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Klikni na  sledovat  na 
instagram.com/golfovenoviny 
a vyhraj!  
Tři z vás se můžou těšit na luxusní tričko 
KJUS Men Stan Polo, v barvě strong blue, 
v ceně 2090 Kč.   
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze 

Sleduj #golfovenoviny a vyhraj!

Golf porazil těžké časy

Informace zachraňují

Milí golfisté,
jsme tu už naplno pro vás, 
tak jako znovu otevřená 
hřiště a vůbec golf, který 
v těžkých časech ukazuje 
svou důležitost, jedineč-
nost a nezastupitelnost.
 Po nultém čísle, vyda-
ném elektronicky, vás za-
čínají v papírové podobě 
provázet obnovené noviny. 
Golfové. Aktuální. Infor-
mované. Vnímavé. Jediné.
 Na rozdíl od obyčej-
ných novin nebudeme jen 
reflektovat to, co se stalo. 
Chceme se dívat dopředu  

a přinášet informace a vi- 
ze všem, kdo se golfem za-
bývají ať už rekreačně, 
nebo profesionálně. Je to 
jeden úžasný svět.
 K tomu nám pomůže 
také web GolfoveNoviny.cz 
a stejné jméno rovněž na 
sítích, facebooku, insta-
gramu i twitteru. Vychází-
me pro vás a zároveň chce-
me také o vás vědět, slyšet 
a číst. Pište nám, posílejte 
své fotografie, náměty, ná-
pady.
 V golfu i v životě jsme  
v tom všichni spolu. Pojď-

me i společně dopředu. 
Jako od odpaliště ke gree-
nu. Nezáleží na poslední 
ráně. Důležitá je ta příští.

Vaše Golfové noviny
www.golfovenoviny.cz

Duel profesionálů

Jak se zdravit

Turnaje 
za dveřmi

Golfistka roku 2019 Sára Kousková se těší z otevření domácího hřiště na Zbraslavi.Foto: Zdeněk Sluka
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Když vám golf zachrání život

Za plotem nakukovali do hři-
ště dva policajti, kteří před-
tím neobratně zaparkovali 
služební auto vedle drivingu. 
Ne, nebyli to noví, nesmělí 
zájemci o golf.

Antonín Ebr
To pouze vláda je poslala kontro-
lovat výkon nesmyslného nařízení 
na venkovním sportovišti, zatímco 
v hobby marketech se tísnily davy 
lidí, toužící po sazenicích stromků 
nebo konvích na zalévání.
 Všechno špatné je nakonec vždy 
k něčemu dobré. Nadšení golfisté 
po částečném uvolnění válečného 
stavu vtrhli na česká hřiště a hru 
si užívali způsobem, který byl více 

než sympatický. Pohyb, konečně 
smysluplný pohyb! Všude k vidě-
ní úsměvy, pohoda a plynulá hra  
v podání zavedených dvojic. Niko-
mu nescházely užvaněné čtyřčlen-
né flighty. Na ty došlo později.
 Drobné nedostatky na greenech 
po zimě byly rázem nedůležité. 
Cena green fee najednou opodstat-
něná. Chybějící slevy akceptovatel-
né. Občerstvení u okénka chutné. 
Toaleta uklizená a čistá. Maršál na 
vozíku usměvavý kamarád a muž na 
svém místě. Optimismus a nálada 
byly nakažlivější než nějaký virus.
 Extrémy jsou vždy nebezpečné. 
Člověk bez roušky v přeplněném 
supermarketu, ale i osamělý řidič  
v autě s ochranou obličeje. Těž-
ko proto chápat, proč na golfovém 
hřišti, mnoho metrů od nejbližšího 

tvora, si někdo roušku nechá. Přes-
to, golfisté nejsou nemyslící ovce, 
takže ke spatření jich nebylo mno-
ho. Na rozdíl od mnoha řidičů.
 Na fairwayích se našly osamoce-
né postavy, často hrající první kolo 
v sezoně. Klid, ptáci, příroda. To vše 
jsme si užívali víc než kdy předtím. 
Jaký rozdíl v golfu oproti přelidně-
ným cyklostezkám a lesoparkům!
 O tom, že golf je zdraví prospěš-
ný, vypovídá příběh Connie Titche-
nové z Birminghamu, která ve věku 
106 let vyhrála jako nejstarší Ang-
ličanka, a možná i žena na této pla-
netě, boj s koronavirem. Byla totiž 
vášnivou golfistkou!
 Nejkrásnější hra na světě jí za-
chránila život. Ostatně jako nám 
všem v těchto těžkých časech. Za-
pamatujme si to.

Už zase vesele hrajeme
Foto: Zdeněk Sluka

Devět způsobů,  
jak se zdravit

Z apomeňte, a nejen pro dobu koronovou, na podávání rukou. 
Podivný zvyk, táhnoucí se od sta-
rověku, kdy si lidé takto prokazo-
vali, že nemají v ruce zbraň, se stal 
přežitkem. Tady je návod, jak se 
zdravit před golfem a po něm jinak.

1. Pěstmi

To znáte dobře a asi to už taky po-
užíváte, když chcete pochválit spo-
luhráče za dobrý úder. Zaťaté pěsti 
jdou proti sobě. Přesto provádějte 
raději s rukavicí.

2. Holí

Proč si na golfu nepřipomenout 
dávné časy mušketýrů? Vždyť jde 
také o čestný boj. Zkřižte své zbra-
ně na znamení úcty a dotkněte se 
kordu, pardon, hlavy hole.

3. Loktem

Už to umíte z běžného života, když 
máte plné ruce. Loket se stává víta-
ným pomocníkem. Na argument, že 
jde o původní pozdrav pornoherců, 
nedbejte.

4. Nohama

Na golfu si lze i zatančit. Nemusí-
te zrovna znát kroky cha-cha nebo 
jive, abyste si se spoluhráčem vy-

měnili pozdrav tak, že se i vícekrát 
dotknou vaše boty.

5. Stardance

Vyšší forma bodu číslo 4. Do po-
zdravu můžete zapojit i boky a další 
části těla. Anebo lze zůstat v přede-
psaném odstupu dvou metrů a vlnit 
se při macareně.

6. Pokynutí

Tohle je gesto profesionála. Když mu 
tleská dav, nonšalantně odpoví tím, 
že se lehce dotkne svého kšiltu. Jako 
bonus lze čepici jemně pozvednout.

7. Star Trek

Pozdrav ze seriálu Star Trek. Zvedne-
te ruku vzhůru, otevřete dlaň, vytr-
číte palec a zbylé prsty odtlačíte po 
dvojicích od sebe. Lehké to ale není.

8. Pták

Nemusí to být jenom birdie, po 
kterém budete reagovat tak, že se 
ohnete v pase a začnete mávat kříd-
ly, tedy rukama. Soupeř ustrne.

9. Táborák

Toto je poslední rada, ale až na po-
slední jamku. Vezměte skórkartu, 
polijte ji dezinfekcí proti koroně  
a zapalte. Respekt zaručen.           GN

Dostat pěstí, to nemusí vždy jen bolet
Foto: Zdeněk SlukaCo bude s turnaji?

Co víme na začátku května? Od 
25. 5. bude možné hrát turna-
je, zřejmě v omezených pod-
mínkách i počtech, ale přece.  
A co mezinárodní akce?
 Ještě před vyhlášením nou-
zového stavu bylo zrušeno srp-
nové D+D Czech Real Masters. 
 Koncem dubna odpískal 
promotér Pavel Suchánek tur-
naj WGM Czech Open, který
měl být na přelomu července 
a srpna v Berouně (podrob-
nosti na str. 4). Zatímco Czech 

Masters se má příští rok vrátit, 
osud Czech Open je nejasný.
 Oficiálně se stále čeká, ale 
budoucnost nevypadá dobře 
ani u dvou dalších mezinárod-
ních akcí, naplánovaných na 
srpen. Czech Ladies Challenge 
i Tipsport Czech Ladies Open 
mají stanovený termín rozhod-
nutí na červen. Oba turnaje jsou 
součástí okruhů LET/LET Access, 
které budou mít hlavní slovo, 
ovšem to rozhodující padne ze 
sfér zasažené společnosti.    GN

Ze hřišť a kluboven
Areál OAKS PRAGUE posiluje před 
srpnovým otevřením druhé devítky 
jamek: do týmu přišel Jan Kronus  
z Karlštejna. Prvním učícím profesio- 
nálem byl zde jmenován Pavel Po-
korný. Tvářemi resortu se stali pro-
fesionálové Filip Mrůzek a Kateřina 
Krásová a tréninkovou základnu tu 
má Klára Spilková… Funkci marke-
ting and sport manager na PANO-

RAMĚ KÁCOV obsadila Lucie Van-
čurová, která v minulosti působila  
v Raiffeisenbank a Swisslife… Mas-
ter Pro Petr Němec, nynější vicepre-
zident GC CIHELNY, obdržel za ce-
loživotní práci nejvyšší ocenění od 
PGA Germany… Novým termínem 
úvodního turnaje CZECH PGA TOUR, 
Portiva Golf Trophy v Austerlitzu, je 
13.–17. červenec.                            GN

Bude turnaj, nebude turnaj?
Foto: Zdeněk Sluka
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Karlovarský kraj
Kolébka českého golfu

Karlovarský kraj je světově proslulým krajem lázeňství a přírodních léčivých vod, které 
navrací životní energii, posilují imunitu, omlazují tělo i ducha. Na dosah od historických 
lázeňských měst se nacházejí moderní golfová hřiště. Toto spojení svým návštěvníkům 
umožňuje kombinaci relaxace v lázních a skvělého golfového zážitku v krásné přírodě. Golf 
má v Karlovarském kraji více než stoletou tradici, proto jsou západočeské lázně považovány 
za kolébku českého golfu. První golfové hřiště zde bylo vybudováno již v roce 1904 na okraji 
Karlových Varů. Zdejší hřiště se řadí mezi renomovaná hřiště Evropy, která jsou dějištěm jak 
amatérských, tak i profesionálních turnajů. V současnosti si můžete golf zahrát na 10 golfových 
hřištích, z toho 7 je 18 jamkových. Zažijte okamžiky, které se nezapomínají. Nechte se 
okouzlit, rozmazlovat a překvapovat. Vítejte v Karlovarském kraje, kde jeden den nestačí.

