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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

16. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

7. 1. 2019 18:15 – 21:30

Přítomní:

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

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

Omluveni:

V.Reitmajer,

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

4. 2. 2019 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
Kalendář zahájení sezóny 2019/20 (WCF Adult Camp)
-

VV schválil korespondenčně kalendář zahájení sezóny 2019/20 (Adult Camp 2019:
18. – 22.8.2019, VT STM: 23. – 29.8.2019, Třesk: 30.8. – 1.9.2019)

Schválení účetní závěrky společnosti Curling Promo, s.r.o., IČ: 267 69 590, se sídlem Jana
Růžičky 1165/2, 148 00 Praha 4 – Kunratice
-

předseda výkonného výboru ČSC seznámil přítomné se stavem hospodaření za
období 1.7.2017 až 30.6.2018
Výkonný výbor ČSC schválil účetní závěrku za účetní období od 1.7.2017 do
30.6.2018 a rozhodla o převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši 1 081
721,49 Kč na účet nerozděleného zisku

Otvírací doba restaurace v curlingové hale Roztyly
-

Restaurace je v současné době velmi málo využívaná v pracovní dny ve večerních
hodinách. Jedním z důvodů je přerušení provozu restaurace na počátku roku 2018 a
velké množství komerčních akcí v uplynulém období. S provozovatelem byl
dohodnutý do konce sezóny (červen 2018) následující režim provozní doby. Zavírací
doba bude 22:00. V případě, že skupina hráčů např. tým plánuje využít služeb
restaurace od 22:00 do 23:00, může se domluvit s obsluhu. Požadavky musí být
sděleny obsluze osobně nejpozději hodinu před zavírací hodinou tedy do 21:00.
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Upravený režim provozní doby se nevztahuje na víkendy resp. soutěžní dny, kde se
provozní doba převážně řídí herním plánem příslušné akce.
Curling pro ZŠ Jižní město
-

VV odsouhlasil organizaci curlingu v hale Roztyly pro cca 60 dětí ze ZŠ

Soutěže a Reprezentace
Rozšíření zdravotní péče ČSC ve spolupráci s CSMV o akutní případy
-

VV schválil materiál, který se týká reprezentantů mimo repre týmy A mužů, žen a
mixed doubles před reprezentačním výjezdem na vrcholnou akci
VV navrhl a schválil rozšířit o úhradu akutních případů i materiál „Olympijský
kondičně–zdravotní pilotní program ČSC 2018 – 2020“

Komise pro reprezentaci
-

VV schválil vytvoření komise pro reprezentaci ve složení (J.Snítil – zástupce TMK,
V.Černovský – zástupce SK, B.Askew, M.Vydra – zástupce VV)
VV vzal na vědomí, že na příštím zasedání bude projednán statut komise

EYOF 2019
-

VV korespondenčně schválil nominaci: B.Askew – trenér, J.Rychlý, D.Jakl,
V.Vašáková, Z.Pražáková

Juniorský curling
Povinnost organizátorů mezinárodních turnajů umožnit start týmům SCM
-

vzhledem k existenci materiálu „Podmínky pro pořádání turnajů curlingu“ VV návrh
vedoucího trenéra STM neschválil
VV navrhnul úpravy materiálu „Podmínky pro pořádání turnajů curlingu“. VV materiál
projedná na svém příštím zasedání.

Zástupce vedoucího trenéra SCM
-

VV schválil, s podmínkou dokončení studia na trenéra II.třídy, za zástupce vedoucího
trenéra STM J.Zelingra

Komise
Výběrové řízení na bundy rozhodčích
-

VV odsouhlasil firmu Rhino za vítěze výběrového řízení (v roce 2019 svaz od firmy
nakoupí 30ks dvouvrstvého oblečení pro rozhodčí)

TV přenos z finálového turnaje MČR mixed doubles
-

VV odsouhlasil zajištění přenosu
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Umístění stojanu na tiskoviny v hale Roztyly
-

VV schválil umístění stojanu

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Pořádání ME 2020
-

VV vzal na vědomí informace o průběhu příprav (rozpočet akce, jednání se zástupci
ČOV a MŠMT ČR, svaz nebude podávat žádost o souhlas vlády ČR s podporou
konání akce z důvodu nižší dotace MŠMT, vyšší podíl města a kraje)

Členská schůze ČSC
-

VV vzal na vědomí potřebu začít připravovat podklady k jednání ČS
VV navrhnul termín konání ČS na 1.6.2019

Ekonomika
Stravné při soustředěních STM
-

VV vzal na vědomí, že stravné bude vypláceno maximálně do výše zákonem
povoleného stravného

