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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

05. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

6. 11. 2017 18:15 – 21:30

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Podrábská Skotnická, M.Bukovský, V.Reitmajer,
O.Bodlák, R.Havelková

Omluveni:

M.Vydra

Hosté:

K.Kubeška

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

12.12.2017 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
Smírčí a revizní komise ČSC, Disciplinární komise ČSC
-

VV vyzývá obě komise k volbě svých předsedů. V případě SRK i místopředsedy.
VV schválil vyplacení odměn pro členy SRK ČSC odpovídající polovině roční odměny

Jednací řád VV ČSC
-

VV schválil úpravy Jednacího řádu VV ČSC

Soutěže a Reprezentace
MS seniorů a MS mixed doubles 2017
-

VV schválil přihlášky týmů. Na MS seniorů je přihlášen pouze tým mužů.

Free guard zone (FGZ) s pěti kameny
-

VV schválil návrh SK ČSC odehrát v sezóně 2017/18 s pěti kameny ve FGZ turnaje
MČR mixy, senioři a akademici. Zda se s pěti kameny ve FGZ bude hrát i v MČRJ a
MČR žáků navrhne doporučení JK ČSC. Od sezóny 2018/19 se budou všechny
soutěže hrát s pěti kameny ve FGZ.

Sponzoři reprezentačních týmů
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-

VV schválil sponzory reprezentačních týmů mužů (Město Brno, AMDEN,
CzechTourism) i žen (Bohemia Finance, Katko, ICZ, Advokátní kancelář Kutějová,
Maršál, Briaský) pro turnaje ME a OQE 2017

Nominace reprezentačních týmů
-

VV schválil nominace reprezentační výpravy pro turnaje ME a OQE 2017 (muži:
J.Snítil, M.Snítil, J.Kitzberger, L.Klíma, S.Mokriš, trenér B.Gray, ženy: A.Kubešková,
T.Plíšková, A.Baudyšová, K.Svatoňová, E.Kolčevská, trenér K.Kubeška, státní trenér
B.Askew, fyzioterapie E.Králová)

Marketing a komunikace
Vyslání M.Bukovského na ME
-

VV odsouhlasil vyslání M.Bukovského na ME v rámci programu MAP vyhlášeného
WCF

Juniorský curling a UZPS
Vedoucí trenér zápočtového curlingu
-

VV projednal přihlášky do výběrového řízení na vedoucího trenéra zápočtového
curlingu a za nového vedoucího trenéra vyhlásil J.Bareše

Turnaj Olympic Hopes 2018
-

VV vzal na vědomí, že turnaj se uskuteční v Maďarsku. Tzn. v Curling Aréně Roztyly
se uvolňuje termín 9. – 11.3.2017.

Ekonomika
Rozpočet STM pro rok 2017
-

VV projednal a schválil navrženou úpravu rozpočtu

Nevyčerpané prostředky v kondičním programu reprezentací
-

VV odsouhlasil přidělení části nevyčerpaných prostředků ve výši 15.000,- Kč/tým do
rozpočtů reprezentací mužů a žen „A“. Prostředky musí být vyúčtovány do
31.12.2017.

Projednané body jednání
Curlingová hala Roztyly
Jednání pozemek Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci o jednání O.Bodláka na stavebním odboru MČ Praha 11
(získávání informací o postupu při změně na stavbu trvalou)
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Juniorský curling a UZPS
Organizace EJCT 2017
-

VV vzal na vědomí informaci o průběhu organizace

STM – koncepce
-

VV projednal návrh koncepce fungování středisek mládeže od roku 2018

Organizace a Curling promo
Změny orgánů ČSC ve spolkovém rejstříku
-

VV vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav zápisu změn do rejstříku

Organizace OQE 2017
-

VV vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu smluvních vztahů a partnery a
dodavateli akce a o stavu příprav akce

Statut jednatelů Curling promo s.r.o.
-

VV projednal otázky související s výkonem funkce jednatelů a členů dozorčí rady.

Soutěže a Reprezentace
Zpráva státního trenéra
-

VV vzal na vědomí zprávu státního trenéra o přípravě reprezentačních týmů mužů i
žen pro turnaje ME a OQE 2017

MS mixy 2017 (tým ČR se umístil na 3. místě)
-

VV poděkoval týmu i trenérovi za skvělou reprezentaci českého curlingu

Ekonomika
Centrum Třešňovka z.s. – návrh na navýšení ceny nájmu
-

R.Havelková informovala VV o průběhu jednání. Jednání bude dále pokračovat.

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

VV korespondenčně projedná předložené žádosti klubů a následně korespondenčně
rozhodne, kterým klubům příspěvky poskytne
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Rozvoj curlingu
Priority svazu pro čerpání státních investic v období 2018 až 2020
-

VV vzal na vědomí informaci o seznamu priorit (kameny, iceking, bezdrátový měřič
času), který byl zaslán na MŠMT ČR

Marketing a komunikace
Návrhy úpravy řádů MČR
-

VV projednal. Bude řešeno při přípravě podkladů pro členskou schůzi ČSC 2018.

