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Odběr newsletteru

Vážení curleři a sportovní fanoušci,
Čtete již čtvrté vydání newsletteru ČSC, které oteví
rá text Petra Horáka. Jeho první polovina je esej na
téma podmínek pro curling juniorů, v druhé části
se Petr věnuje situaci ve Středisku talentované mlá
deže (STM), které od podzimu vede.
Následuje stránka věnovaná rozvoji. V nej
bližší době nás totiž čeká otevření curlingových
drah v Brně a zároveň je již hotový projekt ve spo
lupráci s hokejovým svazem.
V této sezóně se již odehrálo mistrovství ČR
v kategorii mixed doubles, které i tentokrát vyhrál
pár Paulová / Paul. V okamžiku vydání tohoto čísla
se na Roztylech hraje první část MČR žáků a junio
rů, jež se uzavře v květnu.
Nenechte si ujít rozhovory s týmy mužů
a žen, kteří v následujícím týdnu reprezentují na
univerziádě. Muži budou na „olympiádě vysoko
školáků“ obhajovat loňskou čtvrtou příčku a jejich
ambice nejsou malé.
Martin Bukovský
člen VV ČSC

Mistrovství ČR 2018 / 2019
Finále MČR mužů
21. − 26. března | Praha, Roztyly
MČR mixů
29. − 31. března | Jičín
Finále MČR žen
4. − 9. dubna | Praha, Roztyly
MČR vozíčkářů
19. − 21. dubna | Praha, Roztyly
MČR seniorů
3. − 5. května | Praha, Roztyly
Finále MČR juniorů a žáků
11. − 12. května | Praha, Roztyly

Zasílání mailem
nutno přihlásit na webu
curling.cz/newsletter
Stažení z webu ČSC
curling.cz/newsletter
Prohlížení online
issuu.com/CeskyCurling
CeskyCurling

Cesky.Curling

CeskyCurling
curling.cz/novinky/feed

Curling v březnu
Hned v prvních březnových dnech se koná první
část mistrovství ČR juniorů a žáků. Vyvrcho
lení této soutěže mladých hráčů je naplánováno
na polovinu května. Vítězové juniorské kategorie
budou moct reprezentovat na mistrovství světa B,
které se odehraje ve Finsku, tentokrát již v prosinci
2019.
Během března se dohraje i většina domácích
dlouhodobých soutěží, na které ke konci dubna
navážou barážové souboje.
Ve dnech 21. − 26. března se na Roztylech mohou
všichni těšit na letošní finálový turnaj MČR mužů.
Tento měsíc vyvrcholí v Jičíně mistrovstvím ČR
mixů (29. − 31. března). Již nyní je jasné, že díky
rostoucímu zájmu bude více týmů než v loňském
roce. Vítěz mistrovství získá právo reprezentovat na
podzimním mistrovství světa.
Na začátku března vyrazí české reprezentace do
prostřed Sibiře na Univerziádu, která se koná 2.
− 12. března v Krasnojarsku. Do zahraničí vyrazí
také pár Paulová / Paul, které čeká turnaj Světové
tour v Soči (28. 2. −3. 3.) a následně ve švýcarském
Bielu (29. −31. 3.).
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Juniorský curling a Středisko talentované mládeže
Petr Horák

