
Český svaz curlingu 
Zápis jednání VV ČSC 

1 

 

 
 

 

 

Předmět:  22. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              11. 8. 2014 18:00 – 22:05 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka, P. Winkelbauer, V. Vojtuš, M. Peška 

 
Omluveni:  
 

P. Kovač, M. Souček 
 

Hosté:  L.Kotrchová, právní zástupce ČSC 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  1. 9. 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 

Komunikace a Curling promo 
Instalace odvlhčovacího zařízení do curlingové arény 

VV vzal na vědomí zprávu od správce curlingové haly (není jisté, zda řešení navržené 
projektantem je vhodné) a rozhodnul odložit instalaci zařízení. VV dále konstatoval, že 
zpracování základní nabídky vhodné technologie bylo dohodnuto na pravidelné čtvrtletní 
schůzce s Curling Promo (viz zápis ze dne 30.1.14) s termínem předložení na konci března 
2014. Dosud se však přes urgence, opakované odklady termínů a značné úsilí v posledních 
týdnech nepodařilo návrh technologie použitelný pro žádost o dotaci zajistit. 

VV rozhodl o přípravě žádosti o státní dotaci na koupi kamenů. 

Juniorský curling a UZPS 
Pořádání turnaje Olympic Hopes 2014 

- VV odsouhlasil návrh SK ČSC na termín konání 5. – 7.12.2014 

Zásady pro přidělování mládežnických tréninků v curling aréně Roztyly 

- VV schválil úpravu zásad s platností od 11.8.2014 

Sout ěže a reprezentace 
Přihláška reprezentačního týmu juniorek na MSJ 2015 

- VV schválil přihlášku 
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Týmový kouč repre muži a mixy 

- VV schválil za týmového kouče repre mixy S.Frederiksena 
- VV ČSC bere na vědomí informaci, že tým mužů neoznámil v termínu 31.7.2014 

osobu týmového trenéra.  

Rozvoj curlingu a TMK 
Hlavní trenér SCM 

- VV vzal na vědomí, že výběrového řízení se zúčastnil V.Vojtuš, V.Černovský a 
J.Snítil  

- VV vybral na pozici hlavního trenéra SCM Jiřího Snítila, se kterým svaz uzavře 
smlouvu  

 

Legislativní 
Výběrové řízení na právní zastupování ČSC 

- VV schválil za právního zástupce ČSC advokátku Lucii Kotrchovou z advokátní 
kanceláře Volf a partneři. Smlouvu za svaz podepíše D.Šik a P.Winkelbauer.  

 
Sídlo ČSC 

- v souvislosti s registrací nových stanov VV schválil, že sídlo ČSC bude nadále na 
Strahově v sídle ČUS. Svaz požádá ČUS o předložení návrhu smlouvy. VV vzal na 
vědomí, že poplatek za užívání sídla bude cca 1.200,- Kč/měsíc  (obsahuje 1.000,- 
Kč za užívání adresy a 200,- Kč za užívání podatelny). 

Marketing a komunikace 
Prezentace sponzorů na stránkách www.curling.cz a v hale 

- VV schválil, že MK ČSC prověří smluvní podmínky pro umístění log na webu svazu 
v curlingové aréně 

 

Projednané body jednání 

Komunikace ČSC 
Zánik curlingového klubu 

- VV vzal na vědomí zánik klubu CC Aritma 

Valná hromada ČUS 

- VV vzal na vědomí, že dne 27.9.2014 se uskuteční VH ČUS 
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Rozvoj curlingu 
Jednání s ČOV 

- D. Šik informoval o průběhu jednání s gen. sekretářem ČOV Petrem Graclíkem ve 
věci zařazení curlingu do projektu revitalizace sportovních center. Curling bude 
součástí podkladů k projednání vládě ČR (srpen).  Předběžný odhad realizace 
nejdříve 2020. Prioritou jsou „záchranné aktivity“ současných sportovišť. 

Šéftrenér juniorských reprezentací 

- VV vzal na vědomí, že asistenty šéftrenéra jsou K.Frederiksen (juniorky) a P.Horák 
(junioři) 

- VV vzal na vědomí, že šéftrenér:  
a) dodal časový harmonogram akcí juniorských reprezentačních týmů 
b) předložil rozpočty obou juniorských repre týmů 

Pronájem ledu v curling aréně pro mimopražské kluby 

- VV projednal možnosti pronájmu ledové plochy  

Čerpání DAP prostředků od WCF 

- VV projednal možnosti čerpání  

Výběrové řízení na pozici národního trenéra reprezentací 

- VV projednal stav přípravy na vyhlášení řízení 

Curling v Třemošné  

- VV projednal aktuální situaci kolem možnosti založení curlingového klubu 
 

Curling promo 
Informace o Curling promo 

- D. Šik informoval o stavu stěhování sídla společnosti na Prahu 4 - Roztyly 
 

Juniorský curling a UZPS 
Akademický sport 

- VV projednal stav organizace výuky studentů VŠ ve školním roce 2014/15 
 

Sout ěže a reprezentace 
Příprava výběrového řízení na dodavatele reprezentačních dresů 

- řízení bude vypsáno do konce října 2014 

Světová zimní univerziáda 2015 

- VV vzal na vědomí informaci od WCF, že univerziády se zúčastní tým mužů ČR 
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- VV projednal potřebu opět vyhlásit výběrové řízení na pozici trenéra akademické 
reprezentace 

Pojištění reprezentací 

- VV projednal pravidla pojišťování výjezdů výprav. Podmínky budou zapracovány do 
smlouvy s reprezentacemi. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


