
Zápis z XXI.Sněmu AČMK

Zápis z XXI. Sněmu Asociace českomoravského kroketu
konaného dne 19.prosince 2015 v Praze

PŘÍTOMNÍ:

Štěpán Hazdra (president)
Otakar Stankuš (praetor)
Lucie Kotyková (kancléř)
Hana Hajnová (CCD Telč)
Michal Kotyk (KK Praha)
Jiří Čihák (KK Praha)
Miroslav Pažďora (CC Karlovy Vary)

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 AC 2016
-různé

Bod č.1: Způsob hlasování XXI. 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.“

 7 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.1/XXI

Bod č.2: Zpráva prezidenta

Prezident na úvod své zprávy informoval o činnosti Reprezentančního úseku. Mistrovství světa žen 
v Asociačním kroketu se účastnily dvě naše reprezentantky – Anna Králová a Dagmar Štěpánková. 
Přes absenci výhry lze velmi ocenit nabyté zkušenosti obou hráček. Prioritní reprezentační akcí v 
příštím roce bylo Reprezentačním úsekem vybráno Mistrovství světa týmů v GC Tier 2 (Bath and 
Camerton & Peasdown Croquet Clubs, 15 až 20 května 2016). 
Dále prezident zmínil témata hlasování, k nimž byla AČMK vyzvána ze statutu svého členství 
(hlasovací právo 1 hlasu) Světovou kroketovou federací (WCF). Témata, včetně hlasování, jsou 
podrobně uvedena v Ediktech prezidenta. Zvláštní pozornost byla věnována volbě nového 
prezidenta WCF, kterým byl opět zvolen Amir Ramsis Naguib. 
Prezident dále seznámil delegáty sněmu s prací seniorátu. Uvedl, že si je vědom své odpovědnosti 
za chod celého seniorátu a cítí spoluodpovědnost ze výpadek ve funkci viceprezidenta, který se 
nepodařilo v průběhu sezóny nijak napravit. 
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Bod č.3: Zpráva seniora-praetora

Praetor informoval o uvedení nové verze pravidel Golf kroketu do praxe. Dále informoval o udělení
licence třídy A dvěma rozhodčím – Janu Královi a Štěpánu Hazdrovi.

Bod č.4: Zpráva seniora-kancléře

Kancléřka informovala o převodu bankovního účtu do bankovní instituce nepožadující poplatky za 
vedení účtu, čímž došlo k úspoře finančních prostředků.
Dále kriticky upozornila, že v tomto roce výdaje organizace výrazně převyšují příjmy, což je 
dlouhodobě neudržitelné. Z tohoto důvodu je nutné hledat nové zdroje příjmů, například dotace. 
Zlepšilo se placení členských příspěvků i poplatků z turnajů

Bod č.5: Odvolání seniorátu AČMK:

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

 7 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.2/XXI

Bod č.6: Volba prezidenta:

Návrh:
„Štěpán Hazdra je zvolen prezidentem AČMK.“

 6 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.3/XXI

Bod č.7: Volba viceprezidenta:

Návrh:
„Michal Kotyk je zvolen viceprezidentem AČMK.“

 6 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.4/XXI

Bod č.8: Volba seniora-praetora:

Návrh:
„Tomáš Vrtný  je zvolen seniorem-praetorem AČMK.“

 7 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.5/XXI

Bod č.9: Volba kancléře:

Návrh:
„Lucie Kotyková  je zvolena seniorkou-praetorkou AČMK.“

 6 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.6/XXI
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Bod č.10: Volba dalšího člena seniorátu 

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

 7 hlasů pro; 0  hlasů proti; návrh schválen jako US AČMK č.7/XXI

Bod č.11: Volba členů Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

Návrh:
„Otakar Stankuš je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.“

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

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

 6 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.9/XXI

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

 7 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.10/XXI

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

6 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.11/XXI

Bod č.12: Mistrovství republiky v AC 2016 

Byly projednány aktuálními problémy s pořádáním plánovaného MČR v AC 2016. Vzhledem k 
tomu, že organizační záležitosti jsou plně v dikci seniorátu, byl tento vstup pouze informační.
O pořádání MR AC2016 projevily předběžný zájem 2 kluby. 

Bod č.13: Změna výše členského příspěvku

Návrh:
„Členský příspěvek v AČMK se stanovuje na 100,-Kč ročně.“

7 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.12/XXI

Bod č.14: Změna stanov AČMK

Návrh:
„Článek č. 1:
Název organizace je Asociace českomoravského kroketu, z.s. (dále jen AČMK).“
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7 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.13/XXI

Bod č.15: Fungování seniorátu

Sněm uložil seniorátu, aby do začátku turnajové sezóny stanovil pravidla pro zastoupení funkce 
člena seniorátu v případě jeho dlouhodobé nečinnosti.

Bod č.16: Návrh na ukončení zasedání

Návrh:

„Zasedání XXI.Sněmu AČMK je ukončeno“

7 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.14/XXI

…..............................................
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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