
ZÁPIS z JEDNÁNÍ VÝBORU ČFKS 
Pardubice, 05. 03. 2016 

 

Přítomni: Stoklásek, Bartoš, Hejl, Brázda, Škopek (předs. KK) 

Omluvena: Hájková, Pešout 

 

 

A. KONTROLA PLN ĚNÍ (I PROBÍHAJÍCÍCH) ÚKOL Ů ULOŽENÝCH FZ a Z PŘEDCHOZÍCH JEDNÁNÍ 
VÝBORU 

 

  

B. ČAPEK → ČFKS → ČFKS + ČAPEK 

B.1 Aktuální stav 

B.2  Nabídka variant 

B.3  Návrh na řešení 

B.4 Vznik pobočných spolků nebo sekcí (na kluby) 

B.5  Proces podání změn k zápisu do spolkového rejstříku 

 

1. Zajištění ochranné známky ČAPEK (logo, název, sídlo…) Zahájit ihned, z. Stoklásek 

2. Stanovy ČFKS budou garantovat následující: jsme jedinou zastřešující organizací koulových sportů 
v ČR ve vztahu k mezinárodním strukturám ve smyslu zápisu FZ 2016, zároveň tak ČAPEK je 
výsadním zástupcem vůči mezinárodním organizacím.  

3. Výbor provede analýzu k možnostem budoucí organizační struktury ČFKS a bude pracovat na přípravě 
podkladů k zápisu do spolkového rejstříku.  

 

C. MLÁDEŽ 

C.1   Festival „Sporťáček“  

- výzva klubům 

- fin. podpora (á 2.000,- Kč) 

C.1. – koná se v pěti městech (Zlín, Karlovy Vary, Ostrava, Praha, Brno, Plzeň). Výbor pověřuje KM 
prověřením zájmu klubů a případnou koordinací v situaci, kdy se na akci přihlásí více klubů. ČAPEK 
(ČFKS) uhradí náklady spojené s pronájmem stánku. Prezentovat i možnost vzniku Středisek mládeže. 

C.2. Jednání KM 

Střediska mládeže – podmínkou jsou tři junioři, školený trenér, docházkový sešit, certifikát, povinnost 
uspořádat juniorský turnaj, za účast jsou 2 motivační body. Termíny a zařazení do termínové listiny: 
koordinátor D. Bílek. Juniorský žebříček a evidence bodů: T. Klír. Turnaje pod jinou barvou zvýraznit 
v termínové listině. Juniorské týmy budou na turnajích dospělých označeny, aby bylo jasné, že tým má 
kouče. Školení trenérů, dresy. 

D. STRÁNKY www.czechpetanque.cz + www.cfks.cz  

D.1   Tvorba 

D.2   Přesměrování 

Zaplacena doména. Spuštění nových stránek s přesměrováním na stránky ČAPEK. Zkušebně zaplacena 
služba na dva měsíce – navýšení kapacity, mělo by se zrychlit načítání stránek.   

 

E. SOUTĚŽE 

E.1 MČR ve Vědomicích v dalších letech – udržitelnost investice(?) 

Prověřit, jaká minimální formulace je potřeba, zjistit, co za to (garance nižšího startovného, garance 
kvality...) 

Sahara Vědomice předloží návrh formulace usnesení Výboru. 



E.2 Úpravy soutěžního řádu a souvisejících prováděcích předpisů v souladu s usnesením FZ. Výbor 
schvaluje. 

E.3 Úpravy registračního řádu v souladu s usnesením FZ. Výbor schvaluje. 

E.4 Návrhy na turnaj Masters (Superpohár měst) – verze 1 – týmy z žebříčku. Verze 2 – reprezentanti 
(55+, junioři, muži, ženy, Espoirs). Akce by se konala na náměstí Republiky v centru Prahy. Pořadatel 
Pétanque pro vás (Dohnal, Fuksa). Co za to dostaneme? Bude to propagace ČAPEK, nebo PPV? 
Kolik bude rozpočet? Máme v rozpočtu ČAPEK prostor pro takovou akci? 

Předseda STK seznámil Výbor s výše uvedeným návrhem. 

 

 

F. POPULARIZACE PÉTANQUE - NÁBOROVÁ KAMPA Ň 

Viz. C.1 

  

G. ČOV 

G.1  Olympijský park Rio – Lipno 

Ubytování, délka akce, počet hřišť, počet organizátorů a počet směn, režie. 

 

H. OSTATNÍ 

H.1   Matrika, uhrazení příspěvků, aktualizace údajů 

Výbor stanovuje formu uhrazení příspěvků následovně – příspěvek se bezhotovostně vkládá na hlavní účet 
asociace. Vkladatel dále pošle e-mailem informaci (počet licencí, rozlišit juniory a dospělé, případně 
inzerce turnaje) s kopií dokladu (složenka, konfirmace bankovního převodu).  

Líšnice, ŽEPEC, Hradec Králové, Šejk Peterka: až do prokázání úplaty je hráčům uvedených klubů 
pozastavena platnost licence ve smyslu registračního řádu. Z: Pavel Pažout, matrikář ČAPEK 

 

Zapsal: 

Mgr. Martin Bartoš 
 


