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Sleduj @golfovenoviny a vyhraj!
Klikni na sledovat na
instagram.com/golfovenoviny
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3 MORAVSKÁ HŘIŠTĚ 63 JAMEK

a vyhraj!

Jeden z vás získá golfový vozík 5 Series od Masters
v ceně 2500 Kč od www.golfovevoziky.cz
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

6 x 9 JAMEK

GOLFSEZONKA.CZ

3500 Kč
nebo 3 x 18 JAMEK

OSTRAVICE | KASKÁDA | OLOMOUC
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Nejdůležitější v kempu je zábava a pohoda
Letní tábory očima manažerů, trenérů i dětí + Které hvězdy je absolvovaly + Tipy pro trénink, hru i odpočinek + Legislativa v době pandemie
Jak má vypadat golfový kemp? Co by na pobytovém i příměstském táboře nikdy nemělo chybět? Co by mělo být na programu, ale co tam naopak nezařazovat? Co trenéři vymýšlejí originálního? Oslovili jsme nejzkušenější organizátory, kteří s dětmi
systematicky a intenzivně pracují již mnoho let. A výsledek?
Nejdůležitější je zábava a pohoda.

8 praktických rad
na tábor
• pro hyperaktivní děti zabalit
švihadlo
• pro bojácné absolvovat test
důvěry (na YouTube)

Vorlová: Recept na výkonnost
Jednou z nejzkušenějších a nejúspěšnějších pořadatelek je Wanda
VORLOVÁ. S dětmi a mládeží pracuje již sedmnáct let, od roku 2006
pořádá na Monínci pobytové tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let
a letos poprvé i pro dospělé.
Na jejích táborech se nepodceňuje rozcvička. Začíná dechovým
cvičením, rozpohybováním kotníků
a zápěstí, předloktí, kolen, celých
nohou a rukou. „Osvědčilo se mi
přelézání hole a pozice krtek, kterou do svého instruktážního videa
převzala i federace. Následuje švih
na obě strany,“ říká Wanda.
Při samotné hře preferuje především psychickou stránku golfu.
„Záleží na výkonnosti jedince, ale
vždy jde o harmonizaci hlavy přes
fyzické tělo. Důležité je každou extra zkaženou ránu z vnitřního pocitu strachu zopakovat, ať vymažeme
špatnou a uložíme tu dobrou,“ vysvětluje trenérka.
Hráčům, kteří mají super švih,
ale žádné výsledky, nabízí originální recept. „Celý pobyt, mimo závěrečný turnaj, hrají texas scramble
sami se sebou. Díky tomu zjistí, že
jsou daleko lepší, než o sobě smýšleli, a začnou konečně hrát pod par,“
objasňuje Vorlová.
Po hře následuje odšvihání na
druhou stranu, sundání bot, mytí
nohou a pobyt naboso či v pantoflích. „Je důležité osvěžit tělo přes
chodidla, kde se nachází zakončení všech orgánů v těle. Zmírní to

i pocit únavy,“ říká Wanda. Trenérka
určí kapitány, rozdělí děti na Evropu
a Ameriku a celý pobyt hrají Ryder
Cup. „Děti za vše sbírají body pro
svůj tým, za prohřešky se body odečítají. Od golfu, přes úklid, galantnost a ohleduplnost. Každý v týmu
má za úkol znát ostatní jménem,
naučit se základy pravidel a chování, složit básničku či písničku a vymalovat společnou mandalu,“ říká
trenérka s tím, že jako bonus mají
kanadskou noc, kdy žerty mohou
mířit i na vedoucí.
Před odjezdem kromě samozřejmého úklidu pokojů musejí děti napsat, co se jim líbilo, co ne a po čem
touží v dalších letech. „Dáme jejich
názory do obálky a příští rok si to
společně přečteme. Je to vždy velká
zábava,“ říká Vorlová.
„Ne nadarmo hrál Vašek Tichý
v patnácti letech European Tour na
Czech Masters, neboť dětství trávil
se mnou na táborech. Stejně jako
Šideri Váňová, která hraje Ladies
European Tour a Symetra Tour. I Eva
Koželuhová a Aleš Kořínek mají mé
vedení. A to nemluvím o patnácti
juniorech, kteří dostali golfové stipendium,“ pochlubila se trenérka
Wanda Vorlová. Ale…
„Příští rok uspořádám poslední
tábor. Poté se chci věnovat jiným
projektům a chci dát šanci všem,
které golf baví a přistupují k němu
plnohodnotně, ať se jím mohou živit,“ překvapila všechny trenérka.
Kdo převezme veslo?

• pro regeneraci výuku masáže
chodidel
• proti stesku po rodičích
vzájemné objímání
• proti stresu výměna role
mezi trenérem a dítětem
• proti nudě vyprávění příběhů,
napodobování, pantomima
• pro pohodu zákaz používat
mobilní telefony
Foto: Zdeněk Sluka

Vejlupková: Odměňte i poražené
V Pyšelích má dětské příměstské
kempy na starosti především manažerka místní akademie Barbora VEJLUPKOVÁ. „Co by nemělo chybět?
První den určitě vytvoření skupinové kultury s rituály neboli seznámení, určení pravidel a očekávání
během kempu,“ říká profesionální
trenérka.
Kromě samotného tréninku, hry,
pravidel a etiky je podle ní důležité vždy odměnit i poražené. „Stačí
malá věc jako týčko, protože žádné

Marie Nikolová: „Poznala jsem
tu novou kamarádku a umím
golf. Zbytek už dávno mám.“

Horáková: Dobře ukrytý poklad
turnaj se zhodnocením naučených
dovedností,“ říká Kateřina.
Na některých táborech se jí nelíbí, že děti vypustí ráno na hřiště
a dále se o ně nezajímají. „My i na
hřišti máme pro každý flight doprovod. Učí pravidla, správné tempo,
radí s údery. Proto se toho děti za
týden naučí víc než leckdy za celý
půlrok kursu,“ upozorňuje trenérka.
Poslední den tábora odpoledne
je vždy volnější, trenéři předvádě-

nosti a začnou trochu zlobit. Velký
důraz se klade na radost, prožitek,
optimismus a hravý aspekt,“ vypočítává profesionálka.
Větší děti mají schopnost déle
se soustředit. „Snažíme se chodit na
hřiště, kde už se dají řešit strategické
a pravidlové situace. Je nutno se ptát,
nechat je přemýšlet a postupně je
přivést na správnou odpověď. Oblíbený formát je texas scramble, rychlý, zábavný a podněcuje spolupráci
mezi dětmi,“ uzavírá Vejlupková.

