Dej
a sdílej
#golfovenoviny = vyhraj!
Dej
našemu příspěvku na
instagram.com/golfovenoviny
a sdílej #golfovenoviny pod
svým příspěvkem na Instagramu
Pět z vás se může těšit
na 12 míčků TaylorMade TP5x
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze
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VŽDY LEADER V KLUBOVNĚ
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Už zase hrajeme!
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Anketa: Hřiště ve výjimečném stavu
Jak nucené uzavření hřišť konkrétně ovlivnilo vaši situaci? Jaká opatření jste zavedli
v údržbě a ekonomice? Tyto
dvě otázky jsme položili zástupcům všech hřišť a klubů.
Tady jsou zaslané odpovědi.

Bezpečná vzdálenost. Foto: Zdeněk Sluka

Golf konečně povstal

Milí golfisté,
už v tom nejste sami. Od 7. dubna můžete zase chodit hrát. Od
začátku obnovené sezony vás
budou provázet rovněž obnovené noviny. Golfové. Aktuální.
Informované. Vnímavé. Jediné.
Stejně jako vy od první jamky se také my do toho pouštíme
naplno. Prozatím elektronicky,
abychom došli k vám i v době,
kdy jsou klubovny zavřené. Jakmile se i tady otevře, přijdeme
za vámi v tištěné podobě.
Nynější těžké časy nám připomněly, jak náročné je být
dlouho ve vynucené samotě.
Bez těsného kontaktu s přáteli,
a taky bez blízkého golfu. I proto
se budou Golfové noviny snažit
být všem hráčům nablízku už
napořád.
Najdete nás rovněž na webu
GolfoveNoviny.cz a pod stejným
jménem také na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Vycházíme
pro vás a zároveň chceme také
o vás vědět, slyšet a číst. Pište
nám, posílejte fotky, náměty.
Spolu to zvládneme. Motto
dneška platí i pro naše vzájemné spojení. Ať se daří.
Vaše Golfové noviny

Dvacet pět dní. Doba, za kterou
se na svém rovníku otočí Slunce. Nebo obvyklá porce dovolené za rok. A také čas, po který
se nesměl hrát golf. Od černého pátku 13. března do pondělí
6. dubna. Teď už je svět golfu
zase celkem v pořádku.
Čeněk Lorenc
Na éru pandemickou se bude kromě jiného vzpomínat také jako na
období, kdy golf vstal z popela. Aktuálního, způsobeného všeobecným zákazem společenských aktivit,
i dlouhodobého, zaviněného pohledem veřejnosti.
Jakmile se během nouzového
stavu začaly objevovat ve veřejnoprávní televizi záběry z golfových hřišť, avizovalo to, že se něco
děje. Golf tentokrát nezůstal v koutě a začal díky vazbám na politiku
silně lobbovat za své vzkříšení.
Federace využila svých kontaktů
na Národní sportovní agenturu a její
hlavu Milana Hniličku. Ten zatlačil
ještě výš, tam, kde se rozhodovalo
o konkrétních bodech uvolňování

nouzových podmínek. S venkovními
sporty se svezl i golf.
„Víme, jak nespravedlivé je zaškatulkování golfu mezi jiné činnosti. Nemohli jsme dopředu informovat, že probíhají jednání, či o tom, že
Právní komise ČGF připravila změny
legislativy,“ uvedl prezident federace Zdeněk Kodejš.
Když prezident vystoupil 6. dubna v přímém přenosu ze studia ČT
Sport, bylo zřejmé, že jarní ledy
brzy puknou a že bude možné hřiště znovu otevřít. „Nešlo o náhodu,
že se výslovně mluvilo o golfu. Je
to završení diplomatické snahy o to,
aby byl golf v první skupině uvolnění zákazů,“ předeslal předtím
Kodejš.
I prezident ale viděl uvolnění podmínek až po Velikonocích.
Větší optimisté věřili v obrat v den
před svátky. Skutečnost překonala všechna očekávání. Golf dostal
spolu s dalšími individuálními venkovními činnostmi vládní „zelenou“
ze dne na den. Hřiště se mohla otevřít už v úterý 7. dubna. K zaskočení
mnohých.
Večer po rozhodnutí vlády čelily
kluby a server TeeTime plošnému
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3 MORAVSKÁ HŘIŠTĚ 63 JAMEK
108x137

GOLFSEZONKA.CZ
OSTRAVICE
KASKÁDA
OLOMOUC

6 x 9 JAMEK

3500 Kč
nebo 3 x 18 JAMEK

bombardování. Většina startovních
časů na začátek Velikonoc se hned
prodala.
Asi první otevřela druhý den
pražská Hostivař, hned v sedm hodin ráno, následována dalšími hřišti, která byla v krásný slunečný den
a posléze i týden v obležení. Recepce nestíhaly zvedat telefony. Golfový McDonald‘s se rozjel.
„V dnešní době je více než kdy
předtím třeba dělat správné kroky
ve správnou chvíli. Sebelepší strategie je k ničemu, když se uskuteční předčasně,“ hodnotil prezident
Zdeněk Kodejš úspěch, na který
bude golf vzpomínat.
NOVÝ PODCAST „Čenda (Lorenc)
a Tonda (Ebr) jedou spolu na golf“
natáčí členové redakce Golfových
novin. V hodinových dílech se věnují rozhovorům s osobnostmi, které se
snaží posouvat
golf dopředu.
Audio najdete
na
platformách Apple,
Libsyn, Spotify
a Soundcloud.

Pravidla
nouzové hry
Nejméně do 30. dubna, do něhož
byl prodloužen nouzový stav, platí
také nouzová pravidla pro golf.

 Příchod do areálu 15 minut před

zamluveným a nejlépe také předem
uhrazeným startovním časem.

 Pohyb u recepce v roušce a na
vzdálenost dvou metrů od obsluhy.
Stejný odstup i rouška v případě
menší vzdálenosti je třeba také na
driving range.

jsme nové score karty, birdie karty
i navigační systém. Čas po znovuotevření budou odpočítávat nové
startovací hodiny.
Na drivingu najdete nové fittingové a servisní centrum TeeTime
Store. Rozhodli jsme se přidat k iniciativě „Neplastuj“, a tak si pitnou
vodu budete moci natočit na jamkách č. 1 a 10 do vaší láhve. Připravili jsme pobytové balíčky pro hráče i negolfisty. V jejich rámci bude
možné vyhrát zapůjčení některé

2. Na týden jsme dali zaměstnancům údržby placené volno, ostatní

Jan ŠTAIDL
GC Poděbrady
1. Zřejmě stejně jako ostatní. Řešili jsme situaci ze dne na den. Stále
jsme se snažili hřiště udržovat tak,
jako by se mělo otevřít druhý den.
Omezení hry nás zasáhlo v době,
kdy budujeme tři nové jamky a zcela nové tréninkové plochy. Snažili
jsme se proto uzavření hřiště využít
k tomu, abychom veškerou pracovní
sílu přesunuli na budování jamek.
Bohužel začínáme počítat ztráty
především z turnajů, které jsme nuceni postupně rušit, a to včetně plánované Národní golfové tour mládeže, která se u nás měla uskutečnit
na konci dubna.
2. Zatím jsme žádná zásadní opatření nezavedli. Údržba pracuje na-

 Na buggy smí jet pouze jeden hráč.
 Úprava písečných překážek holí

nebo botou, hrábě nejsou k dispozici.

