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Předmět:  26. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              3. 11. 2014 18:30 – 22:00 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka,, M. Souček, V. Vojtuš,  P. Winkelbauer 

 
Omluveni:  
 

P. Kovač 
 

Hosté:  - 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  1. 12. 2014 od 19:00 (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 

Komunikace a Curling promo 
Datová síť v curlingové hale 

- VV vzal na vědomí, že se do řízení přihlásilo 5 zájemců. 
- rozhodnutí VV učiní na svém mimořádném zasedání dne 10.11.2014 

Účast na kongresu ECF při ME 2014 (kongres ukončí existenci ECF) 

- VV rozhodl, že svaz bude zastupovat D.Šik 

Provoz v curlingové hale prosinec 2014 a duben 2015 

- VV schválil návrh provozu (dny pro tréninky reprezentací a klubů, přípravu ledu, 
provoz v průběhu vánočních svátků a to ve dnech 28.12. – 30.12.) 

Reklamace gumové podlahy v hale  

- VV rozhodl podepsat s firmou Italmec dohodu o uzavření reklamace  

Komise 
Statuty JK ČSC a SK ČSC 

-  VV ČSC schvaluje Statut JK a úpravu statutu SK ČSC. 
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Sout ěže a reprezentace 
ME muži, ženy 2014 

- VV schválil týmového sponzora repre mužů – MĚSTO BRNO 
- VV částečně schválil nabídku na potisk repre dresů logy svazového sponzora 

Goldline a logem partnera týmu mužů - svaz hradí potisk logem svazového sponzora. 
Dresy pro týmy na Olympic Hopes  

- VV schválil nabídku s konstatováním, že je dražší než minulosti a příště je třeba 
jednak začít řešit dříve a oslovit více dodavatelů 
 

Reprezentační smlouvy se seniorskými reprezentacemi 

- VV schválil znění smluv včetně příloh 

Rozvoj curlingu a TMK 
Curlingový klub v Třemošné 

- VV rozhodl, že svaz bude podporovat vznik klubu (klub v nejbližší době požádá o 
vstup do svazu) formou zápůjčky vybavení (kameny, peblovačka, slide, košťata) a 
pravidelnou účastí trenéra na trénincích klubu v Třemošné v období 11/14 až 4/15. 
Svaz dále zajistí vyškolení zájemců na trenéry III.třídy. Podpora bude hrazena 
převážně z prostředků DAP od WCF. 

Juniorský curling a UZPS 
Olympic Hopes 2016 

- VV odsouhlasil informaci pro ČOV, že je svaz schopen v roce 2015 uspořádat 
Olympic Hopes 

Projednané body jednání 

Komunikace ČSC 
Kooptace člena VV ČSC 

- VV vzal na vědomí, že z klubů přišel jeden návrh na kooptaci do VV (Marek Vydra) 
- VV projednal program rady předsedů a informační schůzky, které proběhnou 

13.11.2014 

Aktualizace software vstupních karet 

- VV vzal na vědomí, že sekretář svazu zajistil úpravu software za 700,- Kč (firma  
MICOS oficiálně nabídla za 7.780,- Kč + DPH) 

Rozvoj curlingu 
Program olympijské solidarity MOV – pozice národního trenéra reprezentací 
 

- VV vybere národního kouče 2014/15 na mimořádném zasedání dne 10.11.2014 
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Sout ěže a reprezentace 
Využití mimořádného příspěvku ČOV 

- VV projednal způsob využití příspěvku 

EJCC 2015 

- VV vzal na vědomí, že čestným předsedou OV EJCC 2015 bude předseda ČOV 
J.Kejval 

Ekonomika a juniorský curling 
Příspěvek od ČOV (loterijní peníze) 

- VV vzal na vědomí, že Ekonomická a Juniorská komise předloží návrhy  projektů tak, 
aby je VV mohl schválit na svém prosincovém zasedání. 

Doplatek MŠMT  program V. 

- VV vzal na vědomí informaci ČÚS, že by MŠMT mělo zaslat na účet svazu ještě dvě 
splátky 

Marketing a komunikace 
GOLDLINE Sponzor reprezentace 

- VV vzal na vědomí, že týmy a kluby předložily své požadavky. Svaz zboží objedná. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


