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Úvodník
Vážení curleři
a sportovní fanoušci
Přichází nový kalendářní rok
a spolu s ním se nám sezóna překlápí do své druhé poloviny.
Z první části sezóny bych chtěl
zmínit již čtvrtý ročník turnaje
EJCT, který na Roztyly přilákal
juniory z jedenácti zemí, a hlavně
úvodní ročník Prague Classic,
který přivedl Světovou tour zpět
do České republiky. Díky televizním přenosům se curling představil mnoha divákům.
V druhé polovině sezóny čeští reprezentanti vyrazí na dvě zajímavé akce. Během února se odehraje Evropský olympijský festival
mládeže. Po chlapeckých týmech
z let 2005 a 2009 letos poprvé
pojede smíšený tým. V březnu
se koná Univerziáda, kde muži
navážou na minulé čtvrté místo
a bronz z roku 2011. Češky se na
Univerziádě představí po osmileté přestávce.
Následovat bude vyvrcholení domácích soutěží. Celkem se české
týmy utkají o titul mistra republiky v deseti kategoriích. První
mistrovské klání nás čeká již na
začátku února, kdy se bude bojovat o šampiona mixed doubles.
Rok 2019 se bude nést i v duchu
rozvoje mimo Prahu, o němž budeme postupně informovat.
V novém roce přeji všem hodně
úspěchů a dobrou hru.
David Šik
předseda VV ČSC
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Curling v lednu a únoru
Hned na Nový rok zamíří mladí hráči na mistrovství světa juniorů
B do zatím zakleté Lohji, ve které se Čechům zatím moc nedařilo.
Během prvního víkendu týmy skipů Šika a Klímy odehrají turnaj
WCT Perth Masters.
Pár Paulová / Paul čekají turnaje WCT v Zoetermeeru, Gavle, Aarau
a Soči.
Od 9. února se v Sarajevu a Východním Sarajevu koná Evropský
olympijský festival mládeže (EYOF), kam vyrazí i česká smíšená
reprezentace.
1. – 3. února se odehraje finálový turnaj MČR mixed doubles, jehož
samotné finále bude poprvé přenášeno živě na webu ČT, podobně
jako u MČR mužů a žen.
Během následujících měsíců se dohraje i základní část extraligy
(muži i ženy ve dnech 26. – 27. ledna a 9. – 10. února). Pro čtyři
nejlepší týmy z každé kategorie bude v březnu, respektive v dubnu,
následovat finálový turnaj MČR.
Během prvního víkendu nového roku se na Roztylech dohraje Eurovia liga curlingu vozíčkářů, z níž postoupí šest týmů do dubnového
MČR vozíčkářů.
19. a 20. ledna bude patřit mladým hráčům, kteří se utkají v Poháru
žáků a Poháru juniorů.
V obou měsících se na Zbraslavi odehrají další kola Juniorské
a žákovské ligy / Star League. Konají se i zápasy nižších soutěží MČR
mužů a žen, jejich závěr je však plánovaný až v dalších měsících.
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Ženská reprezentace nepojede na kvalifikaci o mistrovství světa
Tým Anny Kubeškové svým osmým místem
na listopadovém mistrovství Evropy vybojoval
příslušnost České republiky v divizi A pro příští
ME a také možnost účasti v kvalifikaci o mistrovství světa (WQE), která se koná 18. – 23. ledna
na Novém Zélandu. Celkem se jí zúčastní osm
mužských a osm ženských týmů. V obou případech pochází čtyři reprezentace z Evropy, dvě
zpacificko-asijské zóny, jedna z americké a poslední
místo připadá na domácí tým. V kvalifikaci se bude
se bojovat o dvě místa na mistrovství světa žen
(březen 2019, Dánsko) a o dvě místa na mistrovství
světa mužů (duben 2019, Kanada).
Tým Anny Kubeškové se po pečlivém
zvážení jednomyslně rozhodnul WQE nezúčastnit. Důvodem je extrémní dopravní náročnost,
výpadek tréninkového a soutěžního rytmu, neefektivita vynaložených peněz a také řešení osobních,
pracovních a studijních záležitostí. “Rozhodnutí
WCF uspořádat WQE v destinaci, která je nesnadno přístupná pro většinu účastníků, a navíc se koná
v dané lokalitě mimosezónně, nepovažujeme za
šťastné, a pokud dáme na misku vah plusy a mínusy,
ať už z pohledu týmu, tak i z pohledu Českého svazu
curlingu, vychází nám z toho výše uvedené rozhodnutí,” sdělil kouč Karel Kubeška.
Kvůli rozhodnutí týmu skipky Anny
Kubeškové a datu přihlášení na WQE se musel
Výkonný výbor velmi rychle (v horizontu dvou
dnů) rozhodnout, jak s nastalou situací naložit.
Náklady na tento výjezd by se vyšplhaly až k půl
milionu korun z reprezentačního rozpočtu,
přičemž případná účast na mistrovství světa by
neměla vliv na postup na olympijské hry 2022.
Pouhých šest týdnů před začátkem WQE se VV
rozhodl postupovat v souladu s názorem reprezentačního kouče Brada Askewa – na Nový Zéland
žádný tým neposlat, jelikož v českém ženském curlingu momentálně není žádný další tým, které by
se dlouhodobě aktivně účastnil mezinárodních turnajů (a to nejenom WCT, ale obecně v zahraničí),
pilně trénoval a byl v tak krátkém horizontu při
praven reprezentovat. Na základě výše uvedeného
se Výkonný výbor rozhodl nenominovat žádný tým
pro WQE 2019. Zároveň Výkonný výbor připraví
úpravy předpisů, aby byly tyto situace lépe ošetřeny.
VV také chystá vznik Reprezentační komise, která
Český svaz curlingu

