
Český svaz curlingu 
Zápis jednání VV ČSC 

1 

 

 
 

 

 

Předmět:  11. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              9.9.2013 18:15 – 20:30 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, P. Winkelbauer, V. Vojtuš, M. Hoferka, M. Souček, 

P. Kovač, M. Peška 
Omluveni:   
Hosté:   
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:   
  
Příští jednání:  7. 10. 2013 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

Program jednání 
1) Návrhy k projednání po oblastech viz zaslaný program jednání dne 4.9. 
2) Kontrola úkolů 

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Komunikace zahrani čí 
Negativní komunikace – anonym 

- VV rozhodl informovat adresáty oficiální zprávou o změně vedení ČSC s uvedením 
členů VV ČSC a kontaktů včetně kontaktu na Curling Promo. Ve zprávě bude 
uvedeno, že Karel Kubeška nadále zastává důležité pozice pro ČSC. Text bude 
upraven pro adresáty, kterým již nějaké oficiální sdělení přišlo.  

o Průvodní zpráva v e-mailu bude v následujícím znění: 
o „Doslechli jsme se o anonymních zprávách týkajících se posledního vývoje v 

Českém svazu curlingu, které byly zaslány na některé sportovní instituce. V 
příloze posíláme oficiální oznámení k tomuto tématu, které má zároveň sloužit 
jako kontaktní list současných řídících orgánů ČSC.“ 

Curling promo 
Instalace Markýzy pro zahrádku restaurace Sphera v curlingové hale 

- VV rozhodl nepovolit reklamní markýzu a to z důvodu rozporu s nájemní smlouvou 
uzavřenou s Magistrátem hl. m. Prahy týkající se pozemku. 

Rozvoj curlingu 
Srdcerváči – projekt Nadačního fondu pro podporu osob se zdravotním postižením 

- VV schválil spolupráci s NFOZP, podmínkou je ověřit dostupnost tréninků pro 
uskutečnění zážitkové akce v culringové hale Roztyly.  

- Principem není nabídnout finanční pomoc, ale zajímavý zážitek. Celá akce bude silně 
medializovaným projektem (hlavní mediální partner Česká televize)  
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Pracovní náplň státního trenéra D. Rafaela 

- VV schválil znění materiálu „Hlavní trenér ČSC D. Rafael – práva a povinnosti“. 

Asistence D. Rafaela pro tým Kazachstánu 

- Tým Kazachstánu objednal tréninky v curlingové hale Roztyly. Zástupce týmu Viktor 
Kim požádal o asistenci trenéra D. Rafaela při trénincích. VV odsouhlasil žádost 
týmu. D. Rafael bude k dispozici, pokud nebude kolize s jinými aktivitami ČSC (repre, 
SCM apod).  

Koncepce rozvoje curlingu 

- VV pověřil rozvojovou komisi zpracováním koncepce rozvoje curlingu. Komise 
předloží návrh 21.10. a bude přizvána na jednání VV 4.11. Finální materiál bude 
zpracovaný do 13.12.2013 

Sout ěže a reprezentace 
Nominace ME mixy 

- Výkonný výbor potvrdil své rozhodnutí, jímž schválil soupisku reprezentačního týmu 
pro ME mixy ve složení Miloš Hoferka, Michaela Nádherová, Martin Štěpánek, Lenka 
Kitzbergerová a trenér Sune Frederiksen. 

Nominační soupiska Zbraslav W 

- Vedoucí týmu Zbraslav W T. Válek informoval VV, že hráčka Pavla Prokšíková se 
rozhodla z osobních důvodů rezignovat na reprezentaci ČR a nepokračovat tak v 
přípravě na olympijský kvalifikační proces. 

- VV odsouhlasil uzavření oficiální dohody s Pavlou Prokšíkovou o oboustranném 
vypovězení reprezentační smlouvy a pověření zástupce týmu Zbraslav W k 
neprodlenému doplnění soupisky pro olympijskou přípravu o šestou hráčku. S touto 
hráčkou pak bude podepsána nová repre smlouva. 

Juniorský curling a handicapovaní sportovci 
Participace ČSC na vysokoškolském sportu 

- VV rozhodl v letním semestru realizovat vysokoškolský sport v rozsahu současného 
stavu tj. 3 vysoké školy. Možnosti budou přehodnoceny v 1. polovině roku 2014 
s cílem realizovat vysokoškolský sport ve větším rozsahu až 10 VŠ. 