V říjnu jsem se stal novým trenérem Střediska
talentované mládeže (dále jen STM) a proto jsem
byl požádán o představení STM curlingové i necurlingové veřejnosti a popsání směru, kterým
chceme jít.
Úvodem bych se rád věnoval celkovému stavu
juniorského curlingu u nás. Byl bych rád, pokud
by se nad tímto tématem zamyslelo, co nejvíce lidí,
a proto to dávám na začátku mého článku.
Jistě si mnoho curlerů všimlo, že na
reprezentační úrovni se ve všech kategoriích, snad
kromě mixed doubles zásluhou Tomáše a Zuz
ky Paulových, začínáme čím dál tím více ztrácet
a konkurence nám zběsile utíká. Státy, které
byly bezpečně pod námi se buď dotahují či se již
dokonce umisťují lépe než my. Jde o země jako
Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Turecko, Estonsko,
Lotyšsko, Španělsko atd. Důvodů je mnoho a já se
budu teď zabývat těmi, které mají souvislost s ju
niorským curlingem. Myslím, že nejdřív musíme
pojmenovat věci, jaké opravdu jsou a neřešit, jestli
to zrovna bude populární, zda někoho naštveme
apod.
Myslím, že se juniorskému curlingu
nevěnovalo tolik péče, kolik mělo. Jsem rád, že
byla zřízena reprezentační komise a ta snad přijde
s mnoha návrhy, jak situaci zlepšit.
Mě, jako vedoucího trenéra STM, ale i klubového
trenéra juniorů, trápí především naprosto nevyho
vující časová skladba tréninků. Bohužel jedeme pat
náct let dle stanovených pravidel, která jsou již dáv
no přežitá a nefunkční. Najděme odvahu, buďme
upřímní sami k sobě a komunikujme především se
zástupci týmů, které hrají nižší soutěže a ani nema
jí ambice hrát nějaké vyšší soutěže a už vůbec ne
vyhrát MČR. Věřím, že i oni pochopí, že se s roz
pisem tréninků musí něco dít.
Není přeci normální, že v primetimu trénují týmy
bez ambic a naši junioři trénují v časech, jež vlast
ně nikdo nechce. Tréninky od 15.00 opravdu na
dračku nejdou. Vidím naprosto pravidelně, že se
na trénincích v časech od 17.00 a později klouže
jeden či dva hráči a někdy je dráha úplně prázdná.
S tréninkem to nemá nic moc společného. Spíš jde
o takové sklouznutí anebo jde o to, si jen tak zahrát.
Často mi samotní hráči říkají, že jsou na tréninku
Český svaz curlingu

