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VŽDY LEADER V KLUBOVNĚ

DALŠÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 29. 5. 2020

Ano, šéfe, na golfu je prostřeno

Foto: Zdeněk Sluka

Což takhle dát si fast food? Špičkové amatérky Patricie Macková, Sára Kousková a Kristýna Frýdlová v Praze na Zbraslavi. Čtěte téma o jídle na golfu na str. 2

Sleduj @golfovenoviny a vyhraj!
Klikni na sledovat na
instagram.com/golfovenoviny

a vyhraj!

Tři z vás se mohou těšit na na golfové
pojištění GOLFPLAN variantu Bogey
v ceně 2500 Kč.
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze
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Jídlo na golfu: Nemusí být vždycky kaviár
Hlad je nejlepší kuchař i na
golfu. Ukázala to pandemická
krize, k jejímž mála plusům
patří zjištění, že na hřištích
nemusejí fungovat restaurace s komplikovaným menu.
Klidně stačí jednoduché a nápadité jídlo „do ruky“.
Čeněk Lorenc
Provozovat restauraci na golfovém
hřišti v kterékoli době je podobné
proslulému otevírání bonboniéry
ve Forrestu Gumpovi. Nikdy nevíte, co vám den přinese. Navaříte
specialitu, ale v nastalém vedru na
ni nikdo nemá chuť. Přichystáte se
na plné hřiště, jenže přijde ledový
den, takže nepřijde nikdo.
„Klubovnám a restauracím se
věnuje zbytečně velká pozornost,“
říká nejznámější český šéfkuchař
a rovněž rekreační golfista Zdeněk
Pohlreich. „Chce to nabídnout co

nejjednodušší pokrmy. Polévku,
sendvič. Gastronomií na golfu se
v Česku nedá rozumně uživit. Nemyslím si, že by lidi jezdili do nějakého resortu za skvělou kuchyní,“
dodal nedávno pro Golf Vacations.
Přičtěte krátkou sezonu golfu,
od konce dubna do října, přerušenou dvěma prázdninovými měsíci.
Nebo jako letos nouzovým stavem,
který na pět týdnů kompletně zavřel hřiště a jejich další vnitřní prostory. Restaurace jsou outsidery. Ve
striktně nařízeném režimu fungovalo jen jídlo „z okénka“.
A fungovalo překvapivě dobře.
Golf najednou objevil lahůdky. Sekanou nebo smažený sýr v housce,
tortilly s trhaným masem, burgery.
Hráči byli šťastní. Stačilo to. Nikomu
nechybělo sous vide, blanšírování
ani pošírování. Nic proti jmenovaným metodám, ale své místo mají
jinde než na devatenácté jamce.
Někde už byli na takový stav přichystáni nevědomky. Jde o občer-

stvovací domečky, které na golfu od
nepaměti velebíme. Například na
dýšinské Greensgate. Její restaurace odpustí, ale od hráčů neuslyšíte,
že by se nemohli dočkat klubovny,
ale o domečku na desítce se škvarkovkou básní každý. Nejnovějším
takovým přírůstkem mezi „domky
na půl cesty“ je ten na Zbraslavi.
Cestu snadno a rychle ukazují
i klubové prostory. V Molitorově přišli už dávno na to, že v nabídce stačí
mít pět rychlovek. Velkým počinem
byl přesun občerstvení v Poděbradech na terasu se dvěma stánky,
kde se griluje i čepuje.
Po době pandemické se takový
způsob stravování na golfu jistě stane normou a nikoli výjimkou. Pojem
fast food neznamená nutně špatné
jídlo. Rychlé občerstvení může být
kvalitní, jako třeba pastrami sendvič
v pražském Motole.
Ještě přidat všude na hřištích
občerstvovací vozíky a bude to dokonalost sama.

Nový stánek v Prague City Golf Clubu se stal velkým lákadlem
Foto: Zdeněk Sluka

Pořádný sendvič z Karlštejna na doplnění energie do zdejších kopců
Foto: Zdeněk Sluka

O párku v rohlíku z Berouna se nesou legendy až za hranice hřiště
Foto: Petr Halaburda

Hovězí burger šéfkuchaře L. Andrlíka na Svachovce u Č. Krumlova
Foto: Čeněk Lorenc
Z okénka v pražském Motole se servíruje pastrami v opečeném chlebu
Foto: Čeněk Lorenc

Křupavé kuřecí stripsy připravené k odnosu v Molitorově
Foto: Čeněk Lorenc

Na terase v Poděbradech se ve stánku opéká sekaná místního řezníka
Foto: Čeněk Lorenc
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První týden turnajů
Pondělí 11. května se stalo
dnem, kdy bylo možné poprvé po dvou měsících uspořádat turnaje. Žízeň po soutěžení hasilo symbolické číslo
11 turnajů. A k tomu jedno
utkání profesionálů.
Čeněk Lorenc
Pořádání
sportovních
soutěží
bylo povoleno s maximální účastí
100 osob, do čehož se většina turnajů pohodlně vejde. Na Grabštejně
se v pondělí hrál turnaj s příznačným názvem: 1. zkušební … abychom
věděli. Na Ostravici oslavili novou
dobu Turnajem svobody.
V Berouně se mezitím rozehrál
pětidenní mač Filipa Mrůzka a Šimona Zacha, které tu stejně jako
na dalších hřištích, na Zbraslavi,
v Kácově, v Pyšelích a Oaks Prague
podporovali ve flightech amatérské
celebrity a přátelé.
Účastníci dávali vklady a sázeli na
výsledky, zda díky stablefordovým
bodům porazí profesionály, hrající
na rány. Vše šlo na podporu Nadace
Jakuba Voráčka, který nastoupil hned

první den vedle Mrůzka a dalšího
hokejisty, Ondřeje Pavelce. Zach začínal s fotbalistou Tomášem Ujfalušim, a ještě tu byl třetí flight s otcem
a synem Gudasovými, Zdeňkem
Pohlreichem a iniciátorem akce hercem Pavlem Nečasem.
S pondělím 11. května byla otevřena dosud blokovaná turnajová
sekce na federačním webu pro za-

dávání výsledků. Oficiálně se dalo
předtím hrát jen na nesoutěžní výsledky. Zároveň se mohly otevřít zahrádky klubových restaurací.
S divným stavem zúčtoval golf po
svém. Ve středu 13. května pořádala
Čeladná turnaj After Corona a v České
Lípě se hrál Corona Cup s podtitulem
Dejme sbohem turnajové karanténě.
Dodejme, že nejen turnajové.

V dubnu jsme pro náš driving range
pořídili sadu nových míčů. Jsou
vlastnictvím resortu, hráčům jsou
za poplatek pronajímány k cvičným
odpalům. Tyto míče jsou určeny
pouze pro odpalování na driving
range. (Výjimku mají pouze klienti
na cvičných plochách při lekci pod
vedením trenéra.)
Často jsme však svědky toho, že

Jakub Voráček a Filip Mrůzek na startu v Berouně
Foto: Zdeněk Sluka

si košík s míči hráč donese na další cvičné plochy a že s nimi trénuje
i tam. To u nás není dovoleno, takového hráče na jeho prohřešek upozorníme a po krátké rozumné debatě svoji chybu napraví.
Co je však závažnější – letošního
jara častěji, než dříve přistihujeme
hráče, jak s drivingovými míči hrají
na hřišti! Především na „vodních“
jamkách č. 2, 3, 4. To je ale hrubým
porušením našeho Provozního řádu

a Místních pravidel. Takový hráč je
ze hřiště bez náhrady vykázán.
Domníváte se, že je takové opatření přísné? Není. Má-li hráč u sebe
na hřišti drivingový míč, tak ho
vlastně zcizil. Je tedy zloděj, aniž by
si to třeba uvědomil. A je jedno, že
ten míč není z našeho drivingu, ale
z jiného hřiště.
Jindřich Kotas
maršál, Ostravice

Black Bridge letos místo St Andrew´s

Dovolenou si místo zahraničí užijete v prostředí útulných dvojdomků
s terasou a garáží na top osmnáctijamkovém hřišti Black Bridge hned
na periferii Prahy. Připravili jsme
letní pobytové balíčky nejen pro
golfisty, ale také pro aktivní negolfisty. Ubytovat se můžete jak na pár
nocí, tak i na celý týden. Golfisty

potěší cena od 1650 Kč/os. na noc
včetně hry nejen na Black Bridge,
ale i na dalších „áčkových“ hřištích
Prague Golf Card poblíž Prahy.
Myslíme nejen na páry, ale i rodiny, a tak v rámci balíčků mají děti
do šestnácti let hru zdarma. Nabízíme širokou škálu aktivit jako fyziocvičení a masáže v apartmánech,

běhání či cyklistiku s kondiční trenérkou i projížďky na koních. V okolí resortu se nachází řada krásných
parků, pivovar nebo tenisové kurty.
Na výlety nejen do centra Prahy
(15 minut vzdáleném) je lokalita
ideální. Na své si přijde i parta přátel, pro které zvládneme uspořádat
utkání typu Ryder Cup. Naše balíčky podpořila světová značka Mercedes, partner resortu, a tak si vylosovaní hosté užijí luxusní svezení
v zapůjčeném nejnovějším modelu
Mercedesu po celý týden svého pobytu na Black Bridge zdarma. Všem
ostatním nablýskáme jejich vlastní
vůz také zdarma.