se bude věnovat všem záležitostem kolem českých
reprezentací.
Kongres Světové federace, tedy obdoba
Členské schůze, o formátu mistrovství světa rozhodoval v roce 2017. Čeští zástupci tehdy byli v jedno
značné menšině, která hlasovala pro zvýšení počtu
účastníků na MS, ale postavila se proti samostatné
kvalifikaci, a to právě z důvodu náročnosti pořadatelské (což se nakonec potvrdilo hned první rok,
kdy jediná země, která projevila zájem o tuto akci,
byl Nový Zéland) i organizace pro hráče, neboť
časový kalendář hráčů je již tak dost nabitý.
V kategorii žen nakonec nejede Česká republika a Norsko. Zájem dalších zemí zjevně nebyl
velký, nahradilo je totiž až Maďarsko a Polsko (páté
a sedmé místo v divizi B!).
U mužů nejede Finsko, místo kterého nastoupí
Polsko (poslední místo v divizi A a pro rok 2019
sestup do B). Účast také odmítla mužská reprezentace Guyany, kterou nahradí Brazílie.
Jak již bylo naznačeno, účast na MS žen
2019 nemá vliv na účast českého týmu na olympijských hrách v Pekingu 2022. Postupový klíč je
totiž takový, že sedm týmů postoupí na olympijské
hry přímo podle umístění na mistrovstvích světa
v letech 2020 a 2021. Zúčastní se samozřejmě pořadatelská Čína. Další dva týmy postoupí na olympiádu z Olympijské kvalifikace. Do této kvalifikace se
dostanou země, které se v olympijském cyklu 2018
– 2022 alespoň jednou účastnily MS. Nově se chystá
i předkvalifikace, do níž se mohou přihlásit všechny
ostatní země. Z předkvalifikace by měly postoupit
dva týmy do kvalifikace.
Tým Anny Kubeškové hrál mistrovství světa
2018, čímž zajistil České republice minimálně místo v Olympijské kvalifikaci 2021.
Účastníci kvalifikace o mistrovství světa 2019:
Ženy
Muži
Brazílie
Anglie
Čína
Austrálie
Estonsko
Brazílie
Finsko
Dánsko
Hongkong
Korea
Maďarsko
Nizozemsko
Nový Zéland
Nový Zéland
Polsko
Polsko
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Mistrovství světa juniorů B 2019
2. – 10. ledna 		