Západočeský Golf Pass
Milovníci tohoto krásného sportu jistě ocení produkt zvaný Západočeský Golf Pass. Jedná 
se o společný projekt golfových hřišť v Sokolově, Karlových Varech, Františkových Lázních, 
Mariánských Lázních, Cihelnách a Lázních Kynžvart, která svým hostům nabízí možnost 
zakoupit společné greenfee na výše jmenovaných hřištích za zvýhodněnou cenu. 

www.zivykraj.cz www.golf-pass.cz

Anketa: Jak si hřiště poradila?

Jiří MARTINKA 
Praha Hostivař
1. Nepamatuji tak lačné golfisty  
a nikdy jsem neviděl tak obsazené 
rezervace. Od rána do večera máme 
plno. Golfisté si více váží toho, že 
mohou vůbec hrát, a golf si víc uží-
vají. Mnoho z nich si až nyní uvědo-
milo, že golf není jen o výsledku, ale 
především o pohybu v krásné příro-
dě, na čerstvém vzduchu a s blízkými 
lidmi. Přeji všem, aby jim to co nejdé-
le vydrželo, a spíš než rány počítali 
úsměvy, které kolem sebe uvidí.

2. Díky nouzi se vždy naučíte nové 
věci. My rychle reagovat, nové tech-
nologie pro on-line porady, zefek-
tivnili jsme procesy. Největší přínos 
vidím v tom, že jsme měli čas vy-
padnout z provozního stereotypu, 
podívat se na věci jinak a popře-
mýšlet o nových službách. Vyzkou-
šeli jsme si on-line prodej green fee 
i bezkontaktní odbavení. V tom vi-
dím cestu do budoucna výhodnou 
pro všechny. Hráči koupí fee za vý-
hodnější ceny a hřiště lépe využije 
kapacitu startovních časů. Dostali 
jsme i několik dalších zajímavých 
nápadů. Některé využijeme ještě 
letos, další až příští sezonu, kdy tu 
bude plnokrevné osmnáctijamkové 
hřiště. Velký posun jsme díky nou-
zovému režimu udělali i v komuni-
kaci s našimi členy a zákazníky.

Jan KASTNER 
TMR Ostravice / Kaskáda
1. Nejvíc nás trápí uzavřené restau-
race a hotely. V golfu jsme si museli 

nejprve vystačit s dvoučlennými  
flighty. Na Kaskádě jsme zkrátili ro-
zestupy mezi flighty na osm minut, 
ale kapacita i tak nedostačovala. 
Volné teetimy bylo třeba objedná-
vat minimálně týden dopředu. Jinak 
bylo vše v pořádku a golfisté jsou 
většinou vděční, že je možné hrát.

2. Snažíme se situaci využít hlavně 
pro přivedení nových hráčů do gol-
fu. Lákáme zájemce z okolí na naše 
tréninkové plochy a akademie.

Karel KUČERA 
Praha Motol
1. Na jedné straně jsme se potýkali 
s omezením provozu, na druhé byl 
čas vyřešit a dodělat věci, které se 
nestíhaly v běžném provozu. Do-
končili jsme závlahy, upravili pro-
story zázemí a klubovny i vlastní 
hřiště. Co stojí za povšimnutí, je 
chování hráčů na hřišti i mimo ně. 
Všichni jsou k sobě nějak slušnější, 
tolerantnější, více se zdraví. Je vi-
dět, že si hráči více váží nejen toho, 
že mohou na golf, ale hřiště jako by 
bylo najednou jejich. Váží si prá-
ce lidí z údržby. Doufám, že jim to 
všem dlouho vydrží.

Pavel MALINA 
Karviná Lipiny
1. Golfisté si v nouzovém stavu více 
uvědomují náročnost přípravy hřiš-
tě a také si více váží možnosti vů-
bec hrát. Snad to hráčům nějakou 
dobu vydrží.

2. V době uzavření jsme měli čas hři-
ště perfektně připravit na sezonu.

Jak hodnotíte nouzový provoz vašeho hřiště ve srovnání s běž-
ným provozem? Máte nějakou inovaci či nápad, které jste v nou-
zovém režimu využili? Tyto dvě otázky jsme položili zástupcům 
všech hřišť a klubů. Tady jsou zaslané odpovědi.

Pětidenní zápas profesionálů
Už nelze čekat. Zlepšených 
podmínek pro sport hodlá vy-
užít golf také v profesionální 
sféře. Dva hráči se chtějí utkat 
tréninkově a mohli by u toho 
být také věhlasní amatéři.

Čeněk Lorenc
Původní nápad zněl: dát dohro-
mady profesionály, kteří nemohou 
hrát turnaje, aby se aspoň poměřili  
v tréninku. Filip Mrůzek versus Ši-
mon Zach. Pět dní, pět různých 
hřišť, osmnáct jamek. A na konci 
součet tréninkových čísel.
 Díky ojedinělé situaci, kdy stojí 
celý profesionální sport, se ovšem 
nabízí výjimečná příležitost. Dát 
spolu s profesionály dohromady 
na hřištích ty, kteří tam nyní stejně 
chodí, ačkoli by jinak byli kvůli své 
práci nedostupní.
 Jestliže je někdo postižen gol-
fem, pak to jsou hokejisté. Jenže  

v květnu se hraje Stanley Cup i mis-
trovství světa, takže muži ledu bý-
vají nedostupní. Pokud lze najít kro-
mě testů něco pozitivního na této 
době, pak je to volno hvězd.
 Hokejisté by tedy měli dopro-
vázet golfisty v rámci tréninkového 

kola. Každý den někdo jiný. A každý 
dá do banku peníze, které půjdou 
na konto nadace Jakuba Voráčka 
jménem Kluk Puk. Právě Voráček je 
hlavní postavou akce.
 Vedle něho v řadě hokejisté Jiří 
Hrdina, Ondřej Pavelec, Radko Gu-
das a Leo Gudas, fotbalisté Tomáš 
Ujfaluši, Marek Heinz, Vladimír Šmi-
cer, Ivan Hašek, Erich Brabec, herci 
Pavel Nečas, David Suchařípa a také 
„šéf“ Zdeněk Pohlreich. Hrát budou 
rovněž Golfové noviny, takže bude-
te mít informace z první ruky.
 Organizace se ujal popularizátor 
golfu Pavel Nečas s Davidem Su-
chařípou pod značkou Golf Circus. 
Diváci se na hřiště nedostanou, ale 
dění mají zprostředkovat Česká te-
levize i Tipsport, stejně jako sociál-
ní sítě s virtuálními besedami hvězd 
pro děti a mládež.
 Místa utkání: pondělí 11. 5. Be-
roun, úterý 12. 5. Zbraslav, středa 
13. 5. Kácov, čtvrtek 14. 5. Pyšely, 
pátek 15. 5. Oaks Prague.

Šimon Zach v akci
Foto: Zdeněk Sluka

Spilkovou chtějí všichni
Zahrát si golf s osobností je lákavá 
nabídka TeeTime, kdy zájemce za-
platí za osmnáct jamek vedle zná-
mé tváře 5000 korun a přispěje tak 
na dobrou věc.
 Dejte do hry Kláru Spilkovou  
a víte, že nemůžete tratit. Respekti-
ve že potřební nemohou přijít zkrát-
ka. Stačilo nabídnout několik spo-
lečných her na devět jamek Oaks 
Prague a bylo vyprodáno. Vypsaly 
se tedy ještě dodatečné časy, ale ty 
stejně rychle zmizely. Jen tady činil 
celkový příspěvek 59 716 korun.
 Vypsány byly hry s osobnost-
mi. S lyžařskými bratry Bankovými 
na Kořenci. S hokejisty Jaroslavem 
Špačkem a Martinem Strakou na 
Dýšině, s Petrem Mrázkem v Kácově,  

s fotbalisty Petrem Koubou a Rad-
kem Bejblem rovněž v Kácově,  
s Karlem Poborským na Zbraslavi.
 A také s hrajícími profesionály, 
Janem Cafourkem na Hluboké, Fili-
pem Mrůzkem v Mariánských Láz-
ních, Ondřejem Lieserem, Šimonem 
Zachem a Stanislavem Matušem na 
Zbraslavi. Trenér Marek Nový figu-
roval v nabídce na Kácově.
 Velmi brzy byly vyprodány cele-
brity, Jiří Korn na Zbraslavi a Jakub 
Kohák na Hluboké (získal 28 660 Kč, 
nejvíc po Spilkové). Stejně tak uspěl 
prezident ČGF Zdeněk Kodejš na 
Zbraslavi. Hru je možné domluvit  
a vybrat až do konce roku, ale úspěch 
ukazuje, že letos by takový projekt 
nemusel a také neměl skončit.    GN

Klára Spilková na Czech PGA National v Oaks Prague
Foto: Zdeněk Sluka

Noviny až domů
Chcete mít nové Golfové  
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč
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Každý pátek a sobotu
v Panorama Golf Resortu.

www.panoramagolf.cz

ZLEPŠETE SE TRÉNINKEM NA MÍRU
 s Head-Pro Markem Novým!