Marcela JIRKOVÁ
Český Krumlov
1. Dvojice hráčů bylo asi to nejlepší, co mohlo fungovat z hlediska
rychlosti hry a naplánování si času
na golf. Po třech hodinách každý
odjel. Jakmile se obnovila hra ve
čtveřicích, už nevíte, jestli to bude
trvat tři, čtyři, nebo dokonce pět
hodin. Naše hřiště se ještě neodrazilo, máme zavřený hotel a nejezdí
zahraniční klientela, což jindy zajišťuje polovinu celkových výnosů.
2. Se sezonou do konce listopadu letošní ztráty nedoženeme.
Jarní firemní akce byly přesunuty
na příští rok. Na léto jsme se Svachovkou připravili akci pro rodiny,
kdy při ubytování budou děti, junioři a studenti hrát vedle rodičů
zdarma. Věříme, že přijedou noví
hráči a rodiny, které tu ještě nebyly. Svachovka dokončuje stavbu wellness centra s výhledem
na hřiště. Na kvalitě ani kvantitě
práce na hřišti i v celém resortu se
nebude měnit nic. Výzvou bude
výstavba nádrží pro zadržování
vody, hlavně kvůli jamkám 14 až
16. Pokud se přidají další ztráty,
budeme diskutovat o udržitelnosti počtu zaměstnanců v resortu
a nutných nákladech na provoz
osmnáctky versus dvanácti jamek.
Pavlína BITVAROVÁ
Grosshof Broumov
1. Nejdůležitější je správně nastavená finanční rezerva. Dost se
hodila! Důležité je také budovat
kvalitní členskou základnu z míst-

ních hráčů, kteří neváhají pomoct
i fyzicky. Pro nás jako příhraniční
hřiště byla velkou ranou ztráta
členů z Polska.
2. Snad se nebudou golfisté bát
letos cestovat po českých hřištích
a vynahradí se nám ztráty nejen
z fee, ale i z ubytování. Když už se
někdo vydá k nám na konec světa, tak jede na více dní. Ubytuje
se a chce vidět nejen naše krásné hřiště s novým mostem à la St
Andrews, ale také Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko a třeba
i Adršpach.
Karel KUČERA
GC Praha
1. Každý majitel či provozovatel
hřiště se musel hluboce zamyslet
nad provozními náklady a trochu
utáhnout opasek. Ukázalo se, jestli zaměstnanci chodí do práce jen
pro peníze. Na ty naše jsem hrdý.
Až na jednoho přistoupili k situaci
nad rámec zaměstnaneckého poměru. Těchto lidí je potřeba si vážit
a snažit se jim vytvořit podmínky
s pocitem, že pracují na svém. Za
druhé, jsou tu členové jako důležitý článek, o který je třeba pečovat
a vážit si ho. Hřiště s dostatečným
počtem členů asi překlenou tuto
situaci mnohem lépe než hřiště závislá na fee hráčích.
2. Mnoho lidí začne řešit otázku
budoucnosti. Nastane střednědobý odklon hráčů. Nicméně trávení
letošní dovolené doma může být
pro hřiště dobrá zpráva. Kdo nastaví odpovídající cenu fee, ten
bude mít plno. Z komerční sféry
hřištím mnoho peněz nyní nepřistane. Teď se teprve všichni zapojí
do získávání členů a nových hráčů. Jiná cesta není.

Golf Week

Více o balíčcích se dozvíte na:
www.grcm.cz/cs/ubytovani/golfove-balicky/
Rezervujte si váš pobyt včas a zařaďte se do slosování o zapůjčení
vozu Mercedes.
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Ze hřišť a okolí

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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AROS-osiva s.r.o.
Trousilova 1, 182 00 Praha 8
Tel./fax: +420 284 681 652
E-mail: info@aros.cz
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Celosvětový DEN ŽEN na golfu byl
odložen z června na 1. září. Prodejce
vybavení GOLF HOUSE otevřel svůj
„pop up store“ ve stanu na Černém
Mostě, nedaleko prodejny Makro.
Nejvýznamnější letošní amatérská
soutěž na českém území dostala
nový termín i dějiště: EUROPEAN
YOUNG MASTERS se uskuteční od
27. do 29. srpna v Mladé Boleslavi,
původně se mělo hrát 23.–25. července v Golf & Spa Kunětická Hora.
Mezinárodní mistrovství Česka ve
hře NA JAMKY se místo května bude
konat v Panorama Golf Resortu
23.–25. srpna.

1. Jak se podle vás golf poučil
a odrazil z nouzového stavu?
2. Co čekáte v golfovém prostředí
a byznysu v letošním roce?

Napsali jinde
Z deníku maršála

Anketa

+420 777 858 655

www.golfmolitorov.cz
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Co přinesl zkrácený rok univerzit
Tři české tituly, řadu umístění v top 10 a také posuny ve
světovém amatérském žebříčku. Americká univerzitní
sezona byla z pohledu českých golfistů nadmíru úspěšná, přestože ji rychle utnula
pandemie.

Tereza Melecká
Foto: East Tennessee State

Petr Halaburda
Na amerických vysokých školách
studuje přes tři desítky českých golfistů a golfistek. Také oni museli na
jaře řešit svou existenci. Semestry
nebyly uzavřeny, ale výuka přešla
na on-line formát. Většina univerzit
po zavedení pandemických opatření uzavřela nejen posluchárny, ale

také ukončila společné týmové tréninky. A tak se letělo domů.
Do pandemie se českým hráčům
za mořem dařilo skvěle. Nejlépe Tereze Melecké. Získala dva tituly, což
jí vyneslo skok až na 51. příčku ve
světovém žebříčku WAGR. „Sezona
byla dobře rozjetá, ale po druhém
vítězství v Severní Karolíně přišel
konec. O něm jsme se dozvěděly,
zrovna když jsme se chystaly na
oblíbený turnaj v Augustě na hřišti
Forest Hill,“ povzdychla si Melecká.
Vítězství slavila rovněž Jana
Melichová, která přidala ještě další
druhé a třetí místo. Jednou na bronz
dosáhly rovněž Sára Kousková
a Hana Ryšková.
Muži v nabité konkurenci sice
univerzitní titul letos neslavili, ale
dvakrát top 10 vyneslo Jiřího Zusku

na 150. místo WAGR. Třikrát se dostal do elitní desítky Petr Hrubý
a Ondřej Melichar si zapsal jedno
třetí místo.

Nejlepší Češi
v sezoně 2019-20
ŽENY Tereza Melecká: 2x
vítězství (Collegiate Showdown a River Landing Classic)
a 1x TOP 10 Jana Melichová:
1x vítězství (Maryb S. Kauth
Invitational), 1x 2. místo a 1x
3. místo Sára Kousková a Hana
Ryšková: 1x 3. místo a 1x TOP 10
MUŽI Petr Hrubý: 3x TOP 10
Jiří Zuska: 2x TOP 10 Ondřej
Melichar: 1x 3. místo

Devět pravd o hře
Dvakrát Whisky & Kilt Golf
Číslo 2: Proti klimatickým změnám
Whisky & Kilt Golf Club bude v sezoně
2020 pořádat v Karlovarském kraji
dva významné turnaje.
Loni předčasně zemřel zakladatel a první prezident klubu Milan
Hrouda. Brzy potom se konal jeho
první memoriál v GC Cihelny. Na
stejném hřišti se uskuteční i druhý
ročník v sobotu 27. června. Turnaj
bude vypsán na serveru ČGF pro
všechny, kteří si chtějí zavzpomínat
na Milana hrou v kiltu. Ten je možno
si vypůjčit.
Právě Milan Hrouda zakládal
před dvěma lety ve spolupráci
s Royal Golf Club Mariánské Lázně
jiný turnaj. První Czech RAF Golf

P

o mnoho let golf aktivně přispívá udržitelnému rozvoji, ochraně životního prostředí a účinnému
využívání zdrojů. Patří k tomu vědecké výzkumy, programy pro trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání.
Golf je jako jediný sport zapojen
do Mezinárodní aliance pro sociální
a ekologickou akreditaci a značení (ISEAL). Nezisková nadace GEO
Foundation, která se zabývá odpovědným chováním hřišť k životnímu
prostředí, se řídí spoluprací s Radou
pro správu moří (MSC), Radou pro
správu lesů (FSC) i organizacemi
Fairtrade International a Rainforest
Alliance.
Celosvětový golfový OnCourse® program byl vypracován nadací GEO Foundation výhradně pro
tři klíčové oblasti golfu: provoz zařízení, rozvoj a modernizace golfu.
S programem spolupracuje více než
sto zemí světa.
Spoluprací se zavazují ke zlepšování péče o přírodu, zachování
zdrojů a podpoře komunit. Certifi-

