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Předmět:  02. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              31. 7. 2017 18:15 – 21:05 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik,  M.Vydra,  M.Podrábská Skotnická, M.Bukovský, 

V.Reitmajer, O.Bodlák, R.Havelková 
 
Omluveni: 
 

 
 - 

Hosté:   - 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  4. 9. 2017 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

Program jednání 
1) Návrhy k projednání po oblastech viz program jednání 
2) Kontrola úkolů 

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Organizace a Curling promo 
Odměny členů VV ČSC 

- VV projednal a odsouhlasil návrh odměn. Podklady pro vyplácení odměn bude 
připravovat R.Havelková. 

Trenérsko-metodická komise ČSC 

- VV schválil předsedu komise V.Černovského a člena komise J.Snítila. 

Komise rozhodčích ČSC 

- VV schválil členy komise: R.Michalka a J.Candra 
- VV projednal, upravil (členy KR bude jmenovat VV ČSC a tito si ze svého středu zvolí 

předsedu komise) a schválil upravený Statut KR ČSC 
- VV schválil nové znění dokumentu „Kategorie rozhodčích ČSC“ 
- VV schválil organizaci „Školení nových rozhodčích ČSC (9.9.2017) a „Doškolovacího 

kurzu rozhodčích ČSC“ (10.9.2017 – změny v pravidlech, výsledkový systém, řády) 

Juniorská komise ČSC 

- VV korespondenčně schválil, že předsedou komise se stal Š.Hron 
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Sout ěže a Reprezentace 
MSJ „B“ 2018 

- VV schválil na pozici necestujícího vedoucího výpravy T.Egyháziho 

Zásady přidělování reprezentačních tréninků a program podpory výkonnostního curlingu 

- VV schválil úpravu zásad (doplnění možnosti čerpání volných hodin pro 1. a 2. tým 
z posledního MČR mixed doubles) 

Trenér repre ženy „A“ 

- VV odsouhlasil na pozici trenéra K.Kubešku 
 

Projednané body jednání 

Curlingová hala Roztyly 
Jednání pozemek Roztyly  

- VV vzal na vědomí informaci, že proběhla schůzka se starostou MČ Praha 11, na 
které starosta přislíbil souhlasné stanovisko s  MČ Praha 11 s prodejem pozemku. 
Oficiální dopis s žádostí o vyjádření byl na MČ Praha 11 odeslán. 

 

Juniorský curling a UZPS 
STM – koncepce, rozpočet 

- VV projednal navrženou koncepci STM. Koncepce pro rok 2017 bude schválena na 
příštím zasedání. 

 

Organizace a Curling promo 
Organizace OQE 2017 

- VV vzal na vědomí informaci o plnění příjmové části rozpočtu akce. Potvrzené příjmy 
ve výši 3.392.000,- Kč V jednání jsou příjmy package týmů, sponzoři, město Plzeň, 
Plzeňský kraj ve výši 1.590.000,- Kč (na účtu svazu je dotace od MŠMT ČR).,  

Stěhování kanceláře Curling promo  

- v důsledku výpovědi ze stávajících prostor hledá společnost nové sídlo. Stěhování 
proběhne nejpozději do konce října 2017. 

Koberec do restaurace Curling Arény Roztyly 

- výměna proběhne v prvním týdnu září. Cena cca 100.000,- Kč. 
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Sout ěže a Reprezentace 
Odměny za práci s juniorskými repre týmy 

- VV vzal na vědomí, že J.Barešovi bude za práci v zimě roku 2016 vyplacena odměna 

Akreditace na ZOH 2018 

- VV vzal na vědomí informaci o průběhu akreditačního řízení 

Reprezentační kempy srpen až září 2017 

- VV vzal na vědomí informaci o plánování repre kempů 

 

Ekonomika 
Dotace MŠMT ČR na organizaci sportu (program V.) 

- VV vzal na vědomí aktuální informaci o výši přidělené dotace (2.646.000,- Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