Rezervace
 +420 602 203 203 
 info@panoramagolf.cz

WGM Czech Open letos nebude
S předstihem více než čtvrt 
roku oznámili pořadatelé 
WGM Czech Open, že zamýš-
lený sedmý ročník tohoto tur-
naje se letos v Berouně konat 
nebude.

Alois Žatkuliak
Čtyřdenního turnaje profesionálů 
i amatérů se za šest let zúčastnilo 
téměř sedm stovek golfistů. Na od-
měnách se rozdělilo celkem 3,6 mi- 
lionu korun. Turnaj, plánovaný na 
přelom července a srpna, se ne-
uskuteční. Důvodem přitom není 
pouze současná pandemie.
 „Není to pro mě snadné rozhod-
nutí,“ konstatoval Pavel Suchánek, 
pořadatel a majitel promotérské 
společnosti WGM. „Už po skončení 
pátého ročníku jsem zvažoval jak 
dál, a zda vůbec pokračovat. Na-
konec jsem se rozhodl pro loňské 
pokračování. Na základě reakce 
obou tuzemských golfových fede-
rací, partnerů a jejich přístupu jsem 
musel letos udělat konečné rozhod-

nutí. Nebylo mi při tom ani trochu 
dobře po těle ani po duši.“
 Mezi vítěze v Berouně se od 
roku 2014 zapsali Martin Příhoda, 
Filip Mrůzek, Ondřej Lieser, Petr Nič, 
opět Mrůzek a naposledy Jan Ca-
fourek.
 „Turnaj byl primárně určen pro 
české golfisty,“ řekl Suchánek a opět 
vzpomněl zdejší federace. „Rozhodl 
víc než vlažný přístup ČGF, která při 
hodnocení loňských turnajů na ten 
berounský – podle slov jednoho ze 
svých představitelů – jednoduše 
zapomněla. Přesto, že amatér Vítek 
Novák skončil na historicky nej-
lepším třetím místě. Druhým důvo-
dem je absolutní nezájem ze strany 
PGAC. Na druhou stranu chci velmi 
poděkovat všem, kteří se na turnaji 
podíleli.“
 Co na závěr turnaje říká Beroun 
GC? „Bez přízně sponzorů a další 
podpory se nedá v jednom takový 
turnaj utáhnout. Jsme rádi, že jsme 
mohli k turnaji přispět tím, že jsme 
poskytovali zdarma hřiště a záze-
mí, to díky pochopení našich členů 
i majitele. Věříme, že se turnaj for-

Jan Cafourek, poslední vítěz WGM Czech Open
Foto: Zdeněk Sluka

mátu Open u nás opět objeví. Mož-
nost poměřit nejlepší amatéry a pro-
fesionály by měla mít každá golfově 
vyspělá země,“ poznamenal Vojtěch 
Matějček, prezident Beroun GC.
 Je to definitivní konec turnaje, 

nebo má ještě budoucnost? „Nikdy 
neříkám nikdy. Uvidíme,“ neroze-
hnal mlhu nad eventuálním pokra-
čováním Suchánek, který se podle 
svých slov věnuje novému projektu 
mimo golf.

Šest let  
WGM Czech Open

685 hráčů na startu

3,6 milionu korun na odmě-
nách

5 různých vítězů

22 ran pod par rekordní vítězné 
skóre (Mrůzek 2018)

6 ran pod par nejnižší skóre 
vítěze (Mrůzek 2015 a Lieser 
2016)

62 ran rekordní kolo (Mrůzek 
2018)

4 hole-in-one na všech čtyřech 
tříparech

15 ran pod par nejlepší 
výsledek amatéra 
(Novák 2019)

Devět pravd o hře
Číslo 1: Klíčové zapojení žen

N árodní golfové federace po celém světě se v roce 2018 
rozhodly podepsat Ženskou golfo-
vou chartu, která byla uvedena do 
praxe díky R & A. Charta vyzývá  
a umožňuje co nejširší zapojení žen 
na všech úrovních.
 Jejich zapojení je klíčem pro růst 
našeho sportu po celém světě. Ve 
42 evropských zemích se děje růz-
norodě. Pohybuje se od 3 do 45 pro- 
cent, v průměru 26 %.
 Rozsáhlá studie zaměřená na 
populaci v řadě golfových velmocí 
(Austrálii, Kanadě, Francii, Irsku, Jižní 
Koreji, Švédsku, Velké Británii a USA) 

zjistila, že podíl žen v golfu se pohy-
buje v obdobném rozmezí (24 %).
 Stejná studie si dala za úkol 
sledovat rovněž věkovou kategorii  
18–64 let, kde se ptala žen-negol-
fistek, zda by měly zájem s golfem 
začít během nejbližších dvou let. 
Téměř třetina z nich (29 %) odpo-
věděla, že má zájem, nebo dokonce 
velký zájem. Přepočteno na obyva-
tele je to 36,9 milionu žen.
 Stejně jako v Česku se i celosvě-
tově potvrzuje zvyšující se zájem 
mladých hráčů. V kategorii 18–25 
je podíl 12 %, v kategorii 25–34 let 
byl podíl vyčíslen na 13 %.

 Pro golfový růst budou přede-
vším důležité rodinné aktivity. Jiný 
globální průzkum, který zahrnoval 
více než 6000 mužů a žen, zjistil, že 
39 % dětí hraje golf především po 
boku svých matek, zatímco s otci se 
vydává na hřiště pouze 18 % dětí. 
V rodinném kruhu se jich vydává na 
hřiště dvacet procent.
 Bav se golfem má za úkol změ-
nit pohled Čechů na golf a zároveň 
jim pomoct si ho vyzkoušet. Golf je 
příležitost, jak strávit odpočinkový 
den se svými přáteli, dětmi či s celou 
rodinou. Bav se golfem je rozcestník, 
jak a kde začít hrát golf.                 hap

Česká Lípa má TCM
R adost, potěšení a snaha naučit děti golfu provází trenéry re-
sortu Česká Lípa od otevření prv-
ních jamek v roce 2015, kdy byly 
také spuštěny dětské tréninky  
a kempy. Práce s dětmi patří dlou-
hodobě k prioritám resortu.
 Postupně se vybudovalo „koleč-
ko“ k náboru nových malých hráčů. 
Přímý nábor v resortu (např. v rámci 
Dnů otevřených dveří) v kombinaci 
s kroužky ve školách v rámci pro-
jektu Se školou na golf. Proces až  
k získání Osvědčení ke hře, zapoje-
ní do klubových turnajů a následný 
posun do „výkonnostní“ skupiny.
 Postavit tento zdánlivě hladký 
systém přípravy mladých golfistů 
trvalo tři roky. Odměnou bylo umís-

tění prvních hráčů z České Lípy na 
Mládežnickém žebříčku ČGF a s tím 
spojená hrdost na jejich úspěchy.
 Jakmile se děti začaly účastnit 
mládežnických kvalifikací družstev, 
posílila se jejich soutěživost i mo-
tivace dosáhnout dalších cílů. Tím 
společným se stalo získání statusu 
Tréninkové centrum mládeže. Šlo  
o možnosti hrát všechny mládežnic-
ké kvalifikace i zvýšit četnost turna-
jů ČGF, a tak poznávat nová hřiště 
a resorty, stejně jako organizovat 
soustředění mimo resort.
 A podařilo se: 27. ledna ČGF udě-
lila České Lípě 
status Trénin-
kového centra 
mládeže.       PR

Foto: GR Česká Lípa
Ženám na golfu svítí slunce
Ilustrační foto: Čeněk Lorenc

Škrtání v kalendáři
Květnové federační turnaje? Bez ná- 
hrady byly vyškrtnuty 2. Raiffeisen-
bank Czech Golf Amateur Tour (15.–
17. května, Kaskáda) a 2. Národní 
Golfová Tour Mládeže (16.–17. květ-
na, Šilheřovice).
 Odloženo bylo Mezinárodní mis-
trovství ve hře na jamky (původní 
termín 27.–31. května, Kácov). Turnaj 
2. GPA Czech Mid & Senior Tour (pů-
vodně 30.–31. května, Telč) byl pře-
sunut na 20.–21. července (Hluboká).
 Mezinárodní mistrovství středo-
školských družstev (14. května, Vi-
noř) bylo přesunuto na 16. září.
 Technický úsek STK ČGF zároveň 
rozhodl o zmrazení žebříčků ČGF. 
Až do odvolání budou započítává-
ny všechny výsledky od 11. března 
2019.              GN

Turnaje ne,
výsledky ano

Pořádání oficiálních turnajů bude možné 
až od 25. května, ale řada golfistů využívá  
v této době možnost hry na nesoutěžní 
výsledek.
 Po uzavření turnajové sekce na serveru 
ČGF lze najít tyto výsledky dočasně jiným 
způsobem.
 Nesoutěžní výsledky jsou obvykle 
součástí turnajové sekce, která však je 
vzhledem ke známým opatřením ohledně 
pandemie nedostupná, neboť pořádání 
turnajů není v současné době možné.
 Dočasně tak je možné se k výsledkům 
dostat přes menu na homepage webu ČGF 
v sekci Hřiště – Nesoutěžní výsledky.    GN
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Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco
Ideální partner pro vaši hru.