#WJBCC2019

Ženská a mužská reprezentace budou ve Finsku
bojovat o postup mezi juniorskou elitu.
Šampionát se opět odehraje ve finském městě Lohja
a Českou republiku budou reprezentovat tyto týmy:
Laura Klímová (skip)
Michaela Baudyšová (VS)
Karolína Špundová
Luisa Klímová
Ema Kynčlová
Jakub Bareš (kouč)
Rozpis utkání
středoevropský čas
11.00
čtvrtek 3. 1.

juniorky
ČR
Dánsko

15.30

ČR (tv)
Lotyšsko

7.00

ČR
Rakousko

pátek 4. 1.
15.00

ČR
Slovinsko
Maďarsko
ČR

7.00
sobota 5. 1.

11.00

ČR
Rusko

11.00

Slovensko
ČR

15.00

ČR
Maďarsko

11.00

Turecko
ČR (tv)

pondělí 7. 1.
15.00

Hongkong
ČR

7.00

Itálie
ČR

úterý 8. 1.
15.00

Lotyšsko
ČR

7.00

kvalifikace

13.00

čtvrtfinále

19.00
čtvrtek 10. 1.

Bělorusko
ČR

19.00

neděle 6. 1.

středa 9. 1.

junioři

kvalifikace
čtvrtfinále

8.00

semifinále

13.00

finále & o bronz

Adam Podolka (skip)
Pavel Mareš (VS)
Martin Blahovec
David Verner
František Jiral
Jaroslav Vedral (kouč)

Brad Askew (národní kouč)
Herní systém
Juniorky se utkají ve třech skupinách po sedmi
týmech. Mužskou soutěž hraje dvacet pět týmů
rozdělených do tří skupin. Čeští junioři hrají
v osmičlenné skupině.
Po jednom kole vzájemných zápasů ve skupině
následuje postup do vyřazovací části. Systém playoff
je stejný u juniorů i u juniorek a skládá se ze čtvrtfinále, semifinále, finále a utkání o bronz.
Do vyřazovací části postupuje osm reprezentací.
Jedná se o dva nejlepší týmy z každé skupiny
a jeden tým z třetího místa, který bude mít nejlepší
DSC. Zbylé dvě reprezentace na třetích příčkách
se utkají v kvalifikačním utkání o poslední místo
ve čtvrtfinále.
Do divize A postupují nejlepší tři týmy z každé
kategorie. Mistrovství světa juniorů A se koná 16. –
23. února v kanadském Liverpoolu a zúčastní se jej
deset mužských a deset ženských týmů.
Přenosy
Čtvrteční zápas juniorů proti Lotyšsku a pondělní utkání juniorek s Tureckem bude vysíláno přes
YouTube (uživatel Curling Finland). Odkazy jsou
na webu curling.cz/wjbcc2019, kde naleznete
i průběžné výsledky.
Sledujete také twitter a facebook (@CeskyCurling)
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Rozhovor s reprezentací juniorů
Oba týmy se v rámci přípravy zúčastnily turnajů
Evropské juniorské tour EJCT. Juniorkám se víc
dařilo v Praze, kde vybojovaly bronz. Juniorům se
naopak zadařil zahraniční výjezd a z turnaje EJCT
ve švýcarském Thunu se přivezli čtvrté místo.
Do divize B pro tento rok v kategorii mužů sestoupily týmy z Číny, Koreje a Ruska. S Rusy se Češi
potkají ve skupině.
Mezi ženami do “béčka” spadlo Rusko, Skotsko
a Turecko. České juniorky mají ve skupině právě
Turecko.
Dějiště
Šampionát se koná na jihu Finska ve městě Lohja,
konkrétně na šestidráze v Kisakallio Sports Institute. Tam se již juniorské mistrovství světa B konalo
v letech 2016 a 2018.
Tato hala také hostila mistrovství světa vozíčkářů B
a to v ročníky 2015, 2016 a 2018. Ani jednou se
však českým reprezentacím v Lohji nedařilo a z pěti
účastí nejlépe dopadli vozíčkáři se čtvrtým místem
z MS-B v roce 2015.
Ve Finsku je o hodinu víc než v ČR.
Loňské výsledky
Vloni reprezentoval tým ve složení Andrea
Krupanská, Michaela Baudyšová, Karolína Špundová, Kristina Podrábská (S), Denisa Poštová (A).
Trenérem byl také Jakub Bareš. Juniorky s bilancí
3:3 bohužel nepostoupily ze základní skupiny.
Důvodem bylo podle hráček horší čtení ledu. „Nejsme moc spokojeny, poněvadž jsme měly cíl, kterého
jsme nakonec nedosáhly. Naše očekávání bylo dostat
se ze skupiny.“ sdělila skipka Kristina Podrábská.
Junioři hráli v loňském roce v sestavě Pavel Mareš
(VS), Martin Blahovec, Lukáš Klípa (S), David
Verner, Dominik Švarc (A). Juniory trénoval také
Jaroslav Vedral.
Po prvních utkáních hráči přeskládali sestavu,
ale ani tak se nedařilo a ze skupiny nepostoupili.
Rozhodnul až poslední velmi těsný zápas s Ruskem.
„S naším výkonem nejsme spokojeni. Prohra
s Hongkongem a Lotyšskem nás velmi mrzí. Zápas
s Ruskem byl velmi dobrý a od play off nás dělil jeden
kámen,“ sdělil po šampionátu trenér Vedral.
Český svaz curlingu

