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Předmět:  52. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              6. 2. 2017 18:00 – 20:30 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik,  M.Vydra,  J.Létal,  M.Hoferka, V.Vojtuš, M.Souček 
 
Omluveni: 
 

 
 O.Kašťák 

Hosté:   T.Plíšková (MS ženy 2017) 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  6. 3. 2017 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 
Organizace OQE 2017 

- VV korespondenčně schválil uzavření smlouvy mezi ČSC s WCF o zajištění 
organizace OQE 2017 

- VV vzal na vědomí informaci o stavu příprav (informační schůzka dne 16.2.2017, 
přípravný výbor, jednání se ZS Košutka, atd.) 

- VV vzal na vědomí, že na MS ženy 2017 se jedou s organizací turnaje seznámit dva 
zástupci ZS Košutka. Svaz bude oběma hradit ubytování. Zástupci ZS Košutka hradí 
letenky a ostatní osobní pobytové výdaje. 

Adult camp WCF 2017 

- VV schválil termín konání campu (21. – 24.8.2017, hala Roztyly) 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Týmoví trenéři reprezentací žen „A“ a „B“ před MS 2017 

- VV korespondenčně, na základě doporučení TMK ČSC, schválil týmové trenéry 
K.Kubešku („A“ - Liboc 3) a V.Vojtuše („B“ - PLC Ledo) 

Světová zimní univerziáda 2017 

- VV korespondenčně schválil: 
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a) změnu struktury rozpočtu repre týmu pro univerziádu (posílení pořízení materiálu 
na úkor VT) a pořízení redukované sady dresů pro 6. Hráče - náhradníka 

b) nominaci týmu ve složení: L.Klíma, M.Černovský, J.Splavec, S.Mokriš, M.Jurík, 
J.Ťuík – náhradník, K.Kubeška – trenér 
 

MS ženy 2017 

- VV schválil sponzory týmu: firmy Bohemia Finance a Katko 
- VV schválil, na základě doporučení ZK ČSC, úhradu místenky pro A.Kubeškovou 

v letadle při letu do a z Pekingu. Místenku pro K.Kubešku uhradí K.Kubeška, resp. 
tým žen 

- VV revokoval své rozhodnutí z 5.12.2016 a: 
a) odsouhlasil, že na MS nebude přítomen vedoucí výpravy. Práci vedoucího 

výpravy přebírá K.Kubeška. 
b) rozhodl, že se turnaje zúčastní (ve dnech 16. – 26.3.2017) fyzioterapeutka týmu 

slečna Eva Králová, které svaz uhradí dopravu, ubytování, pojištění a stravné  
c) VV pověřil MVY zpracováním pravidel pro počty členů výpravy na MS, ME 

s ohledem na počet zúčastněných týmů, účast státního trenéra, atd. 

Výběrové řízení na dodavatele repre dresů pro období 2017 – 2022 

- VV ČSC bere na vědomí doporučení výběrové komise ve věci vítěze výběrového 
řízení na reprezentační dresy, společnosti Atex, spol.s.r.o. 

- VV korespondenčně schválil nového dodavatele repre dresů – společnost Atex spol. 
s r.o. 

Finanční příspěvky na VT pro týmy, které se zúčastní MS ženy a mixed doubles 2017 

- VV korespondenčně schválil navýšení příspěvku na VT: 
a) pro repre tým mixed doubles na 50.000,- Kč 
b) pro repre tým ženy na 100.000,- Kč 
 

Výzva ČOV ve věci názvu reprezentací (Česká republika vers. Česko) 

- VV podpořil název Česká republika 

Termín kvalifikace pro MS ženy 2017 

- VV na základě doporučení SK ČSC korespondenčně rozhodl, že nevyhoví žádosti 
klubu CC Savona o posun termínu konání kvalifikace (důvodem žádosti byla 
termínová kolize s MSJ „B“ 2017) 

 

Juniorský curling a UZPS 
Prodloužení posledního turnaje žákovské a juniorské ligy ČSC 2016/17 

- VV schválil, na základě požadavku JK ČSC, prodloužení posledního turnaje J a Ž ligy 
2016/17 (8. – 9.4.2017, hala Zbraslav) o pátek 7.4.2017 od cca 15,00 hod. a 
korespondenčně schválil navrženou cenu pronájmu 
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Hodnocení trenérů mládeže za rok 2016 

- VV korespondenčně schválil hodnocení trenérů S.Frederiksena a B.Askew, které 
bude předloženo na Český olympijský výbor  

Olympic Hopes 2017 (Praha) 

- VV korespondenčně schválil J. Snítila na post hlavního kouče českého zastoupení na 
Olympic Hopes 2017 

- VV vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu organizace turnaje, nominaci týmů 
ČR, celkovém počtu přihlášených týmů a výběru dresů pro týmy ČR 

Žádosti klubů o přidělení grantů z loterií 

- VV schválil na doporučení JK ČSC přidělení grantu klubu CC Savona z programu 1 

 

Rozvoj curlingu 
Žádost CC RIPER o rolbu a kameny 

- VV odsouhlasil poskytnutí rolby Thompson a nových handlů na jednu sadu kamenů 
(zajistí Curling promo s.r.o.) 

 

Projednané body jednání 

Organizace a Curling promo 
Provozní věci Curling promo 

- VV vzal na vědomí informace o opravách a údržbě v curlingové hale (chladicí 
zařízení, úpravna vody, vyhřívání haly – plynový kotel) 

- VV vzal na vědomí informaci týkající se pravidel pro rušení dlouhodobých tréninků 
 

Marketing a komunikace 
Web svazu 

- VV vzal na vědomí informace o aktuálním stavu údržby stránek 

 

Ekonomika 
Příspěvky od ČOV 

- VV vzal na vědomí informaci, že počínaje rokem 2017 již nebude ČOV dávat 
příspěvky na trenéry mládeže, zdravotní program, přípravky Nutrend, atd. ČOV bude 
podporovat přednostně úspěšné sportovce, tj. medailové 
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Rozpočet ČSC 2017 

- VV odložil projednání návrhu rozpočtu na své příští zasedání 

 

Sout ěže a Reprezentace 
MČR mixy 2017 

- VV vzal na vědomí informaci, že se turnaj v Jičíně, přes nízký počet přihlášených 
týmů (18), uskuteční 

- VV doporučuje SK ČSC, vzhledem k očekávané rozdílné kvalitě kamenů na 
jednotlivých drahách, zařadit do herního rozpisu čas na tréninky týmů 

- Pro MČR Mixy Curling Promo zajistí svoz kamenů z Trutnova. Kameny budou 
doplněny o další 1-2 sady kamenů z Prahy (sklad). 

Zhodnocení účasti týmů MSJ „B“ 2017 

- VV vzal na vědomí zprávu státního trenéra 
 
 

Rozvoj curlingu 
Koupě pozemku pod halou Roztyly 

- VV vzal na vědomí informaci o aktuální stavu žádosti o koupi pozemku a o 
připravované schůzce s novým starostou Městské části Praha 11 

Využití svazového materiálu (houby na košťata, košťata) 

- o způsobu využití bude MHO informovat na příštím zasedání VV ČSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


