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Předmět:  24. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              6. 10. 2014 18:00 – 22:00 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka,, M. Souček, V. Vojtuš 

 
Omluveni:  
 

P. Kovač,  P. Winkelbauer 
 

Hosté:  T.Válek (zástupce klubu RSC Zbraslav) 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  3. 11. 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 
Reklamní partnerství repre týmu vozíčkářů v sezóně 2014/15 

- ČSC rozhodl o uzavření smlouvy o generálním reklamním partnerství curlingového 
týmu vozíčkářů v sezóně 2014/2015.  

- Předseda ČSC se sešel se zástupci partnera a vozíčkářů. Veškeré reklamní aktivity 
budou realizované týmem vozíčkářů zastoupený R. Sudou. Zveřejnění partnera bude 
předcházet tisková konference.  

- zastoupení předsedy na tiskové konferenci se sponzorem vozíčkářů zajistí M.Souček 

Daňové přiznání za rok 2013 

- VV ČSC rozhodl o udělení odměny ve výši 3000,- Kč R. Havelkové za provedení 
daňového přiznání ČSC (r 2013). 

Kooptace člena VV ČSC 

- VV požádá kluby o předložení návrhů na kooptaci člena VV ČSC. Termín pro 
předložení návrhů bude do 31.10.2014. VV svolá 13.11. Radu předsedů klubů a 
oddílů. 

Datová síť v curlingové hale 

- VV projednal návrh na výběrové řízení na dodavatele úpravy datové sítě v curlingové 
hale a odsouhlasil jeho vyhlášení 
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Zastupování svazu do zahraničí 

- VV ČSC odsouhlasil do budoucna režim úhrad výjezdů (tj. svaz hradí pojištění, stravné 
a odměnu). Režim úhrad výjezdů platí pro oficiální reprezentanty svazu při kongresech 
WCF a členy komisí WCF, případně pro  cesty zástupců svazu, které jsou schváleny 
VV ČSC. 

 

Uvolnění ranních hodin pro tréninky v curlingové hale 

- VV rozhodl, že doporučí firmě Curling promo otevřít pro tréninky klubů středeční ranní 
hodiny 

Ekonomika 
Dotace od MŠMT ČR na rok 2015 

- VV ČSC požádal o dotace MŠMT ČR z programů I.-VII. 

 

Sout ěže a reprezentace 
EJCC 2015 

- VV vzal na vědomí prodloužení EJCC 2015 o jeden den (v důsledku vysokého počtu 
přihlášených týmů) a rozhodl, že předsedu svazu bude na slavnostním vyhlášení 
turnaje zastupovat P.Winkelbauer nebo V.Vojtuš 

ME muži, ženy 2014 

- VV schválil nominace týmů a trenérů (muži: J.Snítil, M.Snítil, J.Kitzberger, S.Mokriš, 
L.Klíma, trenér: Brian Gray, ženy: L.Klímová, K.Mulačová, K.Urbanová, Z.Hájková, 
K.Samueliová, trenér: D.Šik) 

- VV rozhodnul ve věci žádosti týmu mužů ve věci nominace a odměny trenéra:  
a) VV schválil nominaci trenéra 
b) VV konstatoval, že trenérovi přísluší odměna ve výši 15.000,- Kč. Cena letenky na 
ME a zpět je 5.950,- Kč, po odečtení storna letenky (trenér mužů neletí z Prahy) ve 
výši 2.000,- Kč svaz přispěje na letenku trenéra mužů částkou 3.950,- Kč.  