Před rokem jste dali dohromady týmy Ledoborci
Juniors a Dion Young Boys. Nyní hrajete jako
Ledoborci. Jak to vzniklo?
Adam: Dion se rozpadl protože jejich hráči již byli
starší 21 let, takže zbytek Dionu se přiřadil k nám.
Neměli tým a byli to jedni z nejlepších hráčů, kteří
tady byli, tak jsme si je vzali pod svá křídla.
Kdo to vůbec takto dal dohromady?
Adam: Prvotně jsem já měl přejít do Dionu, ale nakonec se to nějak vykomunikovalo, že kluci půjdou
do Ledoborců. Inicioval to Jarin.
Jak to vnímáte když tři z vás (Mareš, Blahovec,
Verner) již na mistrovství juniorů byli a ostatní
zatím ne. Jaký z toho máte pocit?
Adam: Za mě, který tam nebyl, si myslím, že je to
celkem výhoda. Kluci již ví, jaké to tam je, co se
sluší a patří. Proto myslím, že je to pro nás výhoda.
Pavel: Určitě jsme rádi, že můžeme předat zkušenosti
Již od dubna víte, že budete reprezentovat. Což je
víc než třeba u reprezentace mixů. Vyhovuje vám
to? Nebo vás svazuje, že na to myslíte celých osm
měsíců?
Adam: Myslím, že to nic nemění. Jen je to pevné
datum a je lepší to vědět dopředu kvůli tréninkům
David: Aspoň byl čas se sehrát. V této sestavě jsme
hráli poprvé až na mistrovství ČR.
Víte koho máte ve skupině nebo vás to netrápí?
Pavel: Máme prakticky stejné soupeře jako předchozí rok nebo dva. Víme jak se na ně připravit.
Takže sledujete konkrétní týmy?
Pavel: Kaštan je sleduje přes sociální sítě.
Z 25 týmů postoupí do divize A první 3. Jak
vidíte své šance? S jakým výsledkem budete
spokojeni?
Adam: Budeme spokojení s medailí.
Pavel: Cíle jsou nejvyšší, jako vždycky.
Jaroslav: Myslím, že bychom rozhodně měli
dosáhnout nadstavby po základní části. Pokud se
dostaneme přes čtvrtfinále, tak věřím tomu, že
postoupíme do áčka.
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Laura Klímová, Michaela Baudyšová, Karolína Špundová, Ema Kynčlová, Luisa Klímová

