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Předmět:  06. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              8. 1. 2018 18:15 – 21:30 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik, M.Podrábská Skotnická, M.Bukovský, O.Bodlák, 

R.Havelková, M.Vydra 
 
Omluveni: 
 

 
 V.Reitmajer 

Hosté:  - 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  12. 2. 2018 od 18:15 (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 
Roční odměna sekretáře ČSC 

- VV odměnu schválil korespondenčně   

Individuální člen ČSC – ukončení členství 

- Individuální člen ČSC J.Kovač v termínu 31.12.2017 neuhradil (i přes výzvu) druhou 
část členského příspěvku na rok 2017 

- VV rozhodl o ukončení členství J.Kovače v ČSC s platností od 1.1.2018 

Členská schůze ČSC 2018 

- předseda VV svolává ČS ČSC na termín 2. června 2018, od 9:00 hod., restauraci 
hotelu Globus 

- VV odsouhlasil termín konání rady předsedů: 26.4.2018 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Stravné členů výpravy na OQE 2017  

- VV korespondenčně schválil navýšení stravného nad rámec zákonem předepsaného 
stravného o 500,- Kč/osoba/den. Stravné bude vyplaceno z vlastních prostředků 
svazu. 
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Nominace na MSJ „B“ 2018 

- VV korespondenčně schválil nominaci a složení výpravy (B.Askew, tým junioři: 
L.Klípa, D.Verner, M.Blahovec, D.Švarc, P.Mareš a trenér J.Vedral, tým juniorky: 
M.Baudyšová, K.Špundová, D.Poštová, A.Krupanská, K.Podrábská a trenér J.Bareš) 

Free guard zone (FGZ) s pěti kameny 

- VV v reakci na dotaz týmu Liboc 3 potvrdil své stanovisko z minulého zasedání ve 
věci FGZ s pěti kameny rozhodnutí, tj. VV schválil návrh SK ČSC odehrát v sezóně 
2017/18 s pěti kameny ve FGZ turnaje MČR mixy, senioři a akademici. Zda se s pěti 
kameny ve FGZ bude hrát i v MČRJ a MČR žáků je na rozhodnutí JK ČSC. Od 
sezóny 2018/19 se budou všechny soutěže hrát s pěti kameny ve FGZ. 

Stížnost týmu mužů CK Demion na postup SK ČSC ve věci kontumace zápasu týmu dne 
29.10.2017  

- VV projednal stížnost a rozhodl: 
a) kontumace zápasu byla ze strany rozhodčího neoprávněná 
b) výsledek zápasu zůstává v platnosti 
c) VV vyzývá KR ČSC k postihu rozhodčího V.Vojtuše 
d) týmu bude vrácen správní poplatek 1.000,- Kč za podání stížnosti 

 

Komise 
Kurz pro časoměřiče, výjimka pro nové rozhodčí časomíry 

- VV korespondenčně odsouhlasil návrhy KR ČSC na: 
a) odměnu pro školitele kurzu J.Candru 
b) na výjimku pro rozhodčí časomíry, kteří získali zkušenosti na OQE 2017 

 

Juniorský curling a UZPS 
Žádost JK ČSC o navýšení počtu hracích dnů 2. turnaje Ligy juniorů a žáků ČSC 

- VV odsouhlasil prodloužení turnaje o páteční (26.1.2018) odpoledne (odehrají se dvě 
rundy) 

Turnaj Olympic Hopes 2018 

- VV vzal na vědomí navržený rozpočet účasti na turnaji a rozhodl, že na turnaj na 
náklady svazu (předpokládá se finanční příspěvek ze strany ČOV) vyšle tři týmy. 
MPO zajišťuje hlavního organizátora výjezdu. 

Ekonomika 
Žádosti o státní dotace z MŠMT ČR na rok 2018 

- VV korespondenčně schválil žádost o dotaci na turnaj WCT mužů, který se uskuteční 
hale Roztyly 1. – 4.11.2018 
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- VV vzal na vědomí, že svaz požádal o státní dotace na reprezentace, talentovanou 
mládež a reprezentaci vozíčkářů. Zatím nebyl vypsán program pro dotaci na 
organizaci sportu. 

