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Předmět:  36. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              10. 8. 2015 18:00 – 21:45 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik, M.Hoferka, M.Souček, M.Vydra, V.Vojtuš , O.Kašťák, 

J.Létal 
 

Omluveni:  
 

- 
 

Hosté:  - 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  7. 9. 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 
Tréninkové hodiny klubů 

- VV schválil návrh pravidel úpravy plánu dlouhodobých tréninků (převody mezi týmy). 
- VV schválil výměnu tréninkových hodin mezi kluby v dlouhodobém plánu 2015/2016. 

Provoz curlingové haly 

- VV schválil - provoz haly bude zahájen dne 22.8.2015. V termínu 22.8. – 23.8. se 
uskuteční v hale repre camp. Dlouhodobé tréninky klubů budou v rezervačním 
systému zavedeny od 31.8.2015 (pondělí). Kluby mohou objednávat tréninky od 24.8. 
Provoz haly v podzimní části sezóny bude ukončen 22.12.2015 

Nový reprezentant ČSC ve WCF 

- VV nominoval místo J.Beránkové nového reprezentanta za ČSC na zasedáních 
kongresu WCF – Karolínu Frederiksen 

Volba místopředsedy ČSC 

- VV zvolil Marka Vydru novým místopředsedou ČSC 
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Okruhy pracovních činností a zodpovědností členů VV 

- VV přidělil oblasti, za které budou noví členové VV zodpovídat: 
J.Létal – ekonomika, Ekonomická komise ČSC 
O.Kašťák - pravidla, legislativa, Zdravotní komise ČSC, Komise rozhodčích ČSC 

Pozdní úhrada členských příspěvků – odvolání klubu SC Jedličkova ústavu  

- VV potvrdil rozhodnutí SRK ČSC týkající se penalizace klubů, které příspěvek 
uhradily se zpožděním 

Návrh odměny členům svazových komisí 

- VV schválil materiál pro stanovování odměn členům komisí. Na základě schváleného 
materiálu budou komisím přiděleny odměny za roky 2013 a 2014. 

 

Rozvoj curlingu, TMK 
Výběrové řízení na státního trenéra a trenéra pro program Olympijská solidarita 

- VV rozhodl, že nejprve oslovi Billa Tschirharta (vítěz řízení v roce 2014) zda jeho 
zájem o spolupráci stále trvá. V případě, že zájem mít nebude, vyhlásí svaz nové 
výběrové řízení 

Školení trenérů II.třídy v roce 2009 

- VV odsouhlasil návrh řešení předložený TMK ČSC, tj. vrátit J.Lubinovi školné v plné 
výši a zkrátit odměnu J.Snítilovi o 4.000,- Kč 

 

Sout ěže a Reprezentace 
MS mixy  2015 

- VV schválil nominaci týmu na MS ve složení: T.Válek, M.Mulač, K.Mulačová, 
H.Hájková  

MSJ „B“  2016 

- VV schválil odeslání přihlášky týmů na MSJ „B“ 2016  
- VV vyzval S.Frederiksena k předložení upřesněné nominace na MSJ „B“ 2016 

Vedoucí výpravy pro ME 2015 

- VV schválil na pozici vedoucího výpravy pana T.Egyháziho 

Zásady podpory reprezentačních týmů účastnících se MS seniorů a seniorek 

- VV schválil navrženou úpravu materiálu 
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Žádost repre týmu muži „B“ 

- tým požádal zda by mohl být jeho trenérem S.Frederiksen 
- VV odsouhlasil žádost týmu s podmínkou, že S.Frederiksen písemně prohlásí, že 

jeho spolupráce s týmem neohrozí jeho činnost trenéra u juniorských reprezentací 

Podněty SK ČSC 

- SK navrhla, aby na Zbraslavi mistrovské soutěže rozhodoval pouze jeden rozhodčí. 
VV konstatoval, že z důvodu nedostatku rozhodčích bude složité rozhodčí získávat, 
tzn. rozhodování jedním rozhodčím je možné. 

- SK požádala, aby MČR mixed doubles 2015 se hrálo také současně v curlingové 
hale na Zbraslavi. VV rozhodnutí odložil, ale současné konání i na Zbraslavi 
nedoporučuje. 

- SK požádala o zvýšení startovného do Poháru ČSC 2015. VV žádost zamítnul, neboť 
o výši startovného rozhodla Členská schůze 2015. 

Lékařské vyšetření reprezentací  

- VV odsouhlasil, že reprezentace mužů a žen absolvují v roce 2015 jen jedno 
zdravotní vyšetření 

- VV odsouhlasil, že všichni juniorští reprezentanti nominovaní na MSJ „B“ 2016 
absolvují v ISL i druhé lékařské vyšetření 

 

Marketing a komunikace 
Webové stránky svazu a Curling promo s.r.o. 