Michal Dvořák jun.: „Já mít
Wandinu hlavu a svůj švih,
tak mi i Tiger Woods myje
hole.“

David Brabec: „Překvapivě tu
hrajeme denně golf. Ti šílenci
nás jednou vzbudili v pět ráno,
prý bude golf v rose. Jídlo dobrý. Bez mobilu to překvapivě
jde. Umím více slov. Jo, mám
vám napsat něco pozitivního:
Šetřete, příště jedu zas.“

Profesionální trenérky a sestry Kateřina HORÁKOVÁ a Zuzana Boučková pod hlavičkou Golfová akademie
Mašínová pracují s dětmi v GC Praha v Motole a v Chateau St. Havel
v Krči. Pobytové a příměstské tábory pořádají již deset let.
„Neměla by chybět celotýdenní
hra s odměnou. Nejtěžší je vymyslet téma, a také to, aby spravedlivě
fungovalo sbírání bodů i pro menší
děti. Dále určitě táborový golfový

dítě by nemělo být vysloveně poslední. Hlavně ty menší ne,“ vysvětluje Barbora.
Důležité jsou i negolfové aktivity. „Pohybové hry, společenské hry
jako kvízy, golfový Hanuman. Děti
musejí dostat volno a oddych,“ říká
manažerka s tím, že se osvědčilo vedení golfového deníčku a vymýšlení
vlastní golfové soutěže.
U malých dětí je nutné často střídat aktivity a pestrost programu.
„Rychle se unaví při monotónní čin-

Dopisy z tábora

Bastian Hájek: „Denně trénuji
a piluji švih a trenérka mi
tvrdí, že k tomu stačí přidat pozitivní myšlenku, a že
se to splní. Nevěřím, ale jdu
to zkusit. Chci zahrát chip
in na dvou jamkách po sobě.
A zahrál jsem je. Je fakt hustá.
Díky.“

Foto: Zdeněk Sluka

• pro náladu nemluvit vulgárně
a nepomlouvat se

jí dětem různé druhy ran, legrační
švihy a soutěže. „Když je teplo,
pouštíme sprinklery na osvěžení.
To má vždy veliký úspěch,“ vypráví
vedoucí.
Poslední den hledají děti ukrytý
poklad se sladkou odměnou. „Stalo
se nám, že byl poklad tak pečlivě
schovaný, že jsme ho nenašli. Samozřejmě děti dostaly odměnu i tak, ale
od té doby si plánky pečlivě zakreslujeme,“ směje se Kateřina.

Foto: Zdeněk Sluka

Nechanický: Trefte trenéra
Letní příměstské kempy se již řadu
let pořádají v pražských Hodkovičkách. „Určitě by neměla chybět zábava, aby si děti celý týden užily. To
znamená volit cvičení a hry, které
je baví. Důležité jsou především
týmové soutěže, aby se vytvořila
dobrá parta,“ říká profesionální trenér Rudolf NECHANICKÝ junior.
Děti jsou rozdělené podle věku,
kdy dopoledne mají všichni trénink
a odpoledne starší chodí na hřiště
a mladší mají negolfový program
podle počasí, například bazén, lanové centrum nebo kino.
„Nezařazoval bych příliš časté
individuální soutěže a těžká cvičení,
která by mohla některé děti demotivovat. Mým cílem je, aby si každé

dítě z kempu něco odneslo, ať je to
uhraný handicap pro úplného začátečníka, naučený nový typ úderu
nebo alespoň motivaci pokračovat
a zlepšovat se dál,“ vysvětluje trenér.
Celkem pravidelně prý se někdo
z trenérů oblékne do SNAG kombinézy s helmou. „Děti do něj střílejí
tenisáky, které se přichytnou suchým zipem. To se pak baví úplně
všichni,“ směje se profesionál. Letos chystá s kolegy Petrem Trčkou,
Honzou Bayerem a Zbyňkem Fulínem celotýdenní soutěž.
„Bude to taková cesta za pokladem v rámci golfu. Věřím, že se
budou opět bavit i děti, které naše
tábory již navštívily,“ uzavírá Nechanický.

Malina: Důležití jsou Simpsonovi
Příměstské tábory organizuje v Lipinách šéf místního hřiště Pavel
MALINA. „Nejdůležitější je, aby byla
zábava. Nikoho nebaví strávit týden
na drivingu a puttingu. Děti musejí
hrát i na opravdovém hřišti, i když
jim to třeba ze začátku nepůjde.
Vždy se dá hrát třeba texas scramble s profesionálem,“ říká manažer.

Podle něj je fajn, když si i dítě
může několik jamek projít s trenérem,
který mu vše vysvětlí přímo v terénu.
„Důležité jsou také doplňkové
aktivity, jako například discgolf nebo
frisbee, a nezapomeňme na Simpsonovy na flešce, když bude pršet,“ uzavírá Malina.
Téma připravil Antonín Ebr
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Náhradní turnaje: Rány, jamky a sázky
Jak se držet i bez turnajů v herním tempu? Těžko. Profesionálové i amatéři řeší nucené volno náhradními soutěžemi. Dře to,
ale jde to.

