
 
V Praze, dne 16. 10. 2013 
 

 
Vážená paní / Vážený pane,    
    
rádi bychom Vám nabídli partnerství při mimořádné akci, která v sobě spojuje 
sportovní a charitativní podporu.    
    
Na přelomu listopadu a prosince tohoto roku proběhne ve specializované curlingové 
hale na Roztylech již 8. mezinárodní turnaj v curlingu vozíčkářů. Řada zúčastněných 
týmů se zde bude připravovat na blížící se paralympiádu; obsazení tedy bude 
mimořádně silné (CZE1, CZE2, DEN, ITA, NOR, POL, RUS, SCO, SLO, SUI, SWE1, SWE2).    
    

 
 
Akce, kterou pořádá Sportovní club Jedličkova ústavu za podpory Českého svazu 
curlingu, bude medializována v tisku i televizi. Vaše podpora tohoto turnaje tedy nejen 
pomůže dobré věci, ale může být i využita k Vašemu zviditelnění. 
Nabízíme Vám i aktivně se zapojit, a to v miniturnaji partnerů, který se bude konat 
v neděli 1. 12. 2013 po vyhlášení výsledků od 17 hodin.    
    
Rádi Vám sdělíme podrobnosti:     
    
Sportovní club Jedličkova ústavu: scjupraha@centrum.cz  

Pavel Martínek (jen SMS) +420 721 683 712 
Pavla Vrbová  +420 777 156 061 

    
Český svaz curlingu – marketing: marketing@curling.cz 
Martin Souček:    martin.soucek@viit.cz +420 724 745 775    
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ČESKÝ CURLING PRODĚLÁVÁ RYCHLÝ ROZVOJ, VÝZNAMNĚ STOUPÁ ZÁJEM MÉDIÍ 
O NĚJ A JEHO PRESTIŽ VE SVĚTĚ. PŘITOM ROČNÍ ROZPOČET ŠPIČKOVÝCH TÝMŮ 
SE POHYBUJE NEJVÝŠE VE STATISÍCÍCH KČ. Z POHLEDU MARKETINGU PROTO 
 

EFEKTIVITA PODPORY CEFEKTIVITA PODPORY CEFEKTIVITA PODPORY CEFEKTIVITA PODPORY CURLINGU VE SROVNÁNÍ URLINGU VE SROVNÁNÍ URLINGU VE SROVNÁNÍ URLINGU VE SROVNÁNÍ SSSS    JINÝMI SPORTY JE PRÁJINÝMI SPORTY JE PRÁJINÝMI SPORTY JE PRÁJINÝMI SPORTY JE PRÁVĚ NYNÍVĚ NYNÍVĚ NYNÍVĚ NYNÍ    
MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ!MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ!MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ!MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ! 

 

ROSTOUCÍ ŠPIČKA I NADĚJNÁ MLÁDEŽ POTŘEBUJÍ ROZŠÍŘENÍ DOMÁCÍCH MOŽNOSTÍ 
A ČASTĚJŠÍ MEZINÁRODNÍ KONFRONTACI. PODPOŘIT ČESKÝ CURLING ZNAMENÁ 
 

JAKO JAKO JAKO JAKO     PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER     OLYMPIJSKÉHO OLYMPIJSKÉHO OLYMPIJSKÉHO OLYMPIJSKÉHO     AAAA     PARALYMPIJSKÉHO  PARALYMPIJSKÉHO  PARALYMPIJSKÉHO  PARALYMPIJSKÉHO     SPORTUSPORTUSPORTUSPORTU  MARKETINGOVĚ  MARKETINGOVĚ  MARKETINGOVĚ  MARKETINGOVĚ    
PARTICIPOVAT PARTICIPOVAT PARTICIPOVAT PARTICIPOVAT NA JEHO VÝSLEDCÍCH!NA JEHO VÝSLEDCÍCH!NA JEHO VÝSLEDCÍCH!NA JEHO VÝSLEDCÍCH!    