Přemýšlíte o obnově vybavení? 
Přijďte se poradit s odborníkem  
a vyzkoušet si nejnovější mode-
ly holí Titleist, TaylorMade a další.  
V pátek 15. května od 10 do 18 hodin 
bude k dispozici na špičkově uprave-
ných cvičných plochách Panorama 
Golf Resortu zkušený certifikovaný 
fittér Jiří Pflégr. Zamluvit čas pro tes-
tování si lze na 723 348 464 nebo na 
jiri.pfleger@citygolf.cz.

Zlepšete se tréninkem na míru. Ma-
rek Nový (foto), Head-Pro Panorama 
Golf Resortu, bude k dispozici pro 
zdokonalení hry tuto sezonu opět 
každý pátek a sobotu na cvičných 
plochách Panorama Golf Resortu. 
Individuální trénink si lze rezervovat 
přes recepci na 602 203 203 nebo  
e-mailem na info@panoramagolf.cz.

FITTING NA  
PANORAMĚ

1

✓ 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

NEJVÝHODNĚJŠÍ ČLENSTVÍ JIŽ OD 3.900,-Kč

ČLENSTVÍ BASIC PLUS

TÁBORY NA KONOPIŠTI2

DEVÍTKA NA KARLŠTEJNĚ
Že by se nedala pořídit hra na devíti jamkách špičkového mistrov-
ského areálu za pouhých 500 korun? Ale dala! Tolik stojí nejnovější 
devítka na Karlštejně. Hřiště C je otevřeno denně od 8 do 20 hodin 
a nabízí vzrušující jamky, na kterých se při žádné ráně nebudete 
nudit. V posledních letech právě tady otevírali svou soutěžní sezo-
nu čeští hrající i učící profesionálové. Tak se přidejte!
karlstejn-golf.cz

Golf Club Konopiště nabízí osvědčené letní tábory: týdenní 
pobyty plné her, zábavy a dobrodružství, kde nechybí dopo-
lední golfový trénink, dobroty ze zámecké restaurace, opéká-
ní buřtů, noční bojovka a další povyražení.

Nekonečné hraní golfu spojené s rodinnou po-
hodou útulného hotelu Pod Kokšínem. To vše  
v dech beroucí nedotčené krajině brd-
ských kopců. Ráj v Hořehledech pro ka-
ždého golfistu! Hotel je trojnásobným 
držitelem Velké ceny cestovního ruchu  
a stojí na hranici nově vzniklé CHKO Brdy. 
Z útulného pokoje to máte na golfové hři-
ště stejně blízko jako do panenské brdské 
přírody a ke koupacímu biotopu v Blovi-
cích. Univerzální pobytové balíčky zahr-
nují polopenzi, vstupy na golf, tenisový 
kurt, do biotopu i do zámku a špejcharu 
ve Spáleném Poříčí. Balíčky lze rezervovat  
a zaplatit z pohodlí domova přes web. 
www.golf-horehledy.cz

LÁKAVÉ 
POBYTY

5

DOVOLENÁ 
NA MNICHU

6

Udělejte si čas a objevte nabídku golfových ba-
líčků na jihočeském Mnichu. Neomezený golf na 
dvou hřištích a k tomu luxusní ubytování v pro-
storných vilách Amenity Resortu Česká Kana-
da. Pro doprovod je v okolí resortu nekonečné 
množství turistických i cyklistických tras, takže 
může vyrazit celá rodina. Cena víkendového 
pobytu je již od 4800 Kč. Nabídku balíčků na-
jdete na www.golfmonachus.cz.

DOPOLEDNE PRO DĚTI7

Pokud vy nebo vaši zaměstnanci cestujete za pra-
cí, Hotel Green Inn na Ostravici a Hotel Kaskáda v 
Brně nabízejí ubytování za speciální ceny: 800 Kč/
noc dvoulůžkový pokoj bez snídaně. K rezervaci 
postačí pouze IČO firmy. Nabídka pro firemní kli-
entelu platí až do 8. června. Každý pokoj po check 
outu bude precizně zkontrolován, uklizen a dezin-
fikován. Naplánujte si zde rovněž firemní setkání, 
konference nebo školení. 
Green Inn Ostravice: rezervace na  
martina.tichavska@tmr.sk nebo 777 659 784. 
Hotel Kaskáda, Kuřim u Brna: rezervace na
michal.stepan@tmr.sk nebo 774 733 036. 
www.tmr.sk

1. turnus: 4. 7. – 11. 7.

2. turnus: 11. 7. – 18. 7.

3. turnus: 18. 7. – 25. 7.

4. turnus: 8. 8. – 15. 8.

5. turnus: 15. 8. – 22. 8. 

www.golf-konopiste.cz

GC Praha vypisuje dětské 
dopolední kempy s golfo-
vou tematikou pod vedením 
zkušených trenérů. Děti bu-
dou v Motole (rozděleny do 
skupin nejvýše po pěti) pro-
cvičovat krátkou i dlouhou 
hru, putting, ale také je če-
kají soutěže, spousta zábavy  
a kamarádi. Výkonnostní sku-
pině bude zařazen intenzivní 
trénink.

KLUB KID: věk 5-10 let (vhod-
né i pro úplné začátečníky). 

KLUB JUNIOR: 11–16 let 
(vhodné i pro úplné začá-
tečníky). KLUB SPORT: vý-
konnostní skupina. Místo: 
GCP-Motol, Goldscheide-
rova 318, Praha 5. Termín: 
pondělí-pátek 4.5. až 30. 6.  

Čas: 8.00 až 14.00. Cena: 
1100 Kč/den. V ceně: péče 
golfového trenéra, míče na 
trénink, zapůjčení holí, pitný 
režim, svačina, oběd. Při-
hlášky: Kateřina Horáková, 
telefon 702 088 313, e-mail: 

tcm@gcp.cz Přihlašovat děti 
je možné v termínu konání 
na libovolné dny. Přihlášky je 
nutné zaslat nejpozději dva 
dny přede dnem konání, po-
zor, počet účastníků na den 
je omezen.

NABÍDKA
UBYTOVÁNÍ
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Po pětadvaceti dnech zákazu se zase mohlo na golf. 
Úterý 7. dubna 2020.

Po dalších dvou týdnech už to šlo i bez roušek a ve čtyřech (Černý Most).

Nejlepší dorostenka loňské sezony Patricie Macková na Zbraslavi.

Dvojí plus: otevřené okénko nového občerstvení v Prague City Golf Clubu.

Golfový ostrůvek svobody, umocněný dlouhým kouřem po hře.

Návrat na golf objektivem Zdeňka Sluky

Za den 132 hráčů na jednom hřišti? Dubnová skutečnost na Zbraslavi.
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Fotopohledy od hřišť a hráčů vážně i nevážně

HRADEC KRÁLOVÉ Virus tady nemá místo, mohli si 
říct v Hradci Králové poté, co zařízení hřiště kom-
pletně vydezinfikovala společnost QTS CZ. Bravo!

ČELADNÁ „Při přiblížení na krátkou vzdálenost roušku vždy nasadit. 
Mirai jde příkladem.“ Budeme věřit, že se za ochranou skutečně skrývá 
hudební těleso.

V KLUBOVÝCH BARVÁCH Těžko asi lze říct, že roušku můžete 
mít i rádi, ale její tíhu může zlehčit provedení jako toto v bar-
vách Českého golfového klubu.

HLUBOKÁ Sotva byla dokončena stavba nové 
terasy, objevili se na jihočeském hřišti čápi. 
Tady si lze samozřejmě jejich hnízdo jen přát.

LORETA PYŠELY Trenér Jakub Važanský se úspěš-
ně zhostil výzvy a prostřelil auto na drivingu. „Ať 
tam postaví svoje,“ zněla jedna poznámka na síti. 
Další výzva?

PRAHA MOTOL Vypadá prázdné, ale opak je pravdou, na-
psal Golf Club Praha na instagram. Předchozí návštěva  
Golfových novin to může jen podepsat.

KARLŠTEJN Pojízdné občerstvení Simply Moving Bar překvapilo 
hráče přímo na terase před klubovnou na Karlštejně. Za nás palec 
nahoru!

ZLONÍN Když už se na Velikonoce mohlo konečně hrát, ačkoli svát-
ky byly jinak přiškrcené, tak to ve Zloníně patřičně a s noblesou 
připomněli.

MSTĚTICE Co by dříve prošlo málem bez povšimnutí, je teď vzácností. 
Třeba jako krásně obložená (a zabalená) bageta z okénka ve Mstěticích.