Místo hry práce na stavbě
„Vytáhli zedníka po dvou měsících
z práce.“ Tak komentoval Stanislav
Matuš situaci, ve které nastupoval
do jamkovky s Ondřejem Lieserem.
Duel Tipsport Golf Challenge o českou golfovou jedničku se odehrál
na liberecké Ypsilonce.
Domácí Lieser, který zvítězil
o dvě jamky, bral 130 000 korun, zatímco Matuš si polepšil o 20 000. Aspoň měl za jedno odpoledne víc než
jako dělník. „Musím se nějak živit,
když golf není. Pomáhám kamarádovi na stavbě. Golf si zahraju po práci, tak hodinu, dvě,“ vysvětlil Matuš,
který má jak pro letošek, tak vzhledem k okolnostem také pro příští rok
omezené členství na European Tour.
Lieserovi patří členství na
Challenge Tour, je Golfistou roku
2019 a ve světovém žebříčku nejvýše postaveným českým hráčem
(571. místo). Zpočátku využíval
znalost hřiště, kde vyrostl, a před
poměrně početnou návštěvou fandů lačnících po golfu navyšoval
vedení. Málokdy chyboval, a pokud
snad, měl na své straně i kus štěstí.
Na druhé jamce poslal druhou ránu
hodně mimo, ale míč se od banne-

ru titulárního sponzora odrazil na
green a Lieser poprvé vedl.
Po desáté jamce to bylo už
o čtyři. Jenže na jedenáctce Lieser
po odpalu ztratil míč v lese, Matuš
na dalších čtyřech jamkách zahrál
tři birdie a na patnáctce bylo srovnáno. Rozhodla sedmnáctka: Matušův
drajv do bunkeru, Lieserova rána
z fairwaye na metr a půl k tyči. Pak
Lieser vyhrál také osmnáctku.
„Po tak dlouhé pauze to bylo docela náročné fyzicky i psychicky. Boj
to byl velký. Když Standa vyrovnal,
opakoval jsem si: Udrž se v klidu.
Kdybych do toho pustil svůj temperament, tak by mě na šestnáctce
mohli odvézt. Na sedmnáctce jsem
pak dal svou ránu dne,“ říkal Lieser
po akci promotérské firmy Česká 1.
Vítěz nehrál soutěžní golf tři
měsíce, poražený čtyři. „Abych teď
všude chodil a říkal, že jsem potvrzená česká jednička, tak to ne. Jsem
rád, že jsme si mohli po dlouhé době
zahrát a že to bylo se Standou,“ poznamenal Lieser. „Aspoň se hrálo až
do poslední jamky a diváci se bavili,“
reagoval vyrovnaný Matuš.
Alois Žatkuliak

Dvakrát Zbraslavský match
Dvě velká týmová utkání se odehrála v květnu na pražské Zbraslavi.
Zúčastnili se nejen přední členové
Prague City Golf, ale také importované posily. Na klubové úrovni nevídaná akce.
Hráči byli rozděleni do šesti
flightů – týmů. Když se hrálo podruhé, sestavu tvořily týmy Playing Pro
(Matuš, Vlašínová, Suchan, Bareš),
Teaching Pro (J. Němeček, Štrougal,
Lieser, Šimek), Princess (Chlostová, Kar. Krásová, Saint Germain),
Queens (Kousková, Melichová, Křenovská), Young Guns (Jucovič, Novák, Chvapil, Ráža) a Even Younger
Guns (Procházka, Košťál, Kotrba, Sitnianský). Ze zdravotních důvodů na-

podruhé chyběly Macková a Frýdlová.
Zatímco první utkání vyhrály
jednoznačně nejlepší zbraslavské
amatérky, při repete se radovali muži. Oproti prvnímu mači se
účastnily dvě největší profesionální
opory klubu Stanislav Matuš a Ondřej Lieser. Mezi hosty patřili Jakub
Bareš a Kateřina Vlašínová.
A výsledky? Tým Teaching Pro
přinesl dvanáct ran pod normu hřiště. Druhý byl Playing Pro jen o dvě
rány horší, třetí pak Even Younger
Guns s minus šesti. Další zbraslavský souboj se chystá na červen.
Bude to stát za to.
GN

Beroun jistotou pro Ladies

Beroun je připraven na Ladies European Tour
Foto: Beroun GC

V nejisté sezoně 2020 se jedna
z mála jistot přece jen objevila. Pokud se uskuteční nejvýznamnější
profesionální turnaj na českém hřišti, pak Ladies European Tour a její
Tipsport Czech Ladies Open budou
nově v Berouně.
Turnaj světové dámské elity s dotací 200 000 eur se má hrát od 28. do
30. srpna. „Podmínky pro konání domácích sportovní akcí jsou nastavené a dále se budou vyvíjet. Neznámou je zatím otázka mezinárodních
projektů, zejména účast zahraničních sportovců, v tomto případě golfových profesionálek,“ uvedl promotér Luboš Koželuh. „S ředitelkou
tour Alexandrou Armas jsme domluveni na tom, že se o konání turnaje
rozhodne v polovině června,“ dodal

promotér s tím, že nezbývá než čekat, jak se zdravotní situace vyvine.
„Přesun z Karlštejna, kde se uskutečnil úspěšný premiérový ročník,
do nedalekého Berouna zavinila
nečekaná situace,“ vysvětluje Luboš Koželuh. „Na přelomu února
a března jsem neměl ještě potvrzenou smlouvu od Ladies European
Tour, která v té době intenzivně jednala o těsné spolupráci s LPGA . Zároveň se objevila pandemie. Nemohli
jsme se Karlštejnu zavázat k uspořádání turnaje a tím k využití pro klub
obchodně zajímavého posledního
týdne prázdnin. Proto jsme jednání
po vzájemné dohodě ukončili. V období epidemie jsem pak oslovil dva
resorty s tím, že s GC Beroun jsme se
nakonec domluvili.“
čl

Ondřej Lieser při vítězném zápase na Ypsilonce
Foto: Česká 1

Mrůzek, Zach a přátelé
Nápad dát dohromady tréninkový
duel profesionálů v pěti dnech na
pěti hřištích, k tomu přizvat věhlasné rekreační hráče a vydělat peníze
pro charitu, to byl mač Mrůzek, Zach
a přátelé. Povedlo se!
Vše zaštítila nadace hokejisty
Jakuba Voráčka, pomáhající lidem
s roztroušenou sklerózou. Pozvaní si vsadili před svou hrou peníze
přes aplikaci GAPP Tour a k tomu se
hrály vložené soutěže, jejichž výtěžek šel také do kasy nadace.
Výsledek profesionálů nebyl klíčový, ale uvést ho je třeba. Po 90 jamkách, osmnáctkách v Berouně, na
Zbraslavi, Kácově, Pyšelích a na Oaks
Prague, zvítězil Filip Mrůzek nad Ši-

monem Zachem o devět ran. Mrůzek
zahrál 352 ran (71-69-68-69-75),
zatímco Zach 361 (72-75-67-75-72).
Klíčový trhák nastal druhý den na
Zbraslavi a výhra byla prakticky potvrzena v Pyšelích.
Celkem profesionálové zahráli
osmnáct birdie a také čtyři eagly,
z toho Mrůzek tři. I tyto výsledky
vydělaly peníze na dobrou věc. „Filip nám otevřel oči. Par byl skoro
k ničemu, a když jsme si brousili zuby
na besta s birdíkem, tak tam fouknul
rovnou eagle,“ posteskl si na konto
vloženek moderátor Petr Svěcený.
Vše zorganizoval Golf Circus,
značka herců Pavla Nečase a Davida Suchařípy, spolupracujících prá-

vě s Voráčkem. Ten zase přitáhl do
hry své kolegy a kamarády, Radka
Gudase, jeho otce Lea, Ondřeje Pavelce a Jiřího Hrdinu, fotbalisty Vladimíra Šmicera i Tomáše Ujfalušiho
a spoustu dalších osobností.
„Skvělých pět dní, moc jsem si
to užil,“ radoval se Mrůzek. „Super
organizace, fajn týden. Chtělo by to
někde zapít, ale kvůli našim zákonodárcům to budeme muset nechat
na příště,“ komentoval pandemická opatření Zach. „Profesionálové,
díky, že jsem viděl, jak se hraje golf,
ale o to jsem úplně nestál,“ glosoval
Pavelec fakt, že občas také musel
vytáhnout peněženku.
Čeněk Lorenc

Moravská výzva: Tři hřiště
od východu do západu slunce
Odehrát tři osmnáctijamková moravská hřiště během jednoho dne,
to byl cíl několika odvážlivců. Moravská výzva se hrála od Ostravice
přes Olomouc až po Kaskádu.
Po noci v hotelu Green Inn se na
Ostravici týčkovalo v šest ráno. Ještě v ranní rose trvala první hra necelé čtyři a půl hodiny. V Olomouci
startoval první flight před jednou
odpoledne. Ačkoli čas tlačil, byla
chvíle užít si i krásu hanácké krajiny.
A pak se jelo znovu na jih. Na Kaskádě dostali hráči do rukou ve spěchu
svačinu, do druhé vodu, hodit bag
na záda a rychle na první jamku.
Na Kaskádě už mnohým teklo do
bot, protože zásoba míčů se výrazně krátila. Takřka na minutu přesně

se západem slunce končila parta
nadšenců na Železné devítce svou
celodenní Moravskou výzvu. Finále
obstaral zasloužený odpočinek na
místě v resortním hotelu Kaskáda. pj
Účastníci Moravské výzvy
Foto: TMR

Z komentářů hráčů
„Dobrý nápad, jak nabrat
bezmála 28 km na hřištích,
250 km na silnicích, urvat si
záda a spálit si čumák. Prostě báječný den na golfu.“
„Tři hřiště za den včetně
přejezdů, to je opravdu náročné, ale třeba jako víkend
s přespáním v jednom z resortů je to skvělý nápad.“
„Záleží na hlavě a na lidech,
kteří vás drží celý den v dobré náladě. Příští rok se hlásím znova.“

„Bylo to super! Fajn lidi, hezké vzpomínky a silná motivace do dalšího tréninku.
Díky Tatry Mountain Resort za pozvání a těším se
na příště.“ Prezident Golf
Triathlon Federation
„Na všech hřištích jsem určitě nebyl naposled a rád se
vrátím využít kvalitní služby, které resorty nabízejí.
Ubytování v bungalovech
bylo velice příjemné, a zrovna tak odpočinek s výhledem
na Lysou horu.“

Trojí hra v číslech
• 45 jamek
• Přes 30 km v nohou
• 250 km na silnicích
• 159 nastoupaných pater
• Ztraceno asi 110 balonů
• Na 656 % splněný limit
denního cvičení
• 2x zraněná záda
• 1x návštěva nemocnice

GOLFOVÝ SHOP
NA GOLF HŘIŠTI ZBRASLAV
15 min z centra Prahy

1000 m2

nový e-shop

IMGOLF.CZ
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Evropa bez amerických studentů
Sezona turnajů České golfové
federace začíná v červnu, ale
na mezinárodní amatérské
scéně bude ještě nějaký čas
klid. A v září, až se rozjedou
mistrovství Evropy, bude domácí špička už zpět na svých
amerických univerzitách.
Petr Halaburda
Reprezentační manažer Petr Šavrda připouští, že přesun evropských
šampionátů na podzimní termíny

v okleštěné variantě se čtyřmi hráči
je spíše hybridem.
„Asi by se vůbec nic nestalo,
kdyby se v roce 2020 evropská
mistrovství nekonala. Nikdo neumí odhadnout, jak budou reagovat
ostatní země, kolik se jich přihlásí,
zda jim nejlepší hráči potvrdí účast.
U turnajů dospělých totiž víme, že
na 99 % nebudou moci hrát studenti amerických škol, čímž bude
úroveň razantně poznamenána,“
připomíná Šavrda.
Sportovní úsek ČGF bude muset
rozhodnout, zda a do jakých turnajů
své týmy přihlásí. S dorosteneckými

šampionáty se počítá, u dospělých
zůstává otazník. Muži měli po sestupu startovat v divizi 2, ale chystá
se společný turnaj pro všechna přihlášená družstva, ovšem bez možnosti postupu. Mohlo by tak dojít ke
zvláštní situaci, že vítěz turnaje bude
příští rok beztak hrát druhou ligu.“
„Uvědomujeme si však, že hráči
už přišli, a ještě přijdou o značnou
část sezony, což je argument, proč
družstva přihlásit,“ uvažuje reprezentační manažer, podle kterého tak
vůbec první reprezentační akcí po
pauze bude až European Young Masters v Mladé Boleslavi v závěru srpna.

Dálkový trénink
Národní kouč Staffan Johansson
zůstal kvůli pandemii v uzavřeném
Švédsku.
Hráči během zimních kempů
podle něj udělali velký pokrok, který
ale nemohli v úvodu sezony prodat.
Kouč komunikuje s hráči a jejich
osobními trenéry na dálku, především s těmi, kteří jsou během školního roku na univerzitách. Připravuje k vydání elektronický metodický
materiál pro všechny kluby. V červnu má kouč dorazit na další společné kempy.
První soustředění v oddělených
skupinách (Albatross, Kaskáda, Ro-

pice) má 26 hráčů reprezentace už
za sebou. Dostalo se na individuální
konzultace i tréninky, Johanssona
zastoupili zde žijící David Carter
s Petrem Němečkem.
Neznamená to, že by hráči
v mezidobí neplnili své tréninkové deníky. Trenéři chtějí znát plány hráčů za všech okolností. Hráči
průběžně sdělují tréninkové objemy trenérům ČGF. K jednoduššímu sledování dat už brzy pomůže
systém TCM.golf, který již využívají
všechna tréninková centra v republice.
hap

Devět pravd o golfu
Číslo 3: Zdraví a životospráva
Světová zdravotnická organizace
(WHO) zveřejnila již v roce 2010 vědecky podložená doporučení s názvem Global Recommendations on
Physical Activity for Health.
Ten stanovuje doporučenou
dobu, intenzitu a frekvenci fyzické
aktivity prospěšné pro zdraví včetně toho mentálního, a celkovou
kvalitu života.
V celosvětovém měřítku není
dostatečně aktivní každý čtvrtý
dospělý a více než 80 % dospívajících. WHO doporučuje dospělým
nad osmnáct let týdně minimálně
150 minut mírně intenzivní fyzické
aktivity, nebo alespoň 75 minut dynamické aktivity, či nejlépe kombinaci obojího.
Pro dodatečné účinky na zdraví se doporučuje zdvojnásobení
tohoto režimu. Děti a mladiství
(5–17 let) by měli denně věnovat
alespoň 60 minut mírné či středně
intenzivní fyzické aktivitě.
Chůze a jízda na kole se doporučují jako typicky mírně intenzivní
fyzické aktivity. Golf se považuje
za nejlepší volbu sportu pro hráče

všech věkových skupin. Nabízí možnost pohybu do mnohem vyššího
stáří než jiné sporty.
Bav se golfem

Čísla do paměti

+5

Švédská studie porovnala 300 818 golfistů
s negolfisty a zjistila, že golfisté mají při stejném věku o 40 %
nižší úmrtnost, což jim přidává podle odhadů pět let života
navíc.

Loňská reprezentace na European Young Masters
Foto: Zdeněk Sluka

300

Přes 300 studií prokázalo, že pravidelná fyzická aktivita přispívá
k dlouhověkosti a má pozitivní
dopad na fyzické a psychické
zdraví lidí jakéhokoliv věku,
pohlaví, zeměpisného a socioekonomického původu.

814

Americká studie zjistila zvýšení soběstačnosti, sebeúcty a úrovně fyzické aktivity u 814 postižených
lidí poté, co začali hrát golf.

Jak na špičkový anglický trávník?
Luxusní zahradní trávníky, golfová
hřiště a další extrémně namáhané
plochy jsou sečeny výhradně vřetenovými sekačkami, které zaručí
perfektní střih i čistý finiš a vytvářejí
charakteristické pruhy.
Dokonalý anglický trávník vám
pomohou udržovat vřetenové sekačky Allett. Tradiční anglická značka
patří již přes padesát let ke špičce na
sportovních trávnících a okrasných
zahradách. Sekačky mají ponejvíc
benzinové motory, ale do popředí se
stále více posouvají modely s tichým
a úsporným AKU pohonem.
Zatímco rotační sekačka trávu
seká, a to doslova, vřetenová sekačka ji ustřihne jako nůžky. Tím se
výrazně méně roztřepí travní stéblo
a trávník tak mnohem rychleji regeneruje. Zároveň se výrazně snižuje
riziko travních chorob a defektů.
Vřetenové sekačky Allett jsou
osazeny předním a zadním válcem.
Trávník je po ustřižení ihned válcován a tvoří se silné, jasné a dlouho
rozeznatelné pruhy, dobře známé
z golfových i fotbalových hřišť.
Většinu typů vřetenových sekaček Allett pro zahrady lze jednoduše

doplnit o unikátní systém výměnných kazet. Stroj se tak stane univerzálním pomocníkem. Pročesávací,
vertikutační, aerifikační a protiplsťová kazeta společně s kazetou s čisticím kartáčem jsou při pravidelném
používání zárukou kompletní a té
nejlepší péče o trávník na zahradě.
Sekačky Allett udržují dokonalý
anglický trávník v královském Buckinghamském paláci, v kriketových
svatostáncích Edgbaston či Lords
a na mnoha stadionech Premier League včetně Manchester United. Na
poslední mistrovství světa ve fotbale dodal Allett více než 180 strojů!

V Česku stroje Allett používají například AC Sparta Praha a FC Viktoria
Plzeň. Mimoto je s nimi spokojena
i spousta dalších zákazníků. Přidejte
se k nim i vy!
Výhradním dovozcem vřetenových sekaček značky Allett pro český
trh je společnost ITTEC, která má více
než dvacet let zkušeností s profesionální péčí od golfových trávníků až
po zahrady rodinných domů. Sekačky Allett je možné zakoupit přímo
u dovozce nebo v síti autorizovaných prodejců. 		
PR
www.vretenovky.cz

Stalo se aneb Z hřišť a klubů
Od 25. května je povoleno pořádat
sportovní akce do 300 účastníků, což
umožňuje i soutěžní turnaje ČGF. Do
kalendáře se vrátily dvě původně
zrušené akce v nových termínech:
19. – 21. června 1. Raiffeisenbank
Czech Golf Amateur Tour (Beřovice),
20. – 21. června 1. Národní Golfová
Tour Mládeže (Poděbrady)… První
turnaj Czech Pro-Am Teaching Tour
na Albatrossu vyhrál Rudolf Nechanický, který na 3. jamce play-off porazil parem Petra Skopového (oba
72 ran), 3. místo Petr Nič 74.

Klub Whisky & Kilt uspořádal turnaj v Mariánských Lázních
Foto: Zdeněk Sluka
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Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
1

Trénink
na Karlštejně

5

Na Zbraslavi startuje nová klubová série Zbraslav Experience Golf Tour, která se skládá ze
šesti turnajů. Odstartována bude 30. května
prvním turnajem s názvem Golf & Grill. Série
ZEGT bude vyhodnocena v říjnu a kromě hlavní
ceny, kterou je roční hrací karta v Prague City
Golf, se můžete každý turnaj těšit na hodnotné ceny partnerů resortu. Druhý díl Zlonínské
mini tour (par 3, fee 300 korun) se hraje v pátek
5. června od 18.00.

6 4

Cvičné plochy a driving range na Karlštejně pomohou každému hráči. Otevřené a kryté odpaliště až pro 50 hráčů v délce 270 metrů. Pro lepší orientaci
krátké hry jsou vzdálenosti označeny
po 50 metrech. Ve vzdálenosti 50 metrů
jsou umístěny dva záchytné terče (Bulls
Eyes). Dále k dispozici putting green
a chipping green. Dva putting greeny
jsou umístěny u prvního a desátého
odpaliště. V blízkosti driving range je situován chipping green s bunkerem pro
trénink krátké hry. Vstup zahrnut v ceně
míčů. Jeden koš (50 kusů) stojí 60 Kč.

1

5
2

Klubové tour

3

4

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco
Ideální partner pro vaši hru.

2

Otevřené turnaje

4

Dětské kursy

Třetí turnaj Sport and Leisure Golf Tour se
hraje na Konopišti ve čtvrtek 11. června v Golf
and Spa Resortu na Konopišti. Celoroční otevřená tour začala v květnu na Panoramě Kácov
a pokračovala na OAKS Prague.
Detaily na www.facebook.com/slgolftour,
kontakt sachova@agencysl.cz

Devítka u metropole

Yard Resort v Předboji
s devíti jamkami a cvičnými plochami má otevřeno denně. Recepce je na
driving range (9.00–18.00).
Na drivingu letos mají nové
míče. Ve všední den je celodenní fee 350 Kč, o víkendu se platí 350 Kč za
9 jamek a 500 Kč za 18 jamek. Senioři (od 60 let)
mají každé všední dopoledne (do 12.00) slevu
20 % na green fee. Nejbližší turnaj: 7. 6. Regionální
Tour Mládeže.
Do začátku prázdnin probíhají v Ovčíně Kestřany dětské kursy. Každou středu pro začátečníky ve věku čtyř
až sedmi let od 17.00 do 18.00 a každý čtvrtek tréninky
pro děti ve věku osmi až patnácti let od 16.30 do 18.00.
Dětské kursy nabízí také Golf Zlonín (Měšice u Prahy),
a to každý čtvrtek mezi 17. a 18. hodinou.

3
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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 !

Změny v Olomouci

V návaznosti na zvyšující se výskyt rizikových situací na jamce č. 18 se klub rozhodl provést dvě výraznější bezpečnostní změny na mistrovském hřišti. První je posun odpališť na jamce č. 18 směrem ke greenu a její změna na přehledný par 4 (bílá a žlutá odpaliště délka 333 metrů, z modrých a červených 296 metrů). Provizorní odpaliště jsou umístěna na fairwayi a bude zahájena výstavba nových. Druhou změnou je
posun odpališť na jamce č. 14 a nový par 5. Současná červená odpaliště jsou posunuta na modrá, žlutá odpaliště na bílá. Rovněž se budou stavět nová bílá odpaliště. Z bílých a žlutých odpališť je nyní vzdálenost
418 metrů, z modrých a červených 355 metrů.

Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2020 !

Letní golfový kemp pro děti
6.–10. 7. a 17.-21. 8. 2020
denně od 8.30 do 16.30
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
Více informací na www.golfkotlina.cz

www.cgk.cz | info@cgk.cz | +420 731 125 120
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Mrůzek, Zach a přátelé objektivem Zdeňka Sluky

Pětidenní utkání na pěti hřištích skončilo vítězstvím Filipa Mrůzka

Šimon Zach se do poslední chvíle nevzdával, na Oaks Prague šel v paru

Jakub Voráček se mohl radovat, jeho nadace vybrala
desetitisíce korun

Vladimír Šmicer nastoupil čtyřikrát a pokaždé přinesl
82 ran

Jiří Hrdina si zahrál v poklidu golf trojnásobného vítěze
Stanley Cupu

Organizátoři zápasu, David Suchařípa a Pavel Nečas,
jinak Golf Circus

Hokejovou ekipu zdatně reprezentoval bývalý brankář Ondřej Pavelec

Zdeněk Pohlreich šel zapomenout na strasti šéfkuchaře

Skok vítězů do vody v Kácově: Šimon Zach a Tomáš Ujfaluši
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Orientovat se v cenách, to je vyšší dívčí
Golf vstřebává komplikovaný
start sezony. Nakolik zásadně
ho nucená pauza poznamenala? Nejen o tom mluví Jan
KASTNER, ředitel Golf & Ski
Resortu Ostravice, který má
pod palcem golf v rámci skupiny Tatry Mountains Resort.
Alois Žatkuliak
Vraťme se nejprve o pár let zpět.
Z městské devítky v Hradci Králové jste se stěhoval do Ostravice
na osmnáctku uprostřed přírody
a momentálně máte na starost tři
hřiště TMR. Co bylo pro vás největší změnou?
Lidsky, co mě asi jako první napadne, to byl přesun z Hradce na Ostravici. Osobně velká změna, z východu Čech do Beskyd. Fungování
devítky a osmnáctky je v mnohém
zásadně rozdílné. Musel jsem se
spoustu věcí naučit. To další byl už
tak nějak kontinuální posun.
Aktuálně máte na starost Ostravici, Kaskádu a Olomouc. Nemělo by
to být pro TMR vše. Je to tak, nebo
koronavirus všechno přibrzdil?
Obojí je správné. Koronavirus přibrzdil vše. Jsme v kontaktu s pěti
šesti hřišti, ale spíš se nezávazně
bavíme. Nemůžu bohužel prozradit
s kým. Hřiště jsou na to dost citlivá.
To jsme poznali v resortech, kam
jsme vstoupili. Jako první nastane
panika mezi golfisty. Naštěstí rychle
odezní, jelikož se nic hrozného neděje, pro hráče a členy se nic nemění. Naopak, pocítili benefity a další
služby.
Bavíte se s hřišti po celém Česku?
Chceme se pohybovat spíš v určitém regionu, takže se bavíme s hřišti na Moravě a na Slovensku. Mohu
prozradit naše námluvy s rajeckým
golfovým klubem v Rajci u Žiliny.
Z Ostravice je to 45 minut. Nedávalo by nám smysl provozovat hřiště
v západních Čechách.

je jisté, že cesta k řešení některých
věcí bude dlouhá, obtížná a možná
i trochu bolestná. Ale nápady jsou
podobné, což dává naději na řešení,
byť to bude chvíli trvat.

Beskydská perla, to je Ostravice. Ale i tady musejí řešit problémy
Foto: TMR

Jak konkrétně vaše hřiště zasáhly
restrikce a omezení kvůli pandemii?
Z provozního hlediska to byl velký zásah. Najednou jsme museli
všechno vypnout, zhasnout, zavřít
a odejít. Měli jsme nulové příjmy,
ale musela pokračovat údržba hřiště a další věci. Šlo o náročné období, řešila se spousta věcí, v práci
jsem byl každý den. Pak je tu citelný
ekonomický dopad na hotelu, v restauraci. Samotný golf de facto až
tak zasažený nebyl, protože jsme
měli zavřeno měsíc a v období, kdy
klidně mohl ještě ležet sníh.
Jak jste se vraceli do provozu?
To, co následovalo po otevření hřiště, jsem nikdy nezažil. Speciálně
na brněnské Kaskádě to bylo jako
v Beleku v Turecku. Startovali jsme
flighty po osmi minutách a měli
jsme vyprodáno na týden dopředu.
I proto byly ztráty relativně malé
a naprosto bez problémů jsme je
potom během měsíce dohnali.
Takže TMR nenaříká?
Nejcitelnější ztrátou jsou zrušené
velké turnaje. Byla jich spousta.
I těch velkých včetně Challenge

Tour na Kaskádě. To podle mě zasáhne golfový segment nejvíc. Pro
Ostravici, Kaskádu i Olomouc to je
zásadní zdroj příjmů. Ekonomicky
tak mohou být vítězi malá příměstská hřiště typu Hradce Králové, kde
by nucenou pauzu nemuseli ekonomicky příliš pocítit.
Na facebooku vznikla platforma
Czech and Slovak Golf Industry
Professionals, kam také patříte.
Přinesla něco konkrétního?
Je skvělé, že něco takového vzniklo. Zakladatel Jirka Novosad skvěle
zareagoval na situaci a podchytil
zájem o dění v golfu. Snažím se být
stále aktivní, ale mám obavu, že
s rozjezdem sezony vše utichne.
Přispěl jste dotazníkem, sledujícím řadu golfových problémů.
Vyšel z toho i nějaký konkrétní výstup?
Dotazník vyplnilo skoro třicet manažerů, což je docela solidní vzorek,
a udělalo mi to velkou radost. Obával jsem se, že to vyplní tak čtyři
pět lidí. Výsledek byl docela zajímavý, protože v tom, co koho trápí,
byl docela velký rozptyl. V zásadě
jsou manažeři zajedno, ale zároveň

Můžete přidat i nějaký konkrétní
příklad?
Jedním jsou vstupní poplatky.
Spousta klubů by je už ráda zrušila,
protože doba se posunula a je jiná.
Noví golfisté nechtějí platit vysoké
vstupní poplatky, staří členové zase
mají problém své členství prodat,
a zároveň nelibě nesou, že oni zaplatili, a teď by se měly poplatky
zrušit. A logicky kluby se obávají, co
se stane, když poplatky zruší. Napadá mě Kunětická Hora, kde poplatky
snížili z 200 na 30 tisíc, ale na to
reagovali někteří členové návrhy
podanými k soudu za zmařenou
investici. Nakonec se dohodli, ale
bylo to obtížné.
Jak ven z tohoto bludného kruhu?
Víme, že je to špatné pro kluby a pro
získávání nových členů. Někde ale
odvahu zrušit poplatky našli. U nás
na Ostravici se dodnes drží vstupní
poplatek 150 000 korun. Z dnešního pohledu je to nesmysl. Máme
nějakých 250 členů a také jistotu, že
by nikdy a nikdo nový nepřibyl. Po
společné diskusi jsme dospěli k dohodě, že poplatky zrušíme a pro stávající členy vznikne jakési členství
Golden. Spočítal jsem si, že členové, kteří zaplatili vstupní poplatek,
budou mít buggy a míčky na driving
zdarma v rámci členství. Věřím, že
se to resortu vyplatí, protože se otevře cesta pro nové členy, klub naroste. Pro stávající členy je to fajn.
A taky jediná cesta, jak získat něco
navíc. Skvělé je, že tohle vše vzešlo
z klubu od členů. Ale také vím, že ve
spoustě klubů je tohle hodně citlivá otázka. Nedovedu si představit,
že by se v Brně tahle debata vůbec
otevřela.
Také se diskutuje o reciprocitách
a cenách green fee. Jaký je váš pohled?

