty z WCF); 
semináře - na posledním Sněmu byl schválen návrh, který pověřil seniorát přípravou 
seminářů na volně formulovaná témata stavební a materiálně technické základy klubů 
(kurty) a ekonomicko organizační podmínky rozvoje činnosti AČMK; dle slov 
prezidentky se seniorátu tento záměr realizovat nepovedlo (ačkoliv jeden pokus o 
uspořádání semináře byl učiněn při příležitosti zasedání seniorátu 24.11.2007 ve Lhotce). 
 
K dotazům: 
- kdo nese největší vinu za špatnou komunikaci v seniorátu - presidentka přiznává, že 
částečně nese vinu ona a částečně vicepresident, který se na nějakou dobu odmlčel; 
- jak to vypadá s registrací klubu v Karlových Varech - není schopna sdělit, bylo jí 
opakováno, že vedení zasedne nejpozději do konce měsíce - toto bylo zopakováno v 
květnu, červnu i červenci, a následně pak že to do konce roku nestihnou. Problém vázne v 
administraci jejich klubu, taky chybí vůle, její osobní názor zní, že to jsou pouze 
výmluvy. Stran tohoto klubu nepanuje všeobecná shoda ani v seniorátu, presidentka to 
ponechá na novém seniorátu; 
- proč se seminář nekonal ve Lhotcenestihlo se vše připravit, ke zrušení došlo z 
prostorových důvodů, nebyly připraveny žádné podklady, o kterých by se mělo jednat. 
Seniorát oslovil F. Kozla, bohužel žádné materiály připraveny nebyly, proto nebylo o 
čem jednat. F. Kozel bere vinu na sebe - nestihl to.  

bod č. 3: Zpráva vicepresidenta 

Vicepresident Borák přednesl zprávu o své činnosti při výkonu jeho funkce. Za 
nejdůležitější považuje organizaci turnajů. Zhodnotil, že turnaje se hrají, turnajový 
kalendář je docela naplněn a samotné turnaje mají zvyšující se úroveň. Pochválil opravdu 
vydařené Mistrovství republiky a vyslovil velký dík pořadatelům, zvláště pak řediteli 
turnaje Stanislavu Vorlovi. Nastavením tvrdších podmínek pro pořadatele turnajů se 
podařilo opustit povrchy v parcích a také dnes už nikdo nepořádá turnaj se 100mm 
brankami nebo jinými koulemi než Sunshiny. V tomto volebním období se snažil o 
posílení významu jednotlivých typů turnajů, tzn. že turnaj kategorie Grandslam je 
prestižní turnaj určený pro 16 nejlepších hráčů z celkového množství přihlášených. 
Kategorie Club je naproti tomu nejzákladnější turnaj, hraný v jednotlivých klubech, 
určený hlavně pro slabší hráče, kteří díky nim mohou získávat zkušenosti a dík 
handicapům se vyrovnat i silným soupeřům. A kategorie Firstclass je určena pro 
setkávání se silných hráčů s těmi slabšími, při nichž si mohou srovnat svou osobní 
výkonnost. Proto také prosazoval zvýšení počtu turnajů této kategorie. Podotýká, že ne 
vždy byl manažery turnajů pochopen a stávalo se, že si manažeři do propozic k turnaji 
kladli podmínky, které tuto koncepci narušují, a to i přes to, že vše je podchyceno v 
soutěžním řádu. Proto považuje za důležité, aby příští vicepresident dohlédl na to, aby 
každý manažer znal soutěžní řád, aby mu bylo jasné jak organizace turnaje probíhá, aby 
zvládl stanovit si časový plán apod. Pak jistě nebude docházet k tomu, že se finále nebo 
semifinále hrají tiebreakem nebo že způsob zpracování přihlášek vyřadí z hraní na turnaji 
kvalitní hráče. Vyjádřil nespokojenost a považuje za nesportovní, stane-li se, že finale 
hrají 2 hráči, kteří nejsou z pořadatelského klubu a domácí hráči jdou domů. Další věcí, 