 Nedotýkat se praporkové tyče.
 Používání mělkých jamek bez

nutnosti sahat hluboko pro míč.

 Odjezd ihned po hře, bez možnosti využít vnitřní prostory klubu.

plno a recepční nabírali síly. Jsme
připraveni při restartu sezony přijmout veškerá opatření pro maximální bezpečnost hráčů i personálu.
S napětím čekáme, zdali stát bude
schopen podpořit mzdy těch, kteří
kvůli situaci nemohou vykonávat
svoji práci.
Jan KASTNER
TMR Ostravice a Kaskáda
1. Opatření silně poznamenala nejen začátek jara, ale ovlivní celou
letošní sezonu. Silně se omezují
počty turnajů a všech akcí v našich
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na aerifikaci greenů. Hřiště je na ostrý start skvěle připraveno!
Golf WEEK. Na červenec chystají v Berouně úplnou novinku, kdy
představí hřiště golfistům v plné
parádě v šesti turnajích během tří
dnů.
Technologie pomáhají. Během
sezony se mohou členové a návštěvníci privátního resortu těšit na
deset nových buggy s GPS. Vedení
resortu již zadalo vyprojektování
nového tréninkového centra, které
bude vybaveno umělým osvětlením
a bude umístěno mezi driving range
a klubovnou.
Nadační fond. Loni byl založen
Nadační fond Beroun GC, který nasbíral již dostatek prostředků pro
letošní podporu mládeže. Nyní se
chystají projekty na druhou polovinu roku – speciální tréninky, soustředění, podpora talentů.

resortech, které jsou typické právě
velkou pořadatelskou aktivitou. Ze
stavu polospánku jsme ale byli připraveni se velmi rychle probudit.
2. K zásadním snižování stavu zaměstnanců zatím nedošlo. Samozřejmě ale hledáme cestu k maximálním úsporám. V údržbě jsou
ovšem prozatím nulové. Obě hřiště
byla chystána tak, aby byla perfektně připravena, jakmile budou
otevřena. Velkou výhodou je naše
spojení více resortů, a to nejen golfových. To nám přináší výrazně větší stabilitu a možnosti.

2. Omezili jsme přípravné práce.
Před otevřením jsme měli nejnutnější režim sekání, zároveň jsme
optimalizovali náklady na údržbu.
Doma zůstávají zaměstnanci, kteří
jinak pracují v klubovně. Většinu
výdajů ale nemůžeme ani nechceme škrtat. Doufáme, že se nám letos
vrátí.
Jaroslav JIŘÍČEK
GC Radíkov
1. Uzavření hřiště nám způsobilo
stejné problémy jako v ostatních
klubech. Vše zůstalo mimo provoz
a příjmy jsme neměli žádné.
2. Údržbu jsme prováděli od poloviny března v minimálním rozsahu
a s menším počtem zaměstnanců.
Mzdy a nezbytné náklady hradíme
z ročních členských poplatků.

Herní pomoc pro seniory

Beroun žil po celou zimu

írná zima prospěla většině
hřišť, což platí také o Berouně. Resort ve středočeském královském městě umožňoval hru i během
měsíců, ve kterých obvykle golfisté
na hřiště nevyrážejí.
Po loňských zkušenostech klub
uspořádal i několik velmi dobře
navštívených turnajů a nachystal
novinky jak pro své členy, tak pro
širokou veřejnost.
Zimní turnaje lákají. Plné startovní pole, nápadité turnaje na
velmi dobře připraveném hřišti,
kterému přály klimatické podmínky.
Beroun udělal z golfu definitivně
celoroční zábavu. Listopadová Svatomartinská husa jinde sezonu končí, ve středočeské kotlině ale teprve
odstartovala úspěšný program se
sedmi starty: O pohár greenkeepera
(23. 11.), Mikulášský turnaj (7. 12.),
Vánoční turnaj (21. 12.), Tříkrálový
turnaj (11. 1.), Turnaj GDPR (25. 1.),
Valentýnský turnaj (15. 2.) a Turnaj
MDŽ (7. 3.).
Vynucená pauza. Předčasný konec plynulého přechodu ze zimy do
jara sice utnula nouzová opatření,
ale život na hřišti se nezastavil. Dokončena byla rekonstrukce greenu
na dvanácté jamce, před dokončením je rekonstrukce greenových
bunkerů, vyzkoušena byla závlaha
a v druhém dubnovém týdnu došlo

Michael SCHNEIDER
GCC Svobodné Hamry
1. Naše hřiště patří zapsanému
spolku, tedy členům. Těšili jsme se,
že společně oslavíme 25leté fungování klubu. Připravované akce jsme
částečně již zrušili a další rušení
očekáváme. Vnímáme také menší
příjem členských poplatků, také
kvůli očekávaným ekonomickým
problémům řady členů. Letos budeme čelit nemalému propadu příjmů
a muset odložit část připravovaných
vylepšení. Na druhou stranu vnímáme zvýšenou aktivitu členů a zájem
pomoct tuto situaci překonat.

řátelé golfisté, pojďme dát
o sobě vědět a pomozme společně lidem, kteří to potřebují a žijí
v okolí našich hřišť! To je motto projektu Hrát budeme, teď pomáháme,
spuštěného v průběhu března.
Už desítky golfových hřišť se
zapojily do projektu, jehož cílem je
pomoci udržet zaměstnanost během
koronavirové epidemie a zároveň
podpořit seniory v blízkých obcích.
Co je jeho podstatou?
Za každé zakoupené fee zařizuje

 Hra bez roušek v případě, že hráči dodržují odstup dvou metrů.

z novinek vozů mercedes na celý
týden pobytu. Nově také zakoupíte
roušky s vyšitými míčky.
Rádi bychom všem poděkovali
za projevenou podporu jak na sociálních sítích, tak předplacením
Kredit Play či herního času v rámci naší tipovací soutěže, kdy tipem
a zakoupením fee bylo možné vyhrát hru na dalších 18 jamek. Těšíme se na vás a věříme, že jste
všichni zdraví a že i vy se těšíte na
golf u nás!
PR

Ostravice byla jedním z prvních hřišť, která otevřela hned, jak to bylo možné.
Foto: Zdeněk Sluka
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 Start a pohyb ve dvou hráčích,
nebo ve dvojici hráč a caddie.

