Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 09/2018 z jednání VV dne 3. 10 2018
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
Neville Parry (NP), Petr Čížek (PČ), Dušan Palcr (DP),
Pavel Holeček (PH),
Hosté:
Sportovní ředitel: Phil Pretorius (PP), Komise pražského ragby: Jan Macháček
Omluveni:
Projednávané body:
1. Organizace volební valné hromady a předání funkcí novému VV
-

-

do této chvíle není žádný kandidát na prezidenta ČSRU
ČSRU v této chvíli nemá generálního partnera a řeší výpadek sponzorských financí s
přesahem do cash-flow
VV situaci diskutoval a vzhledem k výše uvedenému navrhli DP a RR odklad volební
valné hromady na začátek roku 2019 k vyřešení finanční situace a prodloužení doby pro
sestavení kandidátek do voleb
PCh s tímto návrhem vzhledem k současné situaci souhlasí a navrhl pověřit RR jednáním
napříč kluby směřující ke vzniku kandidátky
Valná hromada bude svolána na 10.3.2019, aby nová znění řádů byla schválena před
začátkem soutěží

Usnesení: VV přesouvá konání volební Valné hromady na neděli 10.března 2019 a zároveň
pověřuje RR jednáním o sestavení kandidátky, která bude kandidovat v tomto náhradním termínu.
VV zároveň dořeší finanční problémy, o stavu financí budou kluby informovány.

2. Sponzoring
-

VV jedná o vstupu skupiny J&T od začátku roku 2019
shánění financí ze soukromého sektoru je v českém sportovním prostředí problémem
obecným

Usnesení: VV pověřuje RR o dalším jednání s J&T.
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3. Současný stav Českého ragby
-

-

PP prezentoval problém s disciplínou a obecně přístupem v Českém ragby - docházka na
tréninky, dochvilnost, organizace, management národního týmu. Pozitivní výjimkou jsou
hráči registrovaní v Dukle. Utkání s Polskem bylo ukázkou všech negativ v našem ragby
PP položil otázku o dalším směřování Českého ragby, zda je smysluplné investovat do
profesionalizace národního týmu
VV diskutoval situaci s tím, že se sportovnímu úseku bude věnovat na samostatném
jednání po utkání s Litvou, dne 24.10. od 9:00

Usnesení: VV ukládá PP, aby na jednání dne 24.10. připravil koncepční dokument o rozvoji
Českého ragby s ohledem na dlouhodobé cíle a při zachování semi-profesionálního statutu
národního týmu.

4. Organizace podzimní části sezóny
-

Senioři 15s:
- REIC- Litva (13.10.2018), Švýcarsko (17.11.2018)
Dukla- Dubai 7s (listopad/prosinec 2018), Benidorm 7s (leden 2019)
U20- zatím bez programu,
U18- Švédsko (12.10.2018, Markéta)
U16- kempy Zbuzany
15´s seniorky- Švýcarsko (17.11.2018)

Usnesení: VV bere informace na vědomí. VV ukládá PCh, aby projednal možné utkání pro U20 s
extraligovými kluby mimo play-off.

5. Reprezentace 15s seniorky
-

VV projednal žádost o schválení účasti české reprezentace v turnaji Rugby Europe Women
15s Trophy, který se nově bude hrát formou jednotlivých utkání, nikoliv vícedenního
turnaje. V rámci tohoto turnaje jsou dosud naplánovány utkání Finsko-Švýcarsko
(13.10.2018), Švýcarsko-ČR (17.11.2018). Zápasem, jehož termín bude ještě doplněn je
utkání ČR-Finsko.

Usnesení: VV schvaluje účast ženského národního týmu v soutěži Rugby Europe, avšak vzhledem
k momentální finanční situaci ČSRU bez jakékoliv finanční podpory ze strany ČSRU.
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6. Komise pražského ragby
-

Jan Macháček prezentoval VV společné cíle Komise pražského ragby, současný stav co do
finanční podpory z rozpočtu Magistrátu hl.m.Prahy, fungování komise v předešlém období
a požádal členy VV o odsouhlasení zřízení transparentního účtu pro potřeby této komise.

Usnesení: VV bere přednesené informace na vědomí a pověřuje PM zřízením takového účtu.

7. MŠMT- Můj klub
-

PM informoval VV o vypsání dotačního programu MŠMT Můj klub. V tomto dotačním
titulu mohou podávat své žádosti přímo kluby na MŠMT. Veškeré potřebné informace
mohou být nalezeny na stránkách MŠMT:
- http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019

Usnesení: VV bere tyto informace na vědomí a apeluje kluby, aby zažádaly o tyto finance tak jako
tomu učinila řada ragbyových klubů již v předešlém období.

8.Žádost o spolupráci Tunisian Rugby Union
-

PM informoval VV o nabídce spolupráce TRU spočívající v možnosti odehrání
přátelského utkání na jejich území. Náklady spojené s pobytem a organizací takového
utkání by byly v režii TRU a ČSRU by pokryla ze svého rozpočtu náklady spojené s
dopravou.

Usnesení: VV bere tuto možnost na vědomí, avšak spolupráce s TRU by byla možná pouze v
případě pokrytí veškerých nákladů spojených s účastí českého týmu.

9.Žádost o záštitu PYRF 2019
-

organizátoři tohoto turnaje požádali o záštity nad turnaji plánovanými v roce 2019, které
se uskuteční v termínech 5.-7.dubna, 14.-16.června a 18.-20.října.

Usnesení: VV uděluje záštity nad všemi výše uvedenými turnaji.
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10. Žádost o záštitu Old Prague Ham
-

pořadatelé výše zmíněného turnaje požádali VV o udělení záštity nad desátým ročníkem
turnaje, který se uskuteční v termínu 20-23. června 2018.

Usnesení: VV záštitu uděluje.

11.Žádost o záštitu turnaj Prague Rugby Tours
-

výše uvedená společnost požádala o udělení záštity nad turnajem plánovaným v termínu
4. května 2018.

Usnesení: VV záštitu neuděluje.

12.Extraliga - finále, o bronz
-

přestavba národního stadionu na Markétě začne na přelomu října a listopadu demoličními
pracemi, není tedy možné odehrát tato utkání na Markétě

Usnesení: Utkání se budou konat dle rozpisu STK na hřištích týmů výše postavených po základní
části.

Příští zasedání VV se bude konat dne 24.října 2018 od 9:00 hodin.
V Praze dne 3. října 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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