která se podařila je rozběhnutí golfkroketu. Zapracoval jej do soutěžního řádu, ale tady 
bude muset navázat nový vicepresident a doladit některé věci, jako jsou např. časově 
omezené hry. Vznikly nové turnaje zaměřené čistě na golfkroket a zdá se, že mnozí hráči 
mu dávají přednost i před deblovými hrami v asociačním kroketu. Dokonce je golfkroket 
některými prosazován jako náhrada za debly na Interclubu. Do asociace vstoupili i noví 
hráči, kteří se na golfkroket specializují. Na stránkách AČMK už funguje golfkroketový 
žebříček, za což patří největší dík Tomáši Vrtnému. Co se mu nepodařilo, je hlavně 
přesvědčit představitele klubů o ucházení se o pořádání dalších významných akci AČMK 
jako je Interclub v příštím roce či Mistrovství republiky přespříští rok. Mrzí ho, že tuto 
nedodělanou práci musí nechat na příštím vicepresidentovi. Snad je dokáže o výhodách 
dlouhodobého plánování vrcholných akcí přesvědčit lépe než se to povedlo jemu. 

K dotazům: 
- golfkroket - členové nominační komise nejezdí na golfkroketové turnaje - 
vicepresident to nechává na příštím vicepresidentovi; 
- soutěžní řád - školení pro manažery - žádá tvrdší přístup, nový vicepresident by se 
měl dotázat manažerů, jak mají zpracované přihlášky a časový plán; 
- výjimky ze soutěžního řádu - byly uděleny dvě, Ostrava - podala požadavky na turnaj 
pozdě, Looser cup - manažer turnaje nekonzultoval s vicepresidentem, přetáhli časový 
limit, vicepresident byl postaven před hotovou věc, vzhledem ke kategorii Club byla 
výjimka udělena; 
- kolik turnajů se oficiálně konalo v golfkroketu - Vicepresidentův pohár, Mill cup, 
Fresh Mary Cup (GC); 
- uveřejňování výsledků - zadávají manažeři turnajů, dávají to pozdě; 
- rozdělení nominační komise - zdá se mu to zatím zbytečné, je to práce pro budoucího 
vicepresidenta; 
- jaké jsou prohřešky proti soutěžnímu řádu - 1) Hořice - Paralelní turnaj - nebyl 
přítomen manažer ani rozhodčí, došlo k anulování výsledků, 2) Telč - Loser cup - finále 
bylo odehráno tiebreakem, 3) Telč - Telčský pohár - zpracování přihlášek, 4) Karlovy 
Vary - pokus měnit herní systém; 
- jak byl porušen soutěžní řád při Telčském poháru a v čem se manažer turnaje 
provinil - odmítnutí přihlášky při převisu počtu uchazečů nad maximálním počtem 
uchazečů se v daném případě řídí ustanovením O3(a)(2), nikoli O3(c); 
- kdo je oprávněn vykládat soutěžní řád - o pravidlech rozhoduje DaRK, o soutěžním 
řádu doposud vždy rozhodoval vicepresident; 
- zda konzultoval rozhodnutí změnit kategorii před jeho konáním - nikoli, rozhodl se 
tak sám ; 
- jakým způsobem bude postupovat, když se v Karlových Varech turnaje podruhé 
zúčastnil nečlen AČMK - dotyčný se stane členem, nebo turnaj nebude platný.  

bod č. 4: Zpráva seniora-kancléře 

Kancléřka Navrátilová informovala Sněm o změně stanov v názvu a sídle a o založení 
Transparentního účtu u eBanky v lednu 2008. V červenci 2008 došlo k právnímu spojení 
eBanky a Raiffeisenbanky s novým názvem banky: RAIFFEISENBANK, a.s. V této 
souvislosti došlo ke změně bankovního kódu banky na bankovní kód Raiffeisenbank 



5500. Informovala o možnosti nahlížet na účet z veřejných stránek banky (www.rb.cz). 
Dále kancléřka seznámila Sněm s narůstající členskou základnou, která vzrostla na 53 
členů ke konci uplynulého roku. Zároveň vyjádřila nespokojenost s placením členských 
příspěvků v letošním roce, kdy k dnešnímu dni zaplatilo pouze 21 členů AČMK (z toho 4 
noví členové). Z toho vyplývá, že většina členů odehrála letos několik turnajů, aniž by 
měli zaplaceny členské příspěvky na letošní rok. Kancléřka předložila Sněmu písemnou 
zprávu o příjmech a výdajích za rok 2007 a o příjmech a výdajích za rok 2008 ke dni 
8.8.2008.  