Černý Most najdete jiný

ezona začala podstatně jinak,
než jsme si představovali. Na
Black Bridge jsme se k situaci postavili čelem a pracovali na věcech,
na které běžně nezbývá čas.
Tým greenkeeperů provedl kompletní údržbu hřiště, které doznalo
několik změn. Už v květnu si zahrajete Čerňák jinak, než jste byli
zvyklí. Pro profíky jsme vybudovali
černá odpaliště, a naopak žlutá odpaliště budou přívětivější, hřiště je
také nově znormované. Připravili

Vojtěch MATĚJČEK
Beroun GC
1. Vzhledem k tomu, že jsme měli
hřiště otevřené prakticky nepřetržitě, tak nás to ovlivnilo zcela
zásadně. Do poloviny března se
u nás hrálo na plné pecky a na 28. 3.
byl plánovaný poslední „open“ turnaj letošní mimosezony. Výpadek
příjmů byl za březen zásadní. Ale
tím, že jsme klubové hřiště, členské
poplatky uhrazené v tomto období
nám alespoň zčásti tento výpadek
vynahradily. Pokud by se neuzavřelo hřiště, určitě bychom na tom byli
finančně lépe. Na druhou stranu
jsme získali čas pokračovat v klidu
v prováděné rekonstrukci bunkerů a také trochu změnit „shaping“
hřiště a přizpůsobit ho státem nařízenému šetření vodou pro závlahu.
Takový stav určitě přijde a bude jen
pokračováním všeobecné, tak trochu hysterické reakce na pandemii
a na výkyvy počasí, které zde byly
odedávna a budou i v budoucnu.

provozy jsme omezili na minimum.
Hotel i restaurace jsou uzavřené.
Vaříme pouze obědy pro zaměstnance a rezidenty z areálu. Ekonomicky je to samozřejmě průšvih, posunuli jsme proto i možnost hry pro
nečleny ve všední dny o měsíc. Také
zrušené akce budeme nahrazovat
„open“ turnaji i pro nečleny. Díky
tomu, že jsme o téměř 30 % snížili roční poplatky pro členy, věříme,
že toto opatření přijmou. Zkusíme
požádat o nějaké peníze z projektu
„Antivirus“, ale moc si od toho neslibujeme. Jak říká klasik: „Nejbližší místo, kde nalezneš pomocnou
ruku, je na konci tvého ramene.“

Klubové noviny. Od letošního roku začal Beroun GC vydávat
vlastní klubové noviny. Zpravodaj
vychází každý měsíc v elektronické
i tištěné podobě.
Až se otevřou hranice. V Berouně už myslí na klidnější období
a rozšířili spolupráci se zahraničními kluby. Již dříve mohli hráči využít
reciproční výhody se slovenskými
resorty Black Stork a Tále, Los Olivos v Buenos Aires a s izraelským
Caesarea GC, k nimž nyní přibylo
ještě slovenské Penati.
Příjezd od D5. Pro mimoberounské návštěvníky se výrazně zjednoduší a zkrátí příjezd do areálu silnicí
za odbočkou po sjezdu z dálnice D5.
Počátkem jara zde byl vybudován
nový železniční přejezd a příjezdová komunikace bude dokončena
položením nového povrchu ve zbývající části.		
PR

TeeTime 1 až 3 obědy/potravinové
balíčky pro seniory nebo jiné osoby, které se ocitly v těžké situaci
v důsledku pandemie Covid-19.
Konkrétní formy pomoci a konkrétní
příjemci jsou vybíráni ve spolupráci
s místními úřady.
Co získají golfisté? Kromě dobrého pocitu, že pomohli v náročné
době, je to také právo přednostní
hry na hřištích, jež se společného
projektu účastní. Dále možnost darovat zakoupenou hru svým blíz-

J

kým či obchodním partnerům. Pro
zpětnou vazbu rovněž i základní
informace o tom, kam, kdy a v jaké
formě konkrétní podpora doputovala.
Stačí si objednat libovolný počet
voucherů na desítkách hřišť, jež se
do projektu zapojila. Kdo chce pomoci i nad rámec zakoupených her,
stačí vzít platební kartu a použít
aplikaci TeeTime. Ta na rozjezd projektu věnovala 525 000 korun. Detaily najdete na www.teetime.cz. GN

Nové jamky budou

ak se výjimečná situace dotkla
plánovaného zprovoznění tří nových českých hřišť?
Twin Chapels v pražské Vinoři, Dolní Dobrouč pod Orlickými
horami a PGA National na Oaks
v Nebřenicích u Prahy. Tam všude
se chystají nové jamky. Ve Vinoři 18 mistrovských a 9 veřejných,
v Dobrouči osmnáctka a na Oaks
druhá devítka k loni otevřeným prvním devíti jamkám.
„Stavebně máme hotovo, jen čekáme, až vyroste tráva. Členové by
mohli hrát hned, jak to příroda dovolí, otevření pro veřejnost plánujeme

na 1. července,“ uvedl Petr Kolář za
východočeský areál Golf Dobrouč.
Na webu vinořského hřiště se
termín otevření změnil z původního
dubna na červen. Podle osoby zasvěcené do výstavby je současným
problémem nezkolaudovaná příjezdová cesta, jíž ale odložení startu
pomůže.
Na Oaks pokračovaly stavební
práce a úpravy bez ohledu na nouzový stav tak, aby kompletní hřiště
mohlo být zprovozněno avizovaného 1. srpna. Datum znovu potvrdil
dubnový newsletter, který rozeslalo
PGA National.		
čl
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Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů

Zásahy přímo do srdce
Pandemie zatřásla nejen zavedeným životem většiny
světa, ale významně ovlivnila
také sportovní dění, od rekreantů po profesionály. Golf
nebyl výjimkou.

Raiffeisenbank Czech Golf Amateur
Tour, akce GPA Czech Mid & Senior
Tour a žákovská Národní Golfová

Tour Mládeže. Zrušen byl i tradiční
český šampionát mezinárodní mládežnické série Faldo Series. O svůj

Petr Halaburda
Po prodloužení nouzového stavu,
vyhlášeného 13. března, byla Česká golfová federace nucena zrušit
všechny dubnové akce, které měly
odstartovat amatérskou sezonu.
Odsouvalo se však ještě předtím,
než došlo na domácí turnajové akce.
Na neurčitý termín byla odložena
Konference ČGF a přípravné odborné semináře pro rozhodčí, pořadatele, maršály i další profese, nutné
k bezproblémovému dění na tuzemských hřištích. Odpadlo i na závěr
dubna chystané pražské zasedání
Centrální zóny EGA, které předsedá
prezident ČGF Zdeněk Kodejš.
O první část svých sérií přišly

Výběr trenéra Davida Cartera (první zleva) na Octagonal Matchi Foto: ČGF

Bav se golfem
opět do regionů
P

ro potřeby rekreačních hráčů
vytvořila Česká golfová federace před dvěma lety platformu Bav
se golfem (bavsegolfem.cz). Vedle
výrazně regionálně zaměřených
akcí se loni v rámci platformy uskutečnily také tři Dny Bav se golfem.
Akce přilákala spoustu nových
adeptů hry. I letos se zábava chystá
rozjet do regionů, byť po skončení
nouzového stavu bude počet akcí
zredukován. Některé už musely být
zrušeny, ačkoli byly naplánovány
až na léto, jenže měly návaznost na
akce mezinárodního významu.