- VV projednal návrh na úpravu webových stránek (stránky ČSC a Curling promo 
budou sloučeny do jedněch stránek) a rozhodl, že bude vyhlášeno výběrové řízení na 
dodavatele stránek 

 

Rozhod čí, pravidla 
Překlad pravidel curlingu WCF 

- VV na základě výběrového řízení schválil nabídku M.Černovského na překlad 
pravidel 

Pořízení nového oblečení pro rozhodčí  

- z důvodu vyčerpání zásob navrhla KR rozhodčích pořídit nové oblečení  
- VV rozhodl, že bude dokoupeno jen chybějící oblečení   

 

Juniorský curling a UZPS 
Materiál „Pomoc mimopražským klubům s juniorskou základnou“ 

- VV s platností od 1.9.2015 schválil návrh zrušení materiálu. Nahrazují ho granty 
z prostředků loterií ČOV. 
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Příspěvky do SCM a SpS ČSC 

- VV schválil materiál, který stanovuje podmínky pro placení příspěvků 

Turnaj EjCCT Praha (11/2015) 

- VV schválil rozpočet turnaje. Hlavním organizátorem turnaje je K.Frederiksen. 

 

Projednané body jednání 

Organizace 
Hlavní úkoly VV ČSC pro období 2015/16 

- VV projednal a doplnil hlavní úkoly své činnosti pro období 2015/16 

Kongres WCF (Bělehrad, 2. – 6.9.2015) 

- VV vzal na vědomí, že ČSC budou osobně zastupovat D.Šik a K.Frederiksen 

Stanovy ČSC 

- VV projednal návrh potřebných úprav stanov jak je předložila Mgr.Kotrchová. 
K úpravě stanov se VV sejde na zvláštním zasedání. 

Ekonomika 
Příspěvky z loterií ČOV 

- VV vzal na vědomí informaci J. Létala, že po jednáních s vedením ČOV byl upraven 
klíč pro rozdělování prostředků získaných z loterií a přerozdělovaných ČOV a to tak, 
že bude zajištěno, aby každý svaz obdržel minimálně příspěvek ve výši 70 % 
předcházejícího roku.  Pro ČSC tato úprava znamená, že původně předpokládaný 
příspěvek bude navýšen o cca 300,- tis Kč. Dále VV ČSC diskutoval o dalším použití 
těchto prostředků a o rozdělení prostředků vyčleněných v rozpočtu ČSC pro čerpání 
na základě žádosti o grant předložených jednotlivými kluby a to v souladu s již 
schválenými grantovými programy. 

Marketing a komunikace 
CCT turnaj v Praze 

- VV vzal na vědomí informaci o možnostech pořádání CCT turnaje mužů v curlingové 
hale Roztyly (výhledově leden až únor 2017) 

Rozvoj curlingu 
Curlingová hala Zbraslav 

- VV vzal na vědomí informaci o stavu přípravy smlouvy mezi svazem a Centrem 
Třešňovka (pronájem haly pro soutěže pořádané svazem v sezóně 2015/16). Jednání 
o smlouvě povede ředitel Curling promo s.r.o. 

 



Český svaz curlingu 
Zápis jednání VV ČSC 

5 

 

 
 

 

Sout ěže a Reprezentace 
E.Kolčevská – plnění podmínek WCF pro možnost reprezentovat ČR 

- VV vzal na vědomí souhlasné stanovisko SK ČSC ve věci schválení možnosti 
reprezentovat ČR pro Ežen Kolčevskou 

Reprezentační kempy v srpnu a září 2015 

- VV vzal na vědomí informace M.Vydry 

Žádost WCF o kontakty na reprezentanty ČR 

- VV vzal na vědomí žádost WCF a pověřil D.Šika získáním bližších informací na 
kongresu WCF 

Zařazení turnaje mixed doubles na ZOH 2018 

- VV vzal na vědomí zařazení turnaje mixed doubles do programu ZOH 2018. K tématu 
se vrátí po skončení kongresu WCF.  

Juniorská reprezentace muži 

- VV vzal na vědomí, že novým asistentem u týmu juniorů je Michal Vojtuš 

Rozhod čí, pravidla, ZK ČSC 
Časomíra v hale Roztyly 

- VV vzal na vědomí informaci o aktuálním vývoji úpravy časomíry v hale do souladu 
s požadavky plynoucími z nových pravidel curlingu 

Rezignace členů komisí 

- VV vzal na vědomí rezignaci R.Adámkové ze ZK ČSC. O.Kašťák osloví možné 
adepty na předsedu komise. 

Juniorský curling a UZPS 
Organizátor VŠ hodin pro sezónu 2015/16 

- VV vzal na vědomí, že se organizátor hledá  

Olympic Hopes 2015 a 2016 

- Olympic Hopes 2015 se neuskuteční, týmy odpovídající věkové kategorie se zúčastní 
v roce 2015 turnaje v SRN 

- Olympic Hopes 2016 – pro uskutečnění v 3/2016 chybí jen formální potvrzení ze 
strany zemí V4 

Reprezentace na YOG 2016 (trenér, nominace týmu) 

- VV vzal na vědomí informaci, že pozice trenéra je předjednaná se S.Frederiksenem. 
Definitivní nominaci trenéra odsouhlasí VV na svém příštím zasedání. 

 