po 3 měsících. Problémem je, že se rozpis tréninků
nemění a kluby si tréninky často drží za každou
cenu, jelikož vědí, že když ho teď pustí, tak už ho
pravděpodobně nikdy nedostanou zpět. Pojďme
udělat spravedlivý systém, který zohlední výsledky,
ambice atd. Systém, který se bude dle jasně daného
klíče měnit každý rok dle rankingu.
Moc bych chtěl touto cestou poprosit kluby,
aby se nad tím zamyslely a vnímaly situaci v širším
kontextu. Je důležité si uvědomit, že pokud nevy
tvoříme dobré podmínky pro reprezentační týmy
a pro juniory, nebudou výsledky na mezinárodní
scéně. Což věřím, že bude mrzet většinu z vás.
K tomu se přidává i další fakt. Svaz bude mít méně
a méně prostředků z různých dotací, které jsou
vázány na výsledky.
Kde vidím největší problémy? Hlavní blok
tréninků u STM a juniorské reprezentace je pátek.
Naprosto špatný den pro výběrové juniorské, ale
i jiné výběrové týmy. Uvažte sami. V září kvůli tur
najům odpadnou tři tréninky ze čtyř, v říjnu letos
jeden, ale jelikož se jezdí na turnaje, bylo skoro celé
STM jeden pátek v Německu. V listopadu odpadají
zase tři tréninky, a to ne kvůli komerčním akcím,
ale kvůli různým turnajům a to se v dohledné době
asi nezmění. O prosinci ani nemluvím. V lednu
trénink kvůli turnaji opět odpadl hned první
týden. Celkově jsme měli za více než čtyři měsíce
pět pátečních tréninků. To je průměr necelé 1,25
tréninku za měsíc. Jak má juniorská reprezentace
a STM pracovat s juniory? Mohou za takových pod
mínek přijít nějaké úspěchy?
Dalším důležitým faktorem je, že reprezen
tace dosud nemá vyblokovanou dráhu, na kterou
se nebudou aplikovat pravidla o komerčních ak
cích. Důležitý příklad: mistrovství světa juniorů
B je začátkem ledna, ovšem prakticky celý prosi
nec se netrénuje či úplně minimálně právě kvůli
komerčním akcím. Chápu důležitost finančních
prostředků z komerčních akcí, ale pojďme je dělat
na třech drahách a na té zbývající nechme repre
zentační týmy se připravovat.
Významným faktorem je čas tréninků.
Historicky vzniknul klamný dojem, že junior nemá
problém trénovat mezi 15 − 17.00 hodinou, ale
to samozřejmě není pravda. Kdo opravdu trénuje
juniory a zajímá se o to, ví, že středoškoláci mají
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školu často do tří hodin odpoledne, někteří i do
čtyř a musíme vzít v úvahu ještě fakt, že do haly
musí nějak dojet. Z téměř osmileté zkušenosti, co
trénuji juniory, to vím moc dobře.
Další záležitostí jsou časové problémy
s trenéry. Který z trenérů může odejít ve dvě nebo
ve tři z práce? Jako vedoucí trenér STM jsem
následně v situaci, kdy musím často vybírat trenéra
ne dle jeho schopností, morálních kvalit a pra
covního nasazení, ale podle toho, kdo má čas. Takto
to přeci nelze dělat…
Pátek je nevhodný den pro vrcholové hráče
všech kategorií, jelikož týmy, které jsou v reprez
entacích či těsně pod ní mají, a i dle smluv musí,
jezdit po turnajích různě v Evropě. Bez herních
zkušeností z dobrých zahraničních turnajů úspěch
očekávat nemůžeme. Turnaje ovšem většinou
začínají v pátek a některé již ve čtvrtek + cesta.
Tady je jasně vidět, že v pátek mají trénovat týmy
s menšími ambicemi, ne reprezentační či jinak
výběrové týmy.
Středisko talentované mládeže (STM)
STM se stará o děti či mládež ve věku od
devíti do jednadvaceti let. STM je rozděleno na dvě
střediska, a to na Sportovní centrum mládeže (dále
jen SCM) a na Sportovní středisko (SpS). SCM je
určeno pro hráče ve věku patnácti až jednadvaceti
let a SpS pro děti ve věku od cca devíti až do pat
nácti let.
Aby se hráč stal členem STM musí splnit
několik kritérií. Na děti do patnácti let jsou kladeny
samozřejmě menší nároky a cílem SpS je především
podchytit jejich zájem o sport jako takový
a samozřejmě i zájem o curling. Je to přípravné
období, kde by měla zábava vítězit před vyloženě
sportovním výkonem a zábavným způsobem by se
měly prohlubovat jejich schopnosti. Je brán zřetel
na to, že se děti v tomto věku velmi fyzicky vyvíjí
a jeho pohybové schopnosti často v tomto období
klesají. Chtěl bych klást důraz na trpělivost, které
pubertální období vyžaduje.
Se staršími dětmi ve věku patnácti a více let
už pracujeme jinak. Tréninky jsou již intenzivně
jší a je tam více drilu. SCM je také více výběrové.
Cílem by mělo být vychovat z těchto dětí vrcholové
sportovce, kteří by v budoucnosti měli být v reprez
entačních týmech či minimálně hrát naší nejvyšší
soutěž.
Vzhledem k tomu, můj nástup do funkce
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nastal již v rozběhnuté sezóně, tak jsme si spolu
s Monikou Podrábskou Skotnickou (členkou
Výkonného výboru ČSC) stanovili pozvolnou
změnu v STM. Našim cílem je udělat z STM
výběrovou skupinu. Dříve byli v STM hráči, kteří
nesplňovali parametry, které by člen měl mít.
V STM byl prakticky každý a to určitě není dobrá
cesta. Po mém nástupu došlo k menší redukci.
V nové sezóně bude redukce výrazně vyšší. Důvodů
je několik. Za prvé jde o zásobárnu pro juniorskou
reprezentaci. Za druhé, plno mladých hráčů nemá
motivaci ani předpoklady být v budoucnu vrcho
lovými hráči a za třetí, pro šedesát členů nelze mít
takové podmínky, které by v STM měly být.
Myslím, že nastal čas, kdy je nutné od
dělit vrcholový curling od rekreačního. Pro děti
a mládež, kteří nemají ambice někdy reprezentovat
tuto zemi či hrát v našich nejvyšších patrech, je
cesta klubová, kde po nich nebude tak požadová
na účast na trénincích, soustředěních a turnajích.
Budou hrát pro radost, což je jistě pěkná cesta.
Nejde však tyto dvě skupiny slučovat, jelikož nejsou
kompatibilní a nebude mít z toho radost a užitek
nikdo.
Členové STM i juniorské reprezentace musí
pochopit, že dostanou, a v některých ohledech už
mají, podmínky, které neměl nikdo před nimi. Svaz
vynakládá mnoho finančních prostředků, spoustu
lidské práce a péče a plno lidí to stojí hodně času.
Nemyslím, že si to všichni junioři uvědomují. Je
třeba, aby ti, kteří chtějí hrát vrcholový curling po
chopili, že musí značně změnit přístup a curlingem
žít i mimo curlingovou halu.
Mým cílem je kromě zvýšené sportovní
úrovně, také zvýšit pokoru, cílevědomost a týmo
vost u členů STM. Z některých vyjádření hráčů my
trenéři občas nestačíme kroutit hlavou. Je i na nás,
abychom jim tyto věci vysvětlili a vedli je nejen po
sportovní stránce, ale i po lidské.
Mezi kroky, které se již za mého poměrně
krátkého období ve funkci podařilo prosadit či
udělat patří např. vytvoření nových tréninkových
skupin, vytvoření slušného trenérského týmu, jed
nání se zástupci VV o jistých změnách, již absolvo
vané přednášky pro trenéry, mentální koučing pro
hráče i trenéry, který se naplno rozběhne v březnu.
Dále soustředění v lednu a v dubnu v hale na
Zbraslavi, vyslání některých týmů na turnaje v zah
raničí (Füssen, Düsseldorf, Hamburg) i v ČR (Letící
Kameny Trophy, Zbraslav Open). Za co jsem oprav
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du rád, je přislíbená účast na turnajích EJCT v Oslu
a v Glasgow. V létě proběhne soustředění v Praze.
Budeme ovšem ubytováni v hotelu Globus a půjde
o celodenní tréninkovou náplň včetně přednášek
a tréninku fyzické kondice. Některé týmy by měly
jet na turnaj i v srpnu. Dále slibně vypadá možnost
účasti jednoho týmu z STM na soustředění s ital
ským juniorským týmem v Itálii. Vše je ještě v jed
nání pod vedením Brada Askewa. Od příští sezony
budou mít členové STM i trenéři nové dresy.
Závěrem bych chtěl dodat, že mou priori
tou jsou turnaje v zahraničí, soustředění a více
tréninků, které nebudou odpadávat v takové míře,
jaká se zatím děje.
Mým přáním je, mít z členů STM opravdové spor
tovce a lidi, na které budeme moct být jako curleři
skutečně hrdí.
Dobrou hru!
Petr Horák

