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Zápis č. 7/2020 ze schůze VV RC Tatra Smíchov 

dne 30. června 2020 

Místo a čas konání: restaurace U Matěje, začátek v 18:30 hod 

Přítomni: Roman Rygl (RR), Filip Vacek (FV), Standa Král, Jiří Černý, Milan Haitman, Robert Šimák 

Omluveni: Iva Riegertová (IR), Ondra Loučka, Petr Novák, Antonín Rubáš (AR), Tomáš Kintr (TK) 

Hosté: Petra Vacková (PV), Kateřina Kropáčková (KKrop),  
 

Schválený program schůze: 

1. Kontrola úkolů z jednání VV ze dne 10.6. 2020 
2. CFT – odměna trenérům, sponzoring  
3. Trenérské týmy na příští sezonu 
4. Prague 7s, PTT, tréninky přes léto, soustředění - info 
5. Finance k 31.5.2020 
6. Realizace projektů 

 
 

1. Kontrola úkolů z jednání VV ze dne 10.6. 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 - hotovo 
Úkol: KK zajistí smlouvu s OPEL – na podpisu smlouvy se pracuje 
 
Úkol č. 3 - Realizace hřiště 20x36, umělý povrch 
Iva a Milan informovali o jednání s různými dodavateli, nejlepší nabídku pak předloží VV k odsouhlasení. 
Transparentní účet - dát na www stránky 
 
Úkol č. 4 - Drobné opravy 
Iva sepsala seznam prací, který umístí na disk a kam budou moci všichni dopisovat úpravy 
 
Úkol č. 5 - Výběrové řízení na klubové oblečení 
VV souhlasí s obsahem výběrového řízení na dodavatele klubového oblečení. Umístit na web – 
hotovo 
 
Úkol č. 6 - Nezveřejněno 
 

2. CFT – odměna trenérům, sponzoring 
Filip informoval o možnosti daru od jednoho z rodičů na sociální program pro děti, které si nebudou 
moci dovolit CFT zaplatit. Diskutováno, zda zajistit pro CFT psychologa 

 
3. Trenérské týmy na příští sezonu 

Sportovní ředitel informoval VV 
Na svou žádost dostal Karel Berounský možnost vyjádřit svůj názor.  

 
4. Prague 7s, PTT, tréninky přes léto, soustředění - info 

Filip a Katka informovali o průběhu PTT a o soustředění o počtu přihlášených dětí. O možnostech 
chodit na tréninky i přes prázdniny 

 



 

2 

5. Finance k 31.5.2020 
Roman informoval o stavu financí. 

 
6. Realizace projektů 

Roman informoval o přípravách tribuny, kde se čeká na udělení plné moci od Magistrátu. 
 

 
Termín dalšího VV: 18.8.2020 čas a místo budou upřesněny. 

 
 

Zapsala: Petra Vacková 
Za správnost odpovídá:  


