
Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 

11. 2. 2012 

BRNO 

 

Přílohy:  

• prezenční listina 

• zprávy jednotlivých komisí a zpráva prezidenta asociace – zaslány před FZK 

 
1. Volba orgánů FZK 
 
Navržení kandidáti do jednotlivých komisí se svými nominacemi souhlasili a bez zbytečných 
průtahů byly optickou většinou přítomných delegátů zvoleny komise v následujícím složení: 
 
• předsednictvo: Petr Stoklásek (prezident ČAPEK, FŇÁKY Brno), Miroslav Pešout 

(sekretář ČAPEK, AURA Havlíčkův Brod), Martin Bartoš (hospodář ČAPEK, 1.KPK 
Vrchlabí), Martin Škopek (FRAPECO Praha), Petr Fuksa (UBU – United Balls of 
Únětice) 

• mandátová a volební komise: Jan Michálek (Carreau Brno), Jan Marhoul (CdP 
Loděnice), Pavel Král (FENYX Adamov) 

• návrhová komise: Pavel Pažout (PCP Lipník), Oldřich Brož ml. (Vojnův Městec), 
František Haněl (Petanque parta Sněžné) 

• zapisovatel: Martin Škopek 
 
Zpráva mandátové komise – na FZK přítomno 29 zaregistrovaných delegátů, tj. usnášení 
schopná většina zástupců klubů. Nadpoloviční většina pro schvalování návrhů – 15 hlasů. 
 
 
2. Schválení programu a jednacího řádu FZK 
 
Předložený návrh programu FZK byl bez dalších připomínek schválen optickou většinou 
přítomných delegátů. Obdobný průběh mělo schválení jednacího řádu FZK (optickou 
většinou, bez připomínek). 
 
3. Zpráva matriky 
 
Krátkou zprávu o stavu matriky přednesl matrikář asociace Pavel Pažout. Kompletní zpráva 
byla rozeslána před konáním FZK. Zopakovány stěžejní informace – probíhá výměna 
registračních průkazů, některé kluby nehradí své příspěvky a jsou tím pádem kandidáty na 
zrušení, stav členské základny včetně klesajícího stavu základy juniorské. 
 
 
4. Zpráva VV a prezidenta o činnosti ČAPEK 
 
Delegáty se zprávou seznámil prezident asociace Petr Stoklásek. Kompletní zpráva taktéž 
rozeslána před konáním FZK, zopakovány informace o dění v některých institucích majících 



vztah k ČAPEK, resp. k možnostem financování sportu v ČR (ČSTV, Sazka, Ministerstvo 
financí, ČOV). 
 
Následující dotazy k této zprávě: 
 
Jiří Koreš st. – pojištění hráčů, poplatky za pojištění hráčů na jednotlivých turnajích. 
Odpověď (Stoklásek): „pojištění doposud placeno ČOV za sport jako takový u pojišťovny 
Kooperativa, jedná se o plošné (základní) pojištění. Pro následující roky v případě potřeby 
samostatného pojištění ČAPEK (pokud by plošné pojištění přestal hradit ČOV) předjednána 
možnost pojištění – možno vybírat ze čtyř nabídek od konkrétních pojišťoven. V případě 
potřeby bude muset nově zvolený VV rozhodnout, zda by toto pojistné hradil ČAPEK ze 
svého rozpočtu, příp. zda by se na této částce podíleli pořadatelé turnajů odvedením určité 
částky za hráče z daného turnaje. Administrativa spojená s pojištěním by zřejmě byla součástí 
činnosti VV.“ Doplňující informace (spíše odborného rázu, co která pojistka zahrnuje) 
poskytli rovněž František Haněl a Pavel Hejl st. 
 
Martin Bartoš – autorské poplatky (hudba na turnajích atd.).  
Odpověď (Stoklásek): „prozatím součást smlouvy ČSTV s příslušnými organizacemi. 
Žebříčkové turnaje jsou brány jako oficiální akce členů ČSTV. Situace do budoucna zatím 
nejasná, existuje i možnost, že by tyto smlouvy uzavíraly jednotlivé organizace ČSTV 
samostatně, čímž by tyto položky musely být hrazeny buď souhrnně z rozpočtu ČAPEK, nebo 
každým pořadatelem jednotlivě.“ 
 
Jiří Koreš st., Michal Preuss, Tomáš Michálek – dotazy na možné změny v seriálu turnajů 
CENTROPE, možnost dvoudenních turnajů, rotace termínů, atd. 
Odpověď (Stoklásek): „Záležitost dalších diskusí na úrovni prezidentů asociací dotyčných 
zemí, do budoucna možné hlasování o případných změnách s tím, že ČR může být 
přehlasována. V tuto chvíli není znám postoj českého pořadatele Centrope (Avokádo), zda by 
vůbec byla možná změna termínu tohoto turnaje v případě rotací termínů pro jednotlivé 
turnaje CENTROPE. Současně s tím vyvstává otázka, zda vůbec existuje nějaká případná 
alternativa za český turnaj v kategorii CENTROPE (vhodné reprezentativní prostory pro 
takový turnaj, možnost pořádat turnaj s cca 100 týmy).“ Po delší diskusi dostal prezident 
asociace mandát od FZK, aby směřoval zájmy asociace k jednodenním turnajům a zachování 
stávajících termínů turnajů CENTROPE (viz závěrečné usnesení). 
 
