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Předmět:  13. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              4. 11. 2013 18:00 – 21:00 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka, M. Souček, P. Kovač, M. Peška, P. 

Winkelbauer, V. Vojtuš 
Omluveni:  
 

- 

Hosté:  O.Kotouč, J.Kohoutek 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  2. 12. 2013 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

Program jednání 
1) Návrhy k projednání po oblastech viz zaslaný program jednání dne 30.10. 
2) Kontrola úkolů 

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Komunikace zahrani čí 
Adult camp WCF  

- WCF potvrdila nový termín konání campu a výši dotace, a schválila konání v prvních 
čtyřech dnech poslední srpnového týdne 

- VV pověřil pořádáním campu v roce 2014 Curling promo s.r.o., CP bude informovat o 
průběhu realizace a podstatných změnách. 

Mimořádná odměna sekretáře  

- VV schválil odměnu v souvislosti s administrací zajištění trenérů pro UZPS – 5000,-
Kč. 

Jednání European Zonal Comission (EZC) 

- EZC je novou strukturou WCF 
- VV odsouhlasil účast D.Šika na jednání (28. – 30.11.2013, Stavanger, Norsko) 

Juniorský curling a UZPS 
Mimořádné odměny vedoucích a trenérů SCM a SpS ČSC za rok 2013 

- VV schválil odměny pro V.Vojtuše (SCM a SpS), M.Podrábskou (SpS)a T.Paula 
(SpS) 
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Olympic Hopes 2014 

- VV rozhodl, že svaz bude ČOV informovat, že je schopen uspořádat turnaj Olympic 
Hopes v roce 2014 

Využití parkoviště zdravotně postižených 

- VV pověřil VVO vypracováním návrhu využití parkoviště v době ligových víkendů 
dalšími členy ČSC.  

 

Sout ěže a reprezentace 
Světová kvalifikace ZOH 2013  

- VV schválil nominaci týmu mužů (J. a M.Snítilovi, J.Kitzberger, J.Bareš, M.Vydra) a 
žen (A.Kubešková, T.Plíšková, M.Strnadová, K.Svatoňová, V.Herdová) 

EJCC 2014 

- VV schválil nominaci juniorů (M.Černovský, J.Splavec, K.Krupanský, Š.Hron, 
J.Zelingr, S.Frederiksen – trenér, P.Horák – asistent trenéra) 

- VV schválil návrh rozpočtu (160.000,- Kč) účasti na EJCC 2014, který předložila 
ekonomická komise 

Světová zimní univerziáda 2013 

- VV z důvodu termínové kolize univerziády se Světovou kvalifikací ZOH 2013 rozhodl 
o změně na pozici trenéra týmu. VV jmenoval místo K.Kubešky na pozici trenéra 
K.Chaloupka. VV děkuje trenérovi K.Kubeškovi za dosavadní působení u 
univerzitního týmu. 

- VV schválil nominaci univerzitního týmu ve složení Lukáš Klíma, Jiří Candra, Tomáš 
Paul, David Jirounek a Martin Jurík, Kryštof Chaloupek – trenér 

- VV schválil, že rozpočtové položky na vybavení a přípravu akademického týmu 
budou sloučeny a žádá trenéra týmu o předložení návrhu čerpání. Podmínkou 
čerpání je účast na aktivitě alespoň čtyř hráčů z univerzitního výběru. 

Rozvoj curlingu a TMK 
TMK 

- VV schválil do pozice předsedy TMK pana V.Černovského 

Projednané body jednání 

Curlingová hala Roztyly 
Pronájem pozemku curlingové haly Roztyly 

- M. Peška vypracoval a odeslal odpověď Magistrátu hl.m. Prahy – ČSC se bude 
nabídkou zabývat, vyjádří se později. 
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- D. Šik oslovil některé členy nabídkou účasti v pracovní skupině, která bude řešit ve 
spolupráci s VV možnosti postupu.  

