Jak začít s curlingem?
Viděl/a jste curling v televizi?
Četl/a o něm v novinách?
Chtěl/a byste si ho vyzkoušet nebo zahrát?
Není problém, začít je možné v každém věku.

Následující řádky Vám s tím pomohou.

Odkud jste?
Curling se v současnosti pravidelně hraje v několika městech v ČR, mimo
Prahy, Trutnova, Opočna (tam dojíždějí například hráči z Hradce Králové), Jičína je
to i nově Třemošná u Plzně. V ČR funguje zatím jediná specializovaná curlingová
hale v Praze na Roztylech, všude jinde se hraje na zimních stadionech.

Praha
Den otevřených dveří
Český svaz curlingu (dále jen „ČSC“) pořádá dny otevřených dveří, kde si
můžete zdarma curling vyzkoušet (termíny jsou zveřejňovány na www.curling.cz a
facebook "Český curling"). K dispozici Vám zde budou instruktoři, kteří Vám ozřejmí
pravidla, základy techniky, taktiky a zapůjčí potřebné vybavení.
Soukromá akce
Nevyhovuje Vám termín Dnu otevřených dveří? Rádi byste si curling zahráli
s partou přátel, případně uspořádali firemní večírek či teambuilding? Pak využijte
kontakt na stránkách www.curlingpromo.cz. Společnost Curlingpromo se na tyto akce
specializuje a vše uspořádá podle Vašich potřeb a požadavků.

Vstup do curlingového klubu
Pokud máte zájem hrát curling pravidelně, ať rekreačně nebo s vrcholovými
ambicemi, je možné vstoupit do některého z pražských curlingových klubů (seznam
kontaktů je na stránkách www.curling.cz) nebo přímo kontaktujte Miloše Hoferku
(tel. 737 551 567), který Vám se vstupem do klubu pomůže. Pokud víte i o dalších
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potencionálních curlerech z Vašeho okolí, můžete rovnou sestavit nový curlingový
tým (ideálně 4-6 hráčů), případně si založit vlastní klub.

Brno, Hradce Králové (Opočno), Jičín, Plzeň (Třemošná), Trutnov
Obraťte se přímo na klub (viz seznam klubů na stránkách www.curling.cz),
který je z Vašeho města nebo jeho blízkosti. Pomůže Vám začít, ať už jste
jednotlivec/kyně nebo vás je více. V Jičíně, Opočně, Trutnově a Třemošné se
trénuje většinou jednou týdně večer nebo o víkendu. Podrobnější informace sdělí
příslušný klub, nebo Miloš Hoferka (tel. 737 551 567).

Jiná lokalita
I v tomto případě můžete zajet do Prahy nebo jiného města, kde se curling
hraje, abyste si ho vyzkoušeli. Budete-li chtít v curlingu pokračovat v místě Vašeho
bydliště, budete se muset připravit na větší porci práce, která ale bude korunována
něčím, na co můžete opravdu být hrdí – umístěním nového curlingového místa na
mapu světa. ČSC Vám bude připraven v mnohém pomoci (jak připravit led pro
tréninkové podmínky, pomoc se zajištěním materiálu, předání zkušeností se
zakládáním nového klubu a jednání s místní samosprávou). Čerpáme ze zkušeností
našich mimopražských curlingových, které také v nedávné době začínali tzv. na
zelené louce. Opět se tedy prosím obraťte na Miloše Hoferku (tel. 737 551 567),
který Vám zprostředkuje kontakty na příslušné lidi, kteří Vám rádi pomohou.

Chcete, aby začalo hrát curling Vaše dítě?
Jsme si vědomi, že základem pro kvalitní národní týmy je široká juniorská
základna. Proto na její výchovu klademe zvýšený důraz. Rádi do sportovní přípravy
přijmeme i Vaše dítě. Pro další informace kontaktujte jednotlivé kluby, případně
osobu zastřešující juniorský curling na úrovni ČSC Vlastimila Vojtuše
(curling3v@gmail.cz).

Pár slov závěrem
Ať už přemýšlíte, že začnete hrát curling sám/sama, s přáteli, rádi byste, aby
curling začalo hrát Vaše dítě, budeme rádi, když Vám budeme moci jakkoliv
asistovat. Rozvoj curlingu je pro nás důležitý nejen z hlediska rozšiřování členské
základy, počtu klubů a míst, kde se curling hraje, ale také z důvodu zvyšování úrovně
tohoto sportu v ČR.
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