5. Zpráva komise mládeže 
 
Stručnou informaci za končícího předsedu komise podal trenér juniorské reprezentace ČR 
Pavel Hnilica. I tato zpráva byla rozeslána před konáním FZK.  
 
V rámci diskuse dotaz na místo konání letošního MČR juniorů. Odpověď: Bude se konat 
pravděpodobně na přelomu dubna a května, místo konání bude v dohledné době zvěřejněno. 
 
6. Zpráva sportovně technické komise 
 
Za končící STK vystoupil Pavel Bureš. Zpráva taktéž rozeslána před konáním FZK. 
Informace o prvním ročníku klubové soutěže, přípravy s letošními turnaji MČR (v některých 
kategoriích problém s nedostatkem kandidátů na uspořádání MČR). Rovněž upozorněno na 
opakované porušování řádů některými pořadateli (viz zprávy delegátů z některých turnajů). 
 



Diskuse: 
 
Martin Bartoš – dotaz, kdo bude řídit klubovou soutěž. 
Odpověď (Bureš): „formát soutěže dán soutěžním řádem, pro tento rok je zřejmé, které kluby 
budou hrát první ligu. Kdo bude pořádat jednotlivá kola je úkol pro nově zvolenou STK. 
Otázka doplnění druhé ligy, zaplacení vratné kauce pro nově přihlášené týmy.“ 
 
Nové MČR 55+ (Stoklásek): „přenastavení z MČR 50+ kvůli vzniku nové evropské soutěže 
v rámci CEP (limit 55 let) s tím, že prozatím nejsou známa přesná pravidla této evropské 
soutěže (zda nebudou mix týmy apod.). Přihlášeno cca 20 evropských států. Tento rok budou 
reprezentovat vítězové loňského MČR 50+, všichni přesahují limit 55 let – možné doplnění 
týmu až budou známa pravidla. Evropská soutěž se bude konat 1x za dva roky. Úkol pro 
budoucí STK – případná změna pravidel MČR 55+ tak, aby odpovídala pravidlům CEP (např. 
mix týmy, konání 1x za dva roky). V letošním roce bude MČR 55+ pravděpodobně v Brně 
Slatina.“ 
 
7. Zpráva disciplinární komise 
 
Za končícího a nepřítomného předsedu disciplinární komise stručně referoval sekretář 
asociace Miroslav Pešout. Disciplinární komise neřešila v uplynulém období žádný případ. 
 
 
8. Zpráva o hospodaření ČAPEK 
 
Se stavem hospodaření – jako již obvykle – informoval hospodář asociace Martin Bartoš. 
Zpráva hospodáře také rozeslána před konáním FZK. Informace o účelové dotaci od 
Ministerstva financí ČR (viz zpráva). Budoucí vize – šance na získání financí pro činnost 
ČAPEK v souvislosti s některými projekty (práce s mládeží, práce se seniory). Možnosti jak 
pro ČAPEK, tak pro jednotlivé kluby, povinnosti s tím spojené (např. minimální doba trvání 
projektu). 
 
Následná diskuze – informace od delegátů, kteří k tématu „měli co dodat“ (Bureš, Bartoš, 
Fuksa). Zmíněny rovněž aktivity firmy Veolia v této oblasti. Do budoucna jeden z úkolů pro 
nově zvolený VV, nebo některou z komisí. 
 
9. Vyhlášení hráčů roku 
 
Součástí FZK bylo oficiální vyhlášení hráčů roku v několika kategoriích. Všichni ocenění byli 
na FZK osobně přítomni a za potlesku delegátů převzali poháry tito hráči: 
 
Klub roku – PEK Stolín 
Hráčka roku – Hana Šrubařová (Carreau Brno) 
Hráč roku – Jiří Koreš st. (PC České Budějovice) 
Junior roku – Tomáš Michálek (Carreau Brno) 
Skokan roku – Petr Juráň (Carreau Brno) 
 
10. Rozpočet ČAPEK 
 
 



Martin Bartoš informoval delegáty o současném stavu. Prozatím není známa výše příspěvku 
od ČSTV pro následující rok, ani další náležitosti s tímto příspěvkem spojené. VV zpracuje 
detailní rozpočet až poté, co obdrží oficiální informace o výši tohoto příspěvku. 
 