Český svaz curlingu
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Rozvoj curlingu
Zimní stadion s curlingovou dráhou
Ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje
vznikl projekt stadionu s hokejovou plochou
a dráhou pro curling. Tento projekt cílí především
na menší obce kolem 10 tisíc obyvatel.
Více na webu curling.cz/rozvoj

Praha
Od 21. března 2019 se staví curlingová hala v areálu
základní školy na Kateřinkách. Dle plánů by mělo
být hotovo v květnu 2020. Součástí nově vznika
jícího Areálu ledových sportů bude curlingová
čtyřdráha a další ledová plocha pro bruslení a hokej

vizualizace: arealls.cz
Brno
Mobilní dráhy, které město pořídilo pro Olympij
ský festival 2018, budou umístěny v areálu Nové
Zbrojovky. Díky tomu v Brně konečně vzniknou
dlouhodobé curlingové plochy. V moravské metro
poli se již sedmkrát konalo MČR mixů, ale zatím
nedošlo k trvalé instalaci curlingových drah.

noidats ínmiZ
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vizualizace: STAREZ - SPORT
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Zimní stadion
s curlingovou dráhou
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Mistrovství ČR mixed doubles 2019
Obhájci titulu Zuzana Paulová / Tomáš Paul bez
prohry zvítězili ve finálovém turnaji a tím jednoznačně vybojovali titul mistrů ČR a budou
reprezentovat na mistrovství světa v Norsku.
Mistrovství ČR v kategorii smíšených párů se letos
účastnilo 24 týmů. Během sezóny se hrály dva
kvalifikační turnaje a následný finálový turnaj.
Deset týmů minimálně jednou postoupilo do play
off a tím získalo aspoň bod. Dle pořadí po kvali
fikačních turnajích postoupilo nejlepších šest párů
do finále.
Základní část finálového turnaje ode
hrál pár Paulová / Paul bez porážky a tím přímo
postoupil do finále. Na druhém a třetím místě
skončili Vinšová / Klíma a Miklíková / Miklík, kteří
se utkali v semifinále. V něm jednoznačně zvítě
zili Vinšová / Klíma poměrem 9:2 a postoupili do
finále. Miklíkovi tím obhájili loňské třetí místo.
Samotné finále se hraje na dva vítězné
zápasy a letos poprvé bylo přenášeno na iVysílání
České televize. Obhájci mistrovských titulů sice
v polovině úvodního finálového souboje prohrávali
2:4, ale druhou část zápasu naprosto ovládli a otoči
li na 7:4. Druhé finále mělo jednoznačnější průběh
a skončilo 8:2 opět pro tým Paulových. Ti tedy
zvítězili a obhájili mistrovský titul.
Paulovi budou reprezentovat na mistrovství světa
mixed doubles, které se odehraje v norském Stavan
geru 20. − 27. dubna 2019.

