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Předmět:  50. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              7. 11. 2016 18:00 – 20:00 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik,  M.Vydra,  M.Souček, J.Létal,  M.Hoferka 
 
Omluveni: 
 

 
 V.Vojtuš, O.Kašťák 

Hosté:   - 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  5. 12. 2016 od 18:00 (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 
Odměna za zpracování registračních průkazů 

- VV schválil odměnu 3.000,- Kč pro H.Čechovou za zpracování RP pro jejich tisk  
 

Sout ěže a Reprezentace 
Nominace týmu žen na MS seniorek 2017 

- VV vzal na vědomí nezájem reprezentovat ČR na MS ze strany týmů z 3. a 4.místa 
MČR seniorek 2016 a odsouhlasil nominaci týmu složeného z hráček M.Vařečková, 
M.Měchurová, V.Neznalová a I.Macková 

Přihláška týmů na MS seniorů  a seniorek 2017 a MS mixed doubles 2017 

- VV přihlášení týmů schválil 

Výběrové řízení na dodavatele repre dresů na sezónu 2017/18 – 

- VV odsouhlasil, že výběrová komise bude maximálně pětičlenná (M.Vydra, V.Vojtuš, 
3 zástupci repre týmů)  

Rozpočet účasti týmu na MS mixed doubles 2017 

- VV rozpočet schválil 
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Účast týmu chlapců na EYOF 2017 

- VV korespondenčně odhlasoval neúčast týmu chlapců na EYOF 2017 v Turecku z 
důvodu konfliktu termínu s MSJ a bezpečnostní situace v Turecku 

 

Rozvoj curlingu 
Pozemek pod halou Roztyly 

- VV vzal na vědomí informaci o jednání s MČ Praha 11 (Praha 11 nebrání zakoupení 
pozemku, doporučuje navíc zakoupit pozemek pod chladicím zařízením) 

- VV rozhodl, že svaz podá novou žádost na Magistrát hl.m.Prahy o odkup pozemku, 
která bude obsahovat nový geometrický výměr a nový znalecký odhad ceny části 
pozemku, který chce svaz odkoupit 

Projednané body jednání 

Organizace a Curling promo 
Curlingový materiál Curling promo 

- VV vzal na vědomí informaci o nákupu košťat, slide a hub pro potřeby Curling promo, 
příp. svazu 

- VV projednal možnosti získání nových handlů 

Světová kvalifikace o ZOH 2018 

- VV vzal na vědomí informace o aktuálním stavu zpracování oficiální žádosti na WCF 
o přidělení pořadatelství, o přípravě marketingových podkladů pro oslovení sponzorů, 
o přípravě jednání se zástupci Plzeňského kraje a města Plzeň, vzniku přípravného 
výboru akce, atd. 

- Svaz odešle žádost WCF v termínu do 15.11.2016 
- Svaz požádá o příspěvek na pořádání akce z prostředků MŠMT v termínu 

30.11.2016 

 

Ekonomika 
Dotace MŠMT ČR pro rok 2017 

- VV vzal na vědomí informaci o programech vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2017. 
Svaz bude žádat v programech I., II., IV., V., VI. a VII. O program VIII. žádají přímo 
kluby, jejichž členská základna eviduje minimálně 12 členů mladších 18-ti let. 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Vítězství týmu mužů Liboc 3 na turnaji série CCT 

- VV gratuluje k vítězství týmu Liboc 3 ve složení K.Kubeška, L.Klíma, J.Candra a 
M.Jurík na turnaji CCT v Edinburghu 
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Winter Games 2017 (Nový Zéland) – turnaj mixed doubles 

- VV vzal na vědomí informaci o konání, která bude rozeslána na kluby. Svaz na akci 
nepřispívá žádnými prostředky. 

Konání semináře ohledně nových pravidel metení 

- VV vzal na vědomí informaci o konání semináře, který pořádá TMK ČSC ve slopráci 
s B.Askewem 

Zhodnocení účasti týmu na MS mixy 2016  

- VV zhodnotil umístění týmu jako odpovídající možnostem  

Stav přípravy týmů na ME 2016  

- VV vzal na vědomí zprávu státního trenéra o přípravě týmů a nastavení 
výkonnostních cílů pro ME 

 

Marketing a komunikace 
Web svazu 

- VV vzal na vědomí informaci o stavu aktualizace webu svazu 
- VV vzal na vědomí, že součástí webových stránek svazu nebudou stránky Curling 

promo. Stránky budou propojené odkazy. 
- MSO předloží na příští jednání VV návrh správy oblastí webu – komise, marketingová 

komise, správce webu 
 

Rozhod čí, Legislativa 
Obsazování termínů soutěží rozhodčími 

- VV vzal na vědomí informaci o problémech s obsazením soutěží o víkendu 5. – 
6.11.2016. VV se k této problematice vrátí na svém příštím zasedání. 

- OKA předloží na příští jednání VV podklady a návrhy řešení  

 

 

 

 

 

 

 


