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Zápis z XIII. Sněmu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 15. listopadu 2009 v České Třebové 

PŘÍTOMNÍ: 
Čihák, Jan (KK Praha) 
Dehner, Jan (senior-kancléř) – zapisovatel 
Doskočil, Václav (CCD Telč) 
Hajn, David (CCD Telč) 
Hajnová, Hana (president) – předseda Sněmu 
Hazdra, Štěpán (senior-praetor) 
Marták, Ivo (SKK Silesia) 
Navrátil, Boris (FNCC Ostrava) 
Navrátilová, Martina (FNCC Ostrava) 
Pažďora, Miroslav (CC Karlovy Vary) 
Plachý, Jiří (vicepresident) 
Radová, Marion (CC Karlovy Vary) 
Stankuš, Otakar (KK Praha) 
Vorel, Stanislav (CCCC Hořice) 
Vorlová, Leona (CCCC Hořice) 
Vrtný, Tomáš (SKK Silesia) 

PRŮBĚH: 
úvod 
presidentka seznámila delegáty s jednotlivými body jednání: 

1. zprávy jednotlivých členů Seniorátu a předsedy Nominační komise 
2. různé 
3. odvolání Seniorátu a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 
4. volba Seniorátu a členů Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

na dotaz T. Vrtného, proč bod (2) není zařazen na konec programu (jak bylo zvykem na předchozích 
Sněmech), podala presidentka vysvětlení, že takto mají případní navržení kandidáti na volené vrcholné 
funkce AČMK možnost zvážit svou kandidaturu; po tomto objasnění panoval s navrženým programem 
všeobecný souhlas 

pravidla jednání Sněmu 
předseda Sněmu informoval přítomné o základních pravidlech Sněmu, jimiž jsou: 

− ke každému bodu se může vést rozprava, každý účastník smí vystoupit v rozpravě k danému bodu 
maximálně 3x (technické/procedurální poznámky se nepočítají), rozsah každého příspěvku nesmí 
překročit 2 minuty;  

− právo předkládat návrhy k projednání na Sněmu mají všichni členové AČMK delegovaní na Sněm, 
takovýto návrh bude zařazen na program jednání pouze v případě, že bude předán v písemné podobě 
senioru-kancléři 

bod č. 1: Způsob hlasování XIII. Sněmu 

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

16 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 1/XIII 

bod č. 2: Způsob předkládání návrhů XIII. Sněmu 

návrh: 
"Na XIII. Sněmu budou do programu zařazeny pouze písemně podané návrhy k rukám seniora-kancléře 
před zahájením volby nového Seniorátu." 

7 hlasů pro; 8 hlasů proti; návrh nebyl schválen 
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po drobné modifikaci... 

návrh: 
„Na XIII. Sněmu budou do programu zařazeny pouze písemně podané návrhy k rukám seniora-kancléře.“ 

10 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 2/XIII 

bod č. 3: Zpráva presidenta 
Presidentka Hajnová popsala a zhodnotila účast členů Asociace na reprezentačních akcích (Mistrovství 
Evropy v golf kroketu 2009 v Budleigh Saltertonu, Mistrovství Evropy týmů 2009 v Cheltenhamu, test match 
GER-CZE-SWE v Hamburgu a Mistrovství Evropy v asociačním kroketu na Jersey) a pozitivně komentovala 
zvýšení počtu našich hráčů na žebříčku WCF zapříčiněný především zasíláním výsledků z turnajů kategorie 
GrandSlam v asociačním kroketu a ze všech golf kroketových turnajů. Informovala přítomné o prvním využití 
financí z WCF Development Programme, a to ve výši 250 GBP; jako reakce vznikla směrnice obecně 
upravující způsob čerpání prostředků z tohoto fondu WCF. V další části připomenula problematické jednání 
s Nominační komisí, která byla zažehnána až jmenováním nových členů vicepresidentem, jednotlivé 
proběhnuvší mediální propagace kroketu, zaregistrování nového, již šestého, klubu Croquet Club Karlovy 
Vary a uspořádání semináře dne 5. dubna 2009 v Bříšťanech týkajícího se herní techniky, taktiky a pravidel, 
který vedl D. Hajn. 
Těžiště budoucí práce presidenta by měla spočívat v udržení a zlepšení komunikace a spolupráce se 
zahraničními asociacemi a WCF, v aktivním vyhledávání vhodných projektů pro WCF Development 
Programme a větší angažovanosti v oblasti PR 