Neuskuteční se několikadenní
program v rámci D+D REAL Czech
Masters. Po odsunutí olympijských
her v Tokiu byl zrušen rovněž Olympijský festival, pořádaný Českým
olympijským výborem, v jehož rámci se měl prezentovat také český
golf.
Uvolněné termíny však umožní
uspořádat jiné akce pro veřejnost,
které chystají resorty ve spolupráci
s platformou. Aktualizovaný Program s přesnými termíny akce Dny
Bav se golfem naleznete na webu
bavsegolfem.cz.		
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Pohled z PGA Czech

O

rganizace PGA Czech, sdružující přes 200 profesionálních
trenérů a hráčů, reagovala podle
svého generálního sekretáře Lukáše Tintěry takto:
Splatnost členských poplatků
byla odložena do konce května.
Poskytujeme a aktualizujeme informace členům ohledně podpory
státu pro OSVČ.
Vzdělávací systém je zatím odložen na pozdější termíny, ale uvažujeme i o online výuce pro naše
studenty. Pro všechny členy PGAC
je každý týden k dispozici webinář
ohledně TrackManu.
Komunikujeme s ČGF a pracujeme na dalších možnostech, jak
zmírnit dopady této těžké doby.
Prezident spolku Roman Svoboda
vyjádřil podporu všem členům.

dubnový program přišly také všechny čtyři tuzemské regionální série.
Reprezentační výběry tradičně

V turnajové sekci se dále snažíme udržet soutěže a případně je
posouvat na pozdější termíny, kdy
by bylo možné hrát.

startují rok v zahraničí. Ještě před
tím, než pandemie zasáhla Evropu,
stačily vyrazit do Španělska reprezentační výběry. Muži obsadili na
Octagonal Match osmé místo, ženy
z Quadrangular Match přivezly
bronzové medaile. Na své soustředění ještě do Turecka stihl vycestovat rovněž výběr Regionálních tréninkových skupin.
Na chystané soustředění národních výběrů v Turecku v závěru
března již nedošlo. S velkým předstihem bylo oznámeno, že se neuskuteční ani 8. European Olympic
Hopes Trophy, určená pro smíšené
výběry do šestnácti let. Slovinsko
zorganizuje turnaj až v příštím roce.
Jak se bude vyvíjet další část sezony? Vzhledem k nevyřešené situaci se ještě dá očekávat řada dalších
změn. Sledujte pečlivě aktualizaci
Kalendáře ČGF na federačním webu.
Na starty v zahraničí budou muset čeští golfisté zapomenout ještě
zřejmě několik dalších měsíců. Tyto
změny jsou sdruženy na ega-golf.ch.

Nové handicapy jsou tady
Významné změny v golfu pokračují i v době těžkých problémů
současnosti. Česká golfová federace se rozhodla neodkládat
přechod na nový světový systém handicapů.
Na ten musí přejít všechny národní federace v letech 2020 až 2021.
Nový World Handicap System
(WHS) nahrazuje několik různých
způsobů výpočtů, které se dosud
praktikovaly ve světě.
ČGF se rozhodla pro přepočet
mezi prvními, ještě před startem
sezony. Své nové handicapy znají
čeští golfisté od 17. března. Současně byla spuštěna možnost ověřit si
svůj nový handicap přímo na webu
www.cgf.cz.
Dalo se očekávat, že u většiny
hráčů nastane změna. Stejně správný byl také předpoklad, že typický
rekreační hráč bude spíše zhoršovat, zatímco nejlepší amatéři naopak zlepšovat.
Do nejlepší handicapové kategorie (+9,0 až 4,4) tak skočilo 65 nováčků a aktuálně v ní je 747 golfistů.

Výrazné úbytky naopak zaznamenaly skupiny v kategoriích 4,5–11,5
(minus 530 hráčů) a 11,5–18,4 (minus 1097).
V poslední handicapové skupině (36,1–54,0) je dokonce 1999
nových hráčů. Důvod? Propadla se
sem řada golfistů, kteří se dříve drželi na hranici 36,0 a lepší. V dosa-

vadním systému Evropské golfové
asociace, který platil i pro ČGF, nebylo možné pod tuto hranici zhoršovat.
Markantní zlepšení je znát u skupiny nejlepších českých amatérů.
Absolutně nejlepší handicap ze
všech registrovaných hráčů ČGF
má Sára Kousková (+5,9), z mužů
pak Matyáš Zapletal (+5,7). Největší
handicapové zlepšení mezi českou
amatérskou špičkou ale zaznamenala Tereza Koželuhová (z +3,3 na
+5,2).
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13. 8. – 15. 8. Ropice
Ropice Golf Trophy
1. 10. – 4. 10. Kaskáda
Portiva Golf Trophy – Grandfinále
Czech PGA Tour 2020 powered
by Monte		
GN

Neomezená hra a mnoho
výhod za 14 000 Kč

D
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Jaro v resortu Česká Lípa
Hřiště výborně přezimovalo.
Na exponovaných místech byla
rozšířena závlaha. Plný stav platí
u greenkeeperů, jarní práce jsou
v plném proudu a hřiště bude kvalitně připraveno od prvního okamžiku společné hry či tréninku.
Nezahálí ani tým restaurace. Kromě pravidelného denního
menu, vydávaného v nouzovém
stavu přes okénko, připravil také rodinné velikonoční menu s rozvozem

až do domu. Rozlučme se citací tradice, podle které ten, kdo na Zelený
čtvrtek před východem slunce pojí
velikonoční jidáše, bude po celý
rok chráněn před hadím uštknutím,
včelím bodnutím a lidskou zradou.
Docela nadějné, co říkáte?
Přejeme čtenářům hodně zdraví
a veselé Velikonoce. Těšíme se na
viděnou.
Golf Resort Česká Lípa
PR

Opravy golfových holí přímo
v klubovně nabízí nově Golf
Club Český Krumlov. Jde o výměnu gripu, úpravu jeho tlouštky, zkrácení či prodloužení holí,
výměnu shaftu, opravu uvolněné hlavy hole a úpravu lie/loftu. Opravy provádí proškolený
trenér Aleš Nýdl. Cena se bude
skládat z ceny materiálu a počtu
pracovních hodin. Menší úkony je klub připraven nabídnout
okamžitě.

3
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Krumlov
opravuje

2

Golfový kurs za polovinu: Chcete-li
se golf naučit, nabízíme kompletní
kurs golfových dovedností, zakončený získáním handicapu za 2900 Kč.
Pobyt v hotelu Pod Kokšínem 1+1:
V případě koupě pobytu na alespoň
jednu noc pro dvě osoby dostane klient další noc zdarma včetně snídaně.
Na zmíněné benefity vystaví Hořehledy vouchery, platné až do 31. 10.
2021. „Golf je založen na férovosti,
čestnosti a dodržování pravidel. Nebudeme nijak kontrolovat zájemce
o naše poděkování, protože věříme,
že každý z nich si ho zaslouží,“ uvedl
manažer resortu Martin Kopčák.

rušené turnaje, odvolané série,
končící sponzoři. To je jedna
strana golfové mince, hozené do
koronavirové kyseliny. Na té druhé
ale pořád zůstává naděje promotérů, že věci se přece jen podaří dát
do pořádku.
Lenka Šachová měla jako manažerka resortu Ovčín Kestřany
a zároveň promotérka vlastní Sport
& Leisure Golf Tour dvojnásobně
krušný začátek jara. Na rozdíl od jiných promotérů ale tour nevzdala.
„Budeme přesouvat termíny,
možná snížíme počet turnajů o jeden, ale jsem optimistka. Sami
klienti mě přesvědčili, abych nic
nerušila,“ řekla žena, která rovněž
organizuje nedělní klubovou sérii
Kestřanská výzva.
„Tady taky odpadne první, dubnový termín, ale pak bych ráda zůstala u rytmu, že co měsíc, to turnaj.
Pokud by se měl nadále prodlužo-

25. 6. – 27. 6. Panorama
Czech PGA Tour Strokeplay
Championship

Staňte se naším
členem!

2

Členství v GC Hořehledy: Jste-li golfista (nebo jím chcete být, viz kurs za
polovinu), máte vstup do klubu a hru
na rok 2020 zcela zdarma. Podmínkou je řádné vyplnění přihlášky.