Poté bylo diskutováno, zda takto zpracovaný rozpočet schválí nový VV, nebo zda bude 
předložen ke schválení prezidentům klubů (emailem). 
 
Hlasování (výsledek hlasování součástí závěrečného usnesení): 
 
• VV sestaví rozpočet a předloží jej ke schválení prezidentům klubů – většina delegátů 

proti tomuto návrhu  
• FZK pověří VV sestavením i schválením rozpočtu – většina delegátů pro tento návrh 
 
11. Zpráva revizní komise 
 
Se zprávou revizní komise vystoupil její předseda David Krajíček. Revizní komise za 
uplynulý rok neobdržela žádný podnět k jednání od některého z klubů. Kritika revizní komise 
k „nečinnosti“ či „skryté toleranci“ prohřešků na některých turnajích. Této revizní komisi také 
končí volební období, stávající členové již znovu kandidovat nebudou. 
 
Diskuse: 
 
Martin Škopek – fungování revizní komise ve vztahu ke komisi disciplinární, prohřešky na 
turnajích by na podnět hráčů či pořadatelů měla řešit spíše komise disciplinární. 
Odpověď (Krajíček): členové revizní komise to vnímají tak, že se jedná o turnaje pod 
hlavičkou ČAPEK a proto jejich kritika směřovala k prohřeškům na žebříčkových turnajích. 
 
12. Volba orgánů ČAPEK 
 
12.1. Volba prezidenta a sekretáře asociace 
 
Na prezidenta asociace byl jeden kandidát, a to stávající prezident Petr Stoklásek. Nikdo další 
nekandidoval. Způsob volby – veřejně.  
 
Prezidentem asociace byl jednoznačnou většinou potvrzen Petr Stoklásek. 
 
Ihned po svém zvolení vyzval Petr Stoklásek dosavadního sekretáře Miroslava Pešouta k další 
spolupráci. Ten nabídku k dalšímu působení přijal, takže se stal staronovým sekretářem 
asociace. 
 
12.2. Volba hospodáře 
 
Martin Bartoš projevil zájem pokračovat ve funkci hospodáře. Další kandidát nebyl. Způsob 
volby – veřejně. 
 
Hospodářem asociace byl jednoznačnou většinou zvolen Martin Bartoš. 
 
12.3. Volba předsedy STK 
 



Na post předsedy STK byl navržen Ivo Michálek (návrh podal klub POP, stejně tak jej před 
delegáty podpořil nově zvolený prezident asociace Petr Stoklásek), který kandidaturu přijal. 
Ivo neměl protikandidáta. Způsob hlasování – veřejně. 
 
Novým předsedou STK byl jednoznačnou většinou zvolen Ivo Michálek. 
 
12.4. Volba předsedy komise mládeže 
 
Na post předsedy KM navrženi Pavel Hejl st. (návrh – Martin Bartoš), Tomáš Michálek 
(návrh – klub Carreau). Oba kandidaturu přijali. Způsob hlasování – tajná volba. 
 
Poměrem hlasů 18/9 ve volbě zvítězil a předsedou KM se stal Pavel Hejl st. 
 
12.5. Volba předsedy disciplinární komise 
 
Na post předsedy DK navrženi Michal Preuss (návrh – Jiří Koreš st.), Iveta Hájková (návrh – 
Pavel Hejl st.). Oba kandidaturu přijali. Kandidaturu nepřijal Petr Fuksa. Způsob hlasování – 
tajná volba.  
 
Poměrem hlasů 19/8 ve volbě zvítězila a předsedkyní DK se stala Iveta Hájková. 
 
12.6. Volba předsedy marketinkové komise 
 
Na post předsedy MarkK byly postupně navrženi Pavel Bureš, Petr Fuksa, František Haněl, 
Jiří Koreš st., Martin Škopek. Nikdo z oslovených však kandidaturu nepřijal. Po delší diskusi 
došlo „ke kompromisu“ v tom smyslu, že s agendou marketinkové komise bude prezidentovi 
asociace vypomáhat Tomáš Kutý. Nicméně předseda MarkK nebyl ani tentokrát zvolen. 
 
Na závěr zopakovala volební komise výsledky voleb a tím nový výkonný výbor asociace. 
 
13. Volba členů revizní komise 
 
Vcelku rychlý průběh měla i tato poslední volba. Navrženi byli Martin Škopek, František 
Haněl (oba návrhy Petr Stoklásek) a Ladislav Rylich (návrh – František Haněl). Všichni tři 
kandidaturu přijali. Způsob volby – veřejně. 
 
