
Zápis z XIX.Sněmu AČMK

Zápis z XIX. Sněmu Asociace českomoravského kroketu
konaného dne 1.února 2014 v Hořicích v Podkrkonoší

PŘÍTOMNÍ:

Štěpán Hazdra (president)
Jan Čihák (vicepresident)
Otakar Stankuš (praetor)
Tomáš Vrtný (kancléř)
Petr Draslar (CCCC Hořice)
Leona Vorlová (CCCC Hořice)
Jiří Plachý (CCD Telč)
Václav Doskočil (CCD Telč)
Michal Kotyk (KK Praha)
Jan Král (CCCC Hořice)

PRŮBĚH:

Úvod
Prezident seznámil delegáty s plánovaným programem sněmu. Sněm se bude zabývat hlavně 
aktuálními problémy AČMK. 
Jednotlivé body jednání budou následující:
-zprávy seniorů
-personální otázky, volba nových seniorů
-volba členů DaRK
-MČR v GC 2014
-různé

Bod č.1: Způsob hlasování XIX. Sněmu:

Návrh:
„Na XIX. Sněmu nebude nesekundovaný návrh hlasován, o personálních otázkách se bude hlasovat 
tajně, o ostatních věřejně, procedurální otázky bez sekundovaného protestu rozhodne předsedající 
Sněmu.“

 10 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.1/XIX

Bod č.2: Zpráva prezidenta

Prezident na začátku své zprávy shrnul fungování WCF pod novým vedením a s novým generálním 
sekretářem a zároveň i s novou rolí AČMK, co by přidruženého člena, v minulém roce. 
Konstatoval, že dle jeho mínění se fungování nejvyšší mezinárodní instance výrazně zefektivnilo. 
Dále zmínil témata hlasování, k nimž byla AČMK vyzvána ze statutu svého členství (hlasovací 
právo 1 hlasu). Témata, včetně hlasování, jsou podrobně uvedena v Ediktech prezidenta.
Z mezinárodních soutěžních akcí bylo za prioritní pro rok 2014 vybráno MS Týmů v AC konané v 
květnu v Anglii (2014 AC World Team Championship, Tier 2.2, Sunday, 11 May to Friday, 16 May 
2014 at Sussex County Croquet Club, Southwick, West Sussex, England). Reprezentanční úsek 
nominoval na tuto akci čtveřici hráčů ve složení V. Doskočil, M. Havlík, Š. Hazdra a J. Plachý.
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Vzhledem k tomu, že se Reprezentační úsek v uplynulém období zabýval pouze uvedeným MS 
týmů, nepodával o své činnosti další zprávu. Prezident v této souvisloti uvedl, že považuje zřízení a 
práci Reprezentačního úseku za velmi šťastný krok a příkladně fungující článek organizace.
Prezident dále seznámil delegáty sněmu s prací seniorátu. V první řadě vyzdvihl vznik nového 
klubu Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary, jenž zažádal o registraci v AČMK a žádosti bylo 
vyhověno. Dále prezident zmínil zlepšení úrovně komunikace v rámci seniorátu, stále však schází 
odezva a podněty od členů organizace. 
Na závěr své zprávy prezident poděkoval všem funkcionářům aktivním na kterékoli úrovni, ať už 
klubové nebo asociační, a požádal je, aby ve své činnosti vytrvali. 

Bod č.3: Zpráva viceprezidenta

Viceprezident úvodem své zprávy zhodnotil turnaje konané v turnajové sezóně 2013. Konstatoval, 
že 2 avizované turnaje se neuskutečnily. Dále uvedl, že u 2 turnajů byly uděleny výjimky ze 
Soutěžního řádu – jednalo se o turnaje pořádané klubem CC Dynamo Telč.
Vicepresident s politováním konstatoval, že ne všechny registrované kluby zorganizují alespoň 
jeden turnaj ročně.
V následné diskuzi byl viceprezident prezidentem dotazován, proč nezmínil svoji rezignaci na 
funkci, již oznámil mailem seniorátu 9.11.2013. Viceprezident uvedl, že se nejednalo o rezignaci a 
jde o nedorozumění.

Bod č.4: Zpráva seniora-praetora

Praetor znovu apeloval na kluby, aby ve vlastním zájmu zvážili proškolení svých členů na rozhodčí,
tak aby byly schopny samy zajišťovat své turnaje rozhodčími.
Praetor dále uvedl, že DaRK nezasedala. V souvislosti s DaRK upozornil, že nemá plný počet 
členů.
V roce 2013 nebylo školení rozhodčích – nutno stihnout do začátku sezóny 2014.

