Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 07/2018 z jednání VV dne 1. srpna 2018
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
Petr Čížek (PČ)
Hosté:
Dozorčí rada: Jaroslav Štáhl (JŠ)
Marketingová komise: Martin Charvát (MCh)
Omluveni: Neville Parry, Dušan Palcr, Pavel Holeček, Phil Pretorius
Projednávané body:
1. Utkání francouzské armády
-

PCh informoval VV o změnách týkajících se tohoto plánovaného utkání reprezentace a v
souvislosti s termíny národního týmu seniorů v rámci evropské soutěže Rugby Europe
International Championship je nezbytné nalézt jiný termín utkání (původně 3.11.),
případně utkání zrušit.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje PCh další komunikací.

2. Dopis od M.Jansty- novela zákona o podpoře sportu
-

ČUS požádala, o informaci zda někdo kontaktoval představitele ČSRU ohledně
připravované novely zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále ve stejném dopisu
ČUS vyjádřila znepokojení nad situací, kdy takto důležitý zákon pro sportovní prostředí
není konzultován se zástupci sportovního prostředí, bez možnosti připomínkování.

Usnesení: VV pověřuje PCh odpovědí na výše zmíněný dopis.

3. Finance: Rozpočet a Cashflow 2018, chyba v účtování cizích měn z auditu
-

PCh informoval VV o aktuálním finančním stavu unie a o výhledu toku finančních
prostředků do konce roku
PM vyjádřil obavy z finanční situace, kdy po odchodu generálního partnera je vysoce
problematické pokračovat v aktuálně nastaveném systému
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-

Dušan Palcr písemně přislíbil, že zajistí finanční prostředky do konce roku na chod
sportovního úseku

Usnesení: VV bere veškeré informace na vědomí a příští jeho jednání bude zaměřeno v první řadě
na vyřešení této problematiky.

4. Hein Kriek
-

VV projednával možnost znovuzapojení H.Krieka do trenérské činnosti v ČSRU. Z
důvodu nutných finančních úspor došlo k odvolání tohoto trenéra, avšak klub RC Tatra
Smíchov nabídl ČSRU možnost spolupráce, kdy by HK mohl pracovat na hlavní pracovní
poměr pro ČSRU (plný časový úvazek) a na částečný úvazek také ve výše zmíněném
klubu, čímž by došlo k rozdělení personálních nákladů.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje PCh jednáním z H.Kriekem ohledně možnosti jeho
znovuzapojení.

5. Sponzoring - vývoj situace KKIG, další sponzoři
-

PCh informoval VV o aktuální situaci kolem sponzoringu KKIG.
RR informoval VV o postupu v jednání s bankou J&T ohledně možnosti spolupráce.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje RR jednáním se společností KKIG a dořešením závazků
této společnosti vůči ČSRU, jakož i podmínkách další spolupráce.

6. Volební VH podzim 2018 - termín, místo konání (Morava)
-

PCh na žádost moravských klubů navrhuje, aby se jednání uskutečnilo v Olomouci a to v
neděli 21.10.2018 od 10:00 v prostorách klubovny klubu.

Usnesení: VV schvaluje předložený návrh a svolává Volební valnou hromadu na neděli 21.října
2018 od 10:00 do klubovny RC Olomouc, adresa 17. listopadu 1139/3, Olomouc.
7.Podzimní sezona - program, pořadatelství, termíny
-

PM informoval VV o programu ČSRU na následující období:
- 25-26.8. Mistrovství ČR v sedmičkovém ragby (nutnost přesunutí ze stadionu
Markéta kvůli špatnému stavu trávníku - dlouhodobé sucho)
- 1. září Přátelské utkání USA South (RC Říčany)
- 29. září REIC - Polsko (doma)
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-

12. října přátelské utkání U18 - Švédsko (doma)
13. října REIC - Litva (venku)
3.listopadu (?) - francouzská armáda (doma)
17. listopadu REIC - Švýcarsko (venku)

Usnesení: VV vyzývá kluby, aby do 17.8.2018 projevily zájem o uspořádání utkání seniorů v
rámci Mistrovství Evropy (29.9.2018) proti Polsku.

8.Sportovní úsek
-

DB přesložil VV ke schválení návrh komise ženského ragby - návrh na zapojení Sandry
Krütznerové do činností Marketingove komise

Usnesení: VV schvaluje.

9.Žádost o záštitu
-

PM infomoval VV o žádosti Jana Běťáka (RC Kralupy n.V.) o záštitu nad přátelským
utkáním RCKnV proti Lemington Rugby Sports Club z Nového Zélandu. Utkání se
uskuteční v neděli 30.9.2018 od 14:00 na hřišti RC Kralupy nad Vltavou v Mikovicích Generála
Klapálka
470.

Usnesení: VV uděluje záštitu nad výše zmíněnou akcí.

10.Marketing
-

MCh informoval členy VV o nová webové doméně zřízenou World Rugby (“.rugby”), o
plánované schůzce se společností zajišťující správu sportovních webů a o jednáních
ohledně zajištění eshopu pro fanoušky.

Usnesení: VV bere na vědomí a schvaluje registraci nabízených domén .rugby pro účely ČSRU.

V Praze dne 8. srpna 2018
Zapsal: Pavel Myšák

-3 -