Z

20. 5. – 22. 5. Austerlitz
Portiva Golf Trophy – Opening
Czech PGA Tour 2020 powered
by Moneta

íky mírné zimě bylo v České
Lípě možné hrát téměř nepřetržitě. Nicméně natěšení na jarní
hru bylo a je veliké. Velmi nás těší
svědomitost a trpělivost hráčů, jejich naprostý respekt a pochopení
vzniklé situace.
Co máme v nové sezoně připravené? V zimě jsme ztrojnásobili kapacitu caddy room, což potěší nejen
členy, ale i ubytované hosty, kteří
jej bezplatně využívají.

„Neumíme šít roušky, neumíme zachraňovat lidské životy. Ale umíme
nabízet skvělé služby, které lidem
dělají radost. A proto se Golf Club
Hořehledy rozhodl poděkovat všem,
kteří v dnešní náročné době pomáhají nám ostatním.“
Tak začíná nabídka služeb devítijamkového klubu z Plzeňského kraje
na adresu těch, kteří dnes pomáhají
společnosti nejvíc.
„Děkujeme všem zdravotníkům, policistům, hasičům, dobrovolníkům, prodavačkám, vojákům
i pošťačkám. Úředníkům, psychologům, kuchařům i účetním. Prostě
všem, kteří jsou takzvaně v první linii. Podle chuti a možností si můžete
vybrat z několika poděkování.“

Promotéři to nevzdávají

Czech PGA Tour 2020

GOLF CLUB SLAPY


Dej
a sdílej
#golfovenoviny = vyhraj!

Poděkování
z Hořehled

1
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ČLENSTVÍ BASIC PLUS
NEJVÝHODNĚJŠÍ ČLENSTVÍ JIŽ OD 3.900,-Kč

4x fee zdarma
Sleva 20% na ostatní hry
Sleva 10% v restauraci
Sleva 50% na DR míče
Sleva u smluvního partnera na
golfové vybavení
✓ Sleva 20% v zimním období ve
vybraných indoorech

vat nouzový stav, počítám s flighty
po dvou a vyhlášením výsledků online,“ dodala Šachová.
Své již téměř desetileté sérii
nadále věří také Jiří Moučka. Motolský trenér je duší Czech Pro-Am
Teaching Tour, spojující učící profesionály s výkonnostními amatéry.
První turnaj se měl tradičně konat
koncem dubna ve Mstěticích…
„Přemýšlíme o přesunu na srpen,
kdy máme volný kalendář. V květnu bychom měli hrát na Albatrossu.
Umím si představit turnaj s flighty po
dvou, bez jídla v klubovně a s vyhlášením výsledků na dálku,“ vysvětluje Moučka.
Pro mnohé profesionály, jako
například pro Pavla Ambrože z Hluboké nad Vltavou, je Czech Pro-Am
Teaching Tour jedinou šancí, jak si
soutěžně zahrát. „Snad se podaří
promotérům dát tour zase dohromady,“ věří Ambrož.
čl

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco
Ideální partner pro vaši hru.

3

Golf Triathlon
potřetí

Sportovní událost s neopakovatelnou atmosférou a spojení tří disciplín: běhu, kola a golfu, to je Golf
Triathlon. Letos se bude konat už potřetí.
Termíny a místa jsou 12. září Poděbrady a 20. září Ostravice. Soutěž
můžete absolvovat jako jednotlivci
nebo v týmové štafetě dvou či tří
účastníků. Děti mají ve své vlastní
kategorii účast zdarma.
Pro dospělé bude připraveno 10 km
běhu, 40 km MTB a 9 jamek golfu.
Časy z běhu a kola se sečtou s počtem ran z golfového turnaje, kde
platí 1 rána = 1 minuta.
Můžete zároveň podpořit český
golf (#GOLFHERO), když si pořídíte hru
na třech hřištích za super cenu v rámci projektu www.GOLFSEZONKA .cz.
Jako dárek dostanete startovné na
www.GOLF-TRIATHLON.cz.

1000 m2 - 15 minut z centra Prahy

✓
✓
✓
✓
✓

Nové zboží 2020 již na imgolf.cz
BRZY ZNOVU OTEVÍRÁME
MULTIBRANDOVÝ SHOP NA HŘIŠTI ZBRASLAV
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Proč bylo zrušeno Masters?
Jediný turnaj, který lze nazývat čistě Masters, byl v Augusta National odložen z dubna
na listopad, ale ještě předtím pro letošek padlo Czech
Masters. Byť se mělo hrát až
v srpnu, ale nebude. Až v roce
2021. Proč?
Antonín Ebr
Sedmý ročník turnaje ze série European Tour, hraný každoročně v Albatross Golf Resortu, byl odpískaný
ještě před vyhlášením nouzového
stavu. A tak jsme se zeptali, zda to
nebylo předčasné.
„Czech Masters je celoroční projekt, není to příprava na měsíc, jak
si možná někdo představuje. Ve
chvíli vyhlášení opatření a na základě situace v zahraničí bylo jisté,
že není možné pokračovat v přípravě, protože by nebylo možné plnit
reklamní plnění našich partnerů.
I proto, že partnerství jsou provázána na Challenge turnaje, které

se měly pořádat v Česku v květnu
a červnu, a které jsme rovněž byli
nuceni zrušit,“ tvrdí promotér Petr
Dědek.
„Aniž bychom tušili, že bude
dlouhodobě omezený pohyb do
zahraničí a ze zahraničí, postupem
času se ukazovalo, jaké další překážky a zbytečně vynaložené náklady by příští měsíce příprav přinesly.

Británii. Hodně napoví taky přístup
sponzorů ze zemí kolem Perského
zálivu, které krize postihne stejně. European Tour posilovala díky
sponzorům v této oblasti. Zkrátka
je potřeba pohlížet na organizaci
jednoho českého turnaje mnohem
víc globálně a v souvislostech.
Czech Masters je světový turnaj,“
uzavírá Dědek.

Klára SPILKOVÁ: „Tím, že se zavřely
hranice a nikdo nemá možnost cestovat, bylo přesunutí turnaje na další rok nezbytné.“
Jan CAFOUREK: „Organizátoři vědí,
co dělají. Není to turnaj, který se
pořádá ze dne na den. Asi bylo rozumnější ho zrušit než zbytečně vynakládat prostředky na přípravu.
I když mě to moc mrzí, moc jsem se
jako hráč těšil.“

Fotopohledy od hřišť a hráčů vážně i nevážně
HOSTIVAŘ Zaručené zprávy: R&A připravuje
doplněk k platným pravidlům ohledně povinné
výbavy golfisty. V Hostivaři už testujeme!

HLUBOKÁ I v těchto nelehkých dnech neleníme a snažíme
se dodělat terasu u klubovny. Probíhají i práce na hřišti, obkládáme břehy jezírka.