Paulovi po vítězství sdělili: “V první zápase
jsme se ze začátku trochu hledali s rychlostí, kdy
nám všechny kameny končily o pár stop hlouběji
v kruzích, než jsme chtěli. V druhé půlce zápasu
jsme se už chytli a začali jsme na soupeře tlačit − až
do vítězného konce. Další zápas měl úplně opačný
průběh, kdy jsme byli celou dobu lehce nad soupeřem
a podařilo se nám to udržet.
Máme radost, že jsme hráli na krásně točivém a rychlém ledě, který dobře simuloval podmínky, které
snad budou na mistrovství světa. Postupně jsme se
každým zápasem zlepšovali a drželi úroveň, kterou
jsme potřebovali a odehráli tak pár skvělých zápasů.”

Finalisté MČR mužů a žen
Během února se dohrála základní část mužské
i ženské extraligy. Díky tomu známe čtyři finalisty
a pořadí dalších týmů.
Finále mužů se odehraje 21. − 26. března. Ženské
finalistky se utkají ve dnech 4. − 9. dubna. Letos
bude finálový turnaj od čtvrtka do úterý.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ženy

Liboc 3
Zbraslav W
Savona M
Savona H
Ledolamky
PLC LEDO
Sokolky
Kolibris 2

Muži

1. Sem Tam Brno
2.
Kolibris 1
3. Tabery−Zbraslav
4.
Dion YB
5.
Liboc
6.
Zbraslav OH
7.
Ledoborci 7
8.
Trutnov 1
Český svaz curlingu

výhry prohry
12
11
10
7
5
5
4
2

2
3
4
7
9
9
10
12

> finále
> finále
> finále
> finále

> baráž
> sestup

výhry prohry
10
9
8
8
8
6
4
3

4
5
6
6
6
8
10
11

> finále
> finále
> finále
> finále

> baráž
> sestup
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Zimní univerziáda 2019
2. – 12. ledna 		

#WUG 2019

Ženská a mužská reprezentace se v Rusku utká se
světovou akademickou špičkou.
Univerziáda (WUG) se odehraje v sibiřském městě
Krasnojarsk a Českou republiku budou reprezento
vat tyto týmy:

Rozpis utkání
středoevropský čas
3.00
neděle 3. 3.

ženy

muži

Švédsko
ČR
Švédsko
ČR

8.00
13.00

ČR
Itálie
Rusko
ČR

3.00
pondělí 4. 3.

8.00

ČR
Korea
Korea
ČR

13.00
3.00
úterý 5. 3.

ČR
GB
ČR
Norsko

8.00
13.00

Čína
ČR
Čína
ČR

3.00
středa 6. 3.

8.00

Kanada
ČR
ČR
GB

13.00
3.00
čtvrtek 7. 3.

Japonsko
ČR
Kanada
ČR

8.00
13.00

ČR
Rusko
ČR
Švýcarsko

3.00
pátek 8. 3.

8.00

Švýcarsko
ČR
ČR
USA

13.00

sobota 9. 3.
neděle 10. 3.

