Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK
9. 2. 2013
Praha
Přílohy:
•

prezenční listina

1. Volba předsednictva FZK, návrhové a mandátové komise
Poté, co prezident asociace Petr Stoklásek přivítal přítomné delegáty, některé členy
jednotlivých komisí VV a další zúčastněné, včetně zástupců nových klubů ucházejících se o
členství v ČAPEK, byly zvoleny příslušné orgány tohoto Fóra zástupců:
•
•
•
•

předsednictvo: Petr Stoklásek (prezident ČAPEK, FŇÁKY Brno), Miroslav Pešout
(sekretář ČAPEK, AURA Havlíčkův Brod), Leander Leiský (CTP Club Ořech), Martin
Škopek (FRAPECO Praha) a Petr Fuksa (UBU – United Balls of Únětice)
návrhová komise: Barbora Mallatová (PEK Stolín), Tomáš Michálek (Carreau Brno)
mandátová komise: Karel Rychtář (1.Starobrněnský PK), Milan Lapihuska st. (PK
JUPITER Vědomice) a Petr Tománek (SKP Hranice Valšovice)
zapisovatel: Martin Škopek

2. Schválení programu FZK
Po předložení návrhu programu FZK byl podán návrh na doplnění programu, konkrétně
doplnění bodu 7 – bod 7.1. Změny stanov. Návrh předloženého programu včetně doplnění o
bod 7. 1. byl schválen optickou většinou přítomných delegátů.
3. Schválení jednacího řádu FZK
Návrh jednacího řádu byl s předstihem rozeslán představitelům všech klubů. V té souvislosti
vystoupil M. Fukal s tím, že před cca 14 dny zaslal členům VV návrh na změnu jednacího
řádu. Svůj návrh zopakoval při projednávání tohoto bodu, a to návrh na vypuštění čl. 6.2. a
6.3. a druhé a třetí věty čl. 6.5. jednacího řádu. Následoval další návrh z pléna, aby v čl. 6.1.
bylo nahrazeno sousloví „předsedové klubů a oddílů“ slovem „delegáti“.
O těchto návrzích bylo následně hlasováno a optickou většinou přítomných delegátů byly oba
schváleny. Následovalo hlasování o finální podobě jednacího řádu s provedenými úpravami –
jednací řád byl v upraveném znění schválen optickou většinou přítomných delegátů.
4. Zpráva mandátové komise
Mandátová komise sdělila, že na FZK je přítomno 33 zaregistrovaných delegátů, tj. Fórum
zástupců je usnášení schopné. (Pozn.: v 11.15 dorazil 34. oprávněný delegát, Pavel Král,
FENYX Adamov).

5. Zpráva matriky
Za nepřítomného matrikáře Pavla Pažouta zprávu v zastoupení uvedl jeho klubový spoluhráč
Josef Čihák. Ke zprávě matrikáře rozeslané před FZK dodal, že v době od 1. 1. do 9. 2. tohoto
roku podaly přihlášku do ČAPEK další dva kluby – HAPEK a Club Rodamiento.
V rámci tohoto bodu programu byli přítomní zástupci klubů, kteří se ucházeli o přijetí do řad
ČAPEK, požádáni o krátké představení nových klubů.
•
•
•
•

Kulová osma: vystoupil Jaroslav Mrkvička, pražský klub (Praha 8), spíše „seniorský“
klub s ambicemi rozšířit svoji členskou základnu i o další věkové skupiny včetně
juniorů, účastníci pražského poháru petanque, web: kulovaosma.blogspot.com
PCFT Sokoleč: vystoupil Petr Faust, Středočeský kraj (kousek od Poděbrad)
Club Rodamiento: vystoupil Daniel Beseda, sportovní klub s širším záběrem než jen
petanque, cca 15 členů, pražský klub, web: rodamiento.cz
HAPEK: vystoupil Pavel Bureš, klub zčásti vznikl oddělením od klubu KLIP Litovel,
připravenost pořádat turnaje zařazené do termínové listiny ČAPEK, webové stránky
budou v dohledné době dostupné na adrese: hapek.bucom.cz