Lukáš TINTĚRA, PGAC: „Zpočátku
jsem si myslel, že je to předčasné, ale
ukázalo se to jako prozíravé rozhodnutí. Jako česká PGA respektujeme
rozhodnutí promotéra a věříme, že
European Tour se k nám vrátí následující rok.“
Aleš LIBECAJT, ČGF: „Rozhodnutí
zrušit Czech Masters považuji za důvodné.“

V Praze na Zbraslavi zůstal po znovuotevření hřiště banner na turnaj, který se však konat nebude. Foto: Zdeněk Sluka

The Open zúžené na trojku. Hrát se
má v první polovině listopadu, kdy
v Georgii začíná nová sezona. Jinak je totiž hřiště Augusta National
vždy uzavřeno kvůli horkému podnebí od května do září.
Také dámská tour využila zrušení
olympiády a přesunula do volného
termínu Evian Championship. Největší změnou je odsun US Women´s
Open na prosinec a také fakt, že
první dvě kola v Houstonu se budou
hrát kvůli kratšímu dennímu světlu
na dvou hřištích současně.
Americká PGA Tour, stejně jako
LPGA Tour, prozatím zrušily své turnaje do poloviny května, respektive června. Výjimkou je Memorial
v Ohiu, který se má hrát od 4. června na hřišti Jacka Nicklause bez diváků.			
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Nové provizorium 2020
PGA Championship
6. – 9. srpna
LPGA Evian
6. – 9. srpna
Play off PGA Tour
20. srpna – 7. září
LPGA ANA Inspiration
10. – 13. září
US Open
17. – 20. září
Ryder Cup
25. – 27. září
Masters
12. – 15. listopadu
US Women´s Open
10. – 13. prosince

Golfový
klub
Líšnice

Nemálo českých hráčů pobývalo v době vyhlášení nouzového stavu za hranicemi,
kde mezitím situace houstla
a zpětných leteckých spojení
ubývalo. Kvapný návrat domů
se změnil v dobrodružství.

Dospělí

● roční hrací karta 7 000 Kč

členství 10 000 Kč
+ 5 000 Kč roční
hrací poplatek

profesionál byl zrovna s klienty ve
Španělsku, když se situace ze dne
na den změnila.
„Měli jsme letenky na 22. března, ale deset dní předtím přišla
zpráva, že všichni musíme odletět
co nejdřív a že jsou poslední volná
místa v posledním letadle v neděli

● roční hrací karta 10 000 Kč

členství 7 000 Kč
+ 8 000 Kč roční
hrací poplatek
● manželé
10 000 Kč + 15 000 Kč
roční hrací poplatek
●

HRADEC KRÁLOVÉ Dnes vaříme 150 obědů pro Fakultní
nemocnici Hradec Králové. Děkujeme, že jste v tom s námi.

vých. Během pár dní to šlo do desetitisíců. V Malaze jsme pak chtěli
koupit roušky, ale nikde je neměli.“
Nejkritičtějšími okamžiky byly
cesta na letiště, čekání v letadle,
stojícím hodinu na ranveji, a mezipřistání na Mallorce pro další uvízlé. Letadlo se dostalo do Prahy až
KESTŘANY Ne, není to apríl. Máme pro vás patnáct zbrusu nových buggin. Doufáme, že si je
budete moci vyzkoušet co nejdříve!

Čeněk Lorenc
Původně to vypadalo, že Klára Spilková získala čas, když 10. března
odletěla z Prahy do USA, aby se
připravovala na další turnaje LPGA .
Dva dny poté byl totiž vyhlášen
zákaz vstupu cestujících ze schengenského prostoru přes americké
hranice. Následovala ale další opatření a mezi nimi rušení sportovních
soutěží.
„Byla jsem v Sarasotě a sama
jsem se tam necítila dobře. Když
navíc začaly odpadat turnaje, rozhodla jsem se vrátit do Prahy,“ řekla
profesionálka, která se po několika
dnech zase sbalila a už 15. března
byla zpátky v Česku.
„Cesta proběhla bez jakýchkoli problémů. Na letišti v Praze mi
změřili teplotu, zkontrolovala mě
policie, a od té doby jsem doma,“
dodala Spilková.
Narychlo to měl také Jiří Janda,
trávící konec zimy tradičně v australském létě. Návrat domů plánoval až koncem března. Jenže… „Byl
jsem zrovna na hřišti, když mi volal
známý, že se budou uzavírat hranice
a s tím skončí také letecké spojení.
Bleskově jsem si tedy přehodil letenku a vracel jsem se přes Dubaj.
Dva dny poté se z Austrálie přestalo
létat,“ uvedl profesionál, který ještě
začátkem března vyhrál na Novém
Zélandu národní open turnaj hendikepovaných.
Mučivé hodiny nejistoty prožíval také Karel Příhoda. Berounský

Senioři
●

Jan LOUŽECKÝ, TeeTime: „Jde o důsledek aktuálního stavu. To není jednorázová akce, ale velké množství
příprav, které předcházejí, a velký
objem financí. Nedivím se zrušení,
jen konstatuji, je to škoda.“
ae

LÁZNĚ BOHDANEČ Tato fotka je poslední památkou na vrbu, která na
šestce potrápila nejednoho z nás. Nebyla jen překážkou, ale začínalo
hrozit nebezpečí ulomení větve.

Divoké útěky domů

Světové turnaje
vzhůru nohama
Kalendář světových turnajů se vlivem pandemie obrátil vzhůru nohama. Objevily se nové verze, které
počítají s tím, že se situace uklidní
v létě.
Největší obětí se stal jeden
ze čtyř turnajů kategorie major,
The Open. Mělo se hrát v červenci
v Royal St. George. Pořadatelé
dlouho odkládali rozhodnutí, než
6. dubna oznámili, že se letos The
Open konat nebude, poprvé od druhé světové války. Jenže co si počít
s tím, že se každoročně střídá dějiště?
Royal St. George dostane novou
šanci napřesrok, kdy se mělo hrát
v St. Andrews. Tamní jubilejní 150.
Open se odložilo na rok 2022. Zrušené Open argumentovalo nemožností přesunu na jiný termín. Mezi
všemi majory ale má tento turnaj
údajně nejlépe sestavené pojištění
pro takové události.
Kvůli zrušení olympijského turnaje v Tokiu se uvolnilo místo na začátku srpna, které využije původně
květnový PGA Championship. Kdysi
býval posledním majorem, loni byl
druhým po Masters, zatímco letos
má sezonu majorů otevírat v San
Francisku až 6. srpna.
V září budou zřejmě muset být
prodlouženy dny minimálně na
dvojnásobek, protože světový golf
sem směřuje většinu odložených
aktivit. Hlavně US Open, které namísto června má být právě v polovině září, jenže vzhledem k dějišti –
Winged Foot ve státě New York – to
není vůbec jisté. V týdnu po americkém Open byl potvrzen Ryder Cup
v americkém státě Wisconsin.
Masters, které sezonu majorů
zahajovalo, se naopak stalo posledním z velké čtyřky, nyní po odchodu

Až současná situace a hlavně příští
měsíce potvrdí, že to bylo naprosto
správné rozhodnutí v pravou chvíli,“
pokračuje šéf turnaje s tím, že D+D
Real Czech Masters se nově uskuteční od 19. do 22. srpna 2021.
„Další otázkou je, v jaké kondici
přežije tuhle krizi série European
Tour. Pandemie zasáhla klíčové golfové země, Itálii, Španělsko, Francii,

Jak to vidí ostatní

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Dne 1. 4. 2020 proběhla v 8 hodin ráno
pravidelná porada greeenkeeperů. Dle rozhodnutí Josefa Kaliny
začneme v letošním roce s pěstováním zeleniny. Jamka číslo 1 pórek, č. 2 jahody, č. 3 salát, č. 4 brokolice, č. 5 okurky, č. 6 květák,
č. 7 mrkev, č. 8 paprika, č. 9 brambory. Pevně věříme, že naše nové
využití hřiště podpoříte pomocí objednávek na nové komodity.
V příštím roce máme v plánu osázet bramborami také celou plochu
driving range. Rádi bychom také nabídli brigádu. Okopávání vhodné pro HCP 36-54, měření a třídění HCP 20-35, přesnější práce jako
plení a jednocení HCP 0-19 a PRO.