3.00

čtvrtfinále

10.00

semifinále

3.00
8.00

finále & o bronz
finále & o bronz

Alžběta Baudyšová(skip) Jaroslav Vedral (skip)
Michaela Baudyšová
Marek Černovský (VS)
Lenka Hronová (VS)
Kryštof Krupanský
Ežen Kolčevskaja
Lukáš Klípa
Eliška Srnská
David Verner
Jakub Bareš (kouč)

Brad Askew (kouč)

Herní systém
V každé kategorii se utká deset reprezentací. Ty se
v základní části utkají v jednom kole vzájemných
zápasů. Poslední dvě země pro příště vypadnou.
Nejlepších šest celků postoupí po playoff. První dva
půjdou rovnou do semifinále. Třetí až šesté týmy si
křížem zahrají čtvrtfinále.
Univerziáda se koná každé dva roky a jedná se
o šampionát hráčů do 25 let, kteří jsou zároveň
vysokoškoláky. Univerziáda je multisportovní akcí,
která má svou zimní a letní variantu, ale ty se na
rozdíl od Olympijských her vždy konají v jednom
roce.
Nejlepším umístěním českých týmů na univerziádě
je bronz mužů z roku 2011 (L. Klíma, J. Candra, T.
Paul, D. Jirounek, K. Tabery). Na poslední univer
ziádě Češi vybojovali čtvrtou příčku (tým ve složení
L. Klíma, M. Černovský, M. Jurík, S. Mokriš, J.
Splavec).
Z obou letošních týmů má předchozí zkušenost
s WUG pouze Marek Černovský.
V české výpravě bude 80 sportovců a dalších 50
trenérů a dalších činovníků. Celkem se počítá
s 3000 sportovci a 5000 dobrovolníky.
Přenosy
Zápasy by měly být vysílány. Odkazy budou
umístěny na web curling.cz/wug2019, kde
naleznete i průběžné výsledky a další informace
Sledujete také twitter a facebook (@CeskyCurling)

březen 2019
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Rozhovor s týmem žen
Máte zkušenosti s takto velkou akcí s více sporty?
Těšíte se?
S takto velkou akcí má zkušenosti jen Betty, a to
z YOG 2012. Zbytek má zkušenosti z pouze curlin
gových akcí. Je to hodně jiné a pro všechny z nás se
jedná o velký zážitek a výbornou zkušenost.
Jak jste daly dohromady tento tým? Předpokládám, že to vychází ze sestavy z loňského
„Otevřeného turnaje curlerů – akademiků“. Je to
tak? Měl na sestavu nějaký vliv Brad nebo někdo
další?
Tento tým vznikl na základě výběru národního
trenéra. Do jeho složení jsme my jako hráčky nijak
zasahovat nemohly.
V jaké sestavě budete hrát?
První zápas budeme hrát v sestavě Betty (skip, pos
lední kameny), Míša (trojka), Lenka (dvojka, vice
skip), Ežen (jednička), Eliška (náhradník). Další
zápasy pak záleží na rozhodnutí našeho trenéra
Kuby Bareše.
Kdy bylo potvrzeno, že pojede na WUG i ženský
tým? Připravovaly jste se i dřív nebo až když to
bylo jisté?
O tom, že budeme hrát na univerziádě jsme se
dozvěděly začátkem září, ale trénovaly jsme už od
jara na vlastní náklady, jen tak pro případ, abychom
byly připravené.
Je pro vás obtížné se sehrát?
Společně jsme absolvovaly tři turnaje. Během nich
jsme se snažily sladit věci v komunikaci a herním
projevu. Naštěstí máme všechny podobnou školu
a na ledě už se známe. V různých kombinacích
jsme se již nějakých šampionátů společně zúčastni
ly.
Věděly jste dopředu, které týmy na univerziádu
pojedou?
O tom, jaké země na univerziádu pojedou, víme
zhruba tři měsíce. Ovšem o tom, jaké přesně to
budou týmy, víme málo. Snad zjistíme na team
meetingu.
S tím souvisí, že jen těžko lze odhadnout kvalitu
soutěže předem, ale očekáváme, že bude vysoká.
Český svaz curlingu

Jak vidíte své šance?
Naším cílem je především získat další zkušeno
sti s hraním velkých soutěží a pro některé z nás
i s hraním jiné pozice, než na kterou jsme zvyklé.
Chceme být spokojené individuálně s naším výko
nem a zůstat spolu jako silný tým. A snad to všech
no povede k pěknému výsledku.

