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Předmět:  35. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              1. 6. 2015 18:00 – 21:20 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik, M.Hoferka, M.Souček, M.Vydra, J.Létal, O.Kašťák 

 
Omluveni:  
 

  V.Vojtuš 
 

Hosté:  T.Válek a V.Reitmajer (Centrum Třešňovka z.s.), Š.Vojtuš (odvolání CC 
Savona H) 

  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  29. 6. 2015 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

Program jednání 
1) Návrhy k projednání po oblastech viz program jednání 
2) Kontrola úkolů 

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Organizace 
Účast K.Kubešky (člen komise WCF) na zasedáních WCF 

- VV stanovil podmínky pro účast K.Kubešky na zasedáních WCF: 
a) Svaz uhradí stravné a pojištění. Svaz nebude vyplácet odměnu, neboť o účast K. 

Kubešky požádala WCF. 
b) Před výjezdem podá K. Kubeška vysvětlení ohledně přínosů účasti na jednání 

komise WCF pro ČSC. 
c) Po návratu z kongresu VV ČSC požaduje předložení zprávy o účasti na jednání 

komise WCF. 

Stanovisko k informaci ČUS k dotaci na údržbu a provoz sport. Zařízení 

- svaz umožní dotaci čerpat v souladu s účelovým určením vydaným MŠMT ČR 

Žádost klubu Centrum Třešňovka o přijetí do ČSC 

- VV projednal žádost o přijetí a rozhodl klubu Centrum Třešňovka přijmout do ČSC 

Rozvoj curlingu, TMK 
Nominace trenérů na WCF Elite Coach Symposium, Östersund, Sweden - srpen 2015 (svaz 
může nominovat jednoho trenéra) 
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- VV vzal na vědomí, že o účast na symposiu projevily dva zájemci (K,Kubeška a 
S.Frederiksen) a rozhodl, že svaz na symposium nominuje S.Frederiksena. 
Současně svaz požádal WCF, aby mohl nominovat i K.Kubešku. 

Sout ěže a Reprezentace 
Odvolání týmu CC Savona H proti rozhodnutí SK ČSC 

- tým CC Savona H se odvolal k VV ČSC proti rozhodnutí SK ČSC ze dne 29.5.2015 
(SK zamítla dodatečné zařazení týmu do kvalifikačního turnaje o ME 2015 na místo 
odstoupivšího týmu Liboc 1) 

- VV odvolání projednal a potvrdil rozhodnutí SK ČSC ze dne 29.5.2015 

Kval. MS vozíčkáři 2015, ME muži a ženy 2015 

- VV schválil odeslání přihlášek na ME 2015 a na kval. MS vozíčkáři 2015  

Vedoucí výpravy pro ME 2015 

- VV projednal problematiku a rozhodl: 
a) svaz osloví s nabídkou T.Egyháziho 
b) svaz současně vypíše výběrové řízení na pozici vedoucího výpravy 

Účast týmu mixed doubles na Zimních hrách 2015 (Nový Zéland) 

- VV projednal žádost zástupce repre týmu mixed doubles O.Miholy a rozhodl, že účast 
týmu na zimních hrách nepodpoří 

MS seniorů 

- VV projednal skutečnost, že závazné pokyny pro MČR seniorů ani Herní a soutěžní 
řád MČR seniorů neřeší problematiku identifikace týmu s ohledem na jeho případnou 
účast na MS 

- VV rozhodl s okamžitou platností, že případné problémy s identifikací seniorských 
týmů budou řešeny podle platných pravidel pro identifikaci týmu (viz. Soutěžní řád 
MČR mužů a žen) 

E.Kolčevská – plnění podmínek WCF pro možnost reprezentovat ČR 

- VV projednal stav plnění podmínek a rozhodl požádat E.Kolčevskou zaslání dokladu, 
který potvrzuje, že jste v období od 6.9.2013 do 22.9.2014 měla v České republice 
povolený dlouhodobý pobyt. 

MS mixy 2015 – změna v nominaci 

- VV vzal na vědomí informace: 
a) vítězný tým MČR mixy 2015 odmítnul reprezentaci 
b) o reprezentaci projevily zájem týmy na 2. a 3.místě MČR 2015 

- VV rozhodl nominovat na MS mixy 2015 tým Zbraslav H (2.místo v MČR 2015) 

Překlad pravidel curlingu WCF 

- VV rozhodl o vyhlášení výběrového řízení na překlad pravidel (termín podání nabídek 
22.6.) 
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Juniorský curling a UZPS 
Mezinárodní turnaj juniorů (Roztyly, 11/2015) 

- VV rozhodl pověřit K,Frederiksen zahájením příprav na organizaci turnaje, pro který 
je CH Roztyly blokován termín 13. – 15.11.2015 

Curlingová hala Roztyly 
Jednání pozemek Roztyly  

- DŠI a MHO informovali o posledních jednáních na Magistrátu hl.m. Prahy (cena za 
pozemek, možnosti úhrady) 

- VV rozhodl, že svaz oficiálním dopisem požádá magistrát o splátkový kalendář 

 

 

Projednané body jednání 

Organizace 
Okruhy pracovních činností a zodpovědností členů VV 

- VV projednal oblasti, za které budou noví členové VV zodpovídat. Definitivní 
přidělení, resp. přesun činností projedná VV na svém příštím zasedání. 

Rezignace členů komisí 

- VV vzal na vědomí rezignaci R.Podleny (z EK ČSC) a J.Sedláře (z SK ČSC) 

Jednací řád VV ČSC  

- VV projednal jednací řád svých zasedání 

Návrh odměny členům svazových komisí  

- VV projednal návrh DSI na stanovování odměn členům komisí a odložil rozhodnutí na 
své příští zasedání 

Curling Promo 
Oprava termistorové ochrany kompresorů chlazení 

- VV vzal na vědomí informaci, že kladná revizní zpráva bude vydána i bez ochrany 
strojovny prostřednictvím termistorové ochrany (kompresory jsou chráněny jiným 
způsobem) 

Spotřeba elektrické energie 

- DSI informoval o krocích, které povedou ke snížení nákladů za elektrickou energii 

 

 



Český svaz curlingu 
Zápis jednání VV ČSC 

4 

 

 
 

 

Marketing a komunikace 
Blog na webu svazu 

- VV projednal možnosti zveřejňování zpráv z účasti týmů ČR na vrcholných soutěžích 
na blogu na stránkách svazu resp. na facebooku 

Spolupráce s firmou Goldline v sezóně 2015/16 

- VV projednal možnosti spolupráce 

Rozvoj curlingu 
Turnaj Challenger Series - Curling Champions Tour v Praze 

- VV projednal možnosti konání turnaje mužů a pověřil MSO zjištěním podmínek za 
jakých lze turnaj uspořádat (výše prize money, termín konání, apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


