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Předmět:  42. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              7. 3. 2016 18:00 – 22:20 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik, M.Hoferka, M.Souček, M.Vydra,  V.Vojtuš, M.Souček 
 
Omluveni: 
 

 
O.Kašťák J.Létal 

Hosté:   K.Chaloupek (Zdravotní komise ČSC) 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  4. 4. 2016 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 a Curling promo 
Členská schůze ČSC 2016 

- VV odsouhlasil program  ČS ČSC (28.5.2016) a projednal materiály, které by měly 
být předloženy ke schválení (Plán akcí ČSC 2016/17, Rozpočet ČSC 2016, Herní řád 
MČR mužů a žen). VV předpokládá volbu chybějícího člena Disciplinární komise 
ČSC. 

Rada předsedů klubů a oddílů sdružených v ČSC 

- VV ČSC schválil termín konání rady: 21.4.2016, curlingová hala, učebna nad ledem 

Vízum pro státního trenéra 

- VV korespondenčně odsouhlasil cestu B.Askewa do Kanady za účelem získání tzv. 
superlegalizace, tj. výpis z trestního rejstříku (13. – 19.2.2016) 

- VV vzal na vědomí cestu B.Askewa na kanadskou ambasádu v Berlíně (letadlem, 14. 
– 15.3.2016) 

- VV vzal na vědomí, že ČSC složil na účet B.Askewa potřebný minimální zůstatek na 
jeho účtu ve výši 130.000,- Kč a to formou půjčky 

Daňové přiznání ČSC 

- VV odsouhlasil, že daňové přiznání zpracuje K.Havelka 
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Netěsnící deskový výměník ve strojovně haly, oprava čerpadla v úpravně vody 

- VV doporučil Curling promo s.r.o. řešit opravu výměníku pořízením nového 
deskového výměníku (cca 120.000,- Kč) 

- VV vzal na vědomí, že bude provedena oprava čerpadla (cca 25.000,- Kč) 

Volné finanční prostředky na účtech Curling Promo s.r.o. 

- VV doporučuje uložit volné finanční prostředky na účtech Curling Promo na 
termínované účty.  

Odměnu členovi Dozorčí rady Curling Promo s.r.o. 

- VV schvaluje odměnu členovi Dozorčí rady Curling Promo Romaně Havelková za 
práce spojené s kontrolu FU Praha 4. Výše odměny 15.000 Kč.   

 

Rozvoj curlingu 
Kurz instruktorů IV.třídy 

- VV rozhodl, že licence instruktora IV.třídy nebude udělována organizátorům a 
instruktorům komerčních akcí 

Přijetí nového klubu do ČSC 

- VV rozhodl o přijetí klubu CC Kamenný Újezd za člena ČSC 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Vyhlášení výběrového řízení na trenéra reprezentace akademiků 

- VV ČSC rozhodl, že svaz vyhlásí výběrové řízení 

Výpadek el.proudu při MČR 2015/16 (hala Třešňovka, 17.1.2016) 

- VV rozhodl, že s ohledem na fakt, že se operativně podařilo najít vhodné termíny pro 
dohrání neuskutečněných utkání, nebude ČSC nárokovat žádné náhrady po 
organizátorech hracího dne MČR. 

Nastavení odměny pro trenéry týmů 

- VV schválil odměny trenérům týmů na MS mixed doubles (20.000,- Kč + 1/6 odměny 
za umístění) a na YOG (20.000,- Kč) 

Speciální lékařská vyšetření reprezentací 

- VV si vyslechnul návrhy předsedy ZK ČSC K.Chaloupka a rozhodl: 
a) od sezóny 2016/17 nebudou speciální vyšetření absolvovat juniorští reprezentanti 
b) absolvování speciálního vyšetření včetně pravidelných návštěv fyzioterapeuta 

bude nabídnuto vítězným týmům MČR mužů a žen (státní trenér vybere ještě 
jeden vhodný tým) a vítězi MČR mixed doubles 
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c) podmínkou pro absolvování speciálního vyšetření je plná spolupráce s lékaři a 
dodržování pravidel daných koncepcí speciálních lékařských vyšetření 

d) speciální vyšetření budu probíhat v Centru sportu MV ČR 
e) o navýšení rozpočtu na prohlídky reprezentací na 150.000,- Kč 

