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Zápis č. 6/2020 ze schůze VV RC Tatra Smíchov 
dne 10. června 2020 

Místo a čas konání: klubovna RCTS, začátek v 17:00 hod 

Přítomni: Roman Rygl (RR), Milan Černý (MČ), Filip Vacek (FV), Iva Riegertová (IR), Standa Král, 
Antonín Rubáš (AR), Tomáš Kintr (TK), 

Omluveni: Ondřej Surga (OS), Šárka Žižková (ŠŽ) 

Hosté: Petra Vacková (PV), Kateřina Kropáčková (KKrop), Jiří Černý, Petr Novák, Milan Haitman 

 

 

Schválený program schůze: 

1. Kontrola úkolů z jednání VV ze dne 13.5. 2020 
2. Představení nových členů VV 
3. Projekty studna, umělka, tribuna 
4. Dotace Magoš 2020 
5. Trénování mimo RCTS 
6. Výběrko na klubové oblečení 
7. Nezveřejněno 
8. CFT - výstup ze schůzek, další plány 
9. Turnaje 7s  
10. Nezveřejněno 
11. Rugby Day 24.6. 
12. Ukončení spolupráce s Káťou Koubou v rámci zajištění sociálních sítí 
13. Trenýrky pro tým žen  

 
 

1. Kontrola úkolů z jednání VV ze dne 13.5. 2020 
 
Úkol č. 1 - Připravit anketu pro členy, co by si přáli změnit, zlepšit – PV a KK – trvá 
 
Úkol č. 2 nový sponzor OPEL 
představení partnera OPEL bude až po dohodě s vedením OPEL na Tatra Day 24.6., 18.6. si Opel 
obranduje hřiště  
Úkol: KK zajistí smlouvu s OPEL – na podpisu smlouvy se pracuje, čekáme na souhlas 
s uveřejněním fotek na sociální sítě. 
 
Úkol č. 3 - Realizace hřiště 20x36, umělý povrch 
Iva a Milan informovali o jednání s různými dodavateli, nejlepší nabídku pak předloží VV k odsouhlasení. 
Filip a Standa – pošlou požadavky na lajnování umělky 
Iva pošle podklady k prezentaci umělky do 21.6., Číva připraví prezentaci na TV v klubovně 
Na Tatra Day 24.6. bude představení umělky lidem, s žádostí o dobrovolné příspěvky na transparentní 
účet. 
 
Úkol č. 4 - Drobné opravy 
Iva sepsala seznam prací, který umístí na disk a kam budou moci všichni dopisovat úpravy 
 

2. Představení nových členů VV 
Roman představil nové členy VV  - Milana H, Jirku Č a Roberta Š. Ondra Loučka jako kandidát 
na člena dozorčí komise 

 
3. Projekty studna, umělka, tribuna 
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Roman informoval o představení projektu tribuny na P5 na výboru pro územní rozvoj a komisi 
pro sport – všem se projekt líbí. 
Studna – je v běhu, čeká se na různá povolení – vše se musí stihnout do konce roku 

 
4. Dotace Magoš 2020 

Roman informoval o rozdělení dotací na rok 2020 (cca 130 tis na chod klubu) 
VV rozhodl, že žádost na pronájem nového hřiště se zatím podávat nebude 

 
5. Trénování mimo RCTS 

Sportovní ředitel je o soukromých hodinách trenérů informován, informaci předal VV. 
 

6. Výběrko na klubové oblečení 
 VV souhlasí o obsahem výběrového řízení na dodavatele klubového oblečení. Umístit na web. 
 

7. Nezveřejněno 
 

8. CFT - výstup ze schůzek, další plány 
Filip informoval o začátku trénování, spokojenost rodičů i dětí. PV se pokusí sehnat dotace,  

 
9. Turnaje 7s  

Nebude turnaj Prague Rugby Sevens, ale 21.6. u nás bude turnaj 7s muži a 27.6. by mělo byt u 
nás mistrovství 7s U18. Tzn v červenci na Tatře nic. 
VV bere na vědomí 

 
10. Nezveřejněno 

 
11. Rugby Day 24.6. 

Katka informovala o připraveném programu, stan se stavět bude. 
VV bere na vědomí 

 
12. Ukončení spolupráce s Káťou Koubou v rámci zajištění sociálních sítí 

VV souhlasí – soc. sítě bude obstarávat Petra, Katka, Filip, Číva 
 

13. Trenýrky pro tým žen  
VV souhlasí se zaplacením trenýrek pro ženy, cca 17.000,- Kč. 

 
 

Termín dalšího VV: 30.6.  od 17:00 v restauraci U Matěje, U Matěje 1,  Praha 6  
 
 

Zapsala: Petra Vacková 
Za správnost odpovídá: Tomáš Kintr 