Komunikace zahrani čí 
Nabídka WCF - účast ve výběrovém řízení v media týmu na pozici fotografa při vrcholných 
akcích typu MS, ME (pro zájemce do 30-ti let) 

- nominován Attila Racek z Brna 

Rozvoj curlingu a TMK 
TMK 

- MHO navrhl V. Černovského za předsedu TMK spolu s nejbližšími prioritami práce 
TMK 

Metodické materiály TMK 

- VV pověřil trenérsko-metodickou komisi zpracováním metodických materiálů 
určených pro trénink curlingu. TMK bude spolupracovat na přípravě s národním 
koučem D. Rafaelem, který spolupráci přislíbil. Termín konec roku. 

Ekonomika 
Ekonomická komise 

- P. Kovač informoval, že členství v komisi přijal R.Podlena 
- M.Plzák informoval o jednání komise, ze kterého vzešel návrh rozpočtu účasti týmu 

na EJCC 2014 
- komise do 2.12.2013 připraví podklady k rozpočtu svazu 

Sout ěže a reprezentace 
Akreditace K.Kubešky na ZOH 2014  

- K. Kubeška byl akreditován ČSC 11.9. jako týmový trenér žen. K. Kubeška požádal o 
akreditaci reportér ČT prostřednictvím ČT 1.10., přičemž o této skutečnosti 
neinformoval VV ČSC.  

- ČSC byl informování 29.10 ČOV o duplicitní akreditaci K .Kubešky. ČT požádala o 
akreditaci K. Kubešky jako reportéra ČT v Soči. ČSC informoval ČOV: ČSC potvrdil  
akreditaci K.Kubešky jako trenéra týmu ženské repre zentace.  Rozhodnutí ve věci 
bylo ČOV požadováno nejpozději do 30.10.  

- K. Kubeška ve svém zdůvodnění situace dne 30.10. uvedl svůj záměr nechat se 
zastoupit na OH zahraničním trenérem A. Prytzem. O tomto svém záměru však K. 
Kubeška VV dosud neinformoval.  

 
ME 2013 

- pro ME žen byl v souladu s platnými řády a rozhodnutími VV ČSC nominován tým ve 
složení Anna Kubešková, Tereza Plíšková, Martina Strnadová, Veronika Herdová a 
Klára Svatoňová. Trenérem je pan Karel Kubeška. Nominace byla potvrzena 
podpisem předsedy VV ČSC. 
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Mobilní masérský stůl pro potřeby repre týmů 

- VV projednal návrh mužského reprezentačního týmu na zřízení masérského zázemí 
pro reprezentanty, případně i pro další členy svazu. Za tímto účelem bude svazem 
pořízen mobilní masérský stůl, a to za následujících podmínek: 
a) celkové náklady nepřesáhnou 6 500 Kč 
b) Pavel Winkelbauer prostřednictvím zástupce mužského reprezentačního týmu 

požádá masérku o vyjádření, že prostor učebny je pro masáže využitelný 

Juniorský curling a UZPS 
Juniorská komise  

- VV projednal připomínky k návrhu Statutu juniorské komise. 
- VV vyzívá juniorskou komisi, aby svolala společné jednání soutěžní komise, 

rozvojové komise a ekonomické komise ke vzájemnému projednání kompetencí 
komisí s ohledem na zpracování nových statutů komisí 

Marketing a komunikace 
Koncepce Marketing 

- VV projednal připomínky ke návrhu koncepce za účasti členů marketingové komise   
- připomínky budou zapracovány a následně bude nový návrh koncepce opět rozeslán 

na členy VV k projednání na zasedání VV dne 2.12.2013  

Výběr marketingové agentury 

- VV vzal na vědomí informaci marketingové komise, že nabídky agentur nejsou pro 
svaz zajímavé. Jednání nadále probíhají.   

Pohár ČSC 2013 

- firma Optik Žilka nebude sponzorovat Pohár ČSC  

Darovací smlouva 

- svaz podepsal darovací smlouvu s firmou Preciosa 
- darovací smlouvu zprostředkoval tým reprezentace MS seniorů, za účelem získání 

prostředků pro přípravu. 

Legislativa  
Změny v občanském zákoníku  

- MPE informoval, že vláda přijala prováděcí předpisy nového občanského zákoníku, 
tzn. že legislativní komise začíná připravovat změnu stanov svazu, řádů svazu, 
podklady pro kluby, atd. 

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