To je další velmi složité téma. Reciprocity a slevy jsou na jednu stranu
fajn. Hráči na ně slyší a docela sledují, co jim klub poskytuje. Na druhé straně, kterou znám já, manažeři
operují s nějakou roční průměrnou
hodnotou fee. Ta je zhruba o třetinu
nižší, než za kterou se podle ceníku prodává. Takže kdybychom zrušili reciprocity, můžeme klidně fee
snížit o třetinu a resorty to vůbec
ekonomicky nepocítí. Ale chápu, že
je to spíš idealistický výkřik.
Proč?
Řada lidí bude proti. V momentě, kdy kluby sníží fee, nastoupí
promotéři, sponzoři, organizátoři
turnajů, virtuální kluby, kteří vždy
chtějí fee za lepší než ceníkovou
cenu. A pokud kluby sníží o třetinu
ceny, budou nejspíš muset těmto
subjektům zase cenu snížit. Je to
takový složitý status quo. Vysoká
cena fee ale může ovlivnit negativně ty, kdo chtějí s golfem začít. Když
se podívají do ceníku u nás na Ostravici, vidí šestnáct stovek za hru.
A to je hodně. Už ale nevědí, že se
dá dostat i na jiné ceny.
Co s tím?
Není to snadná cesta, ale každý
drobný krok, který narovná prostředí, je důležitý. Jde o to vše zjednodušit, zprůhlednit, protože podle
mě je největší komplikací složitost
golfové nabídky. Orientovat se
v golfu, to vyžaduje vyšší dívčí.
A to není dobré pro zvyšování počtu
golfistů. Lidé nemají rádi komplikované věci. Mám ale dobrý pocit, že
golf v době koronaviru nabral mírně
pozitivní směr. Golfová hřiště byla
mezi prvními otevíranými sportovišti, golf je vnímaný jako bezpečný
sport. Dokonce
i v mainstreamových
médiích.
Třeba se dočkáme toho, že počet
golfistů přestane
klesat a stagnovat.

Ze hřišť a klubů

Na Ostravici napadl sníh, a tak se hodily boby

Ve Mstěticích začala tour Mini myš

Na Černém Mostě rozjeli skupinové tréninky od sedmi ráno

Vyčištěné jezírko na Zloníně s rybkami

Pávi na Hluboké u jamky číslo 10

Párek labutí na procházce v Telči
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Za hrou a příběhy aneb Tvrdý chleba majitelů
Golfová bonboniéra naší
malé země je velmi pestrá.
Málokdo si to uvědomuje,
ale v poměru k počtu hráčů
je bonbonů – hřišť – rozeseto po republice neuvěřitelné
množství. Jak je to možné? Za
vším hledejte srdcaře. Majitele hřišť a resortů.
Jiří Novosad
O výnosné podnikání jde jen
u zlomku z nich. Pro ně je to láska
na celý život, kvůli které pracují
často na úkor svých rodin a zdraví.
Díky nim si můžeme zahrát golf na
nečekaných a většinou krásných
místech ekonomickým prognózám
navzdory.
Začátkem května jsem podnikl
pracovní cestu v dodávce s obytnou

Búřov, hřiště na hřebeni hor
Foto: jiří Novosad

vestavbou. Za šest dnů jsem objel 25 hřišť. Od Českého Krumlova
jsem vyrazil podél hranic na východ
a vracel jsem se přes severní hranič-

ní hory až po Cínovec. Spal jsem na
loukách poblíž hřišť, díky pohostinnosti kolegů jsem kempoval i mezi
fairwayemi.

Viděl jsem krásná místa a hřiště
takové kvality, jakou dokážou lidé
svým maximálním úsilím a svými
prostředky vytvořit. Mluvil jsem
s majiteli a provozovateli hřišť a klubů a vyslechl si jejich příběhy. Nebyl jsem v šoku.
Sám jsem s rodiči kdysi provozoval lučních šest jamek na Šumavě.
Sekal jsem trávu, trénoval začátečníky, vařil kafe, griloval steaky
a brousil vřetena. Jen jsem si připomněl tu sílu okamžiku, když přijedete do krásného kouta přírody,
kde byste hřiště nikdy nečekali,
a ono tam je.
Vystoupíte z auta a pozdraví vás
majitel, který seskakuje ze sekačky,
aby vám šel uvařit kafe, a potom zamkne klubovnu a jde se s vámi projít po hřišti, po své zahradě, po své
chloubě. Vypráví, jak před rokem
málem přišel o prsty, když je strčil

do vřeten, jak chodí sekat ráno v pět
hodin greeny nemoci navzdory. Nestěžuje si.
To je zážitek, kvůli kterému stojí
za to slevit z vysokých požadavků
na kvalitu a pro pár dnů přepnout
na jiný žebříček hodnot. Ocenit autenticitu, lidský rozměr a genia loci
zapomenutých pokladů z golfové
bonboniéry. Sáhnout po těch, kterých jste si zatím nevšimli, protože
se skromně krčily v koutě.
Možná, že budete překvapeni
tím, jaké obzory vám taková golfová
cesta otevře.
Může se stát, že až se vrátíte, už
nikdy nebudete těmi golfisty, kterými jste byli předtím. Kdy jindy to
podniknout než letos? Vydejte se
na cestu, poznejte nová místa, objevte hřiště, o kterých se málokdy
mluví.
Nebudete se vracet s prázdnou.

Pětihvězdičkové tipy
Aniž bych se chtěl některého z navštívených hřišť dotknout, vybírám
do svých tipů ta menší, která mi
utkvěla v paměti a myslím, že nejsou tolik obecně známá. Ti, kdo se
tentokrát nevešli do výběru, snad
odpustí.
Nejlepší výhledy: Búřov
Na úzkém beskydském hřebeni nad
Valašskou Bystřicí provozuje Silvestr Mikuláštík s manželkou a dětmi
svých devět jamek, discgolf, footgolf a laserovou lukostřelbu. Výhledy do okolí jsou jedinečné, stejně
jako atmosféra.
Nejútulnější klubovna: Hukvaldy
Kempoval jsem na louce u hřiště
a spalo se mi tak dobře, že jsem
zaspal. Ranní káva v útulné klubovně s majitelem hřiště Zbyhněvem
Bartulcem mě postavila na nohy.
Hukvaldy jsou klub, kde bych byl
rád členem, ale mám to teď trochu
z ruky. Spojte návštěvu s výšlapem
ke hradu a procházkou v oboře. Jaro
a podzim jsou nejkrásnější! Loni
nebyly trnky a slivovica z buggy

maršála neteče, ale těšte se na jabkovicu.
Největší překvapení: Radíkov
„To je naše závlaha,“ sdělil lakonicky prezident Golf Clubu Radíkov
Jarda Jiříček. Stojíme před prastarou obří Tatrou s vodním dělem na
korbě. Nevěřícně se dívám, ale vtip
to není. V Radíkově třikrát týdně
naplní Tatru vodou z jezera a jedou
zavlažovat greeny! „Rozejděte se,“
můžou u toho křičet na drzý dav lipnice luční na greenech. Kromě Tatry
najdete v Radíkově neopakovatelné
výhledy na