K dotazům: 
- členské příspěvky - členové SKK Silesia nemají zaplacené členské příspěvky za rok 
2008; 
- zápisy ze seniorátu - nejsou ještě zveřejněny z důvodu ztížené e-mailové 
korespondence; 
- jak upravit podmínku placení členských příspěvků - navrhuje, aby každý člen byl 
povinen zaplatit členské příspěvky před odehráním druhého turnaje příslušného roku - 
bude podán návrh na úpravu stanov, co se týče členství.  

bod č. 5: Zpráva seniora-praetora 

Praetor Stankuš zhodnotil své uplynulé funkční období. Byly zřízeny 3 kategorie 
rozhodčích pro asociační kroket - A, B a C a byl zřízen rozhodčí pro golfkroket, oba SR 
byly opatřeny ediktem seniora-praetora ohledně délky trvání funkce rozhodčích - 
asociační kroket - 2 roky, golfkroket - 1 rok. Letos proběhlo školení na konci února, kde 
byli přítomni 2 školitelé (T. Vrtný a O. Stankuš) a 3 účastníci školení M. Pažďora, M. 
Borák, J. Dehner. Zkoušení asociačního kroketu se zúčastnil T. Vrtný (kat. A) a Š. 
Hazdra (kat. B). GC se zůčastnily se 4 osoby - prošli M. Pažďora, M. Borák, T. Vrtný. Na 
přelomu ledna a února docházelo ve světě k změnám pravidel kroketu 6. edice - přešla na 
pravidla WCF 2007. Byla svolána DaRK, aby rozhodla, jak v těchto věcech postupovat. 
DaRK se shodla na tom, že co se týká asociačních pravidel - jedná se pouze o změnu 6. 
edice, byl vydán edikt seniora - praetora, že k datu 22.02.2008 bude postupováno podle 
těchto změn. Co se týká golfkroketových pravidel a přechodu na WCF - DaRK po 
konzultaci s dalšími významnými členy asociace rozhodla, že přechod (rozhodnutí) nechá 
na sněmu, neboť seniorát nemůže změnit usnesení sněmu. DaRK - konaly se 3 zasedání - 
v Rožnově, e-mailovnou korespondencí a v Bříšťanech.  

O chodu webu předložil zprávu webmaster T. Vrtný: S přechodem na dynamické stránky 
lze na webu řešit leccos, některé věci lze upravovat jednoduše, některé věci jsou 
komplikované a některé věci jsou tak nepředstavitelně složité, že jsou takřka nemožné 
(oprava vysledků poté, co je manažer špatně vyplní a odešle je vicepresidentovi) a je 
extrémně složité to konvenčním způsobem upravovat. 

K dotazům: 
- jak by bylo složité udělat stránku, kde by mohli členové seniorátu zadávat svou 
aktuální činnost a jak by bylo složité, aby bylo znázorněno v žebříčku zaplacení 
členských příspěvků v příslušném roce (aby to viděl manažer turnaje) - uvádí, že je 



to realizovatelné a jednoduché; 
- je možno dát na stránky video - je to možné, ale není to jednoduché – u videí je 
problém v délce, při zmenšené kvalitě to lze; 
- fotky na webu - je to grafický a technický problém, neexistuje jednoduchý způsob, jak 
tam dát soubor 60 fotek – musí se to tam dát po jednom. 
Úprava pravidel asociačního kroketu a golfkroketu - skutečnost, že na to bylo tak 
málo času je z části na něm, protože podcenil rychlost, s jakou bylo známo definitivní 
znění těchto změn. Realisticky to vypadalo, že odsouhlaseno to bude na konci sezóny. 
Nicméně jsme byli třetí asociací na světě, která tyto úpravy zapracovala.  

bod č. 6: Zpráva předsedy Nominační komise 

Stručná zpráva předsedy NK F. Kozla obsahovala informace o výkonu jeho funkce v 
Nominační komisi. Nominační komise se fyzicky nesešla, přestože je pouze tříčlenná, 
proto došlo k udělení divoké karty na MR po termínu. Nicméně všechny nominace se 
provedly. Jeho názor je, že tříčlenná nominační komise nemůže fungovat technicky, 
protože když jeden nemůže z osobních důvodů fungovat (jezdit po turnajích), tak ti dva 
další to těžko budou zachraňovat. Z tohoto důvodu navrhuje zvýšení počtu členů NK.  

