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Připomínky k Návrhu bodů – příprava k Valné hromadě sdružení 
hráčů pétanque FENYX Adamov 
 
Ad 1.Turnaje Adamov: 
- souhlas s počtem 9-10 
- souhlas s pořádáním min. 1 turnaje každý ve své režii (my s Renčou si bereme 

Královský turnaj, příp. ještě jeden) 
- souhlas s uspořádáním turnaje pro místní - rozhodně bychom měli udělat turnaj pro 

ULITU! (ať tady nebo třeba v BK - na oplátku za loňský turnaj ULITA) a pozvat je, a 
turnaj pro SLOPE (na oplátku za umožnění hraní v zimní herně na BPP) 

- domnívám se, že na turnaj v rámci ČAPEK nemáme dostatečné vybavení, počet hřišť 
ani zkušeností, snad příští rok. 

 
ad 2-Adamovská Liga 
- pokud chceme dosáhnout skutečně „spravedlivého bodování“, jak uvádíš,  navrhuji 
návrat k formátu Kulaře 2005 – tj. turnajům JEDNOTLIVCŮ – to považuji za 
nejspravedlivější a nejobjektivnější možnost. Každé losování dvojic je jenom o náhodě. 
Prakticky: pokud se nás sejde 6 a méně (což bude asi většinou) – bude se hrát na 
jednom hřišti(může být určeno nebo vylosováno), každý sám za sebe se dvěma 
koulemi (celkem 12 koulí na hřišti – pravidla to připouštějí). Každý hráč hraje sám za 
sebe a kolik bodů uhraje, tolik získá do celkového součtu Kulaře roku. Hrát se bude do 
PŘEDEM stanoveného počtu bodů(navrhuji 10 nebo 13), který musí být pro objektivitu 
STEJNÝ na VŠECH turnajích Kulaře 2007! 
Pokud se nás sejde 7 až 12  – bude se hrát na dvou hřištích stejným způsobem (každý 
sám za sebe se dvěma koulemi) , o rozdělení hráčů a hřišť rozhodne los nebo budou hrát 
na hřišti č.1 hráči 1,3,5,7,9,11 aktuálního pořadí Kulaře Roku a na hřišti č.2 hráči 
č.2,4,6,8,10,12(v případě prvního turnaje rozhodne los nebo se použije pořadí z loňského 
roku) 
Je nás v současnosti celkem 13 a NIKDY se nestalo, že by přišli všichni současně. 
Celkovým vítězem se stane hráč s nejvyšším celkovým počtem bodů ze všech turnajů. 
V případě rovnosti bodů po skončení ročníku rozhodne o celkovém pořadí dodatečný 
zápas. 
 
- Hlasovat mezi bodováním jen z turnajů v Adamově nebo i ČAPEK – je zajímavá 
myšlenka „ocenit“ aktivní členy tím, že by se do Kulaře roku započítávaly i body z turnajů 
ČAPEK. Mohly by se započítávat např. uhrané body, nebo jen dosažená vítězství nebo 
paušálně body za účast. Navrhuji např. 1 bod za účast a 1 bod za každý vyhraný zápas, 
což není moc. Nechávám k dalšímu zvážení. 
- Souhlas s tím, že Cenu pro Kulaře roku financuje loňský vítěz 
 
Ad 3.Turnaje ČAPEK  
- Souhlas s navrženými 4 pevnými: Náměšť,Slavkov,Fňáky,Prasátko 
I s dalšími eventuálními 
Litovel,Hartvíkovice,Carreau,Daňkovice,Krumsín,AuraHB,Avokádo,Slope 
- pevné by byly hrazeny 100%, další 0% nebo 50% nebo se aktuálně odhlasuje 

poskytovaná částka dle možností rozpočtu 
- s tím souvisí nutnost zvýšit příspěvek (viz.bod 6) 
 
4.Funkce 
Navrhuji beze změn  
(Tomáš prezident, Jirka správce hřiště, já – správce web stránek a kapitán mužstva na 
Zimní ligu) 
 
5.Členství v ČAPEK  
– můj názor je setrvat, ale rozhodne hlasování - je to reprezentace 

týmu/města/sponzora(nebo ho spíš seženeme) 



Připomínky k Návrhu bodů – příprava k Valné hromadě sdružení hráčů pétanque FENYX Adamov 

Autor: Pavel a Renáta Královi 

 

6.Členské příspěvky 
Navrhuji zvýšit příspěvek na 400 Kč na člena (pokud chce dát někdo více jako 
sponzorský dar, nebránil bych mu)  
 
Pro info – 13 členůx400=5200 total, z toho 1000 Čapek,1000 prosívka,450x4 
turnaje=1800 a zbývá ještě 1400,- 
 
 
7. Úpravy hřiště 
Navrhuji ponechat 3 hřiště – současný stav. 
Brigády dle potřeby, min. jedna na jaře jako loni. 
Na 1. dosypat prosívku za 1000Kč, na 2.nechat oblázky a upravit brigádou, na 3.ok písek 
– souhlas 
- přístřešek – nesouhlas – budou tam chodit puberťáci nebo bezdomovci pařit, lavičky 

už jsou, malba stěny – pokud někdo chce, tak klidně, logo sponzora, pokud seženeme 
– nejsem proti, ale možná spíš na zábradlí nebo veřejné osvětlení (pod mostem 
nebude logo moc vidět) 

 
8.Sponzoring 
Přidal jsem odkaz na mlékárnu Jaroměřice(výrobce sýru Fénix) do odkazů na web 
stránkách v rubrice (potenciální) sponzoři. 
Navrhuji aby všechny potenciální sponzory (Adast,MÚ-nový starosta, FENIX-
stráž.služba+sýry+Česká Spoř.) oslovil prezident jménem klubu, klidně i s podpisy všech 
členů. 
 
 
9.Členská základna 
možné oslovení juniorů – plakát ve škole, pozvánka na turnaj 
senioři – pozvánka na Turnaj pro radost 
- jako cenu by někdo mohl věnovat i třeba svoje ohrané (nebo i nové) rekreační koule  
 
10. MČR 
- účast dle dohody a dle místa pořádání turnaje 
- rozhodně jsem ale pro – zviditelnění týmu/sponzora (viz.bod 11) 
 
11.Zviditelnění Fenyx 
- www stránky a odkazy na ně na jiných stránkách – Čapek, BPP, Adamov 
- účast na MČR, Sport-life – děkujeme Tomášovi a Jirkovi za účast 
- Zimní liga, brněnský pohár – skvělá reprezentace FENYXu – po 4. kole jsme vedli 

tabulku!!! 
 
12.Tréninky + trenér 
- stačí jednou týdně – středa (začátek – viz úvodní stránka našeho webu) 
- nebráním se funkci trenéra za předpokladu vyslání na školení, semináře pro trenéry 
 
13.VH 
- navrhujeme 5.,6. nebo 7.1. 07 na Větrníku 
 
 
Pavel a Renáta Královi 
 
 
 
 

 
 