ČESKÝ KRUMLOV Když nemáme hosty, pase se nám naše
stádo oveček navolno.

ZBRASLAV Tak nakonec celkem sedm písečných
bunkerů přešlo transformací na travnaté. Snad
už brzy budete mít možnost je zkusit.
Jiří Janda se ve vypjaté době šťastně vrátil domů Foto: Čeněk Lorenc

večer,“ vzpomíná trenér. „V sobotu jsme ještě odpoledne byli ve
městě, když přijela policie s tím,
že všichni musí okamžitě do svých
domů. Od neděle už platil zákaz vycházení. Ten den byl pro nás hodně
dlouhý.“
Několik dní předtím vyrazil trenér s klienty na výlet do Madridu.
O tom, že jde o město nejvíce zasažené epidemií, tehdy nevěděli. „Taxikář nám říkal, že je ve Španělsku
asi osm set nakažených a třicet mrt-

Rodiny
roční karta pro 2 dospělé
a 2 děti do 18 let 23 000 Kč
● roční karta mládež do 13 let
3 500 Kč , do 18 let 5 000 Kč
● členství (2+2)
10 000 Kč + 20 000 Kč
roční hrací poplatek
●

v neděli nad ránem. „Skoro všichni
v letadle měli roušky, včetně letušek, jen my ne. Šli jsme pak na dva
týdny do karantény. Naštěstí nikdo
z nás neonemocněl,“ oddychl si Karel Příhoda.
Podobné štěstí na návrat však
neměl mladý profesionál Šimon
Zach. Ten uvízl na Gran Canaria,
18. března nestihl poslední letadlo
do Česka, a ještě začátkem dubna
zůstával v nedobrovolném vyhnanství.

Firmy
firemní pas
(30 předplacených
her na 9 jamek)
12 000 Kč
● Golfový turnaj na 9 jamek
pro 40 lidí
(cannon start) 25 000 Kč
●

Přijďte se podívat na hřiště, kde se utvářely české golfové dějiny.

Vydavá: GN media s.r.o,
Husinecká 10, 130 00 Praha 3
IČO: 08894612,
ev. č.: MK ČR E 23881

Fee
490/790 Kč
(9/18 jamek)
pro dospělé
ve všední den
● slevy 20 %
a 50 % pro
smluvní kluby
● slevy pro mládež

www.gkl.cz

●

LORETA PYŠELY Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. Díky projektu
Hrát budeme, teď pomáháme jsme již vybrali 32 500 Kč na obědové poukázky pro pyšelské seniory.

RENOVACE Nové vybavení bagu pro časy krize…

• Ročník I, nulté online vydání
• Vyšlo 9. 4. 2020
• Redakce: Čeněk Lorenc, Antonín Ebr, Petr Halaburda, Zdeněk Sluka
• Obchod, marketing, distribuce: Antonín J. Grimm,
tel.: +420 602 229 376
• Grafika: Renata Nováková
• Korektura: Jarmila Strnadová
• Případné náměty, reakce a názory nám můžete zaslat na adresu
info@golfovenoviny.cz
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www.vladimirbalcar.cz

Pozitivní desatero epidemie
1.

Nemuseli jsme si po pěti hodinách hry podávat usmolené
ruce, které se za tu dobu dotkly ledačehos, hlavně u pánů, že?

2.

Nikdo nezhoršil handicap –
beztak už zhoršený během
zimy administrativními úpravami,
nezahrál dabláče ani neztratil míč.

3.

Nebylo třeba mít černé svědomí a hledat výmluvy, že jsme na
golfu místo… (doplňte si cokoli dle
své vlastní situace).

4.

Díky zákazu veškerých akcí se
nemuselo tesknit, že tu na roz-

N

díl od mnohých jiných veletrhů už
nepěkných pár let chybí Golf Show.

5.

Nevypukla závist nad fotografiemi ze sociálních sítí od těch
šťastnějších, kteří před nástupem
jara létávali do teplých krajů.

6.

Inspirace rouškami, které by měl
golf nadále určit za povinné, jelikož pak nebude vidět, jak se spoluhráč tváří, když zahraje do autu.

7.

Tak jako v minulém století nebyl
v televizi žádný živý golf, díky
čemuž si divák začne vážit i přenosů
z John Deere Classic.

8.

Všeobecně ubylo krádeží, což
se týkalo i jinak častých případů zcizování bagů z kufrů uzamčených aut, a navíc nebylo co brát ani
v šatnách.

Račte dál, máme otevřeno

9.

Začalo se číst i něco složitějšího než facebook, což zoufalce
v karanténě přivedlo v dlouhé chvíli
dokonce ke knižním Pravidlům golfu.

10.

Po puttování na koberci, čipování na parketách a odpalování do pověšené deky budeme
vděčni za hřiště v jakékoli kondici
a počasí.
Čeněk Lorenc

Nový, lepší, rychlejší

ová pravidla, nové handicapy,
nová opatření kvůli pandemii.
Golf zažívá opožděný vstup do sezony, jaký tu ještě nebyl. Pojďme využít fakt, že jsme na něj čekali několik
měsíců, a odstartujme s čistou myslí.
Minimálně několik týdnů budou
resorty, především v sousedství
velkých aglomerací, beznadějně
nabité. Už nyní jsou rezervační systémy plné. Nemusí to ale nutně znamenat, že na hřišti budeme čekat na
každý úder.
Golf bude rychlejší. Žádné dlouhé
debaty v klubovně u snídaně, žádné
flirtování s novou slečnou v recepci,
žádné vybírání nové hole v proshopu a žádné vyčerpávající rozhovory
ve flightu a dlouhé třepání rukama.
O tempo se postará absence
mnohých úkonů, jako je nadmíru
pečlivé uhrabávání písku v bunkerech, obsluha praporkové tyče na
vyžádání spoluhráče a doufejme, že
zmizí i zbytečné buginy u lidí, kteří
nemají žádné zdravotní omezení.
Fairwaye a greeny ale po dopadu
míčků opravme!
Pojďme se rozletět nad nízkou
posekanou trávou. Sám jsem zvědavý, v jaké kondici všechna hřiště
budou a jak to ovlivnil fakt, že je nikdo v drtivé většině půl roku nepoužíval. I když ne všude, neboť třeba
krásně udržovaný kus země v praž-

ských Hodkovičkách využívali lidé
k odpočinku.
Věřím, že všichni budeme na
golf natěšení, uvolnění a pozitivní.
Nezapomeňme se pořádné rozcvičit, vždyť mnozí z nás se naposledy
hýbali někdy v listopadu. Ve flightu
můžeme být maximálně dva, tak
pečlivě vybírejme spoluhráče, pří-

padně si do flightu nenechme nasadit nějakého joudu, který by nám
mohl velký návrat na greeny pokazit.
Golf je tady, život bude veselejší
a plnější! Jen to vítězné pivo nebo
kafe po hře a sprchu si musíme dát
doma.
Antonín Ebr

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2020 !