K dotazům: 
- o kterých konkrétních událostech se v NK rozhodovalo - zápas ČR-SRN, divoká 
karta mistrovství Evropy; 
- Mistrovství Evropy v tomto roce - termín přišel před týdnem (20.-21.9.08), tedy měsíc 
a půl dopředu, oslovení lidé neměli zájem si během měsíce shánět letenku na týdenní 
pobyt na Jersey ostrovech; 
- výsledky jednání NK - dají se vyhledat v newsech.  

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

 
návrh: 
"Odvolává se Seniorát a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK."  

13 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č. 2/XI  

bod č. 8: Volba presidenta AČMK 

Jako kandidáti navrženi Jiří Plachý a Hana Marečková, první jmenovaný kandidaturu 
odmítl 

návrh: 
"Hana Marečková je zvolena presidentem AČMK."  

7 hlasů pro, 5 hlasů proti; návrh přijat jako US AČMK č. 3/XI  

bod č. 9: Volba vicepresidenta AČMK 



Jako kandidáti navrženi Michal Borák, Tomáš Vrtný a Jiří Plachý, první dva jmenovani 
kandidaturu odmítli 

návrh: 
"Jiří Plachý je zvolen vicepresidentem AČMK."  

9 hlasů pro, 3 hlasy proti; návrh přijat jako US AČMK č. 4/XI  

bod č. 10: Volba seniora-kancléře AČMK 

Jako kandidáti navrženi Martina Navrátilová, Štěpán Hazdra, František Kozel a Jan 
Dehner, první tři jmenovani kandidaturu odmítli 

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

13 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č. 5/XI  

bod č. 11a: Volba seniora-praetora AČMK 

Jako kandidáti navrženi Otakar Stankuš, Tomáš Vrtný, Štěpán Hazdra a Michal Borák, 
první dva a poslední jmenovaný kandidaturu odmítli 

1. kolo: 
návrh: 
"Štěpán Hazdra je zvolen seniorem-praetorem AČMK."  

6 hlasů pro, 6 hlasů proti; návrh nebyl přijat 
projdnávání tohoto bodu bylo přerušeno  

bod č. 12: Ostatní 

B. Navrátilem byl vznesen návrh, aby Sněm přijal usnesení tohoto znění: 

návrh: 
"Sněm ukládá Seniorátu, aby na svém nejbližším zasedání změnil znění soutěžního řádu 
v bodě H1(a)(1) tak, aby zněl: 'S výhradou bodu 2 a 3 se pouze členové AČMK, kteří v 
příslušném roce uhradili členské příspěvky asociaci a členové zahraničních kroketových 
asociací smějí účastnit kalendářových turnajů.'"  

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

F. Kozel požádal o informace o utkání ČR-SRN. Jako zástupce NK se zajímal, jaký je 
herní systém tohoto utkání. Presidentka sdělila, že se bude hrát v Březové u KV, 6 hráčů 
za Česko, 6 za Německo. M. Borák upřesnil, že budou první den hrát 4 hráči za Česko a 4 
hráči za Německo asociační kroket, druhý den 4 hráči za Česko a 4 hráči za Německo 



budou hrát golfkroket. Nominovaní hráči si sami zvolí kapitána, který určí kdo bude 
který den nasazen. 
Z krátkého fungování v NK přišel F. Kozel s návrhem zvýšení počtu členů NK z důvodu, 
že vyšší počet členů může lépe posoudit výkonnost členů. Navrhuje - paritní klubové 
zastoupení nebo zvýšení počtu členů na 5. T. Vrtný nesouhlasí s paritou klubů, úkolem 
NK je vybrat ty nejlepší. O. Stankuš nesouhlasí s větším počtem členů, 3-členná komise 
se mu zdá dostatečná. Na webu jsou zveřejněny profily hráčů, ze kterých může NK 
vycházet. Po vyslechnutí názoru sněmu F. Kozel nenavrhuje zvýšit počet členů NK. 

T. Vrtný předložil Sněmu návrh stran schvalování výsledků turnajů. 

návrh: 
"Sněm zakazuje vicepresidentovi, aby schválil výsledky turnaje zaslané mu manažerem, 
dokud manažer věrohodně neprokáže, že všichni účastníci turnaje splnili požadavky 
stanovené bodem H1 Soutěžního řádu." 
Projednávání tohoto podbodu se souhlasem Sněmu přerušeno z důvodu přepracování.  