Adam Podolka, Pavel Mareš, Martin Blahovec, David Verner, František Jiral
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Rozhovor s reprezentací juniorek
R
Mistrovství ČR jste hrály v trochu jiné sestavě.
Proč hrajete nyní v této sestavě?
Laura: Původně jsme MČR juniorů hrály ve třech
s Luisou a Emou a ještě se Sabinou Horskou. Ale ta
už letos nehraje curling. Takže jsme potřebovaly do
týmu další dvě holky a vybrala se Míša s Kájou.
Vaším reprezentačním trenérem je Jakub “Fab”
Bareš. Zasahoval nějak do výběru hráček?
Michaela: Fab trénoval juniorskou reprezentaci
vloni, takže nás znal. Tým se doplňoval tak, aby to
přineslo zkušenosti z předchozích let.
Jaká je s Fabem spolupráce?
Michaela: Je dobré, že nás hodně cepuje, abychom
byly všude včas, abychom byly na všechno připra
vené. Když přijdeme na zápas, tak vypadáme jako
tým, který to přišel vyhrát. To nám dává trochu
mentální výhodu.
Rozcvičky jsou také dobré.
Již osm měsíců víte, že budete reprezentovat. Je to
pro vás výhodou nebo ne?
Karolína: Ze začátku jsme hlavně nevěděly, kdo
pojede v rámci sestavy. Ještě tam byla Julča Zelingerová, o které se také uvažovalo. Nebylo jasné,
jestli tam budu já.
Míšo, nedávno jsi reprezentovala na mistrovství
světa mixů. Liší se připrava pro MS mixů a MS
juniorů?
Michaela: Rozdíl to je. Ale přijde mi, že máme nyní
tréninky v horší časy, takže nám to hodně odpadá.
Paradoxně mám téměř pocit, že máme skoro stejný
počet tréninků. S juniory děláme občas i technické
věci, to jsme na mixech nedělali. Tam se trénovaly
jen týmové věci.
Jako juniorky jste jeden celek, ale zároveň hrajete
v extralize v různých týmech (PLC LEDO, Savona M, Savona H, Ledolamky). Jaký je to pocit?
Laura: Myslím, že nám to prospívá. Každá se
zlepšuje individuálně i v juniorech.
Michaela: Je zvláštní podávat si ruce. Ale já už
jsem na to zvyklá, když jsem hrála s různými lidmi
v různých týmech.

Český svaz curlingu

Na turnaji Evropské juniorské tour EJCT v Praze
(16. – 18. listopadu) jste hrály již v této sestavě
a vybojovaly jste bronz. Hrály jste i jinde?
Michaela: Hrály jsme EJCT v Thunu.
Laura: To bylo týden po Praze.
Víte koho máte na MS ve skupině?
Laura: Míša to zná nazpamět.
Michaela: Začínáme s Dánkami. Jsou tam Lotyšky,
Turkyně, Bělorusky, Slovinky...
Ještě Maďarky.
Ano, skipuje je Joo.
Ty hrály například pražské EJCT (vybojovaly
2.místo).
Karolína: Známe ji i z loňského mistrovství světa.
Známe ji už hodně dlouho.
Víte u ostatních zemí, kdo tam pojede?
Michaela: Turkyně jsou pořád stejné. Známe
Turkyně, Dánky.
Karolína: Lotyšky také. Tam se většinou jedna
vystřídá, jedna zestárne, tak ji doplní jinou hráčkou
nebo náhradnicí. Jinak jsou vesměs stejné.
Laura: Kája s Míšou to ví, my ostatní moc ne.
Jak vidíte své šance na mistrovství?
Laura: Rozhodně chceme postoupit do áčka.
Karolína: Já bych kladla trochu nižší cíle. Ano, chceme postoupit. Ale rozhodně chceme playoff.
Michaela: Samozřejmě budeme spokojené se třetím
místem. Ale v juniorech státy, které hrávaly hůř,
již hrají dobře. Navíc třeba u Dánek skipuje holka,
která byla na Olympiádě. Většina týmů v naší sku
pině tam má aspoň jednoho hráče, který již byl na
mistrovství světa nebo Evropy. Což vypovídá o tom,
že zápasy budou asi hodně vyrovnané. Ale jsou to
junioři, takže se všemi se může vyhrát a se všemi
se může prohrát. Dobré by bylo umístit se vysoko
ve skupině, abychom pak měly dobrého soupeře na
čtvrtfinále. Protože pak myslím, že už to uhrajeme.
Prostě musíme prolézt čtvrtfinálem.
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Vinšová / Klíma vyhráli 2. kvalifikační turnaj mixed doubles