Rozhovor s týmem mužů
Marek byl na univerziádě v kazašském Almaty.
Byli jste někdy v Krasnojarsku?
Ne.
Má pro vás nějaký vliv kde to je? Je rozdíl, když
to bude například na Slovensku nebo uprostřed
Sibiře?
Kryštof: Nic proti Slovensku, ale myslím, že je
to podobné. Není to nijak odlišné. Hlavně tam
budeme dost izolování od všeho. Prostě jedeme
někam sportovat.
Lukáš: Myslím si, že nejhorší bude, že tam bude +6
hodin oproti Česku. Takže půjde o aklimatizaci.
Záleží jak se s tím kdo srovná.
Byli jste kromě Marka na podobně velké akci?
Kryštof: Já jsem byl na Olympijských hrách mládeže
[YOG 2012 v sestavě Černovský, A. Baudyšová,
Krupanský, Hrůzová].
Vy tam letíte ve středu. První zápasy jsou v neděli. Proč trenéři letí již v úterý?
Jaroslav: Ze dvou důvodů. Zaprvé kvůli organi
začním věcem a dále kvůli tomu, že v armádním
speciálu je jen omezený počet míst. Když se nám
nabídlo, že se někdo může svést takto, tak právě
kvůli organizačním věcem jedou trenéři dřív, aby
tam oskenovali terén a našli, co je potřeba. Aby bylo
vše již předpřipravené, až tam přijedeme my.
Vy totiž letíte s přestupem a celkem strávíte na
cestě přes 12 hodin.
Lukáš: Čistého času je to 2:45 do Moskvy a 4:40 do
Krasnojarsku a pak nevím.
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David: Tam nás vyzvednou Češi.
Proto mě překvapilo, že neletíte přímo tím
speciálem.
Jaroslav: Ten je plný hokejistů.
Kromě Lukáše jste v této sestavě hráli již loňský
Otevřený turnaj curlerů − akademiků. Jak tato
sestava vznikla?
Kryštof: Je to asi tak, že nikdo jiný není.
Jaroslav: Vysokoškoláci jsou, ale ti, co mají nějaké
zkušenosti a dávají smysl, tak to je jenom tato
pětice.
Formálně to dával dohromady Bradem?
Jaroslav: Je to Bradův tým.
Zároveň nám při tom výběru sedly pozice. Já skipu
ji v Young Boys, Marek viceskipuje u Klímy,
Lukáš hrál frontend u Šika. Kryštof byl jediný, který
se musel naučit, že bude hrát dvojku a frontend.
Ale je zkušený, takže mu to sedlo jak nic. Takže
jsme nemuseli dělat velké změny a přeučovat se
a zkoušet něco jiného. Od začátku jsme věděli, že to
bude takto. Je to tak pořád. Je super, že si ten tým
sedl herně, lidsky, po všech stránkách.
Věděli jste hned, že pojedete? Nebo jste čekali na
nějaké schválení?
Jaroslav: My jsme to věděli víceméně hned, protože
mužská reprezentace měla místo zaručené díky
klukům v rámci minulého úspěchu. Víceméně se
hned oslovila tato pětka a řeklo se, že pokud bude
všechno v pohodě, tak jedeme takto. Takže to víme
již docela dlouho.
Trénujete tedy celou tuto sezónu.
Jaroslav: Máme za sebou tři přípravné turnaje
(Savona Cup, Kolibris Cup, Letící Kameny Trophy).
Poslední dva měsíce spolu trénujeme docela dost.
Předtím to bylo tak, že jsme byli na ledě, ale ne
spolu jako týmový trénink.
Marek: Skoro každé středy, které byly pro nás, nám
sežraly komerční akce, takže jsme to museli vzít do
vlastních rukou.
Kryštof: Ale měli jsme příjemné hodinky se jen
sžít společně a s ledem. Takové pocitové, abychom
věděli, co se jak děje.
Jde tedy o vzájemnou souhru.
Jaroslav: Jenom o to, načíst se navzájem, abychom
měli přehled, jak k tomu chceme přistupovat, co je
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přípustné, co naopak nechceme, aby se dělo. Aby
chom to všechno podchytili doma a nevyplavalo to
tam.
Víte, které týmy tam přijedou? Ptám se nejen na
země, ale i na konkrétní týmy.
Jaroslav: Máme to napůl zmapované, co se nám
podařilo zjistit. Oficiálně to nevíme, jen co jsme se
bavili s curlingovým světem kolem. Víme jména
a většinu lidí známe.
Jak vidíte své šance?
Marek: Můžeme prohrát s kýmkoliv, můžeme pora
zit kohokoliv.
Je to takto vyrovnané?
Marek: Podle mého názoru jsou tam týmy jako
Ross Whyte nebo Schwaller, které jsou individuálně
nad ostatními.
Lukáš: Ale může jim rupnout v bedně a každý se
může složit.
Jaroslav: Jedeme to tam vyhrát. Když tam pojedeme
s tím, že nemáme velký cíl a že si to chceme užít,
tak v zásadě nemůžeme nic uhrát. Nezbývá nám nic
jiného, než tam jet a chtít vyhrát každý zápas. A až
tam se uvidí, jak je to reálné.
Konkrétnější plány si tedy nestanovujete?
Jaroslav: Nechceme si dávat plán, že chceme někde
skončit. Jedeme tam jako všichni ostatní vyhrát.
Marku, můžeš srovnat tým nebo přípravu s univerziádou před dvěma lety?
Marek: V zásadě jsme natrénovali o něco víc. S Kar
lem [Kubeškou, týmovým koučem] to bylo takové,
že jsme natrénovali víc v oficiálních časech, protože
tehdy ještě nebylo tolik komerčních akcí. Naopak
teď jsme víc trénovali individuálně. Co se týče
týmové pohody, tak si myslím, že je to tentokrát
snad ještě lepší nebo minimálně stejně dobré. Takže
já nám věřím.