O navržených bylo hlasováno najednou, jednoznačná většina přítomných delegátů je zvolila 
za nové členy revizní komise. Po krátké poradě nově vzniklé komise bylo oznámeno, že 
předsedou revizní komise bude Martin Škopek. 
 
14. Ostatní a diskuse 
 
• Dotaz na místa konání letošních MČR – u některých MČR ještě není rozhodnuto, úkol 

pro novou STK v dohledné době oznámit místa konání. Pro MČR 1x1 (plus vyrážení) 
oslovena Roudnice n/Labem, MČR dvojic - Kolová, MČR mix – Cheb (Egrensis), MČR 
Open – Carreau Brno, hrad Veveří, MČR 55+ zřejmě Slatina. U MČR trojic je v jednání 
Vojnův Městec (podmínka úprava hřišť na těžší povrch). 

• Petr Stoklásek jmenovitě poděkoval všem odstupujícím předsedům komisí, včetně 
komise revizní.  



• Ivo Kacerovský – bavorský svaz petanque uvažuje o členství v ČAPEK (obdobně jako 
hráči Slovenska). Odpověď (Stoklásek): zčásti debatováno na VV, bude řešeno nově 
zvoleným VV. Zahraniční hráči s licencí mohou na českých turnajích hrát, aniž by byli 
v českém žebříčku. Pravděpodobně bude řešena i účast hráčů Slovenska v žebříčku.“ 

• Dotaz na petanque na OH – viz zpráva prezidenta, na OH 2016 v Riu určitě nebude. 
• Petr Stoklásek – doplňující dotaz na pojištění, zdali má VV pokračovat v aktivitách 

zahrnujících plošné pojištění hráčů na turnajích v momentě, kdy dojde k „zániku 
pojištění“ ze strany ČOV, příprava kolektivního pojištění pro rok 2013 (viz závěrečné 
usnesení) 

• Tomáš Kutý – chystá se školení trenérů? Odpověď (Stoklásek): „bylo by vhodné 
uspořádat, bude řešeno s novou STK.“ 

 
15. Usnesení FZK konaného dne 11. února 2012 v Brně 
 
FZK bere na vědomí návrh usnesení tak, jak bylo předneseno návrhovou komisí, a to 
v následujícím znění: 
 
1) FZK zvolilo: 

a) pracovní předsednictvo ve složení: Petr Stoklásek, Miroslav Pešout, Martin Bartoš, 

Martin Škopek a Petr Fuksa 

b) volební a mandátovou komisi ve složení: Jan Michálek, Pavel Král, Jan Marhoul 

c) návrhovou komisi ve složení: František Haněl, Pavel Pažout, Oldřich Brož ml. 

2) FZK schválilo program a jednací řád FZK 

3) FZK projednalo a bere na vědomí: 

a) zprávu mandátové komise 

b) zprávu matriky 

c) zprávu výkonného výboru a prezidenta o činnosti ČAPEK 

d) zprávu komise mládeže 

e) zprávu sportovně technické komise 

f) ústní zprávu o činnosti disciplinární komise 

g) zprávu o hospodaření ČAPEK 

h) zprávu revizní komise 

4) FZK pověřuje VV vypracováním a schválením rozpočtu ČAPEK na rok 2012 dle 

struktury rozpočtu roku 2011 poté, co bude známa výše dotací a rozesláním rozpočtu 

prezidentům klubů 

5) FZK pověřuje prezidenta ČAPEK prosazovat na schůzkách zástupců CENTROPE 

jednodenní turnaje a stávající termíny turnajů dle možností pořadatelů národních turnajů 

6) FZK zvolilo prezidentem ČAPEK Petra Stokláska (FŇÁKY Brno) 



7) FZK bere na vědomí: schválení Miroslava Pešouta (AURA Havlíčkův Brod) sekretářem 

ČAPEK 

8) FZK zvolilo: 

a) hospodářem ČAPEK Martina Bartoše (1. KPK Vrchlabí) 

b) předsedou STK Ivo Michálka (Carreau Brno) 

c) předsedou komise mládeže Pavla Hejla st. (PCBD Brno) 

d) předsedkyní disciplinární komise Ivetu Hájkovou (PEK Stolín) 

e) za členy revizní komise Martina Škopka (FRAPECO), Františka Haněla (Petanque 

parta Sněžné) a Ladislava Rylicha (SLOPE Brno) 

9) FZK bere na vědomí, že revizní komise zvolila za svého předsedu Martina Škopka 

10) FZK pověřuje VV uzavřením hromadného odpovědnostního pojištění turnajů ČAPEK a 

zpracováním systému úhrady pojistného jednotlivými kluby 

 

Zapsal: Martin Škopek 

Kontroloval: Petr Stoklásek, Miroslav Pešout 



 



 



 

 