PANORAMA KÁCOV Když skočit po nucené 
pauze do nové sezony, tak s plnou parádou. 
Dušan Gistl slavil na Panoramě hole-in-one.
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AROS-osiva s.r.o. 
Trousilova 1, 182 00 Praha 8
Tel./fax: +420 284 681 652
E-mail: info@aros.cz

www.aros.cz

CENY FEE 
2020

pondělí – čtvrtek 650 Kč
pátek 790 Kč
sobota – neděle 990 Kč

Těšíme se na Vás.

www.golfpodebrady.cz 

Nové trio v Hostivaři
T ři nové jamky z druhé devítky v praž-

ské Hostivaři šly do provozu o třetím 
dubnovém víkendu. Ve všední den se tu 
nyní hraje stále standardní devítka, ale  
o sobotách a nedělích už vždy dvanáctka.
 Dva nové čtyřpary a jeden třípar. To je 
aktuální hostivařský přírůstek. Přes týden 
si nyní v Hostivaři zahrajete standardní 
devítku a o víkendu vždy dvanáct jamek. 
Nové jamky se hrají jako vložené do stáva-
jící devítky v pořadí 9, 12 a 13 (číslování je 
podle budoucí osmnáctky).
 Po dohrání současné jamky č. 4 hráči 
vystoupají po cestě až za odpaliště sou-
časné jamky č. 5, kde je po levé ruce čeká 
odpaliště první nové jamky (č. 9). Poté pře-
jdou z greenu doprava na odpaliště druhé 
nové jamky (č. 12), která vede zpět podél 
železniční trati. Třetí nová jamka (č. 13) má 
odpaliště přímo za greenem č. 12. Po do-
hrání se hráči vrací na odpaliště současné 

jamky č. 5 (Dlouhej kouř) a dohrávají zbý-
vající jamky stávající devítky.
 Pro odpaly na obou nových čtyřparech 
doporučuje trenér Roman Chudoba že-
lezo. Z nového tříparu, hraného dolů, se 
otevírá pohled na původní devítku. „Navíc 
se pokocháte výhledem na nové jezero  
a nahlédnete i na další jamky, které bude-
me postupně v průběhu sezony otvírat,“ 
uvedl klub k novince.               GN

Představení jamek
číslo  par  délka

9  4  336/293 m
12  4 303/267 m
13  3  112/93 m

Foto: GC Hostivař

Brouk žere česká hřiště
Stále častější vichřice, tropická 
sucha, a nyní nenažraný brouk. 
Česká golfová hřiště se mění 
před očima. Ve stínu pandemie 
zcela zapadl skutečný problém.

Antonín Ebr
Pro některé resorty aktuální, pro další 
vyřešený a jiné to možná teprve čeká. 
Ten problém se jmenuje kůrovec nebo-
li lýkožrout smrkový. Napadá většinou 
v Česku nejrozšířenější smrk, a tak se 
problém týká prakticky všech hřišť.
 Český svaz greenkeeperů žádný me-
todický pokyn proti kůrovci nevydal. Je 
na jednotlivých resortech, jak si poradí. 
„Na golfová hřiště se vztahují stejná 
pravidla jako na kohokoli, kdo vlastní 
les. Na únorové výroční konferenci jsme 
otázku kůrovce neřešili,“ prozradil se-
kretář greenkeeperů Karel Kubata.

Mariánské Lázně

Mezi nejpostiženější patří Royal Golf 
Club Mariánské Lázně, který letos ote-
vřel již 115. sezonu. „Kůrovec nám tro-
chu pročistil les mezi sedmou a šestnác-
tou jamkou, ale jak se říká, vše špatné je 
pro něco dobré,“ pravil manažer Oldřich 
Nechanický. „Je potřeba to vidět i tak, 

že když se postaví nové hřiště, tak trvá 
dvacet let, než okolí zaroste a než se hři-
ště dostane do podoby, jakou architekt 
zamýšlel. U hřišť starých sto let a star-
ších musí dříve či později nastat určitý 
redesign. Na některých jamkách budou 
jiné pohledy, hřiště se také provzdušní 
a prosvítí. Pokud se vše podaří, tak to 
bude ve finále hezké a nikdo se divit 
nebude.“

Semily

Kůrovcová kalamita zasáhla devítku  
v Semilech už v roce 2017. „Musely být 
vykáceny některé smrky mezi greenem 
Dlouhé a Havrdovkou. Ani toto kácení 
však kůrovce nezastavilo. Ke všemu 
se ještě na podzim přes hřiště přehna-

la vichřice. Padlo jí za oběť asi deset 
vzrostlých smrků. Nejcitelnější ztrátou 
je přelomení osamělého smrku vedle 
greenu Komínky,“ píše klubový web.

Brno

Loni na jaře bojovali s kůrovcem také na 
Automotodromu Brno. Pátá jamka míst-
ní devítky musela pak být týden mimo 
provoz kvůli kácení napadených stromů.

Svratka

Na zdejší tradiční devítce bylo na jeden 
zátah kvůli kůrovci loni vykáceno třicet 
stromů. V květnu je naštěstí mohla na-
hradit nová výsadba.

A další…

Pokáceny musely být smrky u páté jam-
ky v Kořenci. Problém s kůrovcem je na 
dohled od Karlových Varů – Olšových 
Vrat, s broukem se perou v Sokolově.  
S kůrovcem mají zkušenosti z minulých 
let v Kácově. S nadsázkou lze říct, že to 
asi chce sázet buky, což by mohla být 
výhoda pro areál v Mladých Bukách.
 Ale vážně, kůrovec je momentálně 
jedním z největších problémů přírody, 
včetně té golfové. A neubude ho, pro-
tože letos chybí v půdě až 40 % vody 
oproti normálu.

Mariánské Lázně ještě před kůrovcem
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Česká firma, špičkové 
světové materiály

Tony Trevis je značka ze se-
verních Čech, sídlící v dubské 
části Mstišově, kde lze nalézt 
showroom, výrobní i skladové 
prostory. Od svého založe-
ní (2009) TT sází na kvalitní 
zpracování a řemeslnou zruč-
nost, a tak své výrobky šije 
kompletně v České republice. 
Předností je vedle kvalitní vý-
roby i používání špičkových 
materiálů, které používají 
také největší světoví výrobci 
z Itálie, Španělska, Švýcarska, 
Japonska a Korejské republi-
ky.

Golf, ale také tenis, běh, lyžo-
vání a další sporty

Oblečení Tony Trevis je vyví-
jeno zejména pro golf, ovšem 
vzhledem k použití funkčních 
materiálů je vhodný i pro další 
sporty. Značka vedle golfistů 
obléká také českou lukostře-
leckou reprezentaci, florbalo-
vé kluby a stále více rovněž 
náročnou firemní klientelu. 
Jeho výrobky žádají také běž-
ci, lyžaři a tenisté.

Zákaznické hity

Největší zájem je o polokoši-
le, ale také například o dám-
ské golfové šaty včetně triček  
a topů s komponenty od firmy 
Swarovski. Pozadu nejsou ani 
funkční mikiny, vesty či bun-
dy, samozřejmostí jsou funkč-
ní golfové kalhoty.

Individualita – to je, oč tu běží

Stále se zvyšuje zájem o vy-
bavení klubových družstev. 
V Tony Trevis umějí vyhovět 
zájemcům o originalitu, pro 
týmy připravují jedinečný 
design, který používá vlast-
ní technologii výroby. Klient 
tak může mít k dispozici kom-
plexní servis od návrhu až po 
finální výrobek, který vzniká 
„pod jednou střechou“. Tento 
způsob zakázkové výroby vy-
užívají pro výstroj svého per-
sonálu také sportovní resorty.

Czech Golf Team i profesio-
nál Cafourek

Před třemi roky začala spolu-
práce mezi Tony Trevis a Czech 
Golf Teamem. Odborníci z vý-
robní firmy vytvořili společně 
s golfovou reprezentací origi-
nální design, který si už získal 
respekt také v zahraničí. S Čes-
kou golfovou federací chystá 
Tony Trevis i další projekty. 
Ambasadorem značky je český 
profesionál Jan Cafourek, který 
podrobuje výrobky náročné-
mu testování v praxi.

Patnáct prodejních míst  
i e-shop

Každoročně se zvyšuje po-
čet míst, kde si lze výrobky 
Tony Trevis zakoupit. Aktuálně 
naleznete značku v patnácti 
shopech po českých a morav-
ských golfových resortech. Na-
kupovat můžete i přes e-shop 
na www.tonytrevis.cz.           PR

Tony Trevis: Vše, co jste chtěli vědět o ryze české značce

TONYTREVISCZ TONYTREVISWWW.TONYTREVIS.CZ

MODA SPORT, s.r.o.  |  Mírová 239, Dubí-Mstišov  |  tel. +420 608 381 837

Česká Lípa

Čeladná

Kunětická Hora Ostrava

Golf pro všechny – Ropice 

Ostravice

Golfstart Beroun

Ústí nad Labem

Český Krumlov

Cihelny

Fr. Lázně - Hazlov

ProQuip Black Bridge

Podbořánky

Dubí - Mstišov

Barbora

Rozšířili jsme síť spolupracujících prodejen, 
ve kterých nakoupíte kompletní sortiment 
oblečení Tony Trevis. Najděte si to správné 
místo, kde se vybavíte na golf. Můžete 
nakoupit i na našem e-shopu tonytrevis.cz

WW

MO

Rozš
ve kt
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místo
nako

šíř l íť l í í h dš

BLÍŽE K VÁM

Hledáte místo
pro svoji letošní

nové možnosti

kompletní servis

výhodné balíčky

DOVOLENOU?

www.greensgate.cz

3500Kč
6 x 9 JAMEK

nebo 3 x 18 JAMEKGOLFSEZONKA.CZ

3 MORAVSKÁ HŘIŠTĚ    63 JAMEK|

OSTRAVICE | KASKÁDA | OLOMOUC
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Golf Week

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

G
olf Club M

olitorov u Prahy

+420 777 858 655

www.golfmolitorov.cz

Informace mohou zachraňovat
Pokud někdo uchopil krizi 
jako příležitost, pak je to Jiří 
NOVOSAD. Po sedmi letech 
na Loretě Pyšely se ještě před 
pandemií pustil do projektu 
GolferIS a TCM.golf. Již dlou-
ho je přesvědčen, že golfové 
prostředí musí spolupracovat.