Trophy oslavila 100 let od založení RAF a uctila památku československých letců ve službách RAF ve
2. světové válce. Druhý ročník už
také vzpomínal na Milana Hroudu.
Před klubovnou RGCML vyrostla kopie polního letiště s maketou
Supermarine Spitfire. Působivé byly
přelety současných letounů JAS-39
Gripen a burácení motoru Rolls-Royce Merlin v autentickém stroji
Supermarine Spitfire. Letošní třetí
ročník se v RGCML uskuteční v neděli 13. září rovněž v kiltech na počest letců z RAF. Tentokrát se přidá
i rok oslav 115. výročí založení RGC
Mariánské Lázně.		
-pv-

Olympijské hřiště v Riu
Foto: IOC

kaci GEO Certified® mají například
i všechna hřiště, na kterých se hraje
The Open Championship, a také veřejné hřiště Reserva de Marapenti, kde se konal olympijský turnaj
v roce 2016.
Jeho pobřežní oblast dříve postrádala vegetaci a byla obývána

neaktivními živočišnými druhy.
Dnes se zde nachází 33 hektarů listnatých stromů v péči resortu a do
oblasti se rychle vrátily vzácné
chráněné druhy.
Žádný jiný sport není aktivnější ve snaze čelit klimatickým změnám.			
hap

M
Royal Golf Club Mariánské Lázně
Golfové hřiště s tradicí a výjimečnou atmosférou
nabízí společně s hotelem Eagle golfové balíčky na
dvě noci s jedním green fee již od 2 999,- Kč.
Více informací naleznete na www.golfml.cz
nebo na www.hoteleagle.cz

Foto: Zdeněk Sluka 			

Mariánské Lázně s poctou RAF

Kynžvart s mimořádnou cenou

istrovské osmnáctijamkové
hřiště Lázně Kynžvart s nálepkou genius loci je díky svému
designu pro hráče všech kategorií
nezapomenutelným zážitkem.
Každá jamka má své jméno a svůj
příběh. Pokud máte v plánu se vydat
do Karlovarského kraje, nesmíte zapomenout právě na Kynžvart. Hřiště
za poslední roky získalo pověst náročné, a přesto krásné osmnáctky.
Místo prověří vaši výkonnost
a trpělivost jako žádné jiné. Místo
vás potěší, ať jste profesionál, ama-

tér, rekreační hráč, nebo s golfem
právě začínáte. Přijeďte si vyzkoušet nebývalou kvalitu hřiště, které je
v jedinečné kondici. Samozřejmostí jsou zapůjčení buggy (500 Kč),
rozsáhlý driving range, cvičné greeny
a bunkery.
Kynžvart připravil mimořádnou
nabídku: do konce května si zahrajete v týdnu za 700 Kč a o víkendu
za 900 Kč. Pokud je pro vás Kynžvart trochu z ruky, máme novinku.
Můžete přespat v zámeckém hotelu
Metternich přímo u hřiště. Nechat

za zády ruch velkoměsta a nadýchat
se čerstvého vzduchu díky zcela
ojedinělým klimatickým podmínkám v nejvýznamnějším lázeňském
místě Čech pro léčení nemocí dýchacího ústrojí, a k tomu si užít hru
na dvou hřištích.
Nyní máte možnost zakoupit si
balíček Play & Stay za bezkonkurenční cenu 3300 Kč. Balíček obsahuje ubytování se snídaní, green
fee v Golf Clubu Kynžvart a green
fee v Royal Golf Club Mariánské
Lázně. Těšíme se na vás!
PR
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Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
Začíná tour
pro děti

1

7

Druhý ročník dětské série MKids Golf
Tour 2020 bude zahájen v sobotu
23. května v Prague City Golf Zbraslav. Turnaje se mohou zúčastnit děti
ve věku od 4 do 14 let a všech výkonnostních kategorií. Hraje se na devět
jamek. Kompletní kalendář turnajů
a více informací naleznete na webu pořadatele www.golfstores.cz

7 2
4 1 9
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MOTOL OPEN 2020

Golf Club Praha připravil neobvyklou sérii turnajů, které budou probíhat vždy od pondělí do neděle na devět jamek s úpravou handicapu. Kategorie: Sportovní 0-18, Rekreační 18,1-54, Dětská
do 12 let. Hráč se přihlásí na recepci GCP (jméno a členské číslo ČGF), hraje se minimálně ve
skupinách po dvou, ale ostatní hráči ve skupině
nemusejí hrát turnaj. Každý může během týdne
absolvovat neomezené množství kol, do turnaje
se započítává pouze nejlepší výsledek. Startovné je 50 korun, fee dle platného ceníku GCP. Hraje se o ceny. Hodnotí se první tři místa v každé
kategorii vždy týdně, měsíčně
a ročně, a dále žebříček měsíční
(součet stablefordových bodů
ze tří nejlepších kol) a roční
(součet z dvanácti kol). Více na
www.gcp.cz
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Partner vydání

Nový SEAT Tarraco
Ideální partner pro vaši hru.

Jako každoročně Golf Club Praha připravil nabídku příměstských golfových
táborů pro děti.
Termíny: 13.–17. 7.; 27.–31. 7.; 3.–7. 8.;
10.–14. 8.; 17.–21. 8. Informace na recepci GCP (tel.: 257 216 584), Kateřina
Horáková (702 088 313) a www.gcp.cz

3
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Teaching Tour s profesionály
Po nuceném odložení je tu
konečně nový start Czech
PRO-AM Teaching Tour. Již
IX. sezona začíná v pondělí
25. května na Albatrossu.
Série je určena pro výkonnostní hráče, kteří se mohou přihlásit samostatně
nebo se svým učitelem. Postupné starty budou z první
a desáté jamky od 9 hodin.
Více včetně přihlášek na
www.czechproam.cz

Skupinové
tréninky dětí

Děti ve věku od 6 do 16 let mohou
nyní ve dvou separátních skupinách
do deseti členů trénovat ve Svachově
Lhotce u Českého Krumlova. Trenéry
jsou Aleš Nýdl a Pavel Štěpán. Do konce června se trénuje každé úterý, první
skupiny 16.00–17.15 a druhá skupina
17.30–18.45. Cena za 75minutovou
lekci je 150 Kč/1 dítě/junior nebo
250 Kč/2 děti/junioři (včetně zapůjčení vybavení, vstupů na hřiště, pomůcky). Platí se předem hotově na recepci
klubu.

Turnaj, který pomáhá

8

Tábory v Praze

2

5

Open tour pro každého

10

Tradiční charitativní turnaj nadačního fondu BeCharity pořádá Golf Slapy v pátek 29. května. Texas scramble dvojic má cannon start v 10.00 hodin. Výtěžek
je určen na pomoc zaměstnávání handicapovaných.
Účastníky čekají dobré jídlo, pití, známé tváře, a hlavně
hřejivý pocit z nezištné pomoci v době, která je těžká
pro všechny, pro některé však ještě těžší.
Více na BeCharity.cz
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Letní prázdninové kursy

Pražská Hostivař pořádá letní prázdninové kursy pro
děti. Probíhají vždy od pondělí do pátku od 9.30 do
16.00 včetně zajištění obědu a pro menší děti i volného
programu. Kursy jsou rozděleny pro děti od 5 do 10 let
a od 10 do 15 let.
Podrobnosti na www.golfhostivar.cz/vyuka-golfu/deti

Ostravice Open Series

Otevřená SL Golf Tour pokračuje svým
2. ročníkem na nejlepších českých hřištích. Po startu série v Kácově se druhý
letošní turnaj uskuteční na místě, které vzbuzuje velké očekávání: na OAKS
Prague. Termínem je čtvrtek 28. května. Jde o devítijamkový turnaj.
Přihlášky a detaily na
sachova@agencysl.cz
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Dovolená na Kaskádě

Chcete si užít dovolenou s golfem? Nebo jen pár dní oddechu a pohodu s rodinou? Kaskáda nabízí golfové
i pobytové balíčky. STANDARD GOLF hrajte a načerpejte energii na 27jamkovém mistrovském hřišti. PREMIUM
GOLF bydlete a užívejte si neomezené green fee. S RODINOU NA GOLF I DO ZOO pro dospělé i děti vstupenky
do Zoo Brno a možnost vyzkoušet si golf. DÁMSKÁ JÍZDA debaty, smích a pohoda. WELLNESS POBYT zregenerujte svoje tělo i mysl. Více na www.golfbrno.cz

Hledáte místo
pro svoji letošní

DOVOLENOU?
nové možnosti
kompletní servis
výhodné balíčky
www.greensgate.cz

CENY FEE
2020
pondělí – čtvrtek 650 Kč
pátek 790 Kč
sobota – neděle 990 Kč
Těšíme se na Vás.
www.golfpodebrady.cz

Luxusní relaxační pobyt
pro 2 osoby

Obsahuje:
• 2 noci v luxusním apartmánu se snídaní a láhví vína
• 2 x 60 minut vstup do vířivky
• 1 x 60 minut vstup do finské sauny
• 1 x 20 minut vstup do infra kabiny
• Župany k zapůjčení
• Ručníkový servis a džbán vody s plátky citrónu
• Sleva na další wellness 30% (nevztahuje se
pro masáže)
• Zapůjčení kol / walkingové hole
• Neomezený vstup do fitness
Cena: 6 420,- Kč, původní cena 10 380,- Kč

Série otevřených turnajů začne na Ostravici
v neděli 24. května turnajem dvojic. Dále se
budou hrát 21. června
Vaječinový Cup, 19. července Vrchy Cup, 9. srpna
Summer Cup, 30. srpna
President Cup a 27. září Finále Cup. Více na
www.ostravice-golf.cz
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Tour po Česku: 25 hřišť, 6 dní, 1 hra
I

nspirací na léto, trávené v tomto
roce téměř výhradně doma, může
být výlet, který začátkem května
podnikl Jiří NOVOSAD. Bývalý manažer Lorety Pyšely nyní pracuje
pro platformu GolferIS a rozhodl se
objet se svým projektem republiku.