Zapomenutý venkov
Přinášíme příspěvek zaslaný z vedení
jednoho venkovského hřiště. Pisatel
si nepřál být jmenován. Redakce, která jeho totožnost zná, to respektuje.
Když jsem viděl v televizi, jak
všichni lobbují za svoje lidi, měl
jsem zprvu pocit, že golf a sport vůbec stojí stranou. Svaz floristů vedl
kampaň za výpomoc (a to mají otevřeno), byl tam Svaz farmářských
trhů, kadeřníci, hotely, taxikáři…
Loni jsem měl v klubu hráče z Lucemburska. Říkali mi, že u nich berou golfové kluby dotace od státu
a EU na údržbu zeleně! Tady to berou taky, ale zemědělci. Za to, že
dvakrát ročně posekají louky. Tam,
kde máme hřiště, berou zemědělci
6500 korun na hektar. Dělají něco
jiného než my? Sekají louky stejně
jako my, kteří je ale sekáme mnohem častěji, a přitom od státu nebereme nic!
A ještě se hřiště vyjmou ze zemědělského půdního fondu, aby
stát za prvé dostal peníze a za
druhé nemusel platit za sekání luk
(tedy údržbu ZPF).
Proč, jako plnohodnotní členové

H

řiště nemůžete nechat bez sekání, pokud jej chcete následovně znovu používat. Ani v nouzovém
stavu. Můžete uvažovat o redukci
některých operací, jako je třeba hrabání bunkerů nebo vyžínání detailů,
ale na sekání greenů neušetříte.
V extrémním případě můžete
nechat roughy přerůst a pak je sklidit na seno, ale ostatní plochy vyžadují stálé sekání. Jinak budou plné
stařiny a plsti a při následujícím
snižování trávník skalpujete. Starého psa novým kouskům nenaučíš.

Výživa a ochrana trávníků proti
chorobám v posledních letech prošly
velkými změnami k lepšímu. Spousta nových postupů je „smart“, a tak
jde v současnosti vlastně jen o důsledné uplatnění moderních metod,
které jsme se v posledních letech na
seminářích a na twitteru naučili. Co
třeba fertigace, kapalná výživa prostřednictvím závlahy nebo hydroponicky pěstovaná odpaliště?
Je dobré se připravit na změnu
provozu hřiště. Bezdotyková obsluha jamky se greenkeeperů týká asi

lub

lf C

Go
Nově zrekonstruované klubové prostory
Roční hrací poplatek již za 7 500,- Kč
Neomezené míčky na Driving Range
Pro členy buggy za 300,- Kč
A spousty dalších výhod
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www.cgk.cz | info@cgk.cz | +420 731 125 120
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Albatross, Alfrédov, Barbora, Benátky nad Jizerou, Botanika, Cihelny, Čertovo
Břemeno, Česká Lípa, Hazlov, Hluboká nad Vltavou, Hodkovičky, Hrádek u Nechanic,
Ještěd, Karlovy Vary, Karlštejn, Konopiště, Kunětická hora, Kynžvart, Lázně Bohdaneč,
Liberec - Machnín, Líšnice, Malevil, Mladá Boleslav, Molitorov, Myštěves, Olomouc,
Panorama - Kácov, Písek - Kestřany, Podbořánky, Poděbrady, Praha - Motol, Slapy,
Sokolov, Stará Boleslav, Štiřín, Teplice - Cínovec, Terezín - Kotlina, Ypsilonka

Foto: Zdeněk Sluka

EU, nebereme dotace na údržbu zeleně jako v jiných státech? Kde jsou
jakékoli dotace, které dostávají jiné
sportovní svazy?! My nedostáváme
ani korunu podpory. Dotace od ministerstva dostanou díky parametrům jen velké kluby. Z mého pohledu ale malé kluby, které jsou líhní
členů pro velké kluby, si podporu
zaslouží a potřebují ji mnohem víc.
Dočetl jsem se na stránkách
ČMFS, že když založíte fotbalové hřiště, koupí vám svaz sekačku
na trávu! Ono to nějak zjevně jde!
V golfu ale ne. Stačilo by, aby federace navštívila kluby a poptala se,
co pro ně může udělat, jak pomoci?
Naše hřiště nemá zaměstnance,
jen brigádníky. Údržbu nám dodavatelsky dělá firma a členové klubu pracují zdarma brigádně. Navíc v nouzovém stavu nesmějí členové chodit
ani pomáhat! Přitom sekat se musí
pořád, elektřina jede, nafta se projíždí, stroje se opravují. Nemáme zaměstnance, nejsme ani OSVČ, takže
v době všeobecné pomoci nedostaneme nic. Jenže to nikoho nezajímá.
Redakčně kráceno a upraveno

Pražská hřiště obsadila vietnamská komunita. Díky za její pomoc v nouzi!

Foto: Zdeněk Sluka

Připraveno na jízdu, ale pozor, na buggy se smí pouze po jednom!

Foto: Zdeněk Sluka

Tři najednou? Tak snad to byli členové jedné rodiny…

Foto: Zdeněk Sluka

Pohled ze sekačky

Hrajete golf jen na svém DOMÁCÍM HŘIŠTI ?
Zahrajte si s námi po celých Čechách,
mějte k dispozici až 38 GOLFOVÝCH HŘIŠŤ !

První den na Zbraslavi: 88 hráčů, 145 telefonátů a 63 e-mailů na recepci.

+420 777 858 655

www.golfmolitorov.cz

nejvíc. Vhodně připravená pěnová
vložka jamky pomůže hráčům snáz
vyjímat míče. Lopatky na vysypávání
řízků na odpališti stejně nikdo nepoužívá, a když už, tak špatně. Ty můžeme kvůli hygieně rovnou pominout.
Teď je nejlepší čas využít nové
technologie a posunout náš obor
zase dopředu. Vychytat dřívější slabiny, o kterých jsme věděli, ale neměli jsme pro spoustu dalších věcí
čas je promyslet a změnit. Použití
nových technologií nemá hranice
a může nám pomoct dostat se zpět
do tempa.
Ochrana zdraví členů údržby je
zásadní. Když půjde údržba do karantény, tak nebude mít kdo sekat.
Ochranné pomůcky jsou samozřejmost, ale stále je třeba myslet na
to, že na hřišti pracuje velké množství lidí. Proto je dobré přistoupit
k rozdělení na menší skupiny, aby
se všichni nepotkávali v práci, vést
mítinky před směnou venku a některé práce dělat bez potřeby lidské
obsluhy. Roboticky sekané fairwaye
jsou jedním z dostupných řešení.
Kamil Pečenka
Autor je jednatelem greenkeeperské
společnosti Engelmann Czech.
Videa k tématu najdete na
www.facebook.com/Golfovenoviny

Výdejní okénko v Pyšelích: speciality do ruky, jídlo do krabičky a plzeň.

Foto: Loreta Pyšely

Kombinovaná spotřeba paliva: 4,7–7,3 l / 100 km. Kombinované emise CO 2: 123–166 g/km.

Nepřestávejte snít.
Nový
SEAT Tarraco.
Proč ne teď?

Poznejte nové velké SUV. Až sedmimístný interiér přináší dostatek
prostoru pro golfové výlety. S vyspělými asistenčními systémy budete
mít všechna hřiště na dosah ruky. Užijte si každou cestu se silnými
motory a nudu odpalte s audiosystémem Beats Audio.

seat.cz/tarraco

