
Zápis ze zasedání XIII. Valné hromady ČRA 

konané dne 20. června 2012 
  

 

Místo a čas konání: Ricochetový a sportovní klub spol. s r.o., Praha 8  

20.6.2012 17:00 – 20:30 hod.  

 

Přítomni: viz  příloha - VV ČRA zastoupená 2 členy, Sportovní komise zastoupená 1 členem, 

zástupci klubů v počtu 9 osob, 1 host. Celkový počet přítomných: 9 osob (někteří zastupovali klub 

a zároveň jsou funkcionáři VV ČRA nebo Sportovní komise). 

 

Zahájení a úvodní procedury: V 17:00 zahájil VH gen. sekretář ČRA ing. Jaroslav Rudovský, 

CSc., přivítal všechny přítomné. Následně proběhla volba sdružené mandátní a volební komise, 

zvolen byl p. Mgr.Eduard Kočvara. Za zapisovatele byl zvolen J. Rudovský.  

Volební komise provedla kontrolu mandátů přítomných, kdy z možných 35 volebních hlasů bylo 

u přítomných delegátů k dispozici celkem 21 volebních hlasů. VH byla tedy usnášeníschopná již 

v okamžiku zahájení svého zasedání. Krátce po zahájení VH dorazili další 2 zástupci klubů a tak 

se Valná hromada a hlasování konalo za účasti 27 z 35 možných delegátů. 

 

Dále gen. sekretář ČRA navrhl p. Alana Mačora za předsedu představenstva VH, který byl 

následně zvolen, dále navrhl schválení jednacího řádu, programu VH a vyzval přítomné 

k připomínkám k návrhu programu VH, který odpovídal návrhu zaslanému klubům v předstihu. 

P. Veselý (ASARC) předložil návrh na změnu pořadí některých bodů programu. Bodu IV.d) 

předřadit body e), f) a h) . Tato změna byla odsouhlasena všemi přítomnými delegáty a řízení 

schůze se mohl ujmout předseda PVH p. Alan Mačor. 

 

Zpráva o činnosti a hospodaření ČRA v letech 2010-12 – viz příloha Zápisu - byla předložena 

generálním sekretářem p. Jaroslavem Rudovským. Zpráva o hospodaření obsahovala informaci 

o vyrovnaném rozpočtu a fin. přebytku ve výši cca 110 000,-Kč. Kompletní účetnictví a uzávěrka 

jsou k nahlédnutí v sekretariátu ČRA. Z výdajů vyplývá, že dominantními výdaji byly příspěvky 

na činnost klubů pro práci s mládeží a pořádání turnajů juniorů. Jediným dalším výdajem byla 

platba webhostingu e-ricochet.cz ve výši 199.- Kč/rok. Ostatní výdaje spojené s provozem 

sekretariátu, s účetnictvím, daň.přiznáním apod. byly hrazeny sponzory ČRA.  Zdrojem příjmů 

byly příspěvky od klubů, sponzorů ve výši 1500,-Kč a poslední dotace od ČSTV ve výši 16000,-

Kč. 

. 

Zpráva o činnosti se zaměřila na zhodnocení některých nových aktivit VV ČRA, na práci 

s mládeží, na zásadní marketingovou a propagační novinku - výroba a provoz nové webové 

stránky. Uvedena byla některá fakta k využívání tohoto média. Z dalších bodů byly zmíněny 

aktivity směrem k IRF, ostatním zahraničním partnerům, technické záležitosti – výroba raket a 

míčků, apod.    

Informaci o hospodaření a činnosti VV ČRA vzala VH na vědomí bez uzavření stanoviska vůči 

dluhu klubu ASARC z předchozího období. Z hlediska zadržování kazety „Jak na to“ p. Veselým 

VV ČRA konstatoval, že se již bez této kazety obejde a zahájil nový projekt – viz dále. 

 

Diskuze k hospodaření a činnosti byla relativně krátká a některé body byly doplněny či 

upřesněny členy VV ČRA pp. Pulkrábem a Mačorem.  

 

K dalšímu bodu – Návrh rámcového rozpočtu na sezónu 2012/13 obsahoval informaci o 

očekávaném příjmu vy výši 42 000,- Kč. Z hlediska výdajů byl zmíněn záměr výroby 

Instruktážního videa ke hře a tréninku ricochetu“ s rozpočtem do 40 000- Kč a se závazkem 

pokračování dalších dotačních programů pro práci s mládeží, reprezentaci a výkonnostní sport. 



Někteří účastníci navrhli zavedení příspěvku pořadatelům turnajů (v diskuzi odmítnuto, 

pořadatelů je zatím dost, nižší účast hráčů na turnajích se tím neřeší). 

 

Návrh činnosti na další období obsahoval mimo zmíněnou výrobu videa též záměr pořádání 1. 

Mistrovství světa a to ve 3. týdnu listopadu 2012. S akcí již souhlasili i ostatní zástupci v Evropě. 

Podrobná Informace pořadatele k hernímu řádu je již delší dobu hráčům k dispozici 

prostřednictvím webových stránek v českém, anglickém či německém jazyce. Hráči neplatí 

startovné a ceny + price money jsou vypsány ve výši 2 000 €.  

