Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 03/2018 z jednání VV dne 7. března 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)
Hosté:
Dozorčí rada: Jaroslav Štáhl (JŠ)
Marketingová komise: Martin Charvát, Michal Charvát
Sportovní úsek: Phil Pretorius
Omluveni: Pavel Holeček, Dušan Palcr
Projednávané body:
1. Žádost o záštitu Prague sevens
-

RAOP požádala o záštitu na turnaj Prague sevens, která se bude konat dne 2.června 2018
na stadioně Markéta.

Usnesení: VV schvaluje udělení záštity.

2. Žádost o záštitu Brno 7s
-

RC Brno Bystrc požádal o udělení záštity nad turnajem Brno 7s, který se uskuteční ve
dnech 18.-19.srpna 2018 na stadioně v Bystrci.

Usnesení: VV schvaluje udělení záštity.

3. Žádost o záštitu nad Olomouc Rugby Festival
-

Zbyněk Václavík požádal VV o udělení záštity nad akcí Olomouc Rugby Festival, který se
uskuteční dne 28.9.2018 v Olomouci.

Usnesení: VV schvaluje udělení záštity.
4. Marketing
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-

-

-

-

Michal Charvát prezentoval základní směry a principy marketingových aktivit ČSRU
založených na dvou základních pilířích a to konkrétně na rozšíření povědomí o ragbyovém
sportu zejména mezi mládeží a na vytvoření produktu pro marketingové/komerční
partnery. Z krátkodobého hlediska bychom měli být zaměřeni na národní tým a na
mládežnické kategorie. V období jednoho až dvou let bude potřeba dobudovat nejvyšší
domácí seniorskou soutěž a to zejména stabilizovat její formát a vytvořit manuál pro kluby,
který bude určovat jejich základní povinnosti vzhledem k marketingu a PR soutěže
Základními komunikačními prostředky jsou v současnosti web ČSRU, který aktuálně
nesplňuje požadavky a nároky, dále facebookové stránky ČSRU. Bohužel spolupráce s
Českou televizí nesplňuje naše očekávání, a proto je důležité rozvíjet spolupráci s
internetovou televizí.
Zajištění příjmů pro marketingové činnosti by mělo být navýšení prostřednictvím
Merchandisingu, příjmu ze vstupného na utkání reprezentace a z potenciálních komerčních
partnerů.
Martin Charvát prezentovat základní rámec merchandisingových aktivit. Z komunikačních
kanálů bude využito zejména možnosti prodeje při utkáních reprezentace a prodeje přes eshop. Martin Charvát požádal VV o schválení spolupráce s projektem Merchator, který je
schopen zajistit distribuci základních propagačních předmětů pro fanoušky.

Usnesení: PCh pověřil marketingové oddělení vytvořením akčního plánu konkrétních aktivit,
zodpovědných osob a předpokládaných nákladů za tyto aktivity. Dále VV schválil návrh na
spolupráci s projektem Merchator.

5. Finance ČSRU
-

PCh informoval VV o aktuálním čerpání rozpočtu a výhledu na rok 2018. Zatím veškeré
náklady byly placeny z úspor loňského roku. Doposud bohužel není jasné, kdy budou
rozeslány prostředky z MŠMT, a proto bude nutné požádat ČUS o poskytnutí krátkodobé
půjčky k zajištění cash-flow.

Usnesení: VV schvaluje záměr požádat ČUS o poskytnutí půjčky.

6. Sponzoring
-

PCh informoval VV o probíhajících jednáních s aktuálními i potencionálními sponzory.

Usnesení: VV bere na vědomí.
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7. Organizace akcí jaro 2018
-

PCh informoval VV o marketingových přípravách na nadcházející utkání a vyhlášení
Ragbisty roku
PM poskytl VV aktuální organizační informace k plánovaným akcím vyhlášení Ragbisty
roku, utkání proti Švýcarsku (10.3.2018), utkání proti Penguins (17.4.2018) a utkání proti
Moldavsku (21.4.2018).

Usnesení: VV bere na vědomí.

8. Sportovní úsek
-

-

-

PP informoval VV o rozdělení kompetencí mezi členy sportovního úseku. Daniel Beneš
byl pověřen rozvojem a komunikací s moravskými kluby a u národního týmu pak
trénováním obrany a videoanalýzou. Hein Kriek má na starosti fyzickou přípravu hráčů
národního týmu, rojníky a vzdělávací aktivity.
Dále PP zhodnotil proběhlé soustředění národního týmu na Maltě. Při utkání proti
Švýcarsku očekává velice složitý průběh i vzhledem k vývoji utkání Švýcarska proti
Portugalsku. Minimálním cílem pro následující dvě utkání, v rámci turnajem Mistrovství
Evropy, je zisk minimálně dvou bodů, který nám zajistí setrvání v divizi “Trophy”.
Daniel Beneš požádal o schválení Patrika Kovácse z RC Havířov za člena Komise mládeže
Komise ženského ragby požádala o změnu rozhodnutí VV ze dne 11.1.2018 ohledně
podpory ženského 15s národního týmu.

Usnesení: VV bere na vědomí a schvaluje doplnění Komise mládeže. VV zároveň také schvaluje
změnu rozhodnutí a to ve smyslu udělení organizační podpory nad akcemi 15s reprezentace
seniorek, avšak bez finanční podpory ze strany unie.

9. Doplnění členů Dozorčí rady ČSRU
vzhledem k úmrtí jednoho z členů, vyzývá DR prostřednictvím VV kluby k navržení
kandidátů na doplnění.
Usnesení: VV bere na vědomí a žádá kluby, aby zaslali své návrhy na adresu
sekretariat@rugbyunion.cz a to nejpozději do 3. dubna 2018.
-

Příští zasedání VV dne 4. dubna 2018 od 9:00 hodin.
V Praze dne 7. března 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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