 
Curling je olympijský sportolympijský sportolympijský sportolympijský sport, kterému po řadu let vládne Kanada. V Evropě je nejvíce rozvinutý ve 
Švýcarsku, Skotsku a ve Skandinávii (Švédsko, Norsko, Dánsko). Ve skupině zemí, které výše uvedené 
výkonnostně dohánějí, je např. Francie, Itálie, Rusko, Německo, Nizozemí, ale v poslední době 
zejména Česká republika.  
 
Jsme nejrozvinutější zemí Střední a VýchodJsme nejrozvinutější zemí Střední a VýchodJsme nejrozvinutější zemí Střední a VýchodJsme nejrozvinutější zemí Střední a Východní Evropyní Evropyní Evropyní Evropy, což lze dokumentovat na následujících údajích:    

• více než 500 registrovaných curlerů, permanentně rostoucí počet hráčůvíce než 500 registrovaných curlerů, permanentně rostoucí počet hráčůvíce než 500 registrovaných curlerů, permanentně rostoucí počet hráčůvíce než 500 registrovaných curlerů, permanentně rostoucí počet hráčů    

• tři úrovně soutěží vtři úrovně soutěží vtři úrovně soutěží vtři úrovně soutěží v    kategorii mužů a žen (extraliga, první liga, nižší soutěže) a další kategorii mužů a žen (extraliga, první liga, nižší soutěže) a další kategorii mužů a žen (extraliga, první liga, nižší soutěže) a další kategorii mužů a žen (extraliga, první liga, nižší soutěže) a další 
mistrovské soutěže (junioři, žáci, smíšmistrovské soutěže (junioři, žáci, smíšmistrovské soutěže (junioři, žáci, smíšmistrovské soutěže (junioři, žáci, smíšené týmy)ené týmy)ené týmy)ené týmy)    

• stále se rozvíjející curling vozíčkářů sstále se rozvíjející curling vozíčkářů sstále se rozvíjející curling vozíčkářů sstále se rozvíjející curling vozíčkářů s    mezinárodními kontaktymezinárodními kontaktymezinárodními kontaktymezinárodními kontakty    

• pravidelná účast reprezentačních týmů na mistrovstvích Evropy a světapravidelná účast reprezentačních týmů na mistrovstvích Evropy a světapravidelná účast reprezentačních týmů na mistrovstvích Evropy a světapravidelná účast reprezentačních týmů na mistrovstvích Evropy a světa    

• jediná specializovaná curlingová hala vjediná specializovaná curlingová hala vjediná specializovaná curlingová hala vjediná specializovaná curlingová hala v    Praze na RoztylePraze na RoztylePraze na RoztylePraze na Roztylech se čtyřmi drahami ve Středních se čtyřmi drahami ve Středních se čtyřmi drahami ve Středních se čtyřmi drahami ve Střední    
a Východní Evropě, kteráa Východní Evropě, kteráa Východní Evropě, kteráa Východní Evropě, která nicméně svojí kapacitou nestačí aktuálnímu rozvoji nicméně svojí kapacitou nestačí aktuálnímu rozvoji nicméně svojí kapacitou nestačí aktuálnímu rozvoji nicméně svojí kapacitou nestačí aktuálnímu rozvoji    

• národní trenér znárodní trenér znárodní trenér znárodní trenér z    Kanady, který připravuje reprezentační týmy na vrcholné soutěžeKanady, který připravuje reprezentační týmy na vrcholné soutěžeKanady, který připravuje reprezentační týmy na vrcholné soutěžeKanady, který připravuje reprezentační týmy na vrcholné soutěže    
 
Televizní sledovanost vrcholných curlingových soutěží vTelevizní sledovanost vrcholných curlingových soutěží vTelevizní sledovanost vrcholných curlingových soutěží vTelevizní sledovanost vrcholných curlingových soutěží v    ČR je tradičně vysokáČR je tradičně vysokáČR je tradičně vysokáČR je tradičně vysoká. I proto bude mít 
curling v programu přenosů České televize ze ZOH v Soči významné místo. 
 