Za šest dní v obytném VW Caravelle
zvládl navštívit 25 hřišť. Převážně
těch menších a neoprávněně „zapomenutých“.
„Každé hřiště má co nabídnout.
Někde zavlažují z tatrovky, jinde kopají jámy na vodu a onde se o vše

stará jediný člověk, který dře do
úmoru z lásky ke golfu. I proto je potřeba tato místa navštívit a srdcaře
podpořit,“ říká Jiří Novosad.
Například za poslední den cesty
zvládl: probuzení v Janově, přejezd
na ústecké Terasy, potom Barboru,

Libouchec a jediná hra na cestě

Cínovec, Libouchec a před devátou
večer ještě Bitozeves.
„Na každém hřišti jednání a povídání s majiteli, a dokonce jsem
si jednou zahrál, devítku v Libouchci s Oskarem Leonardem. Byla to
pecka,“ shrnul golfový podnikatel

Golf Dobrouč bude otevírat v létě

Kouzelná Nebeská Rybná v Orlických horách

Snídaně na šesté jamce v Janově

a dobrodruh cestu, ze které přinášíme původní fotografie. V příštím
čísle se dočtete o jednotlivých zážitcích z české pětadvacítky.

Odpočívající sekačka na Grabštejně

Osyčina s klubovnou z cedrového dřeva

U rybníčku v karvinských Lipinách žijí želvy

Golf klub UNO v Ústí nad Orlicí

V Radíkově zavlažují z tatrovky

Česká Lípa viděná oknem apartmánu
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Fotopohledy od hřišť a hráčů vážně i nevážně
ALFRÉDOV: Konečně otevřená terasa, s domácím uzeným a koláči

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Profesionál Jan Cafourek
přijel trénovat na kole

LÁZNĚ BOHDANEČ: Na hřiště zabloudilo selátko divočáka.
Přežilo.

ČERTOVO BŘEMENO: Fotografické kouzlo s čepovaným pivem u okénka

ČESKÝ KRUMLOV: Flotila obytných vozů zaparkovaná u první jamky

OAKS PRAGUE: Head greenkeeper Jordan Fairweather zachytil
místní faunu
ČERNÝ MOST: Lekci od Evy Koželuhové dostala
Petra Kvitová

HOŘEHLEDY: Kvůli osobní údržbě bunkerů vykoupeno dětské oddělení v OBI

MSTĚTICE: Otevřeno s medovníkem

HODKOVIČKY: Hurá, začaly dětské tréninky

CHATEAU HAVEL: Hraje se do vody

HOSTIVAŘ: Turnajová sezona zahájena
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Téma: Jak se žije vedle greenů?
Už to zřejmě napadlo každého golfistu. Což takhle bydlet u oblíbených fairwayí a greenů? Musí to přece být nádhera, pobývat
takto nastálo uprostřed přírody. Každá růže ale má i své trní. Jak
se tedy opravdu žije u golfového hřiště?
Antonín Ebr
Bydlíte u hřiště poblíž lesa a vod,
nedaleko místa, kde pracujete, mezi
lokalitami je dobrá dopravní dostupnost. Většinou platí, že pokud
si koupíte nemovitost, získáte automaticky i často prestižní členství
v golfovém klubu. Ale také vás může
probudit zvuk sekačky, nebo přiletět
nebezpečný míček na zahradu.

chorakušanka Natascha Kames. Svého rozhodnutí nelituje. „V létě není
nic krásnějšího, než po ránu zkontrolovat počasí a během chvíle stát jako
první na odpališti, když přespolní
ještě sedí v autech na dálnici. Nebo
naopak hrát večer, když už všichni
odjedou, když zapadá slunce a není
kam spěchat,“ básní dlouholetá obyvatelka Vídně.

Beroun na Veselé
První velký dokončený projekt bydlení na golfu v Česku měl název
Rezidence Golf Beroun a zahrnoval
řadové domky a apartmánový dům
v horní části resortu, nedaleko Prahy
a dálnice D5, ale zcela stranou jiných
staveb, tím méně středočeského
okresního města.
Po úspěšně dokončené první fázi
následoval v dolní části pozemků na
místě bývalých vojenských staveb
další projekt pod názvem Rezidence
na Veselé I. Nyní je už dokončený projekt Rezidence na Veselé II., který čítá
45 bytů v apartmánových domech
a rovněž jako „jednička“ je situován
u klubovny. Zbývají čtyři volné byty.
„Vždycky jsem toužila po bytu
někde u sjezdovek v Alpách. Když
bylo otevřeno před deseti lety hřiště v Berouně, navštívila jsem párkrát
kamarádku, která si nahoře koupila
byt. Večery tam byly nádherné, dům
u lesa, výhled na Brdy a hřiště, naprostý klid. Rozhodnutí na sebe nedalo dlouho čekat. Do roka jsem se
stala její sousedkou,“ vzpomíná Če-

Hostivař se rozrůstá
Pěšky z domu nebo bytu na první
odpaliště můžete vyrazit i na východním okraji Prahy díky projektu
Rezidence Golf Hostivař, který vyrostl na pozemcích přímo sousedících s místní devítkou. Pardon, dvanáctkou, neboť koncem dubna zde
přibyly tři jamky a dalších šest bude
brzy následovat.
Letos odstartoval prodej bytů.
Jde o druhou část projektu, jehož
první etapa zahrnovala výstavbu
více než stovky rodinných domů.
Ve druhé fázi se projekt rozšíří o tři
bytové domy s celkovým počtem
54 bytů, dále 43 rodinných domů
a dům pro seniory. Díky skvělému
umístění v srdci golfového areálu je
celý projekt jakoby vytržen z uspěchaného pražského života.
Třikrát Hodkovičky
V sousedství Golf Clubu Hodkovičky
na jižní straně Prahy vyrůstá hned
několik rezidenčních projektů. Jedná se vesměs o území mezi Vltavou
a Modřanskou ulicí podél zdejšího

Projekt Greeen Village na Konopišti
Foto: Green Village

devítijamkového hřiště, několika
tenisových kurtů a vyhlášené cyklostezky. Někdejší území zpustlých
zahradnictví láká stále víc.
Většina ze 160 bytů Ekorezidence
Hodkovičky nabízí panoramatický výhled na Chuchelský háj a Barrandovské skály. Projekt Hodkovičky Green II
počítá se 106 byty v domě, který je
rozdělen do čtyř samostatných částí,
ale vizuálně tvoří jeden celek. Projekt
Zahálka bude moderní čtvrť. V několika etapách postupně vznikne sedm
nadstandardních bytových domů.
Hotel či GreenSide?
Pokud si chcete bydlení na golfu jen
zatím vyzkoušet, ubytujte se například v Kaskádě u Brna nebo na východním kraji Prahy v Black Bridge

Golf Resortu, kde si lze pronajmout
apartmány přímo uprostřed hřiště.
Na dohled od zdejší pražské
osmnáctky se navíc staví rezidenční komplex GreenSide, kombinující
komfortní život v přírodě s kompletním zázemím občanské vybavenosti a skvělou dopravní dostupností.
Pestrá nabídka bytů různých velikostí s balkony i terasami je situována
v pěti bytových domech.
Via Sancta Vinoř
Nedaleko letos otevíraného resortu
Twin Chapels na severu metropole (18+9 jamek) vyroste rezidenční projekt Via Sancta Vinoř, který
v první etapě počítá s výstavbou
šesti bytových domů a ve druhé
s osmi bytovými domy.

Bylo a už není
Během posledních let v sousedství golfových resortů
vyrostla řada úspěšných projektů, ale nemovitosti tam už
nejsou k mání. Snad jen, kdyby je někdo individuálně prodával. Za zmínku stojí především projekty Loreta Homes
Pyšely, Green Motol nebo Rezidence Golf Zbraslav.

