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Předmět:  27. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              1. 12. 2014 18:00 – 21:30 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka,, M. Souček, V. Vojtuš,  P. Winkelbauer, 

M.Vydra 
 

Omluveni:  
 

P. Kovač 
 

Hosté:   
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  12. 1. 2015 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Organizace 
Kooptace člena VV ČSC 

- VV přijal návrh Rady předsedů ČSC na kooptaci Marka Vydry za člena VV ČSC 
- VV projednal možnosti uspořádání kompetencí v rámci výkonného výboru, 

rozhodnuté bude předmětem příštího zasedání. 

Přijetí nových klubů do ČSC 

- VV rozhodl, že svaz přijme kluby Handicap Sport Club Velké Meziříčí o.s. a SC 
Jedličkův stav Praha o.s. za členy svazu v případě, že do 18.12.2014 zaregistrují 
minimálně 7 hráčů svého klubu za členy svazu 

Curling promo 
Datová síť v curlingové hale 

- VV rozhodl, že datovou síť v hale optimalizuje společnost Fsit s.r.o.  

Marketing a komunikace 
Rozšíření možnosti vysíláni webstreaming o další dráhy  

- VV odsouhlasil rozšíření. O způsobu realizace rozhodne Marketingová komise ČSC. 
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Ekonomika 
Pojištění majetku ČSC a Curling promo s.r.o. 

- VV schválil předloženou nabídku ze strany ČUS na pojištění majetku na rok 2015  

Rozpočty pro MS mužů 2015, MS mixed doubles 2015 a MSJ 2015 

- VV schválil rozpočty předložené EK ČSC 

 

Sout ěže a reprezentace 
MS seniorů 

- VV schválil přihlášku obou týmu na MS seniorů 2015 (oba seniorské týmy předložily 
podepsané repre smlouvy) 

- VV odsouhlasil reakci zpracovanou P.Winkelbauerem na dotazy zástupkyně repre 
týmu seniorek 

Repre smlouvy pro MS mužů a MD mixed doubles 

- VV schválil znění smluv 

Přijetí zahraničních týmů do Poháru ČSC juniorů 2014 

- na doporučení SK ČSC udělil VV výjimku pro účast zahraničních týmů 

Zabezpečení dostatečné zdravotní péče při vrcholných soutěžích pořádaných svazem  

- VV rozhodl, že při pořádání soutěží je dostatečné mít v hale uvedený kontakt na první 
pomoc. 

EJCC 2015 

- VV schválil nominaci repre týmu juniorů: K.Krupanský, Š.Hron, P.Janata, V.Novák, 
L.Klípa, trenéři P.Horák, S.Frederiksen 

 

Rozvoj curlingu a TMK 
Program olympijské solidarity MOV – pozice zahraničního experta 
 

- VV jedná o podmínkách s vybraným kandidátem. 

Curlingový klub v Třemošné 

- VV rozhodl, že svaz uhradí pronájem ledu pro první, seznamovací, trénink pro 
zájemce o curling 
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Juniorský curling a UZPS 
Příspěvek od ČOV (loterijní peníze) 

- VV schválil pět projektů na čerpání loterijních peněz, které předložily Ekonomická a 
Juniorská komise  

 

Projednané body jednání 

Organizace 
Disciplinární komise 

- VV vzal na vědomí informaci, že R.Žďárský odstoupil z pozice předsedy DK ČSC 

Curling Promo 
Řízení společnosti 

- VV vzal na vědomí informace o postupu zápisu jednatelů do rejstříku, dozorčí rady a 
postupu výběru ředitele společnosti, atd. 

Datová schránka  

- VV vzal na vědomí, že přístup do datové schránky bude umožněn i sekretáři svazu 

Rozšíření kapacity internetového připojení  

- VV bude o případném navýšení kapacity rozhodovat až po získání informace jaký vliv 
bude mít na připojení objednaná optimalizace sítě 

 

Sout ěže a reprezentace 
EJCC 2015 

- svaz bude na závěrečném vyhlašování výsledků a slavností party zastupovat 
M.Vydra 

Lékařské zabezpečení reprezentací mužů, žen a juniorů 

- jednání s ISL (ceny a obsah vyšetření, problematika podzimní kvalifikace o ME, 
problematika nominace juniorských reprezentantů, atd.) se zúčastní P.Winkelbauer, 
M.Vydra a R.Adámková 

Juniorský curling 
Příspěvek DAP od WCF na VŠ curling 

- VV vzal na vědomí, že žádost o příspěvek na období 1 – 6/2015 zpracuje V.Vojtuš 

Marketing a komunikace 
GOLDLINE Sponzor reprezentace 

- VV vzal na vědomí, že zboží je již zaplaceno a doručeno 
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Spolupráce s ČT 

- M.Souček informoval VV o jednáních s ČT 

Zprávy členů VV ČSC  
Přítomní členové VV podali zprávy o stavu oblastí, za které zodpovídají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