Následná debata se týkala především pozadí test matche – problematické nominace, komunikace, herního 
systému, budoucí spolupráce s německou, popř. švédskou stranou (z podnětu T. Vrtného a O. Stankuše), 
možnosti zesílení členství ve WCF ze stávajícího „Observer member“ na „Associate member“ s cílem zajistit 
silnější pozici AČMK v kroketovém světě (z podnětu T. Vrtného) a WCF Development Programme – 
periodicita čerpání prostředků → max. 2x ročně (z podnětu Ivo Martáka) 

bod č. 4: Zpráva vicepresidenta 
Vicepresident Plachý popsal průběh stávající sezóny z hlediska organizace turnajů (uskutečněno 13 turnajů, 
v tom 9 v asociačním a 4 v golf kroketu, ze 17 plánovaných – neuskutečněny turnaje pořádané FNCC 
Ostrava (Ostrava CC tournament), CC Karlovy Vary (GC turnaj) a CCD Telč (SOMT Net debl cup 
a Svatováclavský turnaj)) a udělených výjimek ze Soutěžního řádu (v sezóně 2009 byly uděleny 3 výjimky). 
Zmínil školení manažerů, které proběhlo v Bříšťanech, a stejně jako presidentka se vrátil k (ne)fungování 
Nominační komise a způsobu, jakým byla tato situace vyřešena. Je připravován Kalendář turnajů 2010 (byly 
zveřejněny prepropozice na MČR v asociačním kroketu, kvalifikační turnaj předběžně plánován na 
23. 5. 2010 v Telči), na rok 2011 se výhledově počítá s MČR v golf kroketu. 

Potomní diskuse se zaměřila na chystané MČR v asociačním kroketu – výše dotace hostitelskému klubu 
(z podnětu I. Martáka), stanovení místa konání kvalifikačního turnaje (z podnětu J. Dehnera), rychlost 
schvalování turnajů (z podnětu J. Čiháka), neexistenci úpravy pojmu diskvalifikace v Soutěžním řádu 
(z podnětu J. Čiháka a O. Stankuše), Zápisu z turnaje a funkce delegáta (z podnětu O. Stankuše) a absence 
Ediktů vicepresidenta na internetových stránkách (z podnětu T. Vrtného) a Soutěžního řádu obecně.  

T. Vrtným navrhl, aby docházelo ke změnám v Soutěžním řádu pokud možno před začátkem nebo po 
skončení sezóny, jednou z možností je přenést schvalovací pravomoc ze Seniorátu na Sněm 

návrh: 
"Sněm ukládá Seniorátu, aby na XIV. Sněmu předložil text Soutěžního řádu, aby mohl tento být přijat jako 
Usnesení Sněmu." 

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

bod č. 5: Zpráva seniora-kancléře 
Kancléř Dehner předložil zprávu o stavu financí a členské základny, zmínil pohledávku vůči CC Karlovy Vary 
související s pořádáním Open turnaje Mill cup 2009. 

V další rozpravě se objevily impulsy ohledně určení osoby zodpovědné výlučně za získávání financí 
(z podnětu I. Martáka a J. Plachého), požadavek objasnění meziročního zvýšení bankovních poplatků 
(z podnětu B. Navrátila) a vysvětlující reakce M. Pažďory na pohledávku vůči tamějšímu klubu → k tomuto 
bodu se postupně vyjadřovali všichni senioři a další zainteresované osoby, pročež bylo dohodnuto přesunout 
tuto problematiku do bodu Různé. 



Zápis z XIII. Sněmu AČMK 

3/4 

bod č. 6: Zpráva seniora-praetora 
Praetor Hazdra se zmínil o počtech udělených licencí rozhodčích, přeložených modelových testových 
otázkách pro rozhodčí a také o připravovaném ediktu praetora majícího za úkol řešit komplexně 
problematiku fungování rozhodčích. Samostatně se věnoval činnosti Disciplinární a rozhodčí komise 
(konstatoval nízkou intenzitu osobní komunikace, během funkčního období přijata 3 rozhodnutí DaRK, další 
2 podněty ve fázi rozpracovanosti, ke zvážení přednesena žádoucnost přijetí „Jednacího řádu DaRK“). 
Omluvil se za neuspořádání avizovaného jarního školení rozhodčích, nicméně vyjádřil potěšení nad růstem 
počtu rozhodčích. 

Posléze byla z pléna komentována neadekvátnost rozhodnutí DaRK ve věci „bílých míst“ golf kroketových 
pravidel (z podnětu T. Vrtného). 

bod č. 7: Zpráva předsedy Nominační komise 
Předseda Hajn vyjádřil uspokojení s fungováním Nominační komise ve stávajícím složení (D. Hajn, J. Plachý 
a T. Vrtný). V krátkosti popsal způsob práce Nominační komise, vysvětlil stanovení nominačních kritérií, jež 
vytvoří nominační číslo hráče a to je jedním z pomocných hledisek při konečném nominačním řízení. Z tzv. 
širších nominací hráčů asociačního a golf kroketu nominovala komise v roce 2009 na 4 reprezentační akce 
(viz bod Zpráva presidenta) celkově 8 hráčů, nepodařilo se obsadit 2 významné turnaje (Mistrovství světa 
v asociačním kroketu v Palm Beach a Mistrovství světa žen v golf kroketu v Cairnlea), neboť se všichni hráči 
vzdali již širší nominace. Na závěr představil plánované, nikoli však jisté, reprezentační turnaje pro rok 2010 
(Mistrovství světa týmů v asociačním kroketu, Mistrovství Evropy v asociačním kroketu, Mistrovství 
kontinentální Evropy a test match GER-SWE-CZ). 

bod č. 8: Různé 

JEDNACÍ ŘÁD 
jako úkol na další Sněm bylo na minulém Sněmu AČMK dohodnuto předložení přepracovaného Jednací 
řádu AČMK, k čemuž nedošlo; jelikož existuje všeobecná shoda v otázce žádoucnosti takového dokumentu, 
předložil T. Vrtný návrh, který zformalizuje tento úkol 

návrh: 
"Sněm ukládá Seniorátu, aby na XIV. Sněmu předložil text Jednacího řádu Sněmů, poté co bude 
prokonzultován se zástupci všech členů." 

16 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 4/XIII 

ZMĚNA SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU 
B. Navrátil podal návrh, který odstraní některé mezery v Soutěžním řádu 

návrh: 
"Sněm ukládá Seniorátu, aby do 31. 3 2010 upravil Soutěžní řád tak, aby tento obsahoval přesnou definici 
„diskvalifikace“ a „odstoupení z turnaje“, včetně důsledků jejich aplikace pro vyhodnocení výsledků ohledně 
pořadí na turnaji a žebříčku." 

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

OPEN MILL CUP 2009 
znovuotevřena otázka Open Mill cupu 2009dále hlouběji debatovány aspekty pořádání, diskuse posléze 
ukončena a bylo doporučeno její přenesení na půdu Seniorátu 

STATISTICKÉ ŠETŘENÍ STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY V ČSTV 
kancléř Dehner seznámil delegáty s Pokynem předsedy ČSTV ke statistickému šetření stavu členské 
základny v ČSTV, jehož je AČMK přidruženým členem; základem jsou jmenné seznamy včetně rodných 
čísel jednotlivých členů, k čemuž je potřeba zajistit souhlas každého člena AČMK (v současné době nemá 
AČMK k dispozici ani rodná čísla a ani souhlas ke zpracování tohoto osobního údaje); zjištěním možného 
způsobu řešení byl pověřen senior-kancléř 

bod č. 9: Odvolání Seniorátu a Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

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

16 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 6/XIII 
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bod č. 10: Volba presidenta AČMK 
jako kandidáti navrženi Tomáš Vrtný a Hana Hajnová  

návrhy: 
Vrtný, T. ................................. 8 
Hajnová, H. ............................ 7 

US AČMK č. 7/XIII zvolen Tomáš Vrtný presidentem AČMK 

bod č. 11: Volba vicepresidenta AČMK 
jako kandidáti navrženi Jiří Plachý a Otakar Stankuš, oba jmenovaní kandidaturu odmítli 

po krátké přestávce vyplněné zákulisním jednáním byli jako kandidáti navrženi Jiří Plachý, David Hajn 
a Štěpán Hazdra, poslední dva jmenovaní kandidaturu odmítli 

návrh: 
"Jiří Plachý je zvolen vicepresidentem AČMK." 

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

bod č. 12: Volba seniora-kancléře AČMK 
jako kandidáti navrženi Jan Dehner, Leona Vorlová, Václav Doskočil a Hana Hajnová, všichni jmenovaní 
kandidaturu odmítli 

po krátké přestávce vyplněné zákulisním jednáním byli jako kandidáti navrženi Hana Hajnová, Boris Navrátil, 
Jan Dehner a Jan Král, druhý a třetí jmenovaný kandidaturu odmítli, poslední jmenovaný byl nepřítomen 
a telefonicky nedostupný 

návrh: 
"Hana Hajnová je zvolen seniorem-kancléřem AČMK." 

14 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 9/XIII 

bod č. 13: Volba seniora-praetora AČMK 
jako kandidáti navrženi Otakar Stankuš a Štěpán Hazdra, druhý jmenovaný kandidaturu odmítl 

návrh: 
"Otakar Stankuš je zvolen seniorem-praetorem AČMK." 

10 hlasů pro, 4 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č. 10/XIII 

bod č. 14: Volba členů Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 
navrženi Štěpán Hazdra, Tomáš Vrtný, Jan Král a Boris Navrátil, třetí jmenovaný kandidaturu odmítl 

návrh: 
"Štěpán Hazdra je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK." 

14 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 11/XIII 

návrh: 
"Tomáš Vrtný je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK." 

11 hlasů pro, 2 hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č. 12/XIII 

návrh: 
"Boris Navrátil je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK." 

14 hlasů pro, 1 hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 13/XIII 

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

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

16 hlasů pro, žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č. 14/XIII 

V České Třebové, dne 15. listopadu 2009 