Tee House na Čeladné
Foto: Tee House

Co se chystá
Ambiciózní projekt stavby domů
kolem jihočeského resortu Ovčín
Kestřany nedaleko Písku má jeho
kyperský majitel, architekt Pantelis

Larcou. Sám bydlí v obci, kde vlastní
zámek a tvrz. Chce tu také postavit
několik rezidenčních domů špičkového designu i vybavení.
Černý Důl spí
V Krkonoších mělo vyrůst osmnáctijamkové hřiště, původně i indoor ze
seníku, pět tradičních krkonošských
chalup, čtyři domy a 36 bytů, ale
z velkorysého projektu Areál Černý
Důl je postavena jen polovina. „Nazval bych to spícím projektem, snad
má investor problém s financováním. Nějaké domy stojí, ze hřiště
tam není téměř nic,“ řekl starosta
Josef Pánek pro Golfové noviny.
-ae-

Najdete zde také veškerou občanskou vybavenost, pestrou škálu
obchodů, školy, školky, lékaře i centra pro sportovní volnočasové aktivity. V docházkové vzdálenosti domů
mají stát tenisové kurty, ledová plocha nebo třeba venkovní bazén. Součástí projektu je i venkovní posilovna a dětské hřiště.
Lipenecký park
Majitel Prague City Golf Clubu údajně koupil od skupiny britských privátních investorů projekt na výstavbu domů a bytů nedaleko šestého
odpaliště svého hřiště. Rezidenční
projekt Lipenecký park poblíž Berounky obsahuje 43 bytů a 19 řadových rodinných domů.
V těsné blízkosti rodinných domů
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Kde se co staví a plánuje?
vznikne nový přírodní park, respektující původní krajinný ráz oblasti.
Harmonicky rozložené objekty nízké, střední i vysoké zeleně vytvářejí
perfektní přírodní kulisu, z níž vystupují vodní tělesa, jezírko s molem
a biotopové koupaliště.
Zámecké zahrady
Díky pořádání Czech Masters v Albatross Golf Resortu ve Vysokém Újezdu u Prahy viděl domy z projektu
Zámecké zahrady asi každý. Můžete
si zde zakoupit již hotovou nemovitost, nebo zde bylo vyprojektováno
14 menších lokalit s pozemky pro ty,
kteří dávají přednost stavbě vlastního domu.
Developer podle svého vyjádření
chce, aby se lokalita nedaleko dálnice D5 stala místem pro skutečný
život, nikoli dalším satelitním městečkem. Podporuje tedy rozvoj místních služeb a údajně pečlivě vybírá
skladbu nájemníků do komerčních
prostorů, aby nic nechybělo a každý
si našel, co potřebuje.
„Výhody jednoznačně převažují.
Místo, to byla láska na první pohled,“
říká Martina Sionková, manželka fotbalového internacionála, který se
zde s rodinou usadil už před několika lety. „Skvělé je třeba to, že když
si v pět nebo šest hodin odpoledne
řeknu, že si chci ještě zahrát, přelezu plot a jsem na hřišti. Výborné je
to právě i pro trénink a hru dětí. Teď
si dojdou na hřiště nebo na driving
pěšky za pár minut,“ vysvětluje nadšená golfistka.
„Nevýhoda? Snad jedině pro
toho, kdo má lehčí spaní, může být
problém hluk při údržbě hřiště, na
kterou stroje vyrážejí hodně časně ráno,“ přiznává Martina s tím, že
k jejich domu se sekačky naštěstí

dostávají až tak kolem půl sedmé.
„To už jsme v normálním denním režimu stejně vzhůru. V takových případech je na místě udržovat dobré
vztahy s greenkeeperem.“
Oaks a zámeček
V sousedství rekonstruovaného loveckého zámečku v Nebřenicích,
budoucí klubovny, vyrůstá prestižní
hřiště s licencí PGA National. A s ním
velkorysý developerský projekt Oaks
Prague.
S pěti lokalitami na výstavbu rodinných domů a třemi lokalitami pro
moderní bytové domy, které navrhli
oceňovaní mezinárodní architekti.
Z bytů je výhled na golfové hřiště,
které má od loňska v provozu devět
jamek. Druhá devítka otevře letos
v srpnu. S koupí nemovitosti se tu
nabízí možnost členství v klubu.
Rezidenční výstavba přibude posléze. Obyvatelé budou mít k dispozici nejen vlastní recepci, wellness
a fitness klub s posilovnou, ale také
saunu a prostory pro jógu a kardio.
V Oaks bude možné dopřát si život

Green Village
Projekt Green Village, sousedící
s Golf Resortem Konopiště, nabízí
v první etapě 21 rodinných domů,
zajišťujících klidný a pohodlný život.
U šestnácté a sedmnácté jamky druhého resortního hřiště D´Este jsou
již nyní vidět hrubé stavby některých domů.
Kromě promyšleného urbanistického konceptu projekt společnosti
Real-Treuhand Reality & Development nabídne i unikátní benefity. Patří mezi ně členství v golfovém klubu,
využití klubového prostoru wellness
a spa, dále soukromé sportoviště,
dětské hřiště i romantické jezírko
s molem.
Domy jsou navrženy v souladu
s tradiční venkovskou zástavbou –
jednoduše a přitom efektivně. Prostory mezi domy nabízejí mnoho
polosoukromých míst. Menší rodin-

Rezidence u králů
V sousedství starobylé osmnáctky
Royal Golf Club Mariánské Lázně, nejstaršího existujícího hřiště v zemi, je
připraven projekt Rezidence Golf. V žádané lokalitě Zádub-Závišín se nabízí osmnáct domů o dispozici 4+ kk,
se zahradou a parkovacím stáním.
Jde o rezidenční projekt s výbornou dostupnosti do centra Mariánských Lázní, navazující na starou
zástavbu ve zmíněném katastrálním
území Zádub-Závišín. Samotné Mariánské Lázně jsou architektonickou
perlou, městem v parku i parkem ve
městě, a také pokladnicí léčivých
minerálních pramenů.
Kaskáda Home
Mezi Golf Resortem Kaskáda v Kuřimi u Brna a lesem je připraveno čtrnáct parcel projektu Kaskáda Home.
Každý pozemek skýtá podle developera naprosté soukromí a každému

Green Village: pěšky z domu na hřiště
Foto: Green Village

V

Projekt domu v Závišíně
Foto: European Element

né domy budou disponovat bytovou plochou okolo 120 m², zatímco
solitérní vily se staví o výměrách
přesahujících 300 m² a s vysokým
standardem použitých materiálů
a moderních technologií.
Vlastní stavby architekti promysleli do detailů, jako jsou poštovní
schránky, přístřešky pro popelnice či
dostatek místa pro parkování. Součástí zahrádek a parteru mezi domy
jsou prostory pro ukládání potřebného vybavení.
Plusem je nejen dostupnost hlavního města, ale také poloha Benešova, vzdáleného jen osm kilometrů,
mimo jiné se 16 školami včetně gymnázia, nemocnicí, zimním i plaveckým stadionem, mnoha nákupními
možnostmi a také s přímým a rychlým vlakovým spojením do Prahy.

uprostřed přírody zároveň s vymoženostmi velkoměsta, které leží na
dosah ruky. Vždyť od Exitu 12 dálnice D1 je to sem šest minut jízdy.

vlastníkovi bude k dispozici i golfové hřiště.
Kromě možnosti hrát golf na
třech devítkách budou k dispozici
také wellness, catering i servis domů
a zahrad. Areál dostane celodenní
ostrahu a přístup bude umožněn
pouze s vědomím majitelů jednotlivých pozemků.
Golf Villas
V bezprostřední blízkosti ostravského hřiště Šilheřovice, zámeckého
parku a cyklostezky vyrůstá projekt
Golf Villas, který v první etapě počítá s osmi vilami. Zájemce si může
vybrat mezi dřevostavbami se statutem nízkoenergetického domu
a klasickou zděnou variantou.
V další etapě je připraveno
29 stavebních parcel s tím, že pozemky nejsou volně k prodeji, ale
nabízejí se pouze v kombinaci s rodinnými domy. Zahrady jsou orientovány na jih s výhledem na Beskydy.
Tee House
Horské apartmány v srdci beskydských hor nabízí projekt Tee House
Čeladná. Budovy jsou součástí Prosper Golf Resortu Čeladná s dvěma
osmnáctijamkovými hřišti. Nově
otevřená hotelová část Tee House se
nachází u greenu 9. jamky hřiště Old
Course s překrásným výhledem na
okolní hory. K dispozici je 34 dvoulůžkových pokojů s klimatizací, balkonem i kávovarem.
Kromě vlastní hry na Old a New
Course se nabízí také klubová restaurace a bar s venkovním posezením u ohně, jízdy na kole, vyjížďky
na koni a služby Horse Ranch, tenis
nebo zimní Snow Aréna s upravenými běžkařskými trasami i wellness
s bazénem, saunami a masážemi.

Noc na vlastní kůži

ěčná otázka. Jde o lákadlo
developerů, nebo ideální nemovitost? Nejlepší je si bydlení na
golfu vyzkoušet a strávit v něm aspoň jeden den – a noc.
Tento nápad jsme s rodinou
před několika lety uskutečnili díky
řediteli areálu Vojtěchu Matějčkovi
v Beroun Golf Resortu, kde u šestnácté a sedmnácté jamky vyrostl
areál řadových rodinných domků.
Už ta adresa. Kdo z hráčů by
nechtěl bydlet v ulici Na Golfu?
Opravdu s velkým G… Po dopoledním příjezdu a ubytování jsem si
zahrál osmnáctku, zatímco manželka s malým synem šli do lesa na
houby.