Bod č.5: Zpráva seniora-kancléře

Kancléř uvedl, že ihned po svém nástupu do fuknkce, zmocnil Jana Dehnera k vedení účetnictví a 
administraci.
Kancléř dále upozornil přítomné zástupce klubů na nutnost zaplacení členských příspěvků.  
Převodu účtu do jiného bankovního domu, kde byl účet veden bez bankovních poplatků se stále 
nepodařilo realizovat, z důvodu nehorázných požadavků stran osobních údajů od oslovené instituce.
Jedinou nedořešenou agendou z minulého roku je odvod za turnaj MillCup.

Bod č.6: Odvolání seniorátu AČMK:

Návrh:
„Seniorát AČMK a Disciplinátrní a rozhodčí komise jsou odvolány.“

 9 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.2/XIX

Bod č.7: Volba prezidenta:

Návrh:
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„Štěpán Hazdra je zvolen prezidentem AČMK.“

 8 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.3/XIX

Bod č.8: Volba viceprezidenta:

Navržení kandidáti: Jiří Plachý (přijal kandidaturu)
Jan Čihák (nepřijal kandidaturu)
Tomáš Vrtný (přijal kandidaturu)

Návrh:
„Jiří Plachý je zvolen viceprezidentem AČMK.“

 5 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.4/XIX

Bod č.9: Volba seniora-praetora:

Navržení kandidáti: Otakar Stankuš (přijal kandidaturu)
Jan Král (nepřijal kandidaturu)
Tomáš Vrtný (přijal kandidaturu)

Návrh:
„Otakar Stankuš  je zvolen seniorem-praetorem AČMK.“

 8 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.5/XIX

Bod č.10: Volba kancléře:

Navržení kandidáti: Lucie Kotyková (přijala kandidaturu)
Tomáš Vrtný (přijal kandidaturu)

Návrh:
„Lucie Kotyková  je zvolena kancléřkou AČMK.“

 7 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.6/XIX

Bod č.11: Volba dalšího člena seniorátu 

Návrh:
„XIX. Sněm nezvolí pátého člena seniorátu.“

 7 hlasů pro; 1  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.7/XIX

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

Návrh:
„Tomáš Vrtný je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.“

 8 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.8/XIX

Návrh:
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„Štěpán Hazdra je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.“

 8 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.9/XIX

Návrh:
„Jan Král je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.“

 9 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.10/XIX

Návrh:
„Michal Kotyk je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.“

7 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.11/XIX

Bod č.13: Mistrovství republiky v GC 2014 

Prezident seznámil přítomné s aktuálními problémy s pořádáním plánovaného MČR v GC 2014. 
Vzhledem k tomu, že organizační záležitosti jsou plně v dikci seniorátu, byl tento vstup pouze 
informační.
V následné diskuzi vznesli někteří účastníci sněmu požadavek na seniorát, aby stanovil přesné 
podmínky pro budoucí spolupořádání turnajů v kategorii Extraclas s důrazem na vymezení podílů 
finanční spolúčasti AČMK. 

Bod č.14: Nový Občanský zákoník

Leona Vorlová upozornila všechny zúčastněné, že nejpozději do konce roku 2015 bude v souvislosti
s novým Občanským zákoníkem nutné změnit statut klubů, resp. AČMK, na obecně prospěšný 
spolek.

Bod č.15: Způsobilost k účasti na turnajích AČMK ve vztahu ke státní příslušnosti

Na základě podnětu Jana Čiháka bylo diskutováno rozhodnutí seniorátu, konkrétně SR č.103, 
přijatý dne 26.2.2013, jež zní:
Podmínkou účasti na  Mistrovství České republiky, jakož i kvalifikačního turnaje pro tuto událost je
členství v AČMK a nepřetržitá česká státní příslušnost minimálně od 31.12. roku předcházejícího 
danému Mistrovství České republiky.
Po delší debatě se Jan Čihák rozhodl porušit nepsaný úzus o  tom, že žádné zásadní návrhy a 
podněty, jež nebyly podány v dostatečném předstihu tak, aby mohly být dostatečně prodiskutovány, 
nebudou na sněmu předkládány a předložil sněmu k hlasovaní následující návrh.