 

MS senioři a MS mixed doubles 2015 

- VV schválil odeslání přihlášky na MS mixed doubles 2015 
- VV rozhodl, že přihláška na MS seniorů 2015 bude odeslána až po podpisu smlouvy 

ze strany seniorských repre týmů 

Lékařské prohlídky reprezentantů v ISL 

- VV vzal na vědomí informaci od trenéra repre juniorů, že dva hráči nebudou 
absolvovat kontrolní vyšetření v ISL (byli vyřazeni z týmu, příp. jsou zraněni)  

- VV rozhodl, že hráči, kteří je zastoupí, budou v ISL absolvovat kompletní vstupní 
lékařskou prohlídku 
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Rozvoj curlingu a TMK 
Zpřístupnění systému DARTFISH pro trenéry 
 

- VV projednal, upravil a následně schválil pravidla pro využití 
 

Juniorský curling a UZPS 
Vrácení členských příspěvků individuálním členům ČSC 

- VV rozhodl, že členské příspěvky individuálních členů ČSC nad 18 let, kteří 
přestupují k 15.8. do klubů, nebudou vraceny 

Světová zimní univerziáda 2015 

- VV odsouhlasil za trenéra týmu mužů K.Kubešku, se kterým svaz uzavře smlouvu 
- tým začne od 13.10. trénovat na ledě 

Projednané body jednání 

Komunikace ČSC 
DAP WCF 

- DSI požádal WCF o čerpání DAP programu za účelem pořádání tréninků pro VŠ 
(podzimní semestr) a náborových akcí pro veřejnost pro mimopražské kluby 
(Jičín/Opočno).  

- WCF čerpání odsouhlasila 

Provoz v curlingové hale prosinec 2014 a leden 2015 

- VV projednal návrh provozu (dny pro tréninky reprezentací a klubů, přípravu ledu, 
prodloužení termínu EJCC 2015, posun ligy vozíčkářů na 10. – 12.1.2015) 

 

Rozvoj curlingu 
Návrh spolupráce s curlingovou halou na Zbraslavi 

- VV projednal se zástupcem RSC Zbraslav předložený návrh spolupráce, představy o 
budoucí spolupráci a možnosti vytížení haly na Zbraslavi 

Zájem OV Kataru o trenéra 

- VV vzal na vědomí, že TMK ČSC zařizuje oslovení a následné předložení CV 
zájemců o trénovaní  

Program olympijské solidarity MOV – pozice národního trenéra reprezentací 
 

- VV vzal na vědomí aktuální zájem 3 trenérů o pozici národního kouče 2014/15 
 
 



Český svaz curlingu 
Zápis jednání VV ČSC 

4 

 

 
 

 

Curling promo 
Informace o Curling promo 

- D. Šik informoval o výsledku hospodaření společnosti za období 2013/14 

Sout ěže a reprezentace 
Přijetí zahraničních týmů do Poháru ČSC juniorů 2014 

- VV projednal možnost účasti zahraničního týmu a konstatoval, že si dovede 
představit účast na základě výjimky navržené od SK ČSC a následně odsouhlasené 
VV 

Využití příspěvku ČOV – speciální projekty 

- VV projednal způsob využití příspěvku 

 

Curlingová hala Roztyly 
Jednání pozemek Roztyly  

- VV projednal návrh MHMP, D.Šik svolá schůzku pracovní komise k posouzení návrhu 
MHMP 

 

Ekonomika a juniorský curling 
Příspěvek od ČOV (loterijní peníze) 

- VV vzal na vědomí informaci o společném postupu Ekonomické a Juniorské komise 
ve věci příprav projektů na čerpání "loterijních peněz". Předběžně se komise dohodly 
na vytvoření nejméně třech na sobě nezávislých svazových projektech. 

 

Juniorský curling a UZPS 
Curling jako zápočtový sport pro VŠ 

- VV vzal na vědomí, že koordinátorem lektorů pro zimní semestr 2014/15 se stal 
J.Splavec 

Marketing a komunikace 
GOLDLINE Sponzor reprezentace 

- Společnost Goldline nabídla ČSC sponzoring reprezentačních týmů a možnost 
mimořádného nákupu curlingového materiálu za zvýhodněné ceny. VV rozešle na 
kluby nabídku s ceníkem a zajistí logistiku. 

 

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