Při chutném pozdním obědě
v klubové restauraci jsme si vyměňovali zážitky a po něm trávili čas
u bazénu a později v sousedním
wellness. Na původní nápad s výletem do Koněpruských jeskyní jsme
si ani nevzpomněli.
Po večeři jsme se přemístili do
domku a na jeho terase se sklenkou pozorovali západ slunce. Usnuli
jsme stejně rychle jako syn. Možná
jsme měli štěstí, ale ráno nás nevzbudil zvuk sekačky, nýbrž štěbetání ptáků.
Při snídani v klubovně jsme se
shodli, že na golfu by se dalo hezky
bydlet. Fakt!
Antonín Ebr

Míčky na balkon (ne)létají
Snad každého, kdo hrál v Berouně,
napadne, zda majitelé domů podél
šestnácté fairwaye neřešili rozbité
okno. „Bydlím tu již osmým rokem
a míček na zahradě jsem našel jednou,“ prozradil nám muž, který si nepřál být jmenován.

„Už když jsme hledali pozemek,
řešili jsme, aby byl na místě, na které
nebudou létat míčky. To se nám podařilo. Nás balony míjejí zdálky, a přitom
máme pořád hezký výhled,“ říká Martina Sionková z Albatross Golf Resortu.
Otázkou projektilů se zabýval i ne-

Golfový
klub
Líšnice

jeden návštěvník resortu Golf Mladá Boleslav, kde stojí řadové domky
u sedmnácté jamky. „Měl jsem stísněný pocit a divil jsem se, že opalující se
slečna u jednoho domu nikoli. Prý se
nemám bát, jde jen o pocit,“ prozradil
nám zážitek golfista.
-ae-

Senioři

Dospělí

● roční hrací karta 7 000 Kč

členství 10 000 Kč
+ 5 000 Kč roční
hrací poplatek
●

● 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
●

Zámecké zahrady na Albatrossu.
Foto: www.vysokyujezduprahy.cz

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

Fee

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.

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

www.gkl.cz

●

10

Jak nejen přežít krizi, ale také rozkvést
Recept nejen na přežití, ale
dokonce na rozkvět v těžkých
časech měl Vladislav Davídek
už před letošní pandemickou
krizí. Příklad hřiště v Molitorově u Prahy, kde je prezidentem
i provozním nájemcem, ukazuje ledacos také pro ostatní.
Čeněk Lorenc
Bývalý hráč a trenér tenisu i squashe
se již třetí sezonu stará o osmnáctku
na kraji středočeské Kouřimi. Zrekonstruoval klubovnu, hřiště vylepšuje závlahami a vymýšlí akce, na
které golfová veřejnost reaguje pozitivně. Mimo jiné vstupováním do
tamního klubu, který z dvou set členů narostl pod Davídkovým vedením
na současných 530. Jaké je tajemství

Vladislav Davídek ví, jak na golf
Foto: Čeněk Lorenc

úspěchu venkovského hřiště v třešňovém sadu, na loukách lemovaných
mladými stromy, ležícího na dohled
od památného místa bitvy u Lipan?
Co láká? Lidé slyší na cenu fee.

Nikdo nechce platit za hru 1800
nebo dokonce 2000. To můžete vzít
celou rodinu na večeři. Když je cena
fee do 700–800 korun za osmnáct
jamek, tak to nikoho netrápí. Lidé
přijedou a většinou se vrátí.
Jak vzniká atmosféra? Máme
skvělé a loajální zaměstnance,
greenkeepery i obsluhu. Hráči se
u nás cítí dobře. I s brigádníky to
zvládáme v šesti lidech. Chápu, že
jiná hřiště musejí zaplatit dvacet,
třicet zaměstnanců, a to není lehké.
Proč rekonstrukce? Někdejší
klubovna, to bylo jako jít do maštale. Styděli jsme se tam někoho
vzít. Půl roku poté, co jsem hřiště
převzal, tu byla s pomocí architekta
nová klubovna. Chtěl jsem, aby interiér působil jako obývací pokoj.
Jak se vše financuje? Pouze
z příspěvků členů a fee. Nemáme

Proč golf není nejdražší

a nikdy jsme neměli žádné dotace
ani úvěry. Co vyděláme, to dáme do
hřiště. Nynější investice do závlahy
hřiště je deset milionů. Rozpočítány
jsou na tři roky.
Proč má i virtuální klub? Když
jsem před lety zakládal Davis, říkali mi, že je trh rozebraný a že už to
nemá smysl. Je to ale zase jenom
o cenách. Jako prezident klubu s hřištěm nemám problém s virtuálními
kluby, a nejen kvůli svému vlastnímu. Jejich členové u nás utratí za
ubytování, jídlo, startovné, vozík…
Jak získává členy? Od ledna nám
přibylo nových sedmdesát členů.
Lidé si mezi sebou řeknou, jaké to
tady je. A hráči pak sami volají. Jestli
už máme to nové členství, sice dražší, ale s kárkou v ceně? Zájem o golf
u nás stále roste.
Kde se inspiruje? Jednoznačně

u menších hřišť. Mám kamarády
v Lázních Bohdaneč a tomu hřišti se
chci přiblížit. Nebo Kotlině Terezín.
K Albatrossu nebo podobným nevzhlížím. Pro ně nejsme konkurence.
Jak vymýšlí akce? V Rakousku
jsem viděl, že jeden den se platí fee
podle násobku handicapu. My jsme
takto vyplnili nejslabší pondělky
a handicap krát deset se jako cena
osvědčil. Zase bylo plno. Ano, kdo
má nulu, hraje zadarmo. Většinou
na tu akci nepřijede hráč sám, a víc
lidí zase něco utratí. Koncept kuchyně jsem převzal z tenisu v Německu.
Sekaná, uzené s okurkou na prkýnku, zkrátka rychlé věci na stole do
pár minut. Na jídlo nechcete čekat.
Vybráno z rozhovoru pro šestý díl
podcastu Čenda a Tonda jedou
spolu na golf

Když hru brzdí maturita

Golf
Základní vybavení: hole
(pro začátečníky 2000–5000 Kč,
pro pokročilé 8000 Kč a víc,
boty (1000–4000 Kč),
oblečení (2000–3000 Kč),
míčky (600–1200 Kč).
Další náklady: členství v klubu
na rok (od 1800 Kč), hrací fee
(400–2000 Kč), trenér (od 400 Kč).
Celkem: 10 000–30 000 Kč.

Tenis
Golf je drahý, těžko dostupný,
pro snoby… Kdo z těch, kteří
golfu propadli, něco takového
někdy neslyšel? A jaká je skutečnost v porovnání s ostatními sporty?
Alois Žatkuliak
Golf stále bojuje se špatnou pověstí, která se ho drží s urputnou vytrvalostí jako zažraná špína. Pro golf
platí totéž, co pro jiné sporty. Pokud
budete hrát v luxusních resortech
a s nejlepším vybavením, pravidelně
budete využívat služeb profesionálního trenéra a několikrát ročně
vyrazíte na golfovou dovolenou, pak
se náklady vyšplhají snadno a rychle
do závratných výšin. A naopak.
Totéž stojí tenis, lyžování, cyklistika. I tady se náklady mohou lišit
v řádech desítek tisíc a šplhat do
statisíců ročně. Jsou snad proto tyto
sporty snobské?
Do nákladů na golf vstupuje velké množství proměnných. Od ceny
vybavení, tedy holí, bagu, míčků, oblečení a obutí přes členské příspěvky až po green fee. Lze však také hrát
s holemi, které nejsou nejnovějšími
modely, nebo už ohranými.
Na menších a skromnějších hřištích a podle četnosti hraní se klidně
vejdete do 10 až 15 tisíc korun za

sezonu. Navíc se dá využít i různých
balíčků, slev a reciprocit. Golfovou
sezonu snadno zvládnete za 20 až
25 tisíc korun. Včetně vybavení,
které vydrží několik let.
Pokud snad částka 25 tisíc korun
za sezonu se zdá poměrně vysoká,
pak je dobré ji srovnat s náklady na
provozování jiných sportů.
Začněme třeba tenisem. Rakety,
míče, oblečení, obuv a poplatky za
kurty, to vše v závislosti na kvalitě
vybavení, úrovni a četnosti hry může
stát klidně 15–20 tisíc korun i více.
Dokonce na první pohled velice
skromné běhání může stát docela
dost. Můžete si vystačit s náklady
za oblečení a boty (různé kvality
a ceny), ale když k tomu přihodíte
kvalitní funkční prádlo, další výbavu včetně brýlí, sport testerů, výbavy do nepříznivého počasí a případně služby trenéra, dostanete se
rychle na 15 tisíc korun.
Při srovnání s ledním hokejem
nebo lyžováním vyjde golf dokonce jako výrazně cenově příznivější.
Stačí se podívat na následující přehled toho, kolik který sport stojí, aby
bylo jasné, že tvrzení o golfu jako
o drahém a nedostupném sportu
není ničím jiným než zažitým klišé.
Jistě, golf něco stojí, ale rozhodně za
něj nemusíte zaplatit víc než za jakéhokoliv jiného sportovního koníčka.