Marketing a komunikace 
Marketingové využití kvalifikace na ZOH ve Fűssenu 

- VV odsouhlasil návrh MSO + Marketingová komise připraví materiál, který popíše 
možnosti využití kvalifikace v rozsahu: a) sledování komentovaných přenosů 
v restauraci Sphera nebo jinde, b) mediální podpora – sledování na sociálních sítích, 
spolupráce s ČT a další, c) výprava členů ČSC ideálně zájemců z řad potenciálních 
sponzorů do Fűssenu na náklady účastníků. 
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Koncepce Marketing 

- VV pověřil Marketingovou komisi zpracováním koncepce marketingu. S ohledem na 
časové možnosti se zaměřením na období 11-2013 – 5-2014. Komise předloží návrh 
23.9.2013 a bude přizvána na jednání VV 7.10. Finální materiál bude zpracovaný do 
15.11.2013 

Legislativní 
Pravidla pro výběrová řízení ČSC 

- M. Peška předložil návrh řešení Výběrová řízení ČSC. VV odsouhlasil zpracovat 
variantu návrhu A (vyvěsit na stránkách ČSC na x dní) rozšířenou o postup doplnění 
uchazečů v případě menšího zájmu výkonným výborem na tři uchazeče. 

Pravidla pro individuální členy 

- VV odsouhlasil úpravu znění pravidel pro individuální členy ČSC. Předmětem změny 
je změna termínu plateb členského příspěvku a to ve dvou splátkách 30.6. a 31.12. 

Projednané body jednání 

Komunikace zahrani čí 
Adult camp WCF  

- WCF požádala o změnu termínu konání Adult camp na období srpen-říjen. Aktuálně 
se koná WCF Adult camp v Praze na konci sezóny květen-červen.  

- Návrh řešení předloží D. Šik na zasedání VV ČSC 7.10. 

Rozvoj curlingu 
Rozvojová komise ČSC 

- VV vzal na vědomí, že rozvojová komise bude pracovat ve složení V.Hubálek (CC 
RIPER) a O.Bodlák (CC Jičín) a Vít Zinga (1.KCK Trutnov) jako konzultant bude 
přispívat J.Lubina. 

Ekonomika 
Ekonomická komise 

- P. Kovač informoval o jednání s předsedou ekonomické komise V. Zelenkou, D. 
Šikem a M. Plzákem ve věci sestavení a zahájení činnosti ekonomické komise. 

Sout ěže a reprezentace 
VV bere na vědomí informace o průběhu akreditačního procesu na ZOH, na olympijský „long 
list“ byli zapsáni členové čtyř nejlepších týmů MČR. 
VV byl informován o tom, že je vše připraveno na začátek nové soutěžní sezony. 

Juniorský curling a UZPS 
Zpráva o stavu v jun. Curlingu  

- VV vzal na vědomí zprávu a doporučil její závěry předat juniorské komisi k dalšímu 
posouzení a zapracování do připravované koncepce juniorského curlingu. 
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Juniorská komise ČSC 

- VV vzal na vědomí, že Juniorská komise ČSC, bude pracovat ve složení Monika 
Podrábská, Tomáš Paul, Tomáš Král. 

Marketing a komunikace 
10 let curlingu na Praze 11 

- VV projednal průběh a zajištění akce. Starosta P11 se omluvil, zastoupí jej 
místostarostka paní Eva Štampachová. D. Šik dohodne podrobnosti účasti E. 
Štampachové v rozsahu 30 min kolem 19:00 v neděli 15.9. 

 
Marketingová komise ČSC 

- M. Souček informoval a personálním obsazení marketingové komise – Ondřej 
Kotouč, Jan Kohoutek, Lucie Navrátilová 

 
Spolupráce ČSC se sponzorem GOLDLINE 

- VV projednal návrh postupu předložený MSO 

Legislativa  
Reklamace střechy curlingové haly Roztyly  

- Informace MHO – ČSC nemá k dispozici objednávku nebo smlouvu na dodávku 
projektu pro rekonstrukci střechy 

- Vyhotovit uplatnění reklamace a odeslat na dodavatele. 
 
Zpráva zdravotní komise ČSC 

- VV projednal zprávu zdravotní komise 

 


