
Zápis 
ze zasedání IX. Valné hromady konané dne 30. března 2007 

 
Místo:  Ricochetový a sportovní klub Palmovka, Praha 8 
Přítomni:  VV ČRA, 33 (34) delegátů z 38 (39) možných 
 
Prezentace 19:00 hod. 
Při prezentaci bylo zjištěno, že na jednání VH je přítomno 33 delegátů z 38 možných. Kontrolu 
delegátních lístků provedla sl. Eva Feřteková z klubu PRO-6.  
 
Zahájení 
Zahájení VH provedl předseda ČRA, který přivítal delegáty i hosty a navrhl členy pracovního 
předsednictva VH 
 
Volba předsednictva VH 
Navrženi kandidáti: Michal Bedrna, Jan Rada a Jaroslav Rudovský – VH odsouhlasila členy 

předsednictva. Předsednictvo zvolilo předsedou pracovního předsednictva p.M. 
Bedrnu a zapisovatelem VH J. Rudovského. 

 
Mandátová a volební komise byly na návrh předsednictva a po odsouhlasení všemi hlasy delegátů VH 

sloučeny v jednu komisi. Navržení členové byli jednomyslně schváleni – Eva 
Feřteková, Petr Vlček, Eduard Kočvara. 

 
Členové M a VK poté provedli kontrolu delegátních lístků a potvrdili obsahovou i věcnou správnost 
předložených průkazů  a potvrdili přítomnost 33 delegátů na VH ČRA. Z uvedeného vyplynulo, že VH 
byla usnášeníschopná za přítomnosti 87% delegátů  
 
Schválení jednacího řádu  
Na návrh předsednictva projednala VH změnu Jednacího řádu, která byla vyvolána rozporem mezi 
zněním Stanov (VII. čl. 2) a návrhem jednacího řádu VH (čl. 3), a to z hlediska počtu delegátů 
zajišťujících usnášení schopnost VH. Delegáti odsouhlasili, že VH je usnášení schopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina delegátů.  
 
Schválení programu 
VH počtem 29 delegátů (zdrželo se 4) schválila program VH v předložené podobě dle pozvánky. 
 
Předsednictvo předložilo návrh na technickou změnu při volbě předsedy, členů VV a revizora. Oproti 
původnímu návrhu budou tajné volby předsedy ČRA, členů VV a revizora probíhat odděleně v 3 
samostatných volbách. Článek 7 volebního řádu byl proto upraven na znění: 
Tajné hlasování probíhá na hlasovacích lístcích, kde jsou uvedeni všichni kandidáti  na danou funkci. 
Delegát volí kandidáta zakroužkováním čísla u jeho jména.  
čl.8 - Platný hlasovací lístek je ten, který má zakroužkované maximálně jedno jméno při volbě 
předsedy ČRA a revizora a minimálně jedno jméno při volbě členů VV. 
 
P. Arnošt Hytych, zástupce klubu SK Horizont, informoval delegáty o tom, že v počet mandátů tohoto 
klubu neodpovídá počtu členů klubu. Delegáti po projednání a posouzení všech okolností odsouhlasili 
hlasy nadpoloviční většiny delegátů o zvýšení počtu delegátů zastupujících klub SK Horizont ze 2 na 3 
kandidáty. Tím se zvýšil počet delegátů ČRA na 39 a počet přítomných delegátů na 34.  
 
VH přijala demise předsedy ČRA a členů VV ČRA do rukou pracovního předsednictva VH.  
 
Předseda předsednictva vyzval delegáty k předložení návrhů na funkci předsedy ČRA. Navrženi byli 2 
delegáti – p. Pavel Jirkovský a p. Jaroslav Rudovský. Delegáti při tajné volbě zvolili 18 hlasy oproti 14 
hlasům předsedu ČRA pro další volební období p. Jaroslava Rudovského z RSK Palmovka. 1 hlas byl 
neplatný a jeden hlas nebyl odevzdán.  
Předseda vyzval delegáty k předložení návrhů na členy VV – celkem byli navrženi: sl. Veronika 
Kadlecová a pp. Petr Vlček, Alan Mačor, Pavel Jirkovský, Jan Veselý, Jan Rada, Eduard Kočvara, 
Miloš Pokorný, Stanislav Menoušek. Kandidáti Pavel Jirkovský, Jan Veselý, Eduard Kočvara, Miloš 
Pokorný kandidaturu nepřijali.  



VH odsouhlasila počet členů VV na celkem 5 členů, tj. na předsedu a 4 členy. Z tohoto důvodu VH 
jednomyslně odsouhlasila, že z navržených 5 členů VV se členy VV stanou 4 kandidáti s nejvyšším 
počtem obdržených hlasů. Při tajné volbě obdrželi  
Petr Vlček  21 hlasů   člen VV 
Alan Mačor  30 hlasů   člen VV 
Veronika Kadlecová    31 hlasů   členka VV 
Stanislav Menoušek     20 hlasů   člen VV 
Jan Rada  15 hlasů.  Nebyl zvolen členem VV 
 
Předseda vyzval přítomné k předložení návrhů na funkci revizora ČRA.  
Delegáti předložili 2 návrhy – pp. Arnošt Hytych a Eduard Kočvara. Arnošt Hytych kandidaturu 
nepřijal. VH při tajném hlasování jednomyslně odsouhlasila revizorem p. Eduarda Kočvaru. 
 
Předseda předsednictva jménem všech delegátů, hráčů, představitelů klubů i center poděkoval 
předchozímu vedení ČRA za jeho práci pro ricochet. 
 
Diskuse 
V rámci konání Volební VH byly ještě diskutovány termíny turnajů – Jan Rus, J.Hradec; využití 
skutečnosti, že naši hráči jsou mistři Evropy a mezinárodní mistři Holandska, Maďarska, Německa i 
ČR - Stanislav Menoušek, Hr. Králové; absence výsledků Mistrovství ČR z prosince 2006; potřeba 
sladění termínovky pro rok 2008 s turnaji squashe a navázat na úspěšnou tradici v konání některých 
turnajů v předchozím období v předem zvolených centrech. 
 
Ukončení valné hromady  
Předseda pracovního předsednictva M. Bedrna závěrem poděkoval za účast všem přítomným 
delegátům a IX.  Valnou hromadu ukončil dne 30. března 2007 v 21:50. 
 
 
 
V Praze dne 2. dubna 2007 

 
Jaroslav Rudovský                   Alan Mačor   Jaroslav Rudovský     
předseda                                            člen VV                           zapisovatel 
 


	Prezentace 19:00 hod. 