Extraliga je v polovině

Druhý turnaj vyhrál pár Vinšová / Klíma a tím
postupuje do finále MČR smíšených párů, které
se odehraje na Roztylech 1. – 3. února. Finále se
zúčastní šest týmů a bude se hrát obdobným systémem jako jiná finále MČR: po kolech vzájemných
utkání postoupí nejlepší tým do finále a druhý
a třetí se utkají v semifinále. Samotné finále se hraje
na dvě vítězná utkání.

Mužská extraliga je i po dvou víkendech stále
vyrovnaná. Po osmi utkáních mají tři nejlepší týmy
bilanci 5:3, na opačné straně tabulky jsou tři celky
s bilancí 3:5, mezi nimi dvojice s vyrovnanou bilancí 4:4. Situace je zatím otevřená, ale třetí víkend
se koná již 26. – 27. ledna. Nováčci Ledoborci 7
a Zbraslav OH se drží ve spodní části žebříčku. Stávající mistr Kolibris 1 je nyní v tabulce uprostřed.

Pořadí po základní části
1.
Paulová / Paul
2.
Vinšová / Klíma
3.
Klímová / Bareš
4. A. Baudyšová / Zelingr
M. Baudyšová /
5.
Krupanský
6.
Miklíková / Miklík
7.
Načeradská / Boháč
8.
Plíšková / Vedral
9.
Jelínková / Mihola
10 Kubešková / Blahovec

1. KT 2. KT celkem

6
8
10
5

4
10
0
5

WCT
18
10
10

0

8

8

0
4
2
3
1

6
2
3
0
1

6
6
5
3
2

Zprávy z Výkonného výboru
VV schválil rozpočet MČR mixů pokrývající
náklady pořadatelů bez ohledu na počet účastníků.
Tím bude zajištěn dostatek prostředků k vytvoření
odpovídajících podmínek pro mistrovství ČR.
Připravuje se letní výcvikový kemp STM v Praze.
Město Brno odkoupilo tři sady kamenů pro další
rozvoj na plochách, které již pořídilo pro Olympij
ský festival. O dalším rozvoji v Brně i o spolupráci
s Českým svazem ledního hokeje se více dozvíte
v březnovém vydání.

Mezi ženami je situaci naprosto opačná. Na špici
tabulky se jednoznačně drží Liboc 3 a Zbraslav
W s bilancí 7:1 a oba týmy jsou tak velmi blízko
postupu do finálového turnaje. V tabulce níž klesá
počet výher až k 1:7 na posledním místě. Novému
týmu Kolibris 2 se zatím moc nedaří, Ledolamky
se během své extraligové premiéry drží těsně pod
polovinou tabulky.

Olympijský festival mládeže
9. – 16. února se v dvouměstí Sarajevo & Východní Sarajevo koná Evropský olympijský festival
mládeže. Tato akce pod patronátem Mezinárodního
olympijského výboru se koná ve své zimní verzi
již počtrtnácté. Celkem se utká 1500 sportovců
v 8 sportech. EYOF se jednou konal i v ČR, a to v
roce 2011 v Liberci, kde však curling nebyl zařazen.
Mladí čeští curleři se EYOF zúčastnili v letech 2005
a 2009.
Českou republiku bude reprezentovat tato sestava:
Jakub Rychlý (skip)
Zuzana Pražáková (viceskip)
David Jakl
Veronika Vašáková
Brad Askew (coach)
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