GOLFOVÝ SHOP
NA GOLF HŘIŠTI ZBRASLAV
15 min z centra Prahy

1000 m2

Základní vybavení:
raketa (1500–5000 Kč),
boty (1500–3500 Kč),
míčky (150–300 Kč),
oblečení (1500–4000 Kč).
Další náklady: poplatky za kurt (od
150 Kč na hodinu v létě, v zimě od
300 Kč), servis, doplňky a výplet
rakety (200–600 Kč ), trenér (od
400 Kč). Celkem: 8000–20 000 Kč.

Běh
Základní vybavení:
boty (1500–4000 Kč), oblečení letní (1000–2000 Kč), oblečení do nepříznivého počasí (2500–6000 Kč).
Další náklady: brýle, sport tester,
kompresní podkolenky, spodní
funkční prádlo, pokrývka hlavy
(6000–9000 Kč), trenér (od 300 Kč).
Celkem: 10 000 – 18 000 Kč.

Cyklistika
Základní vybavení:
kolo (od 5000 Kč),
boty (1500–4000 Kč),
oblečení (od 2000 Kč),
helma (600–3500 Kč).
Další náklady: brýle (500–2500 Kč),
nářadí, láhev na kolo, náhradní duše, lepicí potřeby (od 1000 Kč),
servis (od 500 Kč).
Celkem: 9000–30 000 Kč.

PANORAMA GOLF
TOUR 2020
Oblíbená série otevřených nedělních
turnajů s bohatým občerstvením. Na vítěze
jednotlivých turnajů v každé kategorii čekají
zajímavé ceny od partnerů, vítězové celé
Tour získají roční hrací kartu na sezónu 2021.

nový e-shop

IMGOLF.CZ

TERMÍNY TURNAJŮ:

17. 5. • 24. 5. • 7. 6. • 21. 6. • 5. 7.
19. 7. • 16. 8. • 30. 8. • 27. 9. • 11. 10.

Tina Davídková
Foto: Zdeněk Sluka

T

rénuje v Molitorově, bydlí v Poděbradech, reprezentuje Greensgate. Tina Davídková (18) se ale teď
především potýká se školními paradoxy. Už byla přijata na vysokou školu, ale maturovat teprve bude.
Sotva sezona konečně začala,
přední amatérka s handicapem +0,4
zase odkládá hole, protože červnová maturita v Poděbradech tlačí. Po
ní se však chce pustit do golfu znovu naplno. „Škola mi začne až v říjnu, takže bude čas hrát jako každé
léto. Spočítala jsem, že z obvyklých
šedesáti dnů prázdnin jsem čtyřiapadesát strávila na golfu,“ říká
mistryně tří klubů na jamky i rány:
Poděbrad, Molitorova a Davis.
Poslední dva kluby jsou záležitostí jejího otce. Největší motivací
se jí ale stalo nejvzdálenější hřiště
na Dýšině, za kterou vyhrála mistrovství družstev do šestnácti let
i první ligu, a nyní chce také dospělý
titul v extralize. Proč právě Greensgate? „Moje nejlepší kamarádka je

Tereza Koželuhová, která mě tam
před pěti lety přivedla. Jsem tam
moc spokojená,“ vysvětluje Tina.
Navíc ještě trénuje v Praze na
Zbraslavi s Lukášem Lizánkem. Dříve cesty absolvovala vlakem, teď už
řídí auto. V Praze bude od podzimu
stále víc, díky Vysoké škole kreativní komunikace, po které toužila
kvůli svým literárním vlohám. Kvůli
tomu oslyšela i nabídky amerických
univerzit z Arizony a Severní Karolíny, stejně jako zavrhla myšlenku na
studium v Anglii.
„Bohužel teď nejde dělat obojí,
školu i golf, naplno. V létě ale budu
hrát všechna mistrovství a amatérskou tour, chci pomáhat při dětských trénincích a jednou, to je můj
sen, bych chtěla mít golfovou akademii,“ přeje si Tina, kterou deset
let v Poděbradech vedl Jiří Seifert
a která chová největší vzpomínku
na první výsledek pod par, a sice
minus 1 při mládežnické tour na Ypsilonce 2015.		
čl

GOLF CLUB SLAPY


Staňte se naším
členem!

Neomezená hra a mnoho
výhod za 14 000 Kč
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Glosář: Co teď a co potom?
Popadnout šanci za pačesy?
To nebude stačit. Musíme té
šanci vyrvat vlasy z hlavy.
O čem je řeč? Ztížená možnost
cestování a provozování jiných
sportů dává velkou šanci golfu
se konečně zařadit mezi normální lidské činnosti.
Antonín Ebr
Cestovní kanceláře a agentury
by měly nabízet golfové dovolené
s výukou a hrou. Pro děti tu řadu let
fungují letní příměstské a pobytové
tábory a nyní jen stačí rozšířit nabídku pro ty, které dosud o prázdninách
pobývaly u moře. Situace se každým
dnem uvolňuje. Lidé jsou lační po
sportování na vzduchu a určitě si vyzkouší i činnost, kterou, aniž by věděli proč, celý život zavrhovali.
Moc dlouho nám ale ta idyla po
nucené pauze nevydržela. Na hřištích se opět objevili prudiči. Nový
pomocník greenkeepera, zřejmě
nedostatečně poučený, se choval
jako stádo slonů ve skladu porcelánu. Kromě jiného uhrabával bunker,
když jsme puttovali. Byl jsem však
(jako vždy) duchaplný a jako další argument pro má výstražná slova jsem
použil originální přirovnání. „Představte si,“ říkám užaslému trávníkáři,
„že by správce na tenise kropil část

kurtu u základní čáry, zrovna když je
hráč na síti.“ Údržbář beze slova skočil na mašinu a zmizel v dáli.
Petr Dědek, 65. nejbohatší Čech
s odhadovaným majetkem 3,5 miliardy korun, kupuje hokejový tým
Dynamo Pardubice. No, tak letos
ušetří možná zhruba 100 milionů
tím, že jako promotér neuspořádá
turnaj Czech Masters ze série European Tour ani tři akce Challenge
Tour. Hokej je Dědkův oblíbený
sport, rodné Vrchlabí dotáhl až do
první ligy. Hlavně, aby peníze nescházely příští rok.
Před 75 lety byly Mariánské
Lázně bez jediného výstřelu osvobozeny americkou 97. pěší divizí,
patřící 3. armádě pod velením generála Georga Pattona. Podle svěd-

ků osvoboditelé mimo jiné opili
místní dívky, a když se dozvěděli
o existenci golfového hřiště nad
městem, vymohli si den volna a šli
si zahrát. Vojáci využili holí a míčů,
které byly k dispozici po německých
hráčích. Sekačky na trávu prý byly
přivezeny přímo na popud Pattona.
Hřiště Američané opustili až v říjnu,
pohříchu si odvezli i všechno zabavené vybavení.
Až opět začnou hrát divadla,
vypravte se do pražské Celetné.
Představení Dámská čtyřhra je prezentováno jako „netradiční golfová
partie na devatenáct jamek“. Ve hře
kanadského spisovatele Normana
Fostera hrají Ilona Svobodová, Eva
Elsnerová, Jitka Nerudová a Monika
Zoubková. Zajímavý fourball!

V divadle se zatím usednout nedá, ale na hřišti to už pár týdnů zase jde
Foto: Zdeněk Sluka

Můj pohled
Antonín Ebr

N

a parkovišti klubu jsem uviděl
neuvěřitelně pomalého muže.
Rychlost, s jakou vyndával hole
z auta a nazouval boty, daly vzpomenout na otřepaný vtip o ošetřovateli v zoo, kterému z výběhu frnkly všechny želvy.
Jen jsem se velkoryse pousmál,
pranic netuše, jaký příběh nám vzápětí připraví nelítostný golfový osud.
Ten muž šel, jak jinak, před naším flightem. My jsme byli tři, takže
bylo jasné (a všem jsem to s optimismem v hlase zdůrazňoval), že nás
osamělý hráč nemůže z logiky věci
zdržovat. Jak hluboko jsem se mýlil.
Na úvodní jamce jsme se kvůli
hledání míčku kolegy tupostřelce
ještě samotnému muži před námi
nepřiblížili, ale na trojce jsme ho už
měli. Brzdí ho ti dva chlapi před ním,
omlouvali jsme ho, ale sami jsme
tomu nevěřili.
Pak jsem se na něj zaměřil a dlouho ho pozoroval. Však bylo také na
odpališti dostatek času. Hrál celkem
rychle a v pohodě, ale neuvěřitelně

www.vladimirbalcar.cz
#vladimirbalcar.cz

Automatizace pro radost
Představte si, že přicházíte do golfové recepce a vítá vás usměvavá
recepční. Co se stalo? A co když
na tom máte velký podíl právě vy?
Nejenže jste si objednali startovací
čas přes TeeTime, ale při příjezdu do
areálu jste se sami odbavili. Naprosto jednoduchým kliknutím v aplikaci TeeTime.
Jak to souvisí s úsměvem recepční? Jednoduše. Než Park Golf
v Hradci Králové zavedl téměř plnou
automatizaci, měla recepční práce
nad hlavu. Objednat tee time, odbavit hráče před startem, vytisknout
fee, kód na vydavače míčů. Za vámi
stojící golfista už byl netrpělivý.
A do toho přišel hotelový host
a check-in, který blokoval recepci
právě před vaším vysněným golfem.
A v tom je právě obrovské kouzlo
automatizace a úsměv na tváři recepční, která má díky automatizaci
konečně čas se usmát a plně se vám
věnovat. Jste to právě vy, golfisté,
kdo jste si připravili úsměv recepce.
Gratulujeme.
V Park Golfu vše začalo před rokem. Nyní se dodělává finální fáze
pro turnaje. S TeeTime a CZECH