Po představení kandidátů na členství v ČAPEK bylo hlasováno o jejich přijetí. Hlasy všech
přítomných delegátů byly tyto kluby přijaty do ČAPEK.
6. Zpráva VV a prezidenta o činnosti ČAPEK
Zprávu uvedl prezident asociace Petr Stoklásek s tím, že zpráva byla představitelům klubů
taktéž rozeslána před FZK. Opět byla zmíněna potřeba funkční marketingové komise, která
již několik let v řadě v podstatě neexistuje. V té souvislosti zazněly z řad delegátů připomínky
na kvalitnější prezentaci petanque v médiích, především potom v médiích celostátních.
Další informace, která byla rozvedena detailněji, jsou turnaje CENTROPE a jejich budoucí
podoba, a to jak v roce 2013, tak zejména v letech následujících. Detailnější informace jsou
součástí zprávy prezidenta (body 3.1. - 3.4. a bod 5. této zprávy). Asi tou nejpodstatnější je
zamýšlený vznik Mistrovství Střední Evropy, kdy by každá ze zemí, které v současnosti
pořádají turnaje CENTROPE, v šestiletém cyklu uspořádala Mistrovství Střední Evropy pro
„top týmy“ z těchto zemí.
V následné diskusi k tomuto bodu se objevilo hned několik dotazů, zaměřených jednak na
principy organizace tohoto mistrovství a případné náklady s tím spojené (P. Bureš), či kritéria
výběru týmů za ČR (T. Michálek). Na tyto dotazy bylo prezidentem asociace odpovězeno
v tom smyslu, že celý projekt je v počátcích, organizace tohoto mistrovství by se ČR týkala
1x za 6 let a záměr pro výběr týmů, které budou daný stát reprezentovat, je takový, že kritéria
si každý stát určí samostatně. Současně s tím dodal, že náklady na pořádání tohoto turnaje
budou záležitostí především pořádajícího klubu (obdobně jako ve stávající podobě každoroční
CENTROPE v Praze).
V následném hlasování FZK schválilo návrh na vstup ČAPEK do tohoto projektu a
současně s tím byl Petr Stoklásek pověřen delegáty FZK k tomu, aby v rámci následujících
jednání týkajících se tohoto nově vznikajícího projektu, vyjednal pro ČAPEK co možná
nejlepší podmínky.

Samostatným bodem jednání při projednávání zprávy prezidenta a VV byl návrh na změnu
stanov (bod 7.1. programu), již za přítomnosti 34. oprávněného delegáta. Navržené změny
stanov byly rovněž rozeslány před FZK.
Při projednávání návrhu změn stanov zazněl z pléna delegátů jeden protinávrh, a to na změnu
ustanovení čl. 9.4. písm. c. – navrhované znění: „vydává řády a závazné dokumenty pro
činnosti ČAPEK“ (J.Karbulka). Tento protinávrh v přednostním hlasování nebyl schválen.
Následovalo tedy hlasování o původním návrhu, který předložil VV – v tomto hlasováno se
33 delegátů vyslovilo pro změnu stanov v navrhovaném znění, 1 delegát se hlasování zdržel.
V rámci projednávání bodu „zpráva prezidenta a VV“ také krátce vystoupil sekretář asociace
Miroslav Pešout a informoval přítomné o své činnosti za uplynulý rok. Současně s tím
informoval o nově vznikající komisi rozhodčích, která do budoucna plánuje zkvalitnění práce
rozhodčích, včetně nové koncepce jejich přípravy.
7. Zpráva o hospodaření ČAPEK
Zprávu o hospodaření za uplynulý rok přednesl hospodář Martin Bartoš. Do případné
následné diskuse se nikdo nepřihlásil. Informace týkající se nově vznikajícího rozpočtu pro
rok 2013 byly součástí dalších bodů programu FZK.
8. Zpráva komise mládeže
Za komisi mládeže vystoupil její předseda Pavel Hejl st. Ze zprávy, která byla rovněž
rozeslána před datem konání FZK, zopakoval její stěžejní body – pokles juniorské členské
základny a problémy financování práce s juniory. V současné době je registrováno 41 juniorů,
z toho aktivně hrajících je max. 20 hráčů (hráček). Na úrovni, u které se dá uvažovat o
reprezentačním potenciálu, je situace ještě horší, max. 7-8 juniorů. Junioři se příliš
neprosazují ani na republikových turnajích, což je zčásti způsobeno i tím, že dochází
k plánované rotaci ve složení juniorských týmů – např. 1 hráč silnější a k němu 2 slabší.
9. Zpráva disciplinární komise
Se zprávou, která byla rovněž před datem konání FZK rozeslána, vystoupila předsedkyně DK
Iveta Hájková. Nejprve delegáty seznámila s informací, že DK v loňském roce obdržela
celkem 3 podněty k řešení, z nichž ve 2 případech proběhlo disciplinární řízení (1 řízení proti
klubu, 1 řízení proti hráči) a v 1 případě byl podnět zamítnut a k disciplinárnímu řízení
nedošlo.
Následně zopakovala, že DK nemůže bez písemného podnětu zahájit žádné disciplinární
řízení, a to ani z vlastní vůle. S tímto souvisí i nedávná změna disciplinárního řádu v čl. 3.1.,
který v novelizovaném znění přímo vymezuje subjekty, kteří jsou oprávněni podat podnět
k disciplinární komisi. Někteří z přítomných delegátů vyjadřovali názor, že by DK měla mít
také možnost zahájit disciplinární řízení z vlastní vůle – lze ale konstatovat, že převážil názor,
že DK by měla být v pozici „nezávislého soudu“, tj. orgánu, který nezávisle řeší podněty,
které mu dorazí a nikoliv zahajovat řízení z vlastní vůle. Tento názor sdílí i předsedkyně DK.
V té souvislosti zazněl ještě jeden dotaz (M. Fukal), a to „kdo a kdy změnil disciplinární řád“
a rovněž připomínka jeho aktuálnosti ve znění, které je umístěno na webu ČAPEK. Odpověď:
„Změna disciplinárního řádu byla schválena na listopadovém jednání VV, provedením této

