
Zápis z Valné hromady sdružení hráčů pétanque FENYX Adamov 
 
Konané dne 7.1.2007 v restauraci Větrník v Adamově        Přítomno 9 členů, nepřítomni 4. 
 
1. Informace o činnosti v r.2006  
 úspěchy: aktivní fungování v rámci  ČAPEK, členství v KAPEK, navázání bližších kontaktů s ost.kluby i hráči, 
účast na více jak 10-ti turnajích, účast v zimní lize BPP, reprezentativní web.stránky, udržení bezplatného 
pronájmu hřiště i nástěnky od MÚ Adamov, pořádání 9-ti turnajů FENYX v rámci Ligy města Adamova 
(Velikonoční vajíčko 17.4.,Prvomájový 3.5.,Pro radost 8.6.,Prázdninový tropický 26.6.,Letní 24.7.,Adast-
marketing 23.8.,Burčákovy kule 10.9., O Mrlinovic kulichy 25.10. a Královský 1.11.), rozšíření čl.základny o 
aktivní hráče, pořízení 4 sad závodních koulí, pravidelné tréninky 1x týdně, solidní údržba hracích ploch, stálost 
cen od sponzora, solidní informovanost na nástěnce. 
neúspěchy: finanční situace bez jakékoliv další podpory MÚ či sponzorů.                   (Zprávu přednesl T.Henek) 
2. Členství v ČAPEK 
Přednesení výhod a nevýhod členství. Hlasování: schváleno setrvat v ČAPEK z důvodu účasti na MČR v režii 
sponzora! Nové roční průkazy,platbu a známky ČAPEK do 14.2.07.            (Zajistí  T.Henek) 
3. Finance + členské příspěvky 
Stálost ročního příspěvku 300,- Kč odsouhlasena. Současný stav pokladny  -147,- Kč.  
Do 1.2.07 doplatit všichni (12 členů, R.T.vystoupí) nové příspěvky, tedy 12x300=3600. Odsouhlasené náklady: 
1.Debet -100. 2.ČAPEK -1200. 3.Hřiště úpravy -1000. 4.Sponzorství 5 turnajů Fenyx -500. 5.Náklady MČR -
500. Zůstatek 300,-Kč. Hlasování: Schváleno!                                       (Zajistí všichni a T.Henek.) 
4. Úpravy hřiště 
Udržovat 3 hřiště v provozuschopném stavu,1.prosívka,2.oblázky,3.písek. Okolní prostranství ponechat ve 
stávajícím stavu, přístřešek jen nouzový, nalezení a instalace totemu, zatím žádost o ceduli na sloup. Jarní 
brigáda,odtravnění,sečení,ohniště. Schváleno!          (Zajistí J.Hromek a všichni členové) 
5. Sponzoring 
Vypracovat (T.Henek do 31.1.07) a předložit (do 30.3.07) nabídku reklamy pro sponzory v tištěné i elektronické 
podobě v závislosti na naší účasti na MČR a ČAPEK.(JH-Adast systems+Dentisté, RK-Mobil Ask, KM-
Tocháček). Totéž novému vedení města, strážní službě FENIX, Jaroměřské mlékárně a České Spořitelně (TH). 
Individuální aktivity samozřejmostí.  Schváleno!                                                                                          
6. Členská základna 
Rozšíření o aktivní členy, každý člen 1 nového. Seniory opět oslovíme turnajem Pro radost (MA), juniory 
pozváním na akce prostřednictvím ZŠ v Adamově (TH). Schváleno! 
7. Změny funkcí 
Prezident,pokladník,nástěnka – T.Henek. Správce hřiště – J.Hromek. Trenér,web.str. - P.Král. Schváleno! 
8. Turnaje r.2007 
-Open turnaje FENYX: uskutečnit 5 open turnajů v režii FENYX v Adamově pro návštěvníky mimo ligu (pro 
SLOPE 05/07 TH, Senioři 06/07 MA, Pro ULITA 06/07 J+RH, Adast 08/07 PK+TH, Pro zubaře ? JH) Návštěva 
hřiště v Útěchově (TH), příp.akce Klokánek (JM). 
-Liga turnaje FENYX: uskutečnit 7 turnajů v rámci Adamovské ligy pétanque v režii členů Fenyx (Jarní 03/07 
J+RH, Velikonoční 04/07 TH+IV, Májový 05/07 MA+TH, Letní 07/07 RK+MN, Burčákový 09/07 TH, Kulichy 
10/07 J+KM, Královský 11/07 P+RK) Pravidla dle pétanque, rozhodčí,počet členů v týmu,rozlosování dle 
organizátora, ale vždy losování členů do týmů dle přihlášených, vždy nahrané body do tabulky, v případě 
rovnosti bodů rozstřel, cena v režii loňského vítěze. 
-Turnaje ČAPEK: z finančních důvodů žádné přispění klubu, iniciace účasti na jednotlivých členech, 
předpoklad účasti vždy 1 trojice na oblíbených 5-10 turnajích. (viz.r.2006). 
-Zimní a letní BPP: zimní liga aktivní, letní nezájem-bude řešeno operativně (T.Henek) 
-ostatní turnaje: účast na Francouzských dnech v Brně (T.Henek).  Schváleno! 
9. MČR 
Účast dle termínu a místa. Fin.příspěvek rozdělen dle účastníků.  Schváleno!            (Zajistí T.Henek+P.Král) 
10. Tréninky  
1x týdně – středa od 16,17,18:00 dle ročního období a trenéra (info: http://fenyx.wz.cz) Tréninky pevné dle 
instrukcí trenéra i volné dle individ.potřeb hráčů. Nákup závodních koulí indiv.Schváleno!            (Zajistí P.Král) 
11. Zviditelnění FENYX   
Aktualizace reklamy na web.str.Adaprint-sport ve městě.(T.Henek). Ostatní indiv.během sezony. Schváleno! 
12. Diskuze 
    Příloha:prezenční list VH z 7.1.07                              Zapsal T.Henek 10.1.07 