Naše týmy zaznamenaly v posledních letech řadu mezinárodních úspěchů, které řadí ČR mezi širší řadí ČR mezi širší řadí ČR mezi širší řadí ČR mezi širší 
světovou špičkusvětovou špičkusvětovou špičkusvětovou špičku: 

• bronzové medaile smíšeného páru na mistrovství světa 2013bronzové medaile smíšeného páru na mistrovství světa 2013bronzové medaile smíšeného páru na mistrovství světa 2013bronzové medaile smíšeného páru na mistrovství světa 2013    

• bronzové medaile týmu mužů na mistrovstbronzové medaile týmu mužů na mistrovstbronzové medaile týmu mužů na mistrovstbronzové medaile týmu mužů na mistrovství Evropy 2012ví Evropy 2012ví Evropy 2012ví Evropy 2012    

• stříbrné medaile týmu juniorek na mistrovství světa 2012stříbrné medaile týmu juniorek na mistrovství světa 2012stříbrné medaile týmu juniorek na mistrovství světa 2012stříbrné medaile týmu juniorek na mistrovství světa 2012    

• bronzové medaile smíšeného týmu na mistrovství Evropy vbronzové medaile smíšeného týmu na mistrovství Evropy vbronzové medaile smíšeného týmu na mistrovství Evropy vbronzové medaile smíšeného týmu na mistrovství Evropy v    roce 2011 roce 2011 roce 2011 roce 2011     

• bronzové medaile týmu mužů na Univerziádě 2011bronzové medaile týmu mužů na Univerziádě 2011bronzové medaile týmu mužů na Univerziádě 2011bronzové medaile týmu mužů na Univerziádě 2011    

• stříbrné medaile smíšeného týmu na mistrovství Evropy 2008stříbrné medaile smíšeného týmu na mistrovství Evropy 2008stříbrné medaile smíšeného týmu na mistrovství Evropy 2008stříbrné medaile smíšeného týmu na mistrovství Evropy 2008    
 
Největším úspěchem je ovšem bezesporu skutečnost, že se český curling probojoval do kvalifikace o kvalifikace o kvalifikace o kvalifikace o 
účast na Zimních olympijských hrách 2014 vúčast na Zimních olympijských hrách 2014 vúčast na Zimních olympijských hrách 2014 vúčast na Zimních olympijských hrách 2014 v    SočiSočiSočiSoči, kde má vzhledem k uvedeným výsledkům reálnou 
šanci uspět jak mezi ženami, tak zejména v kategorii mužů! 

 
CURLING UMOŽŇUJE VZÁJEMNÉ SOUTĚŽENÍ HRÁČŮ RŮZNÝCH KATEGORIÍ, ZDRAVÝCH 
A POSTIŽENÝCH, A TO PRAKTICKY BEZ OMEZENÍ. NENÍ VÝJIMKOU, ŽE VOZÍČKÁŘI 
PORÁŽEJÍ I KVALITNÍ BĚŽNÉ TÝMY. PODPORA CURLINGU VOZÍČKÁŘŮ PŘINÁŠÍ 
 

PARTNERSTVÍ PRO PARTNERSTVÍ PRO PARTNERSTVÍ PRO PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ ÚSPĚCHŮ HENDIROZVOJ ÚSPĚCHŮ HENDIROZVOJ ÚSPĚCHŮ HENDIROZVOJ ÚSPĚCHŮ HENDIKEPOVANÝCH SPORTOVCŮKEPOVANÝCH SPORTOVCŮKEPOVANÝCH SPORTOVCŮKEPOVANÝCH SPORTOVCŮ A ZÁ A ZÁ A ZÁ A ZÁROVEŇROVEŇROVEŇROVEŇ    
PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR MPŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR MPŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR MPŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR MEZI ZDRAVÝMI A POSTIEZI ZDRAVÝMI A POSTIEZI ZDRAVÝMI A POSTIEZI ZDRAVÝMI A POSTIŽENÝMI!ŽENÝMI!ŽENÝMI!ŽENÝMI!     