změny byla pověřena předsedkyně DK“. K aktuálnosti znění disciplinárního řádu viz
závěrečné usnesení FZK.
10. Vyhlášení hráčů roku
Hráče roku vyhlásil předseda STK Ivo Michálek. Nikdo z vyhlášených nebyl na FZK
přítomen, poháry proto obdrží po začátku turnajové sezóny na některém z turnajů.
Hráč roku – Lukáš Valenz (VARAN Karlovy Vary)
Hráčka roku – Veronika Slobodová (POP Praha)
Junior roku – Václav Valík (PAK Albrechtice)
Skokan roku – Veronika Slobodová (POP Praha)
Klub roku (vítěz klubové soutěže MČR klubů) – Carreau Brno
11. Zpráva sportovně technické komise
Přítomné delegáty seznámil se zprávou STK předseda komise Ivo Michálek. Fóra zástupců se
však účastnili téměř všichni členové této komise. Po úvodní části svého vystoupení přistoupil
k seznámení přítomných s přílohou č. 2 zprávy STK – návrhy změn pro rok 2013. Vysvětlil
delegátům, proč zamýšlené změny STK navrhuje, jaké jsou hlavní důvody těchto kroků a že
většina těchto změn na sebe navazuje.
Diskuse k bodu č. 1 (Turnaje) přílohy č. 2 zprávy STK:
P. Bureš: „rozdíl mezi mezinárodním MČR a nově vznikajícím MČR trojic“? Odpověď
(STK): „ na nově vznikající MČR trojic nemohou zahraniční hráči“. Odpověď (M. Bartoš):
„dříve bylo zavedeno mezinárodní mistrovství kvůli možnosti vyšších příspěvku od ČSTV,
v současné době již nemá vliv“.
Další průběh diskuse k tomuto bodu se v těchto okamžicích točil především kolem toho, zdali
se má FZK vůbec zabývat projednáváním těchto změn, anebo zdali má k těmto změnám
mandát STK bez přímé účasti delegátů. Nutno říci, že obě dvě řešení měla mezi delegáty své
zastánce i odpůrce. V následném hlasování, které se týkalo návrhu „zdali má STK provést
navrhované změny bez aktivní účasti FZK“ však tento návrh nebyl schválen a v diskusi se
tudíž pokračovalo.
Bylo tedy nutné hlasovat o každém bodu z návrhu samostatně:
•
•

návrh na zrušení mezinárodního MČR trojic a s tím spojený návrh na znovuzavedení
MČR trojic – schválen optickou většinou
zavedení kvalifikačních MČR trojic žen a MČR trojic mužů ve formátu uzavřeného
turnaje pro hráče na základě postavení v republikovém žebříčku – k tomuto bodu
proběhla mezi delegáty velmi rozsáhlá diskuse s různými názory na uzavření či
neuzavření, na výhody či nevýhody této úpravy a tento zápis jen stěží může celou
diskuzi obsáhnout… po delší diskusi byl vznesen protinávrh (J.Karbulka) tyto
kvalifikační turnaje neuzavírat; přednostní hlasování o protinávrhu – pro: 14, proti: 13,
zdrželo se: 5, protinávrh nebyl přijat; následně hlasováno o návrhu STK tyto turnaje
uzavřít: pro: 13, návrh rovněž nebyl přijat

