Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

03. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

4. 9. 2017 18:15 – 22:30

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:

2. 10. 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, pověření
Organizace a Curling promo
Zahájení sezóny 2018/19
-

VV projednal a odsouhlasil termíny repre kempu 25. – 26.8.2018, Adult campu WCF
27. – 30.8.2018 a Třesku 2018 31.8. – 2.9.2018

Kongres WCF (září 2017, Slovinsko)
-

VV rozhodl, že ČSC bude aplikovat rozhodnutí Kongresu WCF ve věcech změny
pravidel (např.free guard zóna s pěti kameny) a systémů (např.MS mužů a žen
s třinácti účastníky)

Statut jednatelů Curling promo
-

-

Výkonný výbor ČSC projednal obsah smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřené dne
30.6.17 mezi společností CURLING PROMO, s.r.o. a Ing. Davidem Šikem a vyslovil
souhlas s jejím schválením formou rozhodnutí jediného společníka společnosti CURLING
PROMO, s.r.o.
- pro: 100% přítomných
Výkonný výbor ČSC projednal obsah smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřené dne
30.6.17 mezi společností CURLING PROMO, s.r.o. a Ing. Milošem Hoferkou a vyslovil
souhlas s jejím schválením formou rozhodnutí jediného společníka společnosti CURLING
PROMO, s.r.o.
- pro: 100% přítomných

Český svaz curlingu 2
Zápis jednání VV ČSC
-

Výkonný výbor ČSC projednal obsah smlouvy o výkonu fukce člena dozorčí rady
uzavřené dne 30.6.17 mezi společností CURLING PROMO, s.r.o. a Romanou
Havelkovou a vyslovil souhlas s jejím schválením formou rozhodnutí jediného společníka
společnosti CURLING PROMO, s.r.o.
- pro: 100% přítomných

Curling Promo – komunikace s ČSC
-

VV projednal návrh komunikace některých oblastí činností (provoz haly, apod.)
prostřednictvím člena VV R. Havelkové.

Curling promo - kalendář tréninků, volné hodiny
-

Po uzávěrce ročního plánu tréninků byly uvolněny hodiny v exponovaném čase. VV
schválil, že uvolněné hodiny budou nabídnuty STM

Soutěže a Reprezentace
Úprava Herního řádu Mistrovství ČR v curlingu mužů a žen a mixed doubles
-

VV korespondenčně schválil úpravu herního řádu ve znění, které navrhla SK ČSC

Podoba reprezentačních výprav na ME a OQE 2017
-

VV schválil podobu výprav – necestujícím vedoucím pro MEje T.Egyházi, pro OQE
M.Vydra a členem výpravy pro obě akce je fyzioterapeutka E.Králová (obdrží odměnu
1.000,- Kč/den)

Trenér repre muži „A“ pro ME a OQE 2017
-

VV odsouhlasil na pozici trenéra Briana Graye

Ekonomika
Rozpočet STM na rok 2017
-

VV schválil aktualizaci rozpočtu (rozšíření působnosti svazového STM do curlingové
haly Zbraslav, nákup materiálního vybavení pro členy STM)

TMK a rozhodčí
Trenérský program ČSC na období 2017 - 2021
-

VV odsouhlasil vyhlášení Trenérského programu ČSC na 2017 - 2021

Pravidla curlingu
-

VV projednal a odsouhlasil úpravu pravidel curlingu
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Rozvoj curlingu
Rozvojová komise ČSC
-

VV schválil členy nově ustavené komise: V.Zinga, M.Kubera

Marketing a komunikace
Správa účtů na sociálních sítích
-

VV schválil, že od září 2017 bude vyplácena pravidelná odměna L.Hronové za správu
sítí (facebook, instagram) a fotografování zápasů

Marketingová komise ČSC
-

VV schválil členy MK ČSC: J.Kohoutek, L.Hronová

Projednané body jednání
Curlingová hala Roztyly
Jednání pozemek Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci, že na radě MČ Praha 11 bude předloženo k projednání
souhlasné stanovisko MČ Praha 11 s prodejem pozemku.

Juniorský curling a UZPS
STM – prováděcí pokyny, náměty pracovní skupiny
-

VV projednal návrh materiálu „Prováděcí pokyny pro SpS a SCM“, které by měly mít
platnost od roku 2018 a náměty pro fungování SCM od pracovní skupiny (J.Snítil,
P.Horák, J.Bareš, V.Reitmajer, M.Podrábská). Závěry pracovní skupiny projedná JK
ČSC.

Návrh statutu JK ČSC
-

VV odložil projednání návrhu úpravy statutu

Organizace a Curling promo
Hlavní úkoly VV ČSC v sezóně 2017/18
-

VV projednal úkoly členů VV

Organizace OQE 2017
-

VV vzal na vědomí informaci o plnění příjmové části rozpočtu akce. Potvrzené příjmy
ve výši 4.172.500,- Kč. Svaz ve spolupráci s ČOV odeslal na MŠMT ČR žádost o
další státní dotaci na organizaci turnaje ve výši 1 mil. Kč.
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Soutěže a Reprezentace
Akreditace na ZOH 2018
-

VV vzal na vědomí informaci o stavu akreditačního řízení a stavu akreditace pro
E.Kolčevskou (zástupce týmu ve spolupráci s ČOV zajišťuje podklady pro získání
českého občanství, bez něhož by E.Kolčevská nemohla ČR na ZOH reprezentovat)

Ekonomika
Pravidla pro rozdělování prostředků na základě programů ČSC z prostředků darovaných
loterijními společnostmi
-

VV projednal návrh na znění pravidel pro rok 2017. VV rozhodne o jejich přijetí
korespondenčně.

TMK a rozhodčí
Zahrnutí mentálního koučinku do tréninku vrcholových týmů
-

VV projednal s tím, že se k problematice vrátí na začátku roku 2018

Rozvoj curlingu
Plochy pro curling - Brno
-

VV vzal na vědomí informaci, že v souvislosti s plánovaným olympijským parkem
v Brně bude zastupitelstvo města Brna schvalovat nákup zařízení pro dvě curlingové
dráhy a jejich instalaci po dobu cca. 5 měsíců v roce na brněnském výstavišti
v pavilonu Z

Marketing a komunikace
Zpráva o webu ČSC
-

VV vzal na vědomí, že nový správce M.Bukovský již obdržel veškeré přístupová
práva od tvůrce webu

