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Předmět:  18. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              7. 4. 2014 18:00 – 23:40 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka, M. Peška, V. Vojtuš, M. Souček,  

P. Winkelbauer 
 

Omluveni:  
 

P. Kovač 

Hosté:  K.Frederiksen, T.Král 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  5. 5. 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 

Curling Promo 
Termín údržby ledu 

- VV rozhodl (korespondenčně 2.4.) o termínu provedení údržby ledu (nalití nové 
vrstvy) v termínu 7.4. - 8.4. před finálovými turnaji MČRJ a MČR mužů a žen 

Ukončení sezóny 2013/14 

- VV odsouhlasil návrh Curling Promo o ukončení sezóny dne 22.5. 
- VV rozhodl o konání závěrečného jednodenního turnaje dne 23.5. - zamítnuto 

Doplnění reverzní osmózy – úprava kvality vody pro curlingový led 

- VV schválil návrh Curling Promo o doplnění reverzní osmózy o nákup mixbed kolony. 
Cenový limit 30.000,- Kč vč. DPH. 

 

Sout ěže a reprezentace 
Světová zimní univerziáda 2015 

- Česká asociace univerzitního sportu požádala svaz o okamžitou informaci, který tým 
svaz preferuje pro účast na SZU 2015. 
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- VV rozhodl o preferenci týmu mužů. Konečné slovo o tom, který tým případně na SZU 
2015 pojede, bude mít WCF, která na turnaj nominuje země podle aktuálního WCF 
World Rankings. 

-  
- Oblečení reprezentačních týmůVV pověřuje V. Vojtuše přípravou harmonogramu a 

podmínek výběrového řízení na dodavatele oblečení pro reprezentační týmy. Výběr 
nového dodavatele bude proveden do 31.8.2014.  

 

Rozvoj curlingu a TMK 
Coaching manual (autor. D.Rafael) 

- VV vzal na vědomí konečnou verzi materiálu, který bude v AJ verzi distribuován na 
trenéry a kluby. VV rozhodne na příštím zasedání o přeložení materiálu do ČJ. 

 „Speed trap“ – zařízení měření rychlosti kamenů 

- VV odsouhlasil nákup zařízení od D.Rafaela. Cenový limit 16.000,- Kč vč. DPH. 

Curlingový kemp Třesk 2014 

- VV schválil konání kempu Třesk včetně školení trenérů 

 

Juniorský curling a UZPS 
Komise pro akademický sport (AK ČSC) 

- VV schválil složení Komise ČSC pro akademický sport (K.Chaloupek, Š.Vojtuš). 
- VV schválil Jednací řád a Statut AK ČSC  

 

Marketing a komunikace 
Olympijský park Letná 

- VV schválil vyúčtování akce a zapracování do rozpočtu 2014 

 

Ekonomika 
Rozpočet 2014 

- VV schválil návrh rozpočtu podpory výkonnostních týmů mužů a žen 
- VV schválil klíč pro rozdělení příspěvku od ČOV na juniory a mládež v klubech 
- VV schválil úpravy struktury rozpočtu, např. rozšíření rozpočtu o středisko 12 

marketing 
- VV projednal a schválil návrh rozpočtu pro rok 2015 
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Odměny v ČSC a Curling promo 

- VV schválil návrh úpravy odměn poskytovaných z rozpočtu ČSC a prostředků 
společnosti Curling Promo (odměny trenérům SpS/SCM/VŠ, odměny instruktorům 
komerčních akcí).  

- VV pověřuje předsedu ČSC jednáním s jednatelem CP ve věci změny sazeb za práce 
instruktorů komerčních akcí v curlingové hale dle rozhodnutí VV ČSC (Odměny ČSC) 
ze dne 7.4.2014. 

 

Legislativní 
Valná hromada ČSC (31.5.2014) 

- VV schválil předložené materiály (Statut SRK ČSC, Herní a soutěžní řád MČR mužů 
a žen), které budou rozeslány klubům jako podklad k jednání Rady předsedů ČSC 

- VV rozhodl, že zbývající materiály (Jednací a volební řád VH ČSC, řády MČRJ a 
MČR žáků, Registrační řád ČSC, statuty SK a JK ČSC) bude schvalovat 
korespondenčně 

 

Projednané body jednání 

Rozvoj curlingu (TMK) 
Dotace na dny otevřených dveří 

- VV vyslechnul zprávu o konání propagační akce v Třemošné a rozhodnutí o výši 
finančního příspěvku odložil na příští zasedání 

Trenéři ČSC 

- VV projednal záměr vyhlášení výběrových řízení na pozice trenérů ČSC (akademici, 
šéftrenér juniorských reprezentací, vedoucí trenér SCM). O termínech výběrových 
řízení pro jednotlivé pozice rozhodne VV korespondenčně. 

 

Sout ěže a reprezentace 
Zpráva – systém soutěží 2014 – 2018 

- VV vzal na vědomí průběžnou informaci o výsledku průzkumu týkajícího se 
případných úprav systému MČR mužů a žen 

Lékařská vyšetření reprezentantů 

- VV projednal rozsah vyšetření a ceník služeb ISL 
- VV projednal problematiku očního vyšetření reprezentantů a další postup bude 

konzultovat se Zdravotní komisí ČSC 
- VV vzal na vědomí informaci, že svaz má k dispozici 6 míst v Centru pohybové 

medicíny. Reprezentanti zapsaní na těchto 6 míst mají po dobu 1 roku vyšetření 
v centru zdarma. 
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Legislativní 
Valná hromada ČSC (31.5.2014) 

- VV vzal na vědomí, že návrh na úpravu stanov ČSC v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem byl rozeslán na kluby 

 

Reprezentační smlouvy 

- VV vzal na vědomí, že byla dokončena úprava reprezentačních smluv k ME mužů a 
žen 

Juniorský curling a UZPS 
Koncepce rozvoje juniorského curlingu 

- VV sdělil své připomínky a požádal JK ČSC o konečnou úpravu koncepce a její 
opětovné předložení. VV koncepci na svém příštím zasedání schválí. 

o Odstranit termín „Reprezentace B“ (2. a 3. tým je v péči SCM) 
o Upřesnit harmonogram nasazení motivačních prvků pro juniorské týmy 

v curlingových klubech (opatření již v roce 2015 - odměny za umístění apod.) 
o Vypustit z koncepce návrhy represivních opatření (při neúčinnosti koncepce 

bude nutné v roce 2016 nebo 2017 nové vyhodnocení aktuálního stavu). 

Turnaj Olympic Hopes 2014 

- VV projednal možnosti pořádání turnaje v roce 2014 v ČR a kloní se k názoru, že 
turnaj je možné uskutečnit jen na ZS mimo Prahu. V tomto případě hrozí vysoká 
ztrátovost akce a tak svaz požádá ČOV o zvýšení příspěvku na pořádání turnaje. 

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

 

 

 

 

 