Návrh:

„Člen AČMK nebude omezován ve způsobilosti k účasti na turnajích pořádaných AČMK z důvodu 
své státní příslušnosti.“

 4 hlasy pro; 3  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.12/XIX

Bod č.16: Diskuze ke slezským klubům
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Byla diskutována současná situace ve slezských kroketových klubech.
Většina zúčastněných přislíbila účast na Memoriálu Borise Navrátila.

Bod č.17: Návrh na ukončení zasedání

Návrh:

„Zasedání XIX.Sněmu AČMK je ukončeno“
9 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.13/XIX

…..............................................
Štěpán Hazdra
prezident AČMK
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ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU

ZPRÁVA NOMINAČNÍ KOMISE ZA ROK 2012

   Nominační  komise  se  při  udělování  nominací  převážně  řídila  interními  kritérii,  které  byly
sestaveny členy komise:

 Výkonnost hráče dle postavení v žebříčku a procentuální úspěšnosti zápasů.

 Osobní zajištění a ochota hráče reprezentovat Českou republiku.

 Výkonnost hráče v předcházejících nominacích.

 Osobní pocit nominační komise – taktická vyspělost a pravidla, technika, psychika hráče.

 Postavení hráče ve světovém žebříčku.

   Tato kritéria vytvoří nominační číslo hráče, které je neustále pohyblivé a snižuje se nebo zvyšuje
podle herních výsledků, technické a taktické vyspělosti a psychické odolnosti hráče. 
   Pro nominaci hráče nebo týmu hráčů na oficiální akci členové NK berou nominační číslo pouze
jako  pomocné  a  samo  o  nominaci  nerozhoduje.  Při  konečném  nominačním  řízení  rozhoduje
domluva členů nominační komise.

   V současnosti se Nominační komise potýká s tímto nepříliš pružným systémem, nejvíce z těchto
důvodů:

 Reprezentanti odmítají reprezentovat a tudíž je potřeba neustále oslovovat nové hráče, na
kterých se vždy NK musí  domluvit  a  poté i  schválit.  Výrazně to  prodlužuje  nominační
řízení.

 Slabé  napojení  na  Asociaci  Českomoravského  kroketu  pro  možné  shánění  finančních
prostředků  na  mezinárodní  akce  typu  MS  a  ME.  Hráči  vesměs  odmítají  reprezentovat
z nedostatku peněz.

 Zcela v AČMK chybí reprezentační úsek, který by odpovídal za logistiku výkladní skříně
sportu:  společné  tréninkové  kempy  reprezentace,  shánění  finančních  prostředků  na
jednotlivé  akce,  zajištění  letenek,  zajištění  ubytování  v místě  turnaje,  domluva
s managementem turnaje aj. Hráči již několikrát požadovali tyto informace po NK. 

   Nominační komise proto navrhuje nominační komisi zrušit a vytvořit nově reprezentační úsek
AČMK, na který by přešly všechny kompetence NK a výše popsané aktivity. Mohl by ho řídit pátý
senior a pod ním jeden člen, který by odpovídal za nominaci hráčů na jednotlivé akce.
   V době,  kdy  nominační  komise  musí  přemlouvat  hráče  k reprezentaci,  zcela  ztrácí  své
opodstatnění. Nový úsek by mohl podstatně zrychlit rozhodování o nominacích a zároveň nabídnout
hráčům  informace  a  další  věci  ke  každé  akci  (rozpočet,  kontaktní  osoby,  případné  finance,
reprezentační kempy atd.).
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Nominace

   V roce 2012 vysílá komise na jeden mezinárodní turnaj – MS v golfkroketu týmů druhé divize v
Káhiře  celkem 4 hráče  golfkroketu  (Miroslav  Pažďora,  Otakar  Stankuš,  David  Hajn,  Miroslav
Havlík). Akce proběhne od 9. 12. do 15. 12. 2012.

   Bohužel se nám tento rok nepodařilo obsadit tři významné turnaje:
 Mistrovství  světa  v asociačním  kroketu  (13th  WCF  Association  Croquet  World

Championship – Australian Croquet Association)

 Mistrovství  světa  žen  v asociačním kroketu  (WCF Women's  Association  Croquet  World
Championship – Victorian Croquet Centre, Cairnlea, Melbourne)

 Mistrovství Evropy v asociačním kroketu (Jersey Croquet Club). 

   Možní  hráči  se  vzdali  již  širší  nominace.  Nejčastějším uvedeným důvodem byla dostupnost
turnaje, finanční a časová náročnost akce.

V Telči 24. listopadu 2012                                                                                         David Hajn
                                                                                                          Předseda nominační komise
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