
Zápis ze XVII.Sněmu AČMK

Zápis ze XVII. Sněmu Asociace českomoravského kroketu
konaného dne 5.listopadu 2011 v Hořicích

PŘÍTOMNÍ:

Jan Čihák (KK Praha )
David Hajn (CC Dynamo Telč)
Hana Hajnová (CC Dynamo Telč)
Štěpán Hazdra (prezident) – předsedající sněmu, zapisovatel
Petr Draslar (CCCC Hořice)
Otakar Stankuš (senior praetor)
Stanislav Vorel (senior – kancléř)
Leona Vorlová (CCCC Hořice)
Michal Kotyk (KK Praha)

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 personálních 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 XVII. 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.“

9 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.1/XVII

Bod č.2: Zpráva prezidenta

Prezident AČMK seznámil účastníky sněmu s probíhají volbou nového presidenta WCF. Dále se ve
zprávě věnoval reprezentaci, přičemž kritizoval neúčast naší reprezentace na významných
evropských akcích (ME týmů i jednotlivců). Na základě tohoto neutěšeného stavu přestavil
prezident svůj koncept, dle kterého bude vždy na počátku turnajové sezóny určena jedna významná
akce, na které bude účast reprezentace prioritní. Toto opatření by mělo umožnit obsadit naší účastí
alespoň jednu prestižní reprezentační akci ročně. V této souvislosti uvedl, že v příští turnajové
sezóně nebude prioritní účast na Mistrovství světa v AC v australském Adelaide, které je mimo naše
možnosti, ale bude to jedno z evropských mistrovství, o jejichž konání bude rozhodnuto
pravděpodobně na jaře. Činností reprezentace se zabývá i zpráva Nominační komise, která je
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přílohou č.1 tohoto zápisu.
Dále se prezident věnoval uplynulé turnajové sezóně. Konstatoval, že nedošlo k žádnému rozvoji
organizace a v některých klubech dochází dokonce k úbytku členů. Asociace se nachází v
neradostném období, ale ukazuje se, že nastavená pravidla fungování jsou správná a pokud budou
dodržována, lze toto období překonat. Prezident zdůraznil, že je nutno zintenzivnit klubovou
činnost. 
Na závěr své zprávy prezident opět poděkoval Kroketovému klubu Praha, za vzornou organizaci 1.
Mistrovství české republiky v golf kroketu. 

Bod č.3: Zpráva seniora-kancléře

Správa bankovního účtu stále není předána. Kancléř vede hotovostní pokladnu. Finanční výsledky
organizace budou zveřejněny na konci roku.
V souvislosti s problematikou bankovní účtu byla diskutována i případna změna banky, kvůli změně
úspoře poplatků. Tato možnost bude kancléřem prověřena.

Bod č.4: Zpráva seniora-praetora

Praetor informoval o udělení licence rozhodčího pro golf kroket Janu Královi. Dále konstatoval, že
po konzultaci s ostatními rozhodčími se letos školení rozhodčích neuskuteční. Jeho konání je
plánováno před další sezónou (pravděpodobně únor 2012), tak aby mohlo zahrnout i úpravy
pravidel golf kroketu, které jsou v současné době překládány.
Disciplinární a rozhodčí komise v této turnajové sezóně nezasedala, ani nebyl podán podnět k
jejímu svolání.

Bod č.5: Diskuze k personálnímu obsazení seniorátu

Účastníci XVII.Sněmu se rozhodli vyhovět opakovaným požadavkům Jiřího Plachého, který z
důvodu časové zaneprázdněnosti nemůže dále vykonávat svoji funkci a odvolat ho. 

Návrh:
„XVII.Sněm odvolává Jiřího Plachého z funkce viceprezidenta AČMK.“

9 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.2/XVII

Bod č.6: Volba viceprezidenta AČMK

Jako kandidát byl navržen Jan Čihák, navržený kandidaturu přijal.
Jako kandidátka byla navržena Hana Hajnová, navržená kandidaturu nepřijala.

Jan Čihák ve své kandidátské řeči uvedl, že pokud bude zvolen, bude klást velký důraz na
dodržování všech ustanovení Soutěžního řádu. Dále hodlá prosadit některé změny Soutěžní řádu.

Návrh:
„Jan Čihák je zvolen viceprezidentem AČMK.“

8 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.3/XVII
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Bod č.7: Volba nového člena DaRK

Otakar Stankuš navrhnul doplnění DaRK o nového člena, konkrétně Tomáše Vrtného, jehož erudici
komise ke své činnosti nutně potřebuje.

Návrh:
„Tomáš Vrtný je zvolen členem DaRK.“

9 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.4/XVII

Bod č.8: Návrh na rozšíření seniorátu

Jan Čihák navrhl rozšířít seniorát o dalšího člena.

Návrh:

„XVII.Sněm AČMK zvolí další členy seniorátu.“

2 hlasy pro; 7 hlasů proti; návrh nebyl přijat

Bod č.9: Návrh na změnu stanov

Jan Čihák otevřel otázku způsobu hlasování o personálních otázkách na sněmu. Na příštím sněmu
bude chtít předložit návrh na změnu stanov AČMK o způsobu tohoto hlasování.

Bod č.10: Návrh na ukončení zasedání

Návrh:

„Zasedání XVII.Sněmu AČMK je ukončeno“

9 hlasů pro; žádný hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.6/XVII

V Hořicích 5. listopadu 2011
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