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Předmět:  31. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              2. 2. 2015 18:00 – 21:00 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka,, M. Souček, V. Vojtuš,  P. Winkelbauer,  

 
Omluveni:  
 

 M.Vydra 
 

Hosté:  J.Kejval (předseda ČOV) 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  2. 3. 2015 od 18:00 (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 

Organizace 
Členská schůze ČSC 2015 

- předseda VV ČSC svolává ČS ČSC na termín 30.květen 2015, od 10,00 hod., 
restauraci hotelu Globus 

- VV projednal podklady, které budou komise připravovat pro jednání ČS 

Rada předsedů klubů a oddílů sdružených v ČSC 

- VV ČSC rozhodl o termínu konání rady: 27.4.2015 

Informace předsedy ČOV 

- VV vzal na vědomí informace týkající se např. způsobu distribuce státních a 
loterijních prostředků, aktivit v mezinárodních sportovních federacích, apod. a 
následně schválil podpis „Dohody o společném postupu“ mezi ČOV a ČSC 

Přijetí nového klubu do ČSC 

- VV rozhodl, že svaz přijme klub CC Meteorite z.s. (sídlo Třemošná) za člena svazu 
v případě, že do 20.2.201 zaregistruje minimálně 7 hráčů svého klubu za členy svazu 

Valná hromada ČUS (25.1.2015) 

- VV odsouhlasil, že svaz bude zastupovat P.Winkelbauer 
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Rozvoj curlingu 
Den otevřených dveří 

- VV odsouhlasil, že dne 28.3.2015 se uskuteční curlingové hale Den otevřených dveří. 
Organizátory zajistí klub CC Ledoborci. 

 

Projednané body jednání 

Marketing a komunikace 
Vyhlášení výběrových řízení 

- VV vzal na vědomí, že kluby nedoporučily svazu žádnou marketingovou agenturu, 
resp. dodavatele redesignu web stránek ČSC 

Juniorský curling a UZPS 
Projekty pro rozdělování loterijních peněz  

- VV projednal potřebu dopracování upřesňujících příloh ke schváleným projektům.  

Reprezentace 
MSJ 2015 

- VV vzal na vědomí, že tým, stejně jako v minulých letech, obdrží příspěvek na 
výcvikové tábory uskutečněné před zahájením turnaje 

 

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

 

 


