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Předmět:  07. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              12. 2. 2018 18:15 – 23:30 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik, M.Podrábská Skotnická, M.Bukovský, O.Bodlák, 

R.Havelková, M.Vydra, V.Reitmajer 
 
Omluveni: 
 

 
  

Hosté:  B.Askew – národní trenér 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  5. 3. 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 
Členská schůze ČSC 2018 program 

- VV projednal a odsouhlasil program a usnesení členské schůze a vyzval komise 
k přípravě materiálů 

- na program jednání bude zařazen bod změna stanov ČSC.  

Pravidla užívání street curlingu 

- VV schválil podmínky podnájmu a zápůjček street curlingu. Street curling zapůjčuje 
Curling promo s.r.o. 

Koordinátor sportovní činnosti svazu 

- VV odsouhlasil vypsání výběrového řízení, náplň práce a způsob odměňování  

 

Sout ěže a Reprezentace 
Trenéři reprezentačních týmů žen 

- VV schválil trenéra repre ženy A (Liboc 3) K.Kubešku a trenéra repre ženy B 
(Zbraslav W) J.Candru 
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MS ženy 2018 

- VV schválil nominaci a složení výpravy (B.Askew – státní trenér, E.Králová – 
fyzioterapeut, A.Kubešková, A.Baudyšová, T.Plíšková, E.Kolčevská, K.Svatoňová, 
K.Kubeška – trenér týmu) 

- VV projednal a schválí korespondenčně týmové sponzory a možnosti umístění log 
týmových sponzorů a svazového sponzora na dresech 

Stížnost týmu žen Liboc 3 ke kvalifikačnímu turnaji o MS ženy 2018  

- VV projednal stížnost (kvalita ledu, nepřítomnost státního trenéra a hlavního ledaře) a 
pověřil M.Vydru zpracováním odpovědi  

 Státní trenér B.Askew 

- VV kladně zhodnotil dosavadní činnost trenéra 
- VV odsouhlasil působení státního trenéra v období 2018 až 2022 a projednal 

podmínky a rozsah spolupráce  

Pozice předsedy Zdravotní komise ČSC 

- VV odsouhlasil nového předsedu komise M.Brožka. Členem komise bude K.Tabery 

Dotaz maďarské asociace na možnost účasti maďarských týmů ve svazových soutěžích 

- VV rozhodl, že svaz nabídne možnost účast v lize juniorů a žáků. Účast 
v mistrovských soutěžích se řídí platnými pravidly. 

 

Juniorský curling a UZPS 
Zápočtový curling 

- VV schválil za trenéry zápočtového curling T.Kupa, L.Hronovou a J.Vedrala 

Podmínky konání ukázkových – náborových akcí pro školy 

- VV odsouhlasil znění materiálu, žádosti o akce pro školy bude Curling Promo 
konzultovat s M. Podrábskou 

Turnaj Olympic Hopes 2018 

- VV schválil odměny pro organizátory výjezdu  
- VV vzal na vědomí zprávu o účasti tří českých týmů na turnaji 

 

Marketing a komunikace 
Vytvoření účtu na City Bee 

- VV korespondenčně odsouhlasil vytvoření účtu na informačním kanále City Bee 
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Komise 
Rozvojová komise ČSC (RK ČSC) 

- VV projednal a schválil statut a jednací řád RK ČSC 

 

Projednané body jednání 

Komise 
TMK ČSC 

- VV projednal návrh na nastavení činnosti TMK 

Organizace a Curling promo 
Úprava stanov ČSC 

- VV projednal a vznesl připomínky k navržené úpravě stanov a k úpravám se vrátí na 
příštím zasedání 

Stav provozu restaurace 

- VV vzal na vědomí informaci o aktuální situaci. Curling Promo jedná 
s provozovatelem restaurace. Běžný provoz restaurace bude zajištěn nejpozději 
s ukončením výběrového řízení na nového provozovatele restaurace. 

Členská schůze ČUS 

- VV projednal zástupce svazu na ČS ČUS dne 6.3.2018 

VV projednal účast členů VV při vyhlášení mistrovských soutěží. 

Marketing a komunikace 
Zpráva o činnosti Marketingové komise ČSC 

- VV vzal na vědomí informaci o průběhu Olympijských festivalů k ZOH 2018 v Ostravě 
a Brně, o záměru úpravy výsledkového servisu, o reklamních aktivitách v dubnu 2018 
v souvislosti s curlingovými dny v Ostravě a Brně, atd. 
 

 

 

 

 

 

 

 


