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Předmět:  10. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              12.8.2013 18:50 – 21:00 Místo:  Mělník (místo konání výcvikového 

soustředění curlingu) 
 
Přítomní:  D. Šik, P. Winkelbauer, V. Vojtuš, M. Hoferka, M. Souček 
Omluveni:  P. Kovač, M.Peška 
Hosté:   
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  Zápis z jednání mezi D. Šikem a K. Kubeškou dne 8.8.2013 

 
  
Příští jednání:  9.9.2013 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

Program jednání 
1) Návrhy k projednání po oblastech viz zaslaný program jednání dne 11.8. 
2) Kontrola úkolů 

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Komunikace zahrani čí 
VV rozhodl o účasti předsedy VV ČSC na Kongresu WCF od 1.9. do 2.9.  

VV rozhodl o změně zástupců pověřených jednáním ve WCF – D. Šik a J. Beránková 

Marketing a komunikace 
Marketingová agentura 

- VV schválil návrh dopisu, kterým budou osloveny marketingové agentury. 

Sponzor (P. Chládek) 
- VV schválil nabídkový materiál, který bude prostřednictvím P. Chládka předložen 

případnému sponzorovi.  

Juniorský curling a handicapovaní sportovci 
VV rozhodl, že svaz se nezúčastní festivalu sportu pro děti Sporťáček 

Sout ěže a reprezentace 
Tréninky reprezentace 

- VV rozhodl, že v rámci repre kempu (24. – 29.8.) mohou repre vozíčkáři a týmy 
umístěné na 2. místě v MČR mužů a žen 2012/13 trénovat zdarma 
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Projednané body jednání 

Obecné 
Cíle a priority VV ČSC 

- jednotliví členové VV ČSC informovali o svých prioritách a cílech, kterých by chtěli 
ve své oblasti dosáhnout 

Jednací řád VV ČSC, předložil D. Šik 
- VV ČSC projednal připomínky k návrhu Jednacího řádu VV ČSC 

Komunikace zahrani čí 
Návrh řešení v otázce zastupování na Kongresu WCF, předložil D. Šik  

- Kongres WCF (Kodaň, Dánsko) se uskuteční ve dnech 30.8.-3.9. 
- VV ČSC projednal varianty účasti předsedy VV ČSC: A) v plném rozsahu, B) 

v rozsahu na dobu konání valné hromady WCF od 1.9. do 2.9., C) neúčast 
předsedy VV ČSC.  

- Jednání Kongresu se zúčastní K. Kubeška v pozici člena komise WCF (náklady 
na pobyt a dopravu hrazeny WCF). 

Curling Promo s.r.o. 
D.Šik informoval o schůzce s jednatelem Curling Promo s.r.o. K. Kubeškou 

- Podstatným bodem jednání byla otázka účasti na Kongresu WCF a nastavení 
způsobu komunikace mezi předsedou VV ČSC a jednatelem Curling Promo 

Rozvoj curlingu 
Rozvojová komise ČSC 

- VV vzal na vědomí, že o práci v rozvojové komisi projevili zájem V.Hubálek (CC 
RIPER) a O.Bodlák (CC Jičín), jako konzultant bude přispívat J.Lubina. 
 

Pracovní náplň státního trenéra Daniela Rafaela  
- VV projednal možnosti pomoci státního trenéra D.Rafaela i dalším týmům a 

hráčům 
 

Reklamace střechy curlingové haly Roztyly  
- M. Peška zaslal členům VV návrh řešení reklamace střechy 
- M. Hoferka převzal podklady k přípravě dalších případných reklamací 

rekonstruované střechy curlingové haly 

Marketing a komunikace 
Informace v oblasti marketingu  

- Firma Goldline má stále zájem formou materiálu sponzorovat reprezentace ČR 
 
Marketingová komise 

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

- VV projednal akci „10 let curlingu na Praha 11“ v rámci, které bude poděkováno 
úspěšným reprezentantům. M.Souček bude kontaktovat MČ Praha 11 
s programem akce konané dne 15.9.2013. 

Juniorský curling a UZPS 
V .Vojtuš informoval o očekávaném vstupu curlerů – vozíčkářů mezi individuální členy ČSC 
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V. Vojtuš informoval o změně termínu Školení trenérů SCM a SpS ČSC s D.Rafaelem na 14. 
– 15.9.2013) 

Sout ěže a reprezentace 
VV vzal na vědomí informaci České asociace univerzitního sportu, že na Univerziádu 2013 
skoro jistě nepojede tým žen (definitivně bude potvrzeno 28.9.).  
 
VV vzal na vědomí informace, že vítězný tým žen MČR seniorů 2013 bude republiku 
reprezentovat na MS seniorů 2014. 
 
P. Winkelbauer informoval o průběhu přípravy akreditací na ZOH 2014 
 
VV doporučil modrý základ pro repre dresy pro sezónu 2013/14 
 
Svaz nebude přihlašovat jeden tým na turnaj CCT žen do Bernu v lednu 2014, neboť žadatel, 
tým Zbraslav W, se sám na turnaj přihlásil 

Legislativa  
Legislativní komise ČSC 

- VV vzal na vědomí, že M. Peška již oslovil curlingovou veřejnost s nabídkou práce 
v Legislativní komisi ČSC 

 