Překvapivě
sympatická želva
pomalu chodil. Občas se dokonce
zastavil, jako by se kochal krásným
dnem.
A přišel okamžik, na který jsem
čekal. Míjeli jsme se. Než jsem však
stačil cokoli říci, ze široka se usmál,
slušně pozdravil a (samozřejmě) pomalým krokem kráčel fairwayí. No,
mohli byste se zlobit na takového,
byť loudavého hráče?
S kolegy ve flightu jsme (už tak
spíše ze zvyku) muže ještě jednou
dvakrát pomluvili, ale už jsme to
dále neřešili. Obavy, že syndrom
domina zapůsobí a my budeme zdržovat hráče za námi, se naštěstí nepotvrdily.
Po hře jsme se s mužem opět potkali na parkovišti. Vždyť si na rozdíl
od nás u okénka nic k občerstvení
nedával, proběhlo mně hned v myšlenkách. No jasně. Byl tak želvovitý,
že mu opačný proces s vybavením
trval dvacet minut.
Pomalu se rozjel se svým vozem
a na rozloučenou zamával. Snad
pane bože neřekne nashledanou,
blesklo mi hlavou. Ale nakonec, proč
ne. Byl zoufale pomalý, ale slušný
a optimistický člověk. Možná to
s tou rychlostí přeháníme my a neumíme si golf náležitě užívat. Nebo
už stárnu…

Diváci s čipy
Při červencovém turnaji Memorial na
PGA Tour v Ohiu budou mít diváci čipy
s takzvanou RFID technologií, sledující šíření koronaviru. Americká profesionální tour si od novinky slibuje, že
bude mít přehled o tom, kolik lidí se
nachází na určitých místech, a chce
zajistit bezpečný odstup mezi diváky.
PGA Tour byla přerušena 12. března, po prvním kole turnaje Players.
Znovu by měla začít v červnu ve Forth
Worth v Texasu.
První čtyři turnaje budou bez diváků, na další už by mohl mít přístup
omezený počet lidí. Memorial byl
z června odložen o měsíc a půl a začne v Dublinu na hřišti Jacka Nicklause ve čtvrtek 16. července.
Turnaj chystá různá opatření včetně měření teploty, ochrany obličeje
i náramků s čipy. Do areálu bude moct
jen omezený počet osob a jejich pohyb bude monitorován.
Organizátoři tak budou vždy vědět, kolik lidí se v každé oblasti shromáždí.

KIOSK se ještě ladí plná automatizace přes speciální terminál. Ten poslouží zbývající části golfistů, kteří
se obávají zapnout polohové služby
v telefonu, a také dětem a seniorům,
kteří aplikace dosud nepoužívají.
Plnou automatizaci nyní v Park
Golfu Hradec Králové využívá 86 %
golfistů! Je to neuvěřitelně snadné
a jednoduché. I při nuceném zavření areálu tak díky automatizaci
fungovalo vše včetně drivingu bez
jakýchkoli problémů.
Všechny turnaje Park Golfu, včetně letošního II. ročníku série Mercedes-Benz After Work Golf Cup, mají
cannon start. Zásluhou automatizace už nehrozí tlaky na recepci, fronta
či nervozita. Den si užijete naplno.
Včetně nabití kreditu pro driving na
vaši federační kartu.
Přijeďte si užít úsměvy našeho
týmu, milé přivítání a pohodovou
hru, včetně vyhlášené restaurace
a hotelu, kam míří lidé ze širokého
okolí. Vyzkoušejte si, jak je téměř
plná automatizace příjemná, na
https://parkgolf.cz/eshop-2/
PR

GOLFOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI

Pavel Hloušek
www.parkgolf.cz

BIRDIES

5 — 9 let

Rozsah tréninků:
1 x týdně 50 minut (5 dětí /1 trenér)

Tréninky probíhají
PO 16:00 / ST 16:00

EAGLES

10 — 14 let

Rozsah tréninků:
1 x týdně 50 minut (5 dětí /1 trenér)

Tréninky probíhají
ÚT 16:00 / ST 15:00 / ČT 17:00

A L B AT RO S S

15 — 18 let

Rozsah tréninků:
1 x týdně 50 minut (5 dětí /1 trenér)

DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ
K U R Z Y N A A L B AT R O S S U
JSOU URČENY DĚTEM JIŽ OD 5 LET
V Š E C H N Y T Y T O V Ě KOV É S K U P I N Y
J S O U U R Č E N Y I P R O Ú P L N É Z A Č ÁT E Č N Í K Y

Tréninky probíhají
PO 16:00 / ST 16:00

JEDNOTNÁ CENA: 4.700 Kč / 12 týdnů • 7.400 Kč / 20 týdnů

ze l i n kova @ a l b a t ross. c z / +420 775 140 588
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Devatero tipů, jak být vítaným spoluhráčem
Ať už hrajete soutěžně či jen
tak přátelsky, měli byste být
vítanými spoluhráči, s nimiž
je radost jít po hřišti. Tady je
devatero, jak na to.
Alois Žatkuliak

1.

Udržujte tempo. Základem golfu je svižná chůze. Ne nadarmo
se říká: Hraj pomalu, choď rychle.
Hra není piknik a musí mít spád.

2.

Nezdržujte hru. Buďte připraveni odehrát míč co nejrychleji.
Vlastní předúderová rutina ano, ale
desátý cvičný švih je už příliš.

3.

Buďte velkorysí. Pokud flight za
vámi hraje rychleji, pusťte hráče před vás. Věčné čekání na každou ránu otvírá. Na druhou stranu,
pokud jste sami v pozici rychlejších,
neříkejte si o přednost a puštění ranami do zad.

4.

Ztište si mobil. Není nic horšího, než když do švihu zazvoní
mobil. A když ho ještě majitel zvedne a začne hlasitě mluvit. Zkuste
otupit své ego nepostradatelného
a zvonění si aspoň ztlumte.

5.

Neraďte druhým. Není příjemné, když pokazíte ránu a kolega

hlásí, že ví, čím to je, a zasype vás
zevrubnou analýzou vašeho švihu.
O rady všeználků nikdo nestojí. Tak
to ani nedělejte ostatním. Na golfu
je důležité mlčet.

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

6.

Nevstupujte do dráhy puttu.
Spoluhráč se může tvářit, že
mu to nevadí, ale ve skutečnosti
vadí! Vstupovat nebo stát v dráze
puttu je nepřípustné, stejně jako lepení se na záda spoluhráče a čtení
jeho puttu.

7.

Buďte na hřiště hodní. Hřiště je
jako tábořiště: po vaší návštěvě
by mělo být v ještě lepším stavu
než před ní. Samozřejmostí je vracení vyseknutých řízků, uhrabání
bunkerů, úprava pitchmarků a uklizení týčka.

8.
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Neházejte holemi. Pokažená
rána a frustrace by neměly být
nikdy důvodem k házení či lámání
holí, k vulgárním a hlasitým výlevům emocí. Nikdo kolem vás na to
není zvědavý.
Nejde o život. Každý den na
golfu je lepší než ten strávený
v kanceláři. Proto je důležité si hru
užít a bavit se. Mějte na paměti, že
většinou nehrajete sami a nepokazte tedy zábavu ani svým spoluhráčům.

Roman Šebrle se letos stal spoluhráčem v projektu Hrajeme a pomáháme
Foto: Zdeněk Sluka

Ve výčtu toho, co bychom na hřišti
měli či neměli dělat, by se dalo pokračovat. Úplným základem golfu je
nepodvádět, nevylepšovat si pozici

míče, nedropovat blíž jamce a na
lepším místě, nevylepšovat si skóre. Ale to jsou přece samozřejmosti.
Nebo snad ne?

|

3 MORAVSKÁ HŘIŠTĚ 63 JAMEK
6 x 9 JAMEK

GOLFSEZONKA.CZ

3500 Kč
nebo 3 x 18 JAMEK

OSTRAVICE | KASKÁDA | OLOMOUC

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