•

stanovení turnajů „Prestige“ komisí STK na rok dopředu – do budoucna kandidatury
klubů na tyto turnaje obdobným způsobem jako kandidatury na turnaje MČR; dotazy
delegátů, zdali se připravují nějaká kritéria výběru či na rozvržení těchto turnajů po ČR

Poslední bod samostatně nehlasován, neboť Jiří Koreš předložil nový návrh, aby o změnách
v bodě č. 1 „Turnaje“ přílohy č. 2 zprávy STK bylo hlasováno jako o celku s vypuštěním
záměru uzavření kvalifikačních turnajů MČR trojic žen a MČR trojic mužů. Tento návrh byl
následně absolutní většinou delegátů schválen.
Diskuse k bodům č. 2-4 (bodování, žebříček, rozhodčí) přílohy č. 2 zprávy STK:
P. Fuksa: „proč týdenní žebříček“? Odpověď (STK) – „četné výtky hráčů k neaktuálnosti
žebříčku“.
P. Fuksa: „proč dohrávky na turnajích“? Odpověď (STK) – „dohrávky jako alternativa
k turnaji B, zvláště při systému hry ve skupinách“.
M. Bartoš: „raději dohrávky nebo B turnaje“? Odpověď (STK) – „dohrávky nejsou
povinnosti, ale možnost volby pořadatele“.
M.Lapihuska: „proč příspěvek 200 Kč za turnaj v termínové listině“? Odpověď (STK) –
„vybraná částka bude směřovat především k podoře činnosti nové komise rozhodčích, odměn
rozhodčím, jejich přípravy apod.“.
Následně bylo o bodech 2 – 4 souhrnně hlasováno, návrh byl přijat absolutní většinou
delegátů.
12. Rozpočet ČAPEK 2013
Návrh rozpočtu pro rok 2013 prezentován Martinem Bartošem a Petrem Stokláskem. Byly
rozebrány jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu s dodatkem, že konkrétní výše dotací od
MŠMT zatím není známa. Byly prezentovány 3 varianty rozpočtu s ohledem na možnou výši
dotací od MŠMT. Stejně tak byli delegáti informováni o vznikajícím fondu solidarity při
ČSTV, který by rovněž mohl nabízet možnost nějaké dotace.
V následné diskusi navrhli členové revizní komise, aby delegáti FZK – obdobně jako na
minulém Fóru – schválili pro VV mandát k sestavení a schválení rozpočtu poté, co bude
známa výše přidělených dotací. V následném hlasování byl tento návrh všemi delegáty
přijat.
13. Zpráva revizní komise
Zprávu revizní komise přednesl Martin Škopek. Zpráva RK nebyla – na rozdíl od ostatních
zpráv – rozesílána před datem konání FZK a bude předsedům klubů a členům VV zaslána
v nadcházejícím týdnu. RK konstatovala, že kontroly hospodaření a plnění rozpočtu ČAPEK
v uplynulém roce proběhly s uspokojivým výsledkem – nebyly zjištěny žádné závažné
pochybení.
Kromě kontroly hospodaření se RK vyjádřila rovněž k principům fungování disciplinárního
řízení. RK má za to, že vedle orgánů turnaje – „jury“, by to měly být především mateřské
kluby hráčů, které se, v případě nespokojenosti svých hráčů na průběh některého turnaje,
obrátí na DK s příslušným podnětem k prošetření. Současně s tím, v případě nesportovního
chování některého z hráčů na daném turnaji by to měla být především osoba hlavního
rozhodčího, která sjedná nápravu vzniklého stavu přímo na místě.