- na základě rozhodnutí VV K.Chaloupek zpracuje koncepci speciálních lékařských 
vyšetření 

 

Juniorský curling a UZPS 
Šéftrenér juniorských reprezentací 

- o místo šéftrenéra projevili zájem dva kandidáti: K.Kubeška a B.Askew 
- VV projednal předložené koncepce a rozhodl pozvat kandidáty na zasedání VV ČSC 

dne 4.4.2016 

Smlouva o výkonu funkce vedoucího trenéra zápočtového curlingu (J.Splavec) 

- VV odsouhlasil znění smlouvy včetně odměňování vedoucího trenéra 
- VV projednal možnosti úpravy odměňování trenérů 

 

Marketing 
Reportáž na kanálu Sport 5 
 

- VV projednal a odsouhlasil nabídku Sport 5 na realizaci reportáže o curlingu. Scénář 
k reportáži zpracuje M.Souček.  

 

Turistické známky 

- VV odsouhlasil výrobu 300ks turistických známek s tematikou curlingové haly a ČSC 

Materiál od firmy Goldline 

- VV projednal a odsouhlasil, že svaz rozešle na curlingové kluby nabídku firmy 
Goldline. Svaz zajistí evidenci objednávek klubů a následně objedná materiál u firmy. 

Projednané body jednání 

Organizace 
Curlingová hala – pozemek 

- M.Hoferka na základě jednání na stavebním odboru MČ Praha 11 informoval  dalším 
postupu při zajištění změny charakteru stavby z dočasné na trvalou (setkání se 
starostou MČ Praha 11, jednání na Magistrátu hl.m.Prahy – smlouva o smlouvě 
budoucí) 
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Valná hromada ČUS  

- VV vzal na vědomí termín konání 23.4.2016. O zástupci svazu rozhodne na svém 
příštím zasedání. 

Světová kvalifikace o ZOH 2016 

- VV projednal možnosti pořádání kvalifikace v ČR. První návrh rozpočtu zpracovali 
D.Šik, T.Egyházi a M.Souček. 

- M.Souček vyzve marketingovou agenturu k předložení nabídky na zajištění 2 mil. Kč 
do příjmové části rozpočtu akce 

- D.Šik projedná možnost pořádání na zasedání WCF dne 2.4.2016 (Basilej) 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Plán akcí ČSC 2016/17 

- M.Vydra informoval o stavu přípravy „Plánu akcí ČSC 2016/17“ (počet turnajů v hale 
Zbraslav, možné termíny konání finálového turnaje MČR mužů a žen 2016/17, atd.) 

Nepovolené typy košťat 

- VV projednal oficiální stanoviska vydaná WCF a o zákazu nepovolených typů košťat 
v soutěžích pořádaných svazem rozhodne korespondenčně do 10.3.2016 

Dotaz SK ČSC na možnost uspořádání MČR mixy 2016 na ZS v Bystřici nad Pernštejnem 

- VV konstatoval, že Plán akcí ČSC 2015/16 neurčuje konkrétní místo konání turnaje a 
tak nic nebrání SK ČSC prověřit ZS v Bystřici nad Pernštejnem a zjistit podmínky na 
ZS (je VZT, zázemí haly, kondenzace vody na plášti haly, atd.), možnosti ubytování a 
stravování, atd. 

- VV konstatoval, že stejně jako v minulosti bude organizátorům poskytnut příspěvek 
na pořádání turnaje ve výši startovného vybraného od přihlášených týmů 

Světová zimní univerziáda 2017 

- VV vzal na vědomí, že svaz zarezervuje vybavení pro případnou účast českých týmů 

 

Rozvoj curlingu 
Pořádání trenérského kurzu pod vedením B.Askew 

- VV vzal na vědomí, že se uskuteční v curlingové hale dne 25.3.2016  

Návrh na úpravu statut TMK ČSC 

- VV projedná navrženou úpravu statutu na svém příštím zasedání 
 

 

 


