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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČAPEK
Datum:
Místo:
Přítomni:
Za RK:
Oml.:

07.11.2013
Litomyšl
Petr Stoklásek, Miroslav Pešout, Martin Bartoš, Pavel Hejl, Ivo Michálek
Ladislav Rylich
Iveta Hájková

A. KONTROLA PLNĚNÍ (I PROBÍHAJÍCÍCH) ÚKOLŮ ULOŽENÝCH FZK a Z PŘEDCHOZÍCH JEDNÁNÍ VV
Úkoly uložené FZK a předchozími jednáními VV jsou průběžně plněny nebo splněny.
Autor tvorby nových www stránek J. Konopásek hlásí, že má z 90% hotovo, jeho představa úplaty za tvorbu
stránek je 40.000,- Kč. Návrh VV - rozložit do několika let + následné zpoplatnění (pravidelné úhrady) k zajištění
dlouhodobé funkčnosti stránek. ČAPEK potřebuje v první řadě co nejdříve spustit nový web (titulní stránka,
členění), ten musí být výkladní skříní asociace, často prvním kontaktem vnějšího prostředí s pétanque, s asociací,
zatím třeba i s možností links na staré stránky. Prezentaci a zkušební provoz by bylo vhodné spustit do konce roku
tak, aby bylo možné stránky představit na FZK. VV požaduje po autorovi předložení návrhu smlouvy s garancemi.
Druhou kontaktní osobou a garantem bude člen STK Michal Preuss.
B. EKONOMIKA, HOSPODAŘENÍ
B.1 Aktuální stav financí
Revize, kontrola plateb za turnaje zařazené do listiny ČAPEK. Úkol – zkontrolovat platby za r. 2013, vypracovat
systém, ze kterého vyplyne jednoznačná identifikace zaplacení pořadatele za umístění turnaje do termínové listiny.
Systém vypracuje Bartoš. Konfirmace, sken. (Bartoš, Michálek).
2013 – jsme jedním z pěti sportovních svazů, které od státu nedostaly nic. Dosud plané přísliby o převodu
rezervního fondu (z „investic“ na „neinvestice“) a následném rozdělení mezi sporty, které nedostaly řádnou dotaci zatím nenaplněny. Vždy zdůvodněno konkrétní „špatnou“ politickou situací. Poslední slib - zaslání financí do konce
listopadu - byl učiněn zástupci VV ČUS v pátek 15.10. na poradě Sekretářů ČUS!
B.2 Jak dál s postupem při žádání o dotace ze stát. rozpočtu (MŠMT)
Žádost 2014 podána (Bartoš, Stoklásek). Vypracovat návrh na řešení, které projednáme na VV v lednu.
B.3 Rozpočet na r. 2013
B.4 Rozpočet na r. 2014, příprava na zvýšení příjmů nebo snížení výdajů?
Návrh (Martin Škopek – RK): Zapracovat procentuální rozdělení případných dotací do jednotlivých položek.
Reakce: Takto je v rámci daných podmínek v r. 2013 postupováno, ale pochopitelně s přihlédnutím
k akceptovatelným (uznatelným) položkám dle podmínek poskytování dotací.
C. FZK
C.1 Příprava FZK
Rozdělit jednotlivé úkoly – dokumenty pro FZK. Do příštího jednání VV připraví členové VV písemné materiály pro
FZK.
C.2 Termín a místo konání
Termín – 15. únor, Brno. Brněnští členové VV, RK prověří možnosti. Preferovat bez ceny za pronájem.
C.3 Volby – RK
Uplyne dvouleté období, stávající členové komise mají zájem pokračovat. Snížit aktivitu vůči ČUS. VV navrhne Fr.
Haněla, L. Rylicha, M. Škopka.
D. STRÁNKY ČAPEK
D.1 Postup v přípravě
Viz bod A.
D.2 Informační a výsledkový servis s „ iSport“, vzájemná kompatibilita s SW asociace
Možnost zapojit se do informačního systému. Ale – závazek pravidelně zpracovávat a odesílat výsledkový servis
podle daných pravidel. Různé názory – závazek, máme schopné lidi, docela dobře funguje Kulový blesk. Co tam
zařadit? Mistrovství, extraliga a liga, reprezentace, Centrope. Je nutno prověřit požadavek iSport na webové
propojení.
Stále nám chybí mediální a marketingová komise.