Čeněk Lorenc
Obě on-line platformy jsou zaměře-
ny na členy klubů a na juniory, což 
se nyní jeví jako velmi prozíravé. 
Aby golf přežil a prosperoval, musí 
podle Novosada lidé své nápady 
sdílet a navzájem se učit. Současná 
krize to ukazuje v plné síle a mana-
žer se pokouší tyto snahy naplnit  
a akcelerovat. Jeho vizí je platfor-
ma, kde budou „manažeři, sekretáři, 
trenéři a další lidé z branže sdílet 
své nápady, případovky a know-
-how tak, aby rostla konkurence-
schopnost celého oboru.“

Jaká je vaše představa o platfor-
mě?
„Tímto způsobem jsem léta vyhle-
dával informace v zahraničí a ná-
sledovně je aplikoval na českém 
trhu. Nyní bych chtěl touto cestou 
pomoci pozvednout znalostní úro-
veň golfového managementu. Na-
stoupila tu nová a velmi dynamic-
ká generace manažerů, pro kterou 
je spolupráce a sdílení know-how  
v rámci oboru samozřejmostí, nebo 
to alespoň není věc zapovězená.“

A co Asociace majitelů hřišť nebo 
Česká golfová federace?
„Současné vedení a profesionál-

ní aparát ČGF jsou v tomto oproti 
předchůdcům velmi progresivní. Pro 
malý český trh ale těžko vybuduje-
me strukturu formálního vzdělávání 
v managementu. Pokud se budeme 
učit od sebe navzájem, máme šanci 
výrazně zvýšit konkurenceschop-
nost golfu vůči jiným aktivitám  

a sportům. Právě ve vzdělávání má 
golf velký hendikep. Čekat, až s ně- 
čím přijde ČGF nebo AGH, nemá 
smysl. Je potřeba spoléhat se na 
sebe. Na sdílení know-how nejsou 
při dnešních technologiích podob-
né asociace potřeba. Ty mají svou 
nezastupitelnou roli jinde.“

Jiří Novosad
Foto: Čeněk Lorenc

Jak vnímáte současnou krizi a její 
vliv na golf?
„Hřiště a kluby budou stejně jako 
jiné obory sčítat těžké ztráty, a to 
nejen v celém zbytku této sezony, 
a pravděpodobně i v sezonách ná-
sledujících. Především finance ply-
noucí do golfu z firem a korporací 
zaznamenávají prudký pokles. Dle 
mého názoru dopadne krize silněji 
na velké hráče a resorty. Malé de-
vítky nejsou závislé na příjmech 
od firem a jejich členové je podrží. 
Podle mě to bude poslední velký  
a bolestivý krok od dob korporátní-
ho golfu ke golfu klubovému, jaký 
známe v ostatních vyspělých golfo-
vých zemích.“

Co se s tím dá dělat?
„Je nutné orientovat se cíleně na 
členy, hráče a děti a využít dostup-
ných informací a technologií pro 
uskutečnění úspěšné strategie. Je 
potřeba pracovat s jasnou strategií 
retence, s plánem, jak identifikovat 
hráče a členy, kteří mají tendenci  
s golfem přestat. Řada hřišť je dlou-
hodobě ekonomicky podfinanco-
vaná a současná situace může vést  
k ukončení jejich činnosti, k další de-
valvaci hodnoty fee a členství, což 
roztočí novou spirálu slev a her pod 
nákladové ceny. Tím spolu strhnou 
do hlubin celý golfový průmysl.“

Jak vidíte situaci trenérů, učících 
profesionálů, kterých tu je přes 
dvě stě?
„Trenéři mají za sebou extrémně těž-
ké období. Situace ukázala, že potře-
bují informace a vzdělávání nejen 
ve výuce, ale také v managementu, 
marketingu, obchodní strategii, ko-

munikaci a finanční gramotnosti. 
My jako Golferis a TCM.golf tyto in-
formace máme. Vzdělávací projekty  
a materiály jsme schopni připravit  
a rádi je budeme sdílet, jako to už 
děláme v managementu klubů.“

Jaká je podle vás nyní role hřišť, 
hráčů a médií?
„Hráči by měli pochopit, že hřiště 
budou mít ještě hlouběji do kapsy. 
Hřiště by ale o to víc měla zapraco-
vat na péči o každého jednotlivého 
hráče a člena. Teď mohou nejvíce 
ztratit, ale také získat. Média by 
měla informovat o tom, v jaké situa-
ci hřiště jsou, jaké dopady na ně kri-
ze má a vyvolat atmosféru porozu-
mění. Je zábava psát o sportovním 
golfu, ale ten nebude, pokud nebu-
dou hřiště a golfisté. Nevnímám to 
sice až tak apokalypticky, ale situa-
ce růžová není.“

Čtěte, vizte, 
poslouchejte

Jiří Novosad spustil na You-
tube kanálu Golf Business 
Interviews, videorozhovory 
s  lidmi z  golfového byzny-
su. Jím založená facebooková 
skupina Czech &  Slovak Golf 
Industry Professionals sdru-
žuje téměř 400  lidí z  oboru 
a sdílí jejich zkušenosti. Vlast-
ní názory na golfový byznys 
předestřel v  5.  dílu podcastu  
Čenda a Tonda jedou spolu na 
golf, který najdete na Apple, 
Spotify a Soundcloud.

Golf a běh: Co mají společného?
Na první pohled by se moh-
lo zdát, že golf a běh nemají 
společného vůbec nic. Jenže  
i tady zdání klame. Oba spor-
ty spojuje mnohé.

Alois Žatkuliak
V běhu jde především o vytrvalost, 
silné nohy a perfektní fungování 
srdce a plic, zatímco golf vyžaduje 
hlavně koordinaci rukou, těla a očí. 
Běžec kluše z bodu A do bodu B, 
kdežto golfista se pohybuje po hřiš-
ti pomalu a rozvážně.
 Přesto lze najít nemálo podob-
ností, které ukazují, že běžec má 
dobrý základ pro hraní golfu, a sa-
mozřejmě to platí i naopak.

Klíčové povědomí

Když hrajete golf, vnímáte hru také 
sluchem. Už podle zvuku v okamži-
ku kontaktu hole s míčem poznáte 
správný zásah. Víte, že míč poletí 
vytyčeným směrem a na odpovída-
jící vzdálenost. Čistý a jasný zvuk je 
znakem zvládnuté rány.
 Také při běhu je povědomí nad-
míru důležité pro vnímání vlast-
ního těla, okolí a všech zvuků ko-
lem. Běžci i golfisté potřebují být 
v úzkém kontaktu se svými smysly, 
aby měli jistotu, že jejich tělo fun-
guje, jak má. Od toho se odvíjí hra  
i běh. Povědomí je totiž klíčem nejen  
v golfu a běhání, ale i v dalších 
sportech.

Technika těla

V golfu je to samozřejmost. Bez dobré 
techniky sladěné s prací celého těla 
nejspíš kvalitní údery nevyčarujete. 
Jenže zrovna tak platí, že bez nich 
toho příliš ani nenaběháte. Nebo 
možná ano, ale běhání si moc neu-
žijete, ale naopak si spíš uškodíte.  
A to zase platí i pro golf. Teprve správ-

ná technika švihu, stejně jako techni-
ka běhu, vás dovedou k úspěchu.
 Začínající golfista si obvykle 
projde martyriem hledání cesty ke 
správnému švihu. Během ní musí 
sáhnout k řadě úprav a oprav. Od 
trenérů či jiných zdrojů jste nejspíš 
načerpali množství informací, jak 
je důležitý pevný a správný postoj,  
v jaké pozici mít ramena i jak otáčet 
tělem a přenášet váhu, aby výsled-
kem byl správný švih a ideální zasa-
žení míče.
 Rovněž tak v běhu. Pokud napří-
klad tvrdě dopadáte nohama na zem 
nebo běháte po patách, či naopak 
příliš nakláníte trup dopředu nebo 
dozadu, nikdy nepoběžíte dlouho, 
ani rychle. Navíc si opět můžete spíš 
uškodit. Je třeba opravit držení těla 
a získat správnou oporu nohou také 
díky kvalitní běžecké obuvi, která 
co nejlépe přenáší otřesy a chrání 
nohy.