Diskuze nad návrhem činnosti byla, jako obvykle pestrá a obsahovala návrhy jednak ke stávajícím 

aktivitám - organizace soutěží žen (pořádat dvoudenní turnaje – předběžně odmítnuto jako již 

nereálné, ale 1 turnaj by mohl VV vypsat pro ověření zájmu), spojit turnaje žen a mužů do jedné 

akce (odmítnuto, tento způsob v minulém období odmítali obě kategorie), pořádání společných 

turnajů mužů a juniorů (podpořeno). Diskutovány byly další aktivity VV směřující k navýšení 

členské základny ČRA – propagace prostřednictvím tištěných či a zvukových médií, využití 

pořádání MR k navázání užšího vztahu s mediálně známými hráči squashe či jiných obdobných 

sportů, kteří by mohli pomoci ricochetu do médií., rozšířit finanční podporu centrům, které 

pořádají turnaje, závěry plebiscitu aj. Získané poznatky diskuze zúročí nový VV v upraveném 

Soutěžním řádu a spektru svých aktivit.  

 

Návrh změn stanov obsahoval tyto body: 

1. Změna sídla ČRA z adresy SC PRO-6 Praha 9 na RSK Palmovka Praha 8 – odsouhlaseno 

všemi delegáty 

2. Bod VII.2. – napříště bude možné Valnou hromadu svolávat nikoliv písemnou pozvánkou, 

ale emailovou – odsouhlaseno všemi delegáty 

3. Bod VII.4 Valná hromada volí VV ČRA , VH nadále již nevolí předsedu. – odsouhlaseno 

24 hlasy, 3 hlasy proti.  

4. Bod VIII.3. - řádné zasedání VVČRA se musí konat nejméně 4x do roka-odsouhlaseno 

všemi delegáty  

5. Bod VIII.4. VV ČRA je zavázán ke zvolení předsedy ČRA ze středu svých členů a to do 

30 dnů po konání VH – odsouhlaseno 24 hlasy, 3 hlasy proti 

6. IX.5. funkce předsedy zaniká zvolením nového předsedy po uplynutí funkčního období 

VV, které ho zvolilo.- odsouhlaseno většinou delegátů 

 

VH vzala na vědomí, že pro nadcházející volební období bude mít VV ČRA pět členů. 

 

Volba nového VV ČRA: Předsedající předložil návrh na zvolení sl. MVDr. Hany Bacílkové a pp. 

ing. Jana Pulkrába, Mgr. Eduarda Kočvary, Alana Mačora, Jana Rady za členy VV ČRA. 

Jmenovaní s nominací souhlasili osobně či prostřednictvím pověřeného delegáta, či emailu 

zaslanému na sekretariát ČRA. VH odsouhlasila proceduru veřejného hlasování – všichni delegáti 

s návrhem souhlasili. 

Volba   J.Pulkráb – 27 hlasů pro, 0/0 

Volba   E.Kočvary – 23 pro, 6 se zdrželo, 0 

Volba   H.Bacílkové – 27 pro, 0/0 

Volba   A.Mačor, 21 pro, 3 proti, 3 se zdrželi 

Volba   J.Rada – 24 pro, 3 proti 

Všichni navržení kandidáti na funkce členů VV ČRA byli zvoleni do svých funkcí pro 

nadcházející 2leté funkční období. 

 

Volba členů sportovní komise: Předsedající představil na návrh delegátů 3 nové kandidáty na 

funkci členů SK VV ČRA pp. Františka Kukače, Jiřího Herdu a Martina Šeráka. Jmenovaní s 

nominací souhlasili osobně. VH odsouhlasila proceduru veřejného hlasování – všichni delegáti 

s návrhem souhlasili. 



Volba   Fr. Kukače – 21 pro, 6 hlasů proti,0 

Volba   M. Šeráka – 27 hlasů pro, 0/0 

Volba   J. Herdy – 27 hlasů pro, 0/0 

 

Volba revizora ČR: Člen VV J.Pulkráb předložil nominaci na nového revizora ČRA – Mgr. 

Jiřího Krůčka z klubu Esa z Kunratic. Kandidát na funkci revizora s nominací souhlasil. VH 

odsouhlasila proceduru veřejného hlasování – všichni delegáti s návrhem souhlasili. 

Volba   J.Krůček – 23 pro, 4 se zdrželi 

 

Různé:  
Z výše uvedené i další rozsáhlé diskuze nebylo možné učinit žádný okamžitě definovaný závěr či 

doporučení pro další činnost ČRA, s výjimkou opětovného doporučení harmonizace termínové 

listiny ČRA a ČASQ, zvláště z hlediska volby termínu pořádání Mistrovství světa, kde ještě ČRA 

má určitý prostor k úpravám před zpracováním plakátů a pozvánek. 

Ostatní návrhy a výsledky plebiscitu včetně změn Soutěžního řádu zpracuje nově zvolený VV 

ČRA.  

Valná hromada konstatovala, že VV ČRA má prostor pro zlepšení práce, VV ČRA na druhou 

stranu očekává aktivní spolupráci ze strany vedení klubů a center při realizaci již nastartovaných 

programů pro podporu práce s mládeží, vrcholového a výkonnostního ricochetu.  

  

Valná hromada byla ukončena předsedajícím p. Mačorem dne 20. 6. 2010 v 20:30 hod.  
 

Změnu stanov zapracuje a oznámí na úsek sdružování na Min.vnitra a následné kroky (Fin. úřad, 

Živnost. úřad. aj. zajistí sekretář ČRA. 

 

 

Záznam provedl J. Rudovský  

Záznam zkontrolovali členové VV ČRA  

  

Praha 25. 6. 2012 