 

VV dne 18.12.2017 korespondenčně schválil účetní závěrku společnosti Curling Promo, 
s.r.o., IČ: 267 69 590, se sídlem Praha 10, Holušická 2221/3, PSČ 148 00 

- Výkonný výbor schválil způsob zaúčtování provedených oprav v hale Roztyly 
- Výkonný výbor ČSC schválil účetní závěrku za účetní období od 1.7.2016 do 

30.6.2017 a rozhodla o převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši 
255.388,82 Kč na účet nerozděleného zisku 

 

Vyslání M.Bukovského na ME  

- VV korespondenčně odsouhlasil odměnu pro M.Bukovského za práci při ME ve výši 
1.000,- Kč/den 

Granty z loterií 2017 

- VV korespondenčně schválil žádosti o granty z loterií (program 1: CC RIPER, PLC, 
CC Ledoborci, Jičín, program 3: CC RIPER). VV zamítnul žádost CC Savona. 
 
 

Projednané body jednání 

Curlingová hala Roztyly 
Jednání pozemek Roztyly  

- VV vzal na vědomí informaci o jednání D.Šika a M.Hoferky na Magistrátu hl.m.Prahy, 
ze kterého vyplynulo, že svaz zažádá o změnu na stavbu trvalou. Svaz současně 
vyzval několik architektonických kanceláří k předložení cenové nabídky na 
zpracování projektové dokumentace potřebné pro podání žádosti o stavbu trvalou. 

Pravidla užívání street curlingu 

- Rozvojová komise předložila podklad pro vypracování pravidel postupu užití Street 
Curlingu. Curling Promo, s.r.o. vypracuje postupu pronájmů a výpůjček Street 
Curlingu. Návrh bude předložen VV a rozvojové komisi.  

Juniorský curling a UZPS 
EJCT 2017 

- VV vyslechl zprávu MPO a kladně ohodnotil kvalitu organizace turnaje a vzal na 
vědomí jeho vyúčtování 
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STM – koncepce 

- VV projednal upravený návrh koncepce fungování středisek mládeže od roku 2018 

YOG 2020 

- VV vzal na vědomí, že YOG 2020 se uskuteční v SUI, Lausanne 

Organizace a Curling promo 
Úprava stanov ČSC 

- VV projednal navržené úpravy stanov a k úpravám se vrátí na příštím zasedání 

Organizace OQE 2017 

- VV vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu vyúčtování akce  

 

Sout ěže a Reprezentace 
Rozpis kvalifikace žen o MS 2018 

- VV vzal na vědomí změnu rozpisu vyvolanou odstoupením týmu PLC LEDO z turnaje 

Rozpočty výprav na MS mixed doubles a MS ženy 2018 

- VV vzal na vědomí navržené rozpočty 

Rezignace T.Egyháziho z pozice vedoucího týmů pro mezinárodní akce 

- VV vzal rezignaci na vědomí a poděkoval T.Egyházimu za skvělou spolupráci 
- obsazením pozice se bude VV zabývat na svém příštím zasedání 

Rezignace K.Taberyho z pozice předsedy Zdravotní komise ČSC 

- VV vzal rezignaci na vědomí a poděkoval K. Taberymu za odvedenou práci 
- VV vytipoval možné nástupce a obsazením pozice se bude VV zabývat na svém 

příštím zasedání 

Státní trenér B.Askew 

- VV projednal perspektivu a možnosti dalšího působení B.Askewa ve funkci státního 
trenéra  

Zhodnocení účasti týmů na ME a OQE 2017 

- VV ocenil zajištění místa pro tým žen na MS 2018 
- VV vyjádřil zklamání z umístění týmu mužů na ME a z nepostupu týmů na ZOH 2018 
- na příští zasedání VV bude pozván národní trenéři B.Askew 

Trenér akademické reprezentace (WUG 2019, Rusko, 2. – 12.3.2019) 

- VV odložil rozhodnutí o obsazení pozice na své příští zasedání (po schůzce se 
státním trenérem) 
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Ekonomika 
Centrum Třešňovka z.s. – další postup ve věci nájemního vztahu 

- VV projednal možnosti dalšího postupu 

Problematika vyúčtování státních dotací 

- VV vzal na vědomí informace o problému s trenérskými třídami, výší odměn pro 
trenéry a možností převádět na kluby prostředky ze státních dotací 

 

Rozvoj curlingu 
Rozvoj curlingu mimo Prahu 

- VV vzal na vědomí informaci jednání a možnostech rozvoje curlingu (stavby 
curlingových drah) v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, Ostravě a Trutnově 

Statut rozvojové komise 

- VV vyzval komisi k vytvoření svého statutu 

 

Marketing a komunikace 
Olympijské festivaly k ZOH 2018 

- VV vzal na vědomí informaci přípravě festivalů (obsazení instruktory, ledaři, apod.) 
v Ostravě a Brně (zajišťuje MBU) a o finančních nákladech spojených s přípravou. 

Zpráva o činnosti Marketingové komise ČSC 

- VV vzal zprávu na vědomí 
 

 