březen 2019
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Zprávy z Výkonného výboru

Reprezentační komise

VV odsouhlasil termín Rady předsedů 25. dubna
a termín Členské schůze 1. června 2019.

Nově vzniklá Reprezentační komise se bude mimo
jiné věnovat koordinaci a schvalování plánů repre
zentačních týmů, spolupráci při tvorbě reprezen
tačních rozpočtů, náplni smluv mezi svazem a týmy
a také alokaci tréninkových hodin.
Jejími členy budou: Jiří Snítil (zástupce Trenér
sko-metodické komise), Vladimír Černovský
(zástupce Soutěžní komise), Brad Askew (národní
kouč) a Marek Vydra (zástupce VV).

Dojde k vyšší spolupráci ČSC s vozíčkáři. Jedná
se hlavně o začlenění vozíčkářů do běžné agendy
svazu (repre kempy, organizace výjezdů koor
dinátorkou ČSC).
V květnu bude na Roztylech trénovat několik
čínských týmů, které tam plánují svůj repre kemp.
Očekává se, že během toho odehrají několik přá
telských utkání s vybranými domácími týmy.
Pro rozvoj curlingu bude v rámci programu DAP
Světové federace (Development Assistance Pro
gramme) pořízeno materiální vybavení pro haly
na Roztylech, v Brně, Jičíně, Trutnově a Hradci
(Opočně). Jedná se hlavně o měřící zařízení, hacky
a košťata.
Kvůli koordinaci a přípravám se již plánuje začátek
sezóny 2019 / 2020:
18. − 22. srpna | Adult Camp 2019
23. − 29. srpna | VT STM
30. 8. −1. září | Letní třesk 2019

Hanácké kerlink v Prostějově
Vysoký zájem a nadšení vedlo prostějovské Sport
centrum – DDM k vytvoření vlastní verze cur
lingového vybavení. Hlavní tvůrce Karel Ondrůj
vymyslel a odzkoušel několik podob curlingového
kamene. Nakonec zvítězil “kámen” z betonu
odlitého do cukrářské formy s madlem ze zednické
lžíce. Zdola je fólie, po které “kámen” klouže. Tento
Hanácké kerlink byl následně úspěšně vyzkoušen
4. ledna řadou nadšených návštěvníků na kluzišti
umístěném na náměstí přímo v centru města.

Pro tuto sezónu byl vytvořen nový formát
předávání titulů MČR na Roztylech. Ten se již
v nové podobě odehrál při předávání trofejí mixed
doubles a proběhne i jako vyrcholení MČR mužů
a žen. Předávání nově proběhne na ledě hned po
závěrečném utkání. Hrací plocha a restaurace
budou akusticky propojeny, ale všichni diváci jsou
během ceremoniálu zváni k ledové ploše.
Od nové sezóny dojde k zajištění lepší dostupnosti
kamerového přenosu z roztylské haly. V součas
nosti zároveň dochází k občasným výpadkům ve
stávajícím vysílání, které bude pokud možno co
nejdřív opraveno.
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