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Zápis z XVI. Sněmu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 7.května 2011 v Praze 

 
PŘÍTOMNÍ: 
 
Jiří Čihák (KK Praha ) 
David Hajn (CC Dynamo Telč) 
Hana Hajnová (CC Dynamo Telč) 
Štěpán Hazdra (prezident) – předsedající sněmu, zapisovatel 
Jan Král (CCCC Hořice) 
Otakar Stankuš (KK Praha) 
Stanislav Vorel (senior – kancléř) 
Leona Vorlová (CCCC Hořice) 
 
PRŮBĚH: 
 
Úvod 
Prezident seznámil delegáty s plánovaným programem sněmu. Uvedl, že vzhledem k tomu, že 
žádné zásadní návrhy a podněty nebyly podány v dostatečném předstihu tak, aby mohly být 
prodiskutovány a předloženy Sněmu v hlasovatelné podobě, nebude pravděpodobně žádný takový 
návrh předložen a Sněm se bude zabývat hlavně aktuálními problémy AČMK. Zda se bude hlasovat 
o otázkách bude rozhodnuto v dalším průběhu Sněmu. 
Jednotlivé body jednání budou následující: 
-zprávy seniorů 
-personální otázky, volba nových seniorů 
-různé 
 
Bod č.1: Způsob hlasování XVI. Sněmu: 
 
Návrh: 
„Na XVI. Sněmu nebude nesekundovaný návrh hlasován, o personálních otázkách se bude hlasovat 
tajně, o ostatních věřejně, procedurální otázky bez sekundovaného protestu rozhodne předsedající 
Sněmu.“ 
 
8 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.1/XVI 

 
Bod č.2: Zpráva prezidenta 
 
Prezident na úvod své zprávy seznámil delegáty Sněmu se závěry předchozího, XV. Sněmu AČMK, 
kterého se většina přítomných neúčastnila a jehož zápis bohužel stále není k dispozici. Tyto závěry 
mají, dle jeho mínění přímou souvislost se současným fungováním seniorátů, resp. s faktem, že v 
seniorátu je v současné době plně aktivní jenom polovina členů. Náprava této situace je možná 
jenom výběrem těch členů AČMK, kteří opravdu chtějí funkce vykonávat, teprve potom bude 
možné seniory bez zájmu o výkon funkce odvolat a nahradit novými.  
Dále prezident informoval o připojení AČMK k iniciativě Český sport, která se vzhledem k 
současné situaci v ČSTV snaží zajistit sportovním svazům obnovení finančních dotací ze státního 
rozpočtu. Finanční otázky jsou nadále velmi aktuální, protože firma, která se přihlásila ke 
sponzoringu naší organizace zkrachovala. Vyhledávání nových sponzorů teď bude v kompetenci jak 
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prezidenta, tak i seniora-kancléře. 
Dalším tématem bylo plánované mezistátní se Švýcarskem, které se uskuteční na konci srpna z 
iniciativy švýcarské strany. Česká republika plánuje vylat na tuto akci 6 reprezentantů. O  dalších 
reprezentačních akcích informoval předseda nominační komise David Hajn. Všechny mezinárodní 
akce konané v Evropě v letošním roce budou mít českou účast, i když obsazenost těchto akcí našimi 
hráči dlouhodobě naráží na nedostatek financí a z toho vyplývající nezájem hráčů. Na to prezident 
navrhl, zda by nebylo vhodné rozšířit počet hráčů v hledáčku pro reprezentační  výběr. Předseda 
nominační komise konstatoval, že tato možnost připadá v úvahu jenom u hráčů golf kroketu. K 
otázce financování reprezentace se dále vyjádřila Hana Hajnová, která je prezidentovou poradkyní 
pro komunikaci s WCF. Ve svém příspěvku zmínila zjišťování možností pro získání příspěvku od 
WCF právě pro účely účasti na zahraničních akcích. Tato možnost bohužel stále není potvrzena. 
Jakmile budou potřebné informace k dispozici, zajistí prezident jejich předání Nominační komisi a 
klubům. 
Posledním bodem prezidentovy zprávy bylo vyjádření lítosti nad neúčastí viceprezidenta a praetora 
na XVI.Sněmu. Z toho vyplynula i absence zpráv od těchto seniorů. K viceprezidentově činnosti 
prezident uvedl pouze poznámku k plánovanému Mistrovství republiky v golf kroketu. Na výzvu k 
pořádání této akce žádný z klubů nereagoval. CC Karlovy Vary je ochoten poskytnout kurty a 
zázemí, ovšem v jiném, než plánovaném termínu (13.-15.8.). Prezident požádal KK Praha o 
prověření možnosti pořádání této akce na hřišti TJ Spartak Hrdlořezy, které by také vyhovovalo. 
 
Bod č.3: Zpráva seniora-kancléře 
 
Stanislav Vorel zhodnotil své dosavadní působení ve funkci. Jelikož je ve funkci nový, stále ještě 
trvá předávání účetnictví z let minulých. Letošní agendu již plně vede. Pokud jde o převzetí správy 
bankovního účtu, stále ještě není předána. Doporučována je možnost ponechání účtu na Havířovské 
pobočce banky. Tato záležitost bude řešena seniorátem. 
 
Bod č.4: Diskuze k personálnímu obsazení seniorátu 
 
Účastníci XVI.Sněmu se shodli na potřebě vyměnit některé členy seniorátu a na nutnosti aktivního 
vyhledávání těch členů, kteří mají ochotu se na chodu AČMK větším, či menším, dílem podílet. 
Výsledkem této debaty byl návrh na odvolání seniora-praetora. 
 
Návrh: 
„XVI.Sněm odvolává Tomáše Vrtného z funkce seniora-praetora AČMK.“ 
 
8 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.2/XVI 

 
Bod č.5: Volba seniora-praetora AČMK 
 
jako kandidát byl navržen Otakar Stankuš, navržený kandidaturu přijal 
 
Návrh: 

„Otakar Stankuš je zvolen seniorem-praetorem AČMK.“ 
 
8 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.3/XVI 
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Bod č.6: Usnesení o schvalování změn Soutěžního řádu 
 
Otakar Stankuš navrhnul k diskuzi zrušení US AČMK č.3/XIII, ze kterého vyplývá doporučení, aby 
změny Soutěžního řádu byly schvalovány Sněmem.  Vzhledem k tomu, že se stále častěji objevují 
ruzné důvody ke kosmetickým úpravám Soutěžního řádu, měl by tyto úpravy v duchu s předchozí 
praxí schvalovat seniorát, s podmínkou, že tyto změny budou vždy diskutovány alespoň na úrovni 
zástupců klubů, eventuálně DaRK a prováděny vždy až v mezisezónní pauze. Po kratší debatě v níž 
byl pokládán důraz na odpovědnost seniorátu a nutnost neunáhlovat se v přijetí změn byl podán 
návrh na zrušení US AČMK č.3/XIII. 
 
Návrh: 
„XVI.Sněm ruší usnesení US AČMK č.3/XIII.“ 
 
8 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.4/XVI 

 
Bod č.7: Návrh na ukončení zasedání XVI.Sněmu AČMK 
 
Návrh: 
 
„Zasedání XVI.Sněmu AČMK je ukončeno“ 
 
8 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.5/XVI 

 
          V Praze 7. května 2011 

 
 
 
 
  


