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Předmět:  14. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              2. 12. 2013 18:00 – 21:10 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka,  P. Kovač, M. Peška, P. Winkelbauer, V. 

Vojtuš 
Omluveni:  
 

M. Souček 

Hosté:  - 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  6. 1. 2014 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 ČSC 
VV ČSC ukládá všem komisím pořizovat ze svých jednání zápisy. V případě, že dílčí jednání 
probíhají korespondenčně, předseda komise vypracuje zápis, který bude obsahovat 
minimálně datum, seznam účastníků, projednané body, rozhodnutí. 

Roční odměna sekretáře  

- VV schválil odměnu za rok 2013 ve výši 20000,-Kč. 

Komunikace zahrani čí 
Národní kouč ČSC D.Rafael  

- VV rozhodl, že prodlouží smlouvu s D.Rafaelem do konce dubna 2014. o 
podmínkách působnosti D.Rafaela od 1.1.2014 rozhodne VV na svém jednání 
v lednu 2014 

- Jedním z důvodů prodloužení smlouvy je spolupráce na přípravě metodických 
materiálů pro trenéry ČSC v období 1-2/2014.  

Juniorský curling a UZPS 
Olympic Hopes 2014 

- VV, v souvislosti se zájmem svazu o uspořádání EJCC 2015, rozhodl, že svaz bude 
ČOV informovat, že se zříká pořadatelství 

- pro případ nezájmu uspořádat turnaj ze strany ostatních federací svaz zarezervuje v 
Plánu akcí ČSC pro sezónu 2014/15 termín pro Olympic Hopes 
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Využití parkoviště zdravotně postižených 

- VV schválil variantu, že o parkoviště bude o víkendech uvolněno k použití všem 
členům ČSC 

- VV pověřil VVO dohodnout s firmou Curling promo s.r.o. režim pro obsazování 
parkoviště o víkendech (s ohledem na stávající nájemní smlouvy, tj. snížení míst pro 
nájemníky o víkendech a jejich označení, apod.)  

 

Sout ěže a reprezentace 
MS seniorů  2014 

- VV schválil přihlášku týmu mužů a žen na MS seniorů 2014 

MS mixed doubles 2014 

- VV schválil návrh rozpočtu (80.000,- Kč) na účast týmu na MS MD 2014, který 
předložila ekonomická komise 

Využití boxů na košťata v Curling Aréně  

- VV schválil navrženou variantu optimalizace využití boxů  
- VV pověřil VVO zpracovat návrh optimalizace a projednat s Curling promo s.r.o. 

možnost výstavby dalších boxů 

Světová zimní univerziáda 2013 

- VV ČSC schválil, že panu Karlu Kubeškovi náleží za přípravu akademického 
reprezentačního týmu na zimní univerziádu 2013 odměna ve výši 10 000,- Kč a panu 
Kryštofu Chaloupkovi náleží za přípravu a vedení akademického týmu během zimní 
univerziády 2013 odměna ve výši 10 000,- Kč. 

Způsob úhrady tréninků juniorských reprezentací 

- VV schválil režim pro využití volných hodin v curling aréně: Každý juniorský 
reprezentační tým (tj. děvčata i chlapci) má právo čerpat bezplatně až 4 hodiny 
tréninku měsíčně ve volných hodinách v curling aréně Roztyly. 

Potisk, popř. našití nášivek sponzorů reprezentačních týmů 

- VV schválil režim úhrady potisku, resp. našití: v případě, že tým stihne dodat na svaz 
loga svých sponzorů v čase stanoveném reprezentační smlovou jsou tato loga 
zdarma natištěna na dresy firmou, která dresy vyrábí. V opačném případě si potisk, 
resp. Našití log hradí tým ze svých rozpočtových prostředků. 
 

Ekonomika 
Pojištění majetku ČSC a Curling promo s.r.o. 

- VV schválil předloženou nabídku ze strany ČUS na pojištění majetku na rok 2014  
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Komise 

Projednané body jednání 

Curlingová hala Roztyly 
Pronájem pozemku curlingové haly Roztyly 

- D. Šik informoval, že na nejbližší možný termín svolá první schůzku pracovní skupiny, 
která bude řešit ve spolupráci s VV možnosti postupu.  

Komunikace zahrani čí 
Kongres ECF při ME 2013 (Norsko) 

- D.Šik informoval o své účasti na kongresu 

Rozvoj curlingu a TMK 
Zájem ZS stadionu Třemošná o curling  

- MHO informoval o zájmu ZS o curling (tréninky postižených, pořádání turnajů). VV 
projednal a zástupci VV se v průběhu druhé půlky prosince vypraví do Třemošné na 
jednání. 

Koncepce rozvoje curlingu 

- MHO předložil VV návrh materiálu Koncepce rozvoje curlingu. DSI zaslal připomínky 
týkající se podrobnějšího zpracování aktivit následujících v období po ZOH s cílem 
využít zájmu veřejnosti (dny otevřených dveří na ZS mimo Prahu) a otázka priorit 
využití kapacit zimních stadionů a staveb specializovaných drah pro curling 

- Koncepce byla rozeslaná k připomínkám členům rozvojové komise.  
- MHO zapracuje připomínky a předloží materiál ke schválení na příštím zasedání VV 

ČSC. 

Sout ěže a reprezentace 
Organizace EJCC 2015 v Praze 

- VV projednal a přiklání se k variantě uspořádat EJCC 2015 v Praze. Definitivní 
stanovisko přijme VV na zasedání v lednu 2014 

MS seniorů 2014 

- VV projednal možnosti finančního příspěvku na účast týmů na MS 2014 
 
Software na generování rozpisů soutěží 

- VV vzal na vědomí, že software převezme svaz a následně zaplatí 

Juniorský curling a UZPS 
Juniorská komise  

- VVO informoval o proběhlém náboru dětí ze škol dne 13.11.2013 
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Legislativa  
Změny v občanském zákoníku  

- MPE informoval, že rozešle podrobnou informaci na curlingové kluby týkající se úprav 
stanov, řádů, apod. v souvislosti s novým obč. zákoníkem 

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

 