T. Vrtný předložil Sněmu návrh stran publikace zápisů ze Seniorátu na webových 
stránkách. 

návrh: 
"Sněm ukládá seniorátu, aby všechny zápisy z jeho zasedání byly publikovány na 
webových stránkách AČMK nejpozději do 14 dnů od jeho uskutečnění."  

10 hlasů pro, 2 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č. 7/XI  

O. Stankuš podal návrh na zrušení usnesení AČMK č. 11/IX z 9.9.2006 a vydání nového 
znění usnesení s tím, že se slova "Golf kroketu 2005" nahradí "WCF golf kroketu 2007". 

návrh: 
"Ruší se US AČMK č. 11/IX."  

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

návrh: 
"Pro utkání pořádaná AČMK budou od 10.8.2008 používána pravidla ve znění 
publikovaném Kroketovou Asociací (Croquet Association) jako Pravidla asociačního 
kroketu, 6. edice a pravidla WCF golf kroketu 2007."  

pozměňovací návrh B. Navrátila ve kterém se datum "10.8.2008" mění na "1.1.2009" 
nebyl přijat 
10 hlasů pro, 2 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č. 9/XI  

I. Marták podal návrh, aby Karlovarskému klubu bylo zakázáno pořádat turnaje - způsob 
jeho fungování nepovažuje za standardní. 



návrh: 
"Zakazuje se pořádání turnajů pod hlavičkou AČMK sportovnímu klubu, který není 
členem AČMK."  

Po vyslechnutí názoru Sněmu byl návrh stažen.  

T. Vrtný předložil Sněmu přepracovaný návrh stran schvalování výsledků turnajů 

návrh: 
"Sněm zakazuje vicepresidentovi, aby schválil výsledky turnaje zaslané mu manažerem, 
dokud pořadatel věrohodně neprokáže, že splnil požadavky stanovené bodem O1(c)(2) 
Soutěžního řádu."  

10 hlasů pro, 2 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č. 10/XI  

Presidentka se opět vrátila k projednání Mill Cup 2008 a řešení situace placení členských 
příspěvků. S Karlovarským klubem se bude opakovaně jednat o vstupu do AČMK. 
Vzhledem k tomu, že jakékoliv rozhodnutí sněmu ztíží situaci seniorátu, O. Stankuš 
navrhuje nechat rozhodování na budoucím seniorátu. Presidentka upozornila e-mailem 
M. Pažďoru na to, že nemůže vystupovat jako zástupce AČMK a pořádat open turnaje. 
Sněm se shodl na tom, že řešení této věci ponechá na seniorátu. 

bod č. 11b: Volba seniora-praetora AČMK 

pokračování v projednávání přerušeného bodu 

2. kolo: 
návrh: 
"Štěpán Hazdra je zvolen seniorem-praetorem AČMK."  

6 hlasů pro, 6 hlasů proti; návrh nebyl přijat  

3. kolo: 
návrh: 
"Michal Kotyk je zvolen seniorem-praetorem AČMK."  

4 hlasy pro, 5 hlasů proti; návrh nebyl přijat  

4. kolo: 
návrh: 
"Štěpán Hazdra je zvolen seniorem-praetorem AČMK."  

7 hlasů pro, 6 hlasů proti; návrh schválen jako US AČMK č. 11/XI  

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



jako kandidáti navrženi Tomáš Vrtný, Michal Kotyk, Otakar Stankuš, Ivo Marták, 
František Kozel, Michal Borák a Boris Navrátil, první, třetí, čtvrtý a pátý jmenovaný 
kandidaturu odmítli 

návrh: Michal Borák 
11 hlasů pro, žádný hlas proti 
návrh: Michal Kotyk 
10 hlasů pro, žádný hlas proti 
návrh: Boris Navrátil 
9 hlasů pro, 2 hlasy hlasy proti 
 
US AČMK č. 12/XI zvoleni Michal Borák, Michal Kotyk a Boris Navrátil členy 
Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.  

bod č. 14: Návrh na ukončení zasedání XI. Sněmu AČMK 

 
návrh: 
"Zasedání XI. Sněmu AČMK je ukončeno."  

13 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh přijat jako US AČMK č. 13/XI  

V Telči dne 10.08.2008 