Bez dobré techniky sladěné s prací 
těla kvalitní údery nevyčarujete

Foto: Zdeněk Sluka

Základní síla

Přestože běh a golf vyžadují odliš-
né pohyby a použití končetin, oba 
sporty si shodně žádají dostatečně 
kvalitní a silný základ. To znamená 
fyzickou kondici a sílu. Jakmile se 
pokusíte provést švih dle všech po-
uček, zjistíte, že se do něj zapojuje 
prakticky celé tělo. Totéž v běhu.
 Pokud chybí základní síla, vždy 
chybí něco i k dokonalému prove-
dení. Při golfu z toho vznikají chyby 
ve švihu a na náročnějších hřištích 
mohou docházet síly. Při běhání 
zase uvadá technika běhu a také se 
rychleji unavíte.
 Pokud jde o základní sílu, je pro-
spěšná pro každého, i nesportovce. 
Rozhodně je potřeba pro golf i běh, 
abyste se mohli stále posouvat do-
předu. A to doslova.

Cvičení a trénink

Můžete přečíst desítky teorií a sly-
šet množství tipů, jak hrát golf a jak 
správně běhat. To ale nestačí. Teo-
rie zůstane teorií. Proto jsou důleži-
té cvičení a trénink, které dělají mi-
stry. Každý začátek je těžký. Nejspíš 
zažijete období vzestupů i propadů, 
ale neměli byste to vzdát.
 Nelze očekávat, že první den 
uběhnete několik kilometrů a za tý-
den maraton. Stejně tak napoprvé 
neodehrajete obstojné kolo golfu. 
Proto je třeba pro zlepšení a úspěch 
trénovat a zase trénovat. Postupem 
času pochopíte, jak se učit stále 
nové věci, abyste se stali lepší verzí 
sebe samých.
 Ačkoli golf a běh mohou půso-
bit jako dva různé světy, společně 
pro ně platí jako u většiny sportů 
fakt, že ke svým cílům se dostanete 
vytrvalostí, cvičením a tréninkem. 
Nevzdávejte to. Ať už hrajete nebo 
běháte, anebo děláte obojí.

„Když jsme mluvili o těch prohrách, 
tak není sport, v němž bych nepro-
hrál. Můj vztah ke sportu je ten, že 
vždycky prohraju. I v mém golfu. Vět- 
šinou. Jsou výjimečné chvíle, a v tom 
je golf pěkný, že vám za sezonu uš-
tědří dva nebo tři dny, kdy se vám 
daří. No, a zbytek je obrovská kupa 
ponížení. Ale já jsem zvyklý prohrá-
vat. Ve sportu mi natloukli všichni. 
Když se hrál fotbálek na školním 

hřišti, tak byli dva kapitáni, co si vo-
lili hráče do týmu. A já vždycky zů-
stal poslední. Byl jsem spíše takový 
maskot. Nevynikal jsem absolutně 
nikdy v žádném sportu. Ale jsou to 
rodinné dispozice. U nás se bohužel 
sport nepěstoval. Všechno jsem dě-
lal průměrně. Nebo podprůměrně.  
A první sport, kterému jsem se začal 
věnovat více, byl golf.“

Marek EBEN, Deník Sport

Napsali jinde
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Hrajete golf jen na svém DOMÁCÍM HŘIŠTI ?
 

Zahrajte si s námi po celých Čechách,
mějte k dispozici až 38 GOLFOVÝCH HŘIŠŤ !

 
Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2020 !

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

www.cgk.cz  |  info@cgk.cz  |  +420 731 125 120

Neomezená hra a mnoho 
výhod za 14 000 Kč

Staňte se naším 
členem!

GOLF CLUB SLAPY
 

banner108x70-print.indd   1 08.04.2020   17:33:02

Dvoudenní golfový pobyt pro dvě 
osoby ve dvoulůžkovém pokoji

Obsahuje:
• 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
• 1x neomezená golfová hra (jednodenní    
   neomezená hra pro 2 osoby po-ne)
• 4 žetony na DRIVING RANGE
• Sleva 50 % na další golfovou hru (nevztahuje  
   se na 9 jamek)
• Sleva 30 % na golfové autíčko 
• Sleva na wellness 30 % (nevztahuje se pro 
   masáže)
• Neomezený vstup do fitness

Cena: 3370 Kč (původní cena 5160 Kč)

Srovnání: 2020 versus 2010
Jak se změnil český golf za 
posledních deset let, když od-
hlédneme od současné pan-
demie koronaviru? Čím jsme 
se mohli chlubit v roce 2010, 
co už nyní neexistuje? Nebo 
naopak, co nás trápilo a dnes 
funguje bez problémů?

Antonín Ebr
Za deset let především přibylo DVA-
CET resortů, letos se navíc otevřou 
další, ale na druhou stranu během 
této doby definitivně skončil pokus 
obnovit golf v Klánovicích, zanikly 
areály v Lipně, Trhovém Štěpánově, 
Liščích loukách a šokujícím způso-
bem také celkem 27 jamek na Nové 
Americe. Letos se navíc neotevře 
areál v Teplé. Klub Klášter Teplá 
sice pokračuje v činnosti, ovšem 
bez svého dosavadního domovské-
ho hřiště. Na kahánku měl údajně  
i Most.

Končí obchody…

V roce 2010 v Česku působilo ně-
kolik velkých hráčů s golfovým vy-
bavením. Posléze převážila krize, 
a hlavně se začaly rozevírat nůžky 
mezi cenami výrobků v zahraničí  
a v českých kamenných obchodech. 
Skončil Golf USA, loni zavřely ob-
chody GolfProfi a letos i All4Golf. 

Golf House na Chodově uzavřel 
své brány, ale ještě letos má údajně 
vstát z popela.

… i výstava

Ve své době přelomová pražská vý-

stava Golf Show měla v roce 2010 
pořadové číslo 15 a z Erpetu a Ve-
letržního paláce se dostala až do 
Letňan. Postupem času se jako pří-
važek přidala k veletrhu Holiday 
World, počet vystavovatelů se stá-

le zmenšoval. Už loni na Výstaviš-
ti nebyl ani jeden golfový stánek. 
Golf Show už neexistuje několik let. 
Přitom původně zanikla jen kvůli 
nepochopitelnému nedorozumění 
v domluvě mezi původním a novým 
majitelem práv.

Hurá na tour

V roce 2010 a ve svých šestnácti le-
tech přestoupila k profesionálkám 
Klára Spilková, která se pak stala 
jak vítězkou na Ladies European 
Tour, tak členkou LPGA. Když se 
hrálo Czech Open 2010 v Čeladné, 
měl větší šanci na cut pouze Viktor 
Skalle, ale projít do finále se po-
vedlo Čechům až později na Alba-
trossu. Letos se díky historickému 
postupu v kvalifikaci stal Stanislav 
Matuš členem European Tour, jenže 
má smůlu, protože kvůli epidemii se 
turnaje nehrají.
 Jasné je výsledkové zlepšení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

všech. V roce 2010 nejvíce výsled-
ků pod par (38) zaznamenali Ondřej 
Lieser a Filip Mrůzek. Loni Jan Cafou-
rek předvedl už sedmačtyřicet ta-
kových výkonů. Co se nemění, to je 
nejkrutější jamka s parem 3: ostrovní 
jedenáctka v Dýšině. Avšak pozor, 
zatímco v roce 2010 se zde průměr-
ně hrálo 1,27 úderů nad par, loni to 
bylo už jen 0,83 ran nad normu.

Co nepostrádáme

V roce 2010 jsme tu ještě měli Cen-
trální mimoklubovou registraci, kte-
rá nabízela alternativu, jak mít ve-
dený handicap a hrát golf soutěžně, 
aniž by hráč musel být registrován 
v některém členském klubu. CMR 
zanikla před šesti lety. Dva roky po 
ní také neaktivní handicap, který 
vlastnil každý, kdo v předchozím 
roce neodehrál alespoň čtyři tur-
naje nebo nesoutěžní výsledky. Ne-
mohl pak brát ceny z turnajů kvůli 
nebezpečí zadrženého handicapu.

Kde to frčí

V roce 2010 byl nejpopulárnější re-
sort v Kunětické Hoře, který navští-
vilo 3804 unikátních golfistů. Nejvíc 
turnajových jamek, 132 874, bylo 
ten rok odehráno na Konopišti. Le-
tos očekáváme opět jako nejvytíže-
nější areál Pyšely. Loni si tu zahrálo 
3966 unikátních golfistů a odehráli 
tu 122 742 turnajových jamek.

Srovnání
Roky  2010  2020
resorty  89  109
kluby  146  187
turnaje  5139  5930*
členové ČGF  49 849  52 262
aktivní hráči  28 901  29 199
*údaj je z roku 2019

Filip Mrůzek na Czech Open 2010 v Čeladné
Foto: Zdeněk Sluka

Virtuální birdie karta Lázní Bohdaneč
P rojekt CaddyViewTM – virtuální birdie kartu 
hřiště – spustily Lázně Boh-
daneč. Elektronická podoba 
jamek spojuje videa z dronu 
se sofistikovanou animací.
 Místo jednoduchého  
2D obrázku, typického pro 
standardní birdie kartu, se 
hráč může „proletět“ nad 
každou jamkou od odpaliště 
až ke greenu. Současně se 
mu promítá tradiční 2D zob-
razení kombinované s ani- 
mací.