V závěru zprávy RK navrhla, aby FZK uložilo výkonnému výboru provést aktualizaci
webových stránek, konkrétně sekce „Dokumenty ČAPEK“, neboť stávající úprava je dosti
nepřehledná, obsahuje již neplatné řády a některé z řádů vykazují formální nedostatky (viz
závěrečné usnesení FZK).
14. Ostatní a diskuse
•

•
•

dotazy ke školení rozhodčích (Marhoul, Leiský) – odpověď (Pešout): „řeší se v rámci
nové komise rozhodčích, důraz na kvalitu a nikoliv kvantitu rozhodčích, není třeba 100
rozhodčích, ale menšího počtu kvalitnějších; školení budou organizována ve spolupráci
s STK.“
školení pořadatelů – odpověď (I. Michálek): „proběhne do začátku sezóny, buď ve
formátu celorepublikového školení ve V. Městci, anebo pro Moravu a Čechy zvlášť;
předsedové klubů budou včas informováni.“
rozšíření herního software pro turnaj MČR jednotlivců – odpověď (STK): „bude řešeno
na školení pořadatelů.“

15. Závěrečné usnesení FZK konaného dne 9. 2. 2013 v Praze

FZK bere na vědomí návrh usnesení tak, jak bylo předneseno návrhovou komisí, a to
v následujícím znění:

1) FZK zvolilo:
a) předsednictvo FZK ve složení: Petr Stoklásek, Miroslav Pešout, Leander Leiský, Petr
Fuksa a Martin Škopek
b) návrhovou komisi ve složení: Barbora Mallatová, Tomáš Michálek
c) mandátovou komisi ve složení: Karel Rychtář, Milan Lapihuska st.
2) FZK schválilo předložený program jednání s úpravou v bodě 7 programu (bod 7.1. Změna
stanov)
3) FZK schválilo předložený jednací řád s úpravou v článku 6 jednacího řádu (čl.6.1. –
nahrazeno spojení „předsedové klubů a oddílů“ slovem „delegáti“, vypuštění čl.6.2. a 6.3.,
vypuštění 2. a 3. věty čl.6.5. jednacího řádu)
4) FZK přijalo za členy ČAPEK 4 nové kluby – Club Rodamiento, PCFT Sokoleč, Kulová
osma a HAPEK
5) FZK schválilo návrh na vstup ČAPEK do projektu MSE, z čehož vyplývá povinnost
pořadatelství 1 ze 6 ročníků (každých 6 let) na domácí půdě a vysílání reprezentací na
každý ročník tohoto mistrovství

6) FZK pověřuje prezidenta ČAPEK k potřebným jednáním v souvislosti s projektem MSE,
současně s tím mu dává mandát vyjednat co nejlepší podmínky účasti ČAPEK v tomto
projektu
7) FZK schválilo změny ve stanovách v podobě navrhované výkonným výborem ČAPEK
8) FZK neschválilo návrh, aby o změnách navržených předsedou STK (zpráva STK, příloha
č. 2, body 1-4) rozhodoval VV ČAPEK. V té souvislosti:
a) FZK schválilo zrušení mezinárodního MČR trojic a jeho nahrazení turnajem MČR
trojic
b) FZK přijalo bod č. 1 přílohy 2 zprávy STK za podmínky otevřených kvalifikačních
turnajů MČR trojic ženy a MČR trojic muži
c) FZK schválilo čl. 2 a 4 přílohy 2 zprávy STK
9) FZK pověřuje VV ČAPEK vypracováním a schválením rozpočtu pro rok 2013 dle
struktury rozpočtu předcházejícího poté, co bude známa výše dotací a následným
rozesláním rozpočtu předsedům jednotlivých klubů
10) FZK ukládá VV ČAPEK provést aktualizaci webových stránek, konkrétně sekce
„Dokumenty ČAPEK“ s ohledem na jejich přehlednost a aktuálnost
11) FZK projednalo a bere na vědomí:
a) zprávu mandátové komise
b) zprávu matriky
c) zprávu výkonného výboru a prezidenta o činnosti ČAPEK
d) zprávu o hospodaření ČAPEK
e) zprávu komise mládeže
f) zprávu sportovně technické komise
g) zprávu disciplinární komise
h) zprávu revizní komise

V Praze, dne 9. 2. 2013
Zapsal: Martin Škopek
Kontroloval: Petr Stoklásek, Miroslav Pešout