VV ČAPEK II-2013, LISTOPAD 2013

Trvá úkol se pokusit ji ustavit. Tímto oslovujeme kluby, jestli nemají ve svém středu osoby ochotné a schopné se
práce v MeMK ujmout. Sjednat schůzku, získat další informace od „iSport“.

E. TURNAJE
E.1 Chyby pořadatelů při přechodu ze základní fáze turnaje do KO
Stalo se několikrát – postup do další fáze turnaje neproběhl podle soutěžního řádu. U „Švýcara“ postupuje
minimálně každý s jednou prohrou, což se nedodržuje – pořadatel si upraví systém a poruší pravidlo uvedené
v SŘ. Úkol – na FZK oznámit, upravit formulaci v SŘ (Koreš). Vytvořit návod, jasný řád pro pořadatele, aby neměl
jinou možnost, než hrát podle předepsaného systému.
MČR klubů – Neoral tvrdí, že žena musí hrát i v poslední dvojici zápasů. Obecná shoda, že v soutěžním řádu je to
zcela jasně. Článek v Litovelských novinách, kde Neoral obvinil STK z měnění řádů. VV zváží postup s možným
vyžádáním autora výroků o dementi v uvedeném listu, případně další postup (disciplinární řízení, atp.).
E.2 Bodování „doprovodných“ turnajů
Neexistuje výraz doprovodný turnaj. Dohrávky o ceny. Doporučení STK – jeden turnaj a dohrávky. Problém
nastává u několika klubů, např. Stolín (doprovodný turnaj sponzorský, jsou tací, kteří se přijdou zahrát jen druhý
turnaj).
Návrh: Jeden hráč za jeden den – jedny body. Nebo cesta – jeden klub může jeden den pořádat jen jeden
bodovaný turnaj. Doprovodný turnaj nechť končí před koncem hlavního turnaje. Úkol – software není dokončen na
dohrávku celého turnaje. Dopracovat tak, aby dohrávali všichni.
Informace pro FZK a hlasování. Doporučení VV – jeden den, jeden bodovaný turnaj u jednoho pořadatele. Tak,
aby jeden hráč bral u jednoho pořadatele v jeden den jenom jedny body.
F. KOMPETENCE VV ČAPEK
F.1 (Ne)zasahování do činnosti a rozhodování DK
Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně DK ze zdravotních důvodů se k tomuto budu vrátíme na nejbližším jednání
VV s tím, že doporučujeme vypracovat návrh bodu DŘ, jak postupovat v případě osobní zaujatosti
(zainteresovanosti) předsedy nebo člena DK v případě řešení písemného nebo e-mailového podnětu...
G. ZMĚNA STANOV
Změny v legislativě – nový obč. zákoník: obč. sdružení → spolek
Pokud nové politické uskupení ponechá znění zákona v platnosti a beze změn, je možné odložit změnu stanov na
další rok, takže zatím vyčkat.
H. OSTATNÍ
•

Osika Plzeň – návrh na změnu stanov a umožnění členství v ČAPEK jednotlivým lidem. Odporuje nejen
pravidlům ČUS (Michálek). VV bere na vědomí. Nadále přijímat jen spolky (kluby, oddíly)

•

Další termín VV – 11. leden 2014. Vysoké Mýto. Místo zajistí Bartoš.

•

STK – odešli Habásko, Volenec. Návrh kooptovat Kutého (Morava) a Kaucu (Čechy). Schváleno.

•

Nový klub (Kroměříž) – vrátili jim údajně z MVČR stanovy, pracuje se na nápravě. Nově bude žádat o
členství Sokol Ústí nad Orlicí.

•

Zatím známé termíny CC: 4. 5. Maďarsko, CC Česko 21.6., září Rakousko, 7.6. Slovinsko.

•

Nové Město na Moravě – předložena kandidatura na MČR 1x1 a vyrážení v areálu u Ski Hotelu.
Dojednáno se starostou města, upřesnit termín. Pořadatelem bude PEPA Sněžné - František Haněl.

•

Olomouc náměstí - MČR 3x3 mužů.

•

MČR – kandidatury, výběr.

•

Požadavek na zapůjčení pomůcek ke střelbě: Koreš-Lapihuska – Jupiter požaduje úhradu za zapůjčení.

Zapsal: Bartoš