 Golfista tak dostává vir-
tuální pohled na jamky na 
jakémkoli mobilním zařízení. 
Plně funkční e-birdie karta 
je k nalezení na klubových 
stránkách www.gcpa.cz.
 Lázně Bohdaneč rovněž 
chystají umístit na každé 
odpaliště QR kód, podle kte-
rého si hráč virtuálně projde 
jamku. Pracuje se také na 
výrobě virtuální mapy hřiště 
a okolí. 
 Další informace najdete 
na www.caddyview.com   PR

Brána do podsvětí
„Miluju hru a miluju hřiště. Nechte 
mě hrát a jsem ve stavu blaženosti. 
Žádné další významy. Žádná teolo-
gie. Žádné zdokonalování svého já. 
Jenom hra,“ říká hrdina knihy Život 
jako hra na osmnáct jamek s podti-
tulem Příběhy z golfového greenu 
autora Thomase Moora.
 Hry obecně podle něj mají větší 
hloubku, než si myslíme, a golf ještě 
mnohem víc. „Vezměte si jen tu jam-
ku, předmět celého snažení. Prázd-
nota v zemi. Prázdná hrobka. Brána 
do podsvětí. Jako čekání na Godota. 
Jako sezení při meditaci,“ říká autor.
 Moore není jen spisovatel a psy-
choterapeut, ale dvanáct let také po-
býval jako mnich v klášteře, kde se 
zabýval studiem mystiky a mytolo-
gie, což je na jeho díle viditelné. Jde 
o již jeho šestý bestseller, který mu 
vyšel v nakladatelství Portál.
 Každá z osmnácti (jak jinak) po-
vídek má v průměru něco přes de-
set stránek, takže ji dokážete pře-
číst mezi 
drivingem 
a prvním 
odpa l i š -
těm nebo 
v klubov-
ně při 
čekání na 
oběd. Tak-
že hez-
ké čtení  
a dobrou 
chuť!    ae
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Golfový 
klub 
Líšnice

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

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

 Senioři
 ● roční hrací karta 7 000 Kč
 ● členství 10 000 Kč
 + 5 000 Kč roční
 hrací poplatek

 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

 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

 Dospělí
 ● 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
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Zdarma vám dodáme stojánek na 
Golfové noviny. info@golfovenoviny.cz

Vášeň, frustrace a peníze

Ž ivot bez greenů působil prázd-
ně. Golfisté nesli velmi nelibě, 

že po několik jarních týdnů nesměli 
hrát. Stále to však byla pouze ab-
sence koníčku, milované hry a váš-
nivě stráveného času.
 Zcela jiný pohled na věc však 
měli lidé, kteří jsou na golfu exis-
tenčně závislí. Manažer, greenkee-
per nebo recepční jsou v drtivé vět-
šině zaměstnanci a maximálně tak 
mohli řešit finanční kompromisy ve 
smlouvách. Ale…
 Úplně jinak to mají profesioná-
lové. Nemyslím hrající, se sezonou 
zajištěnou sponzory, nýbrž trenéry, 
kteří vydělávají v potu tváře na ro-
hožce. Až na výjimky jsou zcela od-
kázáni na klienty, kteří však seděli 
doma nebo si šli v roušce k hospod-
skému okénku pro řízek a pivo.
 Lze tedy chápat velkou nervozi-
tu trenérů. Stát se v této zemi téměř 
o nikoho nepostará, je nevyjímaje. 
Snad i proto se po golfové republi-
ce již v březnu rozletěla nesmyslná 
a nebezpečná fáma, že profesioná-
lové mají výjimku a na hřiště mů-
žou, neboť to je jejich živobytí. Jako 
by byli jediní…
 Trenéři byli nejenom nervózní  
a netrpěliví, ale v boji o tolik potřeb-

né peníze evidentně také frustrova-
ní a nesoudní. Jeden z nich hodlal 
v době, kdy na hřiště mohly pouze 
dvoučlenné flighty, vzít celou ro-
dinu, kterou trénoval. Když byl na 
chybu ve svém úsudku upozorněn 
recepční, nejenže to neuznal, ale 
hrubě ženu urazil. Poté se ještě zle 
obořil na maršála a nadával mu do 
estébáků.
 Naštěstí šlo o výjimku. Profesio-
nálové v golfu jsou oproti majoritní 

společnosti slušně vychovaní lidé. 
Stejně náruživí hráči jako amatéři, 
hlavně se ale jedná o jejich živoby-
tí. A to pak jde soudnost někdy stra-
nou.
 Nemusíme litovat jen vyučující 
profesionály. Bez příjmu se ocitli  
i maršálové, kteří na rozdíl od trené-
rů nevydělávají na hodinu stovky, 
ale jen 90 korun. O tohle minimum 
rovněž přišli. Že by poprvé ve svém 
bolu si zůstali všichni rovni?

Můj pohled
Antonín Ebr

Foto: Zdeněk Sluka

Jsem si svůj první albatros představoval jinak.

www.vladimirbalcar.cz

Maximální radost. Udržme ji!

J ak málo stačí k radosti? Nefalšo-
vané, nehrané, opravdové? Ote-

vřít golfová hřiště! A nijak přitom 
nevadí, že původně hodně utažené 
šrouby restrikcí a omezení se povo-
lovaly jen postupně a zvolna.
 V první fázi uvolňování restrikcí, 
kdy byly povolené jen dvoučlenné 
flighty, jsme na nějaké vyhecované 
fourbally či foursomy museli za-
pomenout. Stejně jako na sprchu 
nebo posezení v restauraci po hře. 
Po období, kdy šlo maximálně tak 

Z odpaliště
Alois Žatkuliak

trénovat puttování doma na kober-
ci a ti šťastnější mohli využívat pro 
trénink své dvorky a zahrady, to ne-
vadilo nikomu.
 Hlad po golfu se ukázal jako 
extrémní a najít volný tee time po 
otevření hřišť byla docela honič-
ka. Navíc šlo o nezapomenutelné 
zážitky. Hra měla spád a tempo. 
Žádné čekání. Devět jamek v Hod-
kovičkách se šlo v klidu za hodinu 
a půl, osmnáctka v Berouně za tři 
hodiny. A nebyl to žádný bezduchý 
sprint.
 Na první odpaliště jsme se mu-
seli ještě přesunout maskovaní 
rouškou přes ústa a nos, která se 
stala každodenní součástí naší ko-
ronavirové reality, ale první odpal 

už proběhl bez maskování. S poci-
tem neomezené svobody.
 I tu kávu po hře jsme si nakonec 
dali. Sice jen u okénka a poté na sto-
jáka, ale rádi. Čekání skončilo, uta-
žené šrouby restrikcí se postupně 
povolují a díky tomu už lze vyrazit 
na hřiště i klasicky ve čtyřech. Vy-
padá to, že golfová doba temna je 
za námi. Co si z předchozího období 
vzít jako poučení?
 Nic už není samozřejmé. Nesta-
čí natáhnout ruku a vzít si cokoli. 
Zahrát si golf, stejně jako dělat jiné 
příjemnosti, znamená privilegium.
 První hra po nuceném domácím 
azylu, to byla koncentrovaná golfo-
vá radost. Udržme si ji i do dalších 
dní, měsíců, let.

Teď! Nebo až zase za třicet let?

Po třiceti letech od pádu komuni-
smu přišla doba epidemická a my 
tady pod Řípem jsme dostali zase 
životní šanci. Něco jako mulligan. 
Pojďme ho využít.
 Najednou to jde! Golf v době 
pandemické vymizel z médií coby 
satanský symbol. Společnost zjis-

Forecaddie
Čeněk Lorenc

tila, že na hřištích se nepohybují 
jenom zloduši, ale povětšinou 
stejní lidé jako v paneláku, v su-
permarketu nebo na lesní pěšině.
 V čase přeplněném nenadá-
lým děním se toho obyčejného ji-
nak moc neděje. A tak přijde vhod 
cokoli, co zaplní prázdný papírový 
nebo vysílací prostor sportovních 
zpráv a rubrik. Jinak přezíraná hra 
se stala vděčným zdrojem.
 Golf pomáhá! Podívejme, ti 
golfisté nebudou jenom tlusťoši 
s doutníkem, počítající zisky ze 

státních zakázek, ale jsou to taky 
sportovci, kteří stejně jako ostatní 
nemohou provozovat svou profe-
si, a tak vymýšlejí, jak prospět.
 V televizních zprávách je gol-
fem našlapáno. Klára Spilková 
chodí hrát v rámci dobročinné 
akce, při které golfisté zaplatí za 
osmnáct jamek s celebritou. Šot 
o fotbalové reprezentaci provází 
záběry jejího manažera Libor Si-
onka na golfu.
 Kdybyste nějaký čas byli 
mimo, tak jako matka ve filmu 

Good bye, Lenin, nastal by asi 
podobně velký šok, co se to s gol-
fem vlastně stalo. Tenhle sport 
se konečně přijímá podobně jako 
ostatní! Jako normální aktivita 
pro každého.
 Hřiště teď mají spoustu sta-
rostí, ačkoli na rozdíl od jiného 
podnikání otevřela docela brzy. 
Navzdory momentálnímu boomu 
ale golf nesmí zapomenout, že 
nemá vyhráno. Pokud naladění 
společnosti nevyužije, pak mu 
ale není pomoci.

Pojďme hrát! Na hřiště zve Anna Andrýsová z Černého Mostu 
Foto: Zdeněk Sluka
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