
ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČRA 
 
22. června 2007, SK PLANÁ n/L 

 
účastníci:  za VV: V. Kadlecová, J. Rudovský, A. Mačor, S. Menoušek, P. Vlček  
  hosté: P. Holan za SK 
kontrola bodů z II.zasedání VV a nové body: 

1) Kurz trenérů a rozhodčích proběhl dle plánu.  
Komentář je k dispozici na oficiálních stránkách ČRA. Finanční bilanci obdrželi členové VV, 
příjem přesáhl náklady o 6300.- Kč a touto částkou bude doplněn rozpočet ČRA. 

ukončeno 
 

2)  Přidělování ricochetových míčků pořadatelům turnajů.  
Předseda v tomto smyslu dne 18.6. jednal s p. M. Pokorným, který potvrdil dohodu s 
předchozím vedením ČRA - pohledávky v předložené výši uhradí formou nepeněžního plnění 
– dodávkou míčků. Míčky obdrží pořadatelé turnajů ke konci sezóny. 

     
trvá - zodpovídá J. Rudovský,  do 30. 9. 2007 

 
3)  Ukončení webhostingu a správa emailových schránek  

K 1. 6. byl proveden ve spolupráci s J. Kábrtem - dlouhodobým správcem webové stránky 
ČRA - převod správy stránky na fmu SKIP. Původní objednávka byla zrušena a klub ASARC 
potvrdil dohodu o úhradě původní zálohové platby zpět na účet ČRA.  

ukončeno - zodpovídal  P. Vlček 
 

4)  Turnaj juniorů 2007 
Dne 17. 6. proběhlo první kolo tohoto turnaje na PRO-6 – komentář a fotografie jsou 
uvedeny na oficiálních stránkách ČRA. Finanční příspěvek centrům, které přihlásili „své“ děti 
do turnaje, probíhá podle došlých faktur. Druhé kolo by mělo proběhnout na podzim.  

zodpovídá A. Mačor, do 15. 11. 2007  
 

5)  VV vyslechl předsedu ve věci závazků resp. pohledávek ČRA vůči firmě Bussmark  
production s.r.o. a G-DATA a dalšími pohledávkami a závazky evidovanými v ČRA k 31. 12. 
2006 a výsledkem jeho jednání s předchozím vedením ČRA- pp. P. Jirkovským a J. Veselým. 
Konečné dohodě musí předcházet i stanovisko revozira ČRA p. E. Kočvary. 

zodpovídá: J. Rudovský, bez termínu 
 

6)  VV projednal návrh zásad a postupu uzavírání sponzorských smluv všech typů pro  
  rok 2007/9. 

     zodpovídá: S. Menoušek, dílčí info na příštím VV 
 

7)  Vytvoření velkoplošných reklamních samolepících folií s logem Ricochetu, výzva k  
návrhu sloganu, odměna 1000, -. Žádný návrh či podnět nepřišel. VV odkládá řešení na 
pozdější dobu. 

 
8)  Rozhodnutí ve věci pořadatelství MR  

VV hlasováním v poměru 4:1 schválil základní body Smlouvy o pořadatelství Mistrovství 
Republiky s SQ PRO-6 a pověřil předsedu dokončením smlouvy. 

  zodpovídá předseda, termín 7. 7. 2007  
 

9) Rozhodnutí ve věci pořadatelství OMRV 2007. 
VV poměrem 4:0 (1 se zdržel) schválil pořadatelství VIII. Mistrovství Republiky Veteránů a I. 
CZECH SENIOR OPEN - klubu RSK Kunratice, (jediný uchazeč, místem konání jsou 3 kurty 
Quatro Ricochet Praha, startovné 650,-, finanční odměny pro hráče, zodp. zástupce 
pořadatele sl. V. Kadlecová). VV uzavře s pořadatelem smlouvu o pořadatelství včetně 
propagace akce vůči zahraničním hráčům. VV upustil od svého záměru využít výsledků 
Veteránské Ligy z PRO-6 k nominaci hráčů do OMRV-důvodem je odlišné dělení hráčů do 
věkových skupin.  

 zodpovídá Alan Mačor, termín další VV 
 



10)  Předseda seznámil členy VV s výsledky jeho jednání s firmou MERCO ve věci  
 jejich sponzorství. Firma MERCO vyrábí, prodává a distribuuje potřeby pro ricochet - rakety, 
omotávky, oblečení. Dalšímu jednání bude předcházet usnesení VV ve věci sponzoringu, 
reprezentace apod. 

  zodpovídá J. Rudovský, A. Mačor, příští VV 
 
11)  Předseda seznámil členy VV s výsledky jeho jednání s p. Pokorným – dodavatelem  

kurtů, raket, míčků - ve věci další spolupráce a sponzorství. VV při diskusi neschválil žádnou 
formu exkluzivity pro výrobky žádného výrobce potřeb a materiálů pro ricochet s výjimkou 
ricochetových kurtů předepsaných rozměrů, konstrukce a doplňků. 

     Zodpovídá: J.Rudovský, příští VV 
 
12)  VV projednal návrh nových STP zpracovaných St. Menouškem a P. Vlček a zasla- 

ných členům VV v předstihu. Návrh obsahuje změny v podobě budoucích soutěží jednotlivců 
i družstev, soutěžního období, řádu přestupního, disciplinárního i klasifikačního. Další 
zpracování bylo zadáno Sportovní komisi s žádostí o zpracování podnětů a změn do 31. 7. 
2007. Všechny kluby jsou tímto současně žádány o zaslání  připomínek ke stávajícím STP a k 
předložení návrhů na změny pro rok 2008. 

     zodpovídá A. Mačor, jemu odpovídá SK, termín příští VV 
 

13)  VV projednal aktualizaci PRAVIDEL dle poznámek a připomínek hráčů a trenérů ri- 
cochetu v rámci jejich školení dne 9. - 10. 6. 2007. VV definitivně schválil jejich text, 
projednal jejich distribuci na všechna centra a kluby a překlad do němčiny a angličtiny. 

     zodpovídá S. Menoušek, příští VV 
 

14)  VV pověřil Sportovní komisi k předložení svého návrhu na nominační kritéria k re- 
prezentaci ČR na Mistrovství Evropy, na Evropské Lize družstev a příp. Mezinárodní juniorské 
turnaje.  

     koordinace A. Mačor, termín 31. 8. 2007 
  

15)  Petr Vlček seznámil VV s obsahem nových webových stránek zpracovaných fmou  
SKIP podle námětů, komentářů a příspěvků. Podoba nové webové stránky bude předvedena 
veřejnosti v průběhu srpna. Dokončení obsahu stránky bude věnováno samostatné zasedání 
VV, pravděpodobně v užším obsazení. 

   zodpovídá P. Vlček, termín 31. 7. 2007 
 
16)  Sportovní komise obdržela ke schválení žádost o Přestup hráče P. Zadiny ze Sport  
  World D. Kr. do TJ Lokomotiva Trutnov, přestup hráče L.Tesárka z PRO-6. 
     Zodpovídá A.Mačor, do 15.7. 
 
17)  Z důvodu termínové kolize VV projednal a odsouhlasil záměr na změnu termínu  

konání CZECH SENIOR OPEN příp. Ricochet tour v listopadu/prosinci t.r.. Definitivní termíny 
budou upřesněny po obdržení informace o termínu listopadového turnaje GERMAN OPEN. 

     Zodpovídá A. Mačor, příští VV 
 
18)  Další VV proběhne v Trutnově. Termín bude upřesněn později. 

 
Zapsal: J. Rudovský 
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