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Předmět:

31. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

1.6. 2020 18:15 – 22:45

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, V.Reitmajer, M.Podrábská Skotnická,
M.Vydra, R.Havelková

Omluveni:

O.Bodlák (přítomen prostřednictvím videokonference)

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

16.7.2020 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, pověření
Soutěže a Reprezentace
Juniorské reprezentace, nominace P.Horáka na pozici trenéra reprezentace juniorek
-

VV projednal možnosti souběžného působení šéftrenéra STM ve funkci týmového
trenéra u juniorské reprezentace
VV schválil širší nominace juniorských reprezentací a trenéry juniorských reprezentací
(junioři: V.Chabičovský, M.Bříza, M.Votava, T.Votava, D.Jakl, D.Peter a trenér
P.Štěpánek, juniorky: J.Zelingrová, K.Farková, K.Baudyšová, K.Koscelanská,
E.Hercoková a trenér P.Horák)

ME 2020, MS „B“ vozíčkáři 2020
-

VV schválil účast týmů ČR na ME 2020 a na MS „B“ vozíčkáři 2020

MS mixy 2020
-

VV, vzhledem k termínu pro podání přihlášky na WCF (do 30.6.2020) a vzhledem ke
skutečnosti, že se nekonalo MČR mixy 2020, rozhodl:
a) kluby budou vyzvány, aby v případě zájmu o start na MS nominovaly tým
b) VV stanovil termín pro písemné podání přihlášky na 25.6.2020, další podmínkou
je složení vratné zálohy na účet svazu ve výši 20.000,- Kč . Zdůvodnění: ČSC
přihlásí tým ČR do šampionátu, pokud klub nebo kluby nominují svůj tým. Pokud
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c)

tým později odmítne svou účast na MS, bude ČSC účtována WCF sankce ve výši
stanovené zálohy a svaz se vystavujeme riziku zákazu startu na dalších
šampionátech, pokud by k takové neúčasti na WCF akcích došlo opakovaně.
v případě většího počtu zájemců VV resp. SK ČSC stanoví herní systém kvalifikace
o účast

Turnaj WCT muži (5. – 8.11.2020, Praha)
-

VV odsouhlasil organizační výbor ve složení: E.Vydrová, M.Vydra, M.Bukovský, D.Šik

Juniorský turnaj EJCT (2. – 4.10.2020, Praha)
-

VV odsouhlasil organizační výbor ve složení: E.Vydrová, M.Bukovský

Úpravy řádů doporučené Radou předsedů ČSC
-

VV schválil úpravy řádů, které na doporučení Rady předsedů ČSC vypracovala SK ČSC

Organizace a Curling promo
Rada předsedů ČSC před ČS ČSC 2020
-

VV korespondenčně odsouhlasil návrhy znění materiálů pro radu předsedů: Herní řád
MČR mužů, žen a mixed doubles, Plán akcí ČSC 2020/21, Klíč pro
usnášeníschopnost příští Členské schůze ČSC, Kvalifikace o ZOH 2022

Curlingová hala Třešňovka
-

VV projednal a odsouhlasil návrh haly Třešňovka na navýšení nájmu o 12%. VV
pověřil RHA zpracováním úprav předloženého návrhu smlouvy.

Ekonomika
Rozpočet 2020
-

VV projednal a schválil úpravy rozpočtu, které doporučila Rada předsedů ČSC

Výzva MŠMT k Pořízení samostatného movitého majetku 2020
-

-

VV vzal na vědomí, že svaz obdržel dotaci na nákup stroje na úpravu ledu + 6 ks
nožů, vozíků na kameny a software pro analýzu herních dovedností
VV pověřil zpracováním podkladů a zajištěním potenciálních dodavatelů do
výběrových řízení: R.Havelková (vozíky), M.Plzák (stroj na úpravu ledu), M.Bukovský
(software)
následně sekretář osloví potenciální dodavatele a požádá je o zaslání nabídky
termín předložení nabídek byl stanoven na 15.7.2020, hodnotící komise zasednou
16.7.2020 k vyhodnocení nabídek
VV stanovil hodnotící komise ve složení – stroj na úpravu ledu: R.Havelková, M.
Plzák, M. Vydra (předseda komise), vozíky: R.Havelková (předseda komise), M.
Plzák, M. Vydra, software: M.Bukovský (předseda komise), M. Plzák, M. Vydra
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Juniorský curling
Koncepce fungování STM
-

VV projednal předloženou aktualizaci koncepce, upravil návrh věkového rozpětí pro
členství v SCM a aktualizaci koncepce schválil

Návrh materiálu „Péče o členy STM po dosažení věkové hranice 21 let“
-

VV projednal a zamítnul návrh šéftrenéra STM

Marketing
Úprava kamerového přenosu z haly Roztyly
-

VV schválil návrh úpravy, která zkvalitní dostupnost kamerových přenosů ze
statických kamer umístěných v hale Roztyly

TMK a Rozhodčí
Problematika lékařských prohlídek u dohrávaných soutěží, tj. soutěží které se konají po
skončení platnosti stávajících prohlídek a u soutěží konaných před svazovým termínem pro
odevzdávání LP
-

VV projednal a odsouhlasil doporučení KR a SK ČSC, tj. v obou případech musí hráči
předložit novou LP. VV současně schválil úpravu materiálu Pravidla pro schvalování
lékařských prohlídek.

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Adult Camp WCF v Praze Roztyly
-

VV vzal na vědomí, že WCF konání campu zrušila

Členská schůze ČSC
-

VV projednal organizaci členské schůze (obsazení komisí, formu předložení zprávy o
činnosti ČSC, atd.)

Informace o provozu Curling Promo s.r.o.
-

VV vzal na vědomí aktuální informace (opatření pro zmírnění ztrát na straně příjmů
v důsledku přerušení provozu (nerealizované tréninky klubů, soutěže, komerční
akce), personální změny, atd.)
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Provozovatel restaurace v curlingové hale
-

VV vzal na vědomí informace:
a) o ukončení nájemní smlouvy s nájemcem restaurace (převzetí prostoru
restaurace, doplatek nájmu, vyúčtování energií, atd.)
b) závěry z jednání výběrové komise (výběrové řízení bylo zrušeno, budou probíhat
jednání přímo se zájemci o provozování restaurace)

Národní sportovní agentura (NSA)
-

VV vzal na vědomí informace o činnosti NSA (zpracování dotazníku mapujícího ztráty
plynoucí z COVID 19, odevzdání podkladů pro výpočet dotací od roku 2021, atd.)

Curlingová hala – pozemek
-

VV vzal na vědomí informaci, že 9.6.2020 se uskuteční schůzka zástupců svazu se
zástupci Magistrátu hl.m.Prahy a MČ Praha 11

Účast na kongresu WCF
-

VV vzal na vědomí, že o případném zrušení kongresu nebo změně jeho podoby na
on-line zasedání, tzn. o úspoře v rozpočtu 2020, bude informována členská schůze
ČSC

Soutěže a Reprezentace
MS mixed doubles vozíčkářů 2020
-

VV vzal na vědomí zájem vozíčkářů MS obsadit. Zástupce vozíčkářů R.Suda bude
VV včas informovat o konečném stanovisku a způsobu financování.

MS senioři 2021
-

VV projednal problematiku účasti na MS (MČR seniorů 2020 se nekonalo) a odložil
rozhodnutí na další jednání

Rozvoj curlingu
Projektová dokumentace ZS s curlingovou dráhou
-

VV vzal na vědomí, že projektová dokumentace byla převzata a faktura uhrazena.
bude uzavřena smlouva mezi svazem a Curling promo s.r.o. o zprostředkování
dokumentace na výstavbu ZS pro třetí subjekt

Strategie a koncepce rozvoje curlingu v ČR do r.2025
-

VV vzal na vědomí informaci, že zpracovatel koncepce T.Vlasák předloží VV návrh
pro dopracování do 4..6.2020.
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Juniorský
curling
Systém přidělování juniorských tréninků, využití ledové plochy haly Roztyly v případě
neuskutečnění EJCT 2020
-

VV vyzval JK ČSC, aby systém přidělování juniorských tréninků nejprve projednala
s ReK ČSC
VV předpokládá, že se EJCT 2020 uskuteční. V případě zrušení akce VV bod opět
projedná.

Vysokoškolský curling
-

VV projednal žádost vedoucího VŠ curlingu a vyžádal si další podklady, rozhodnutí
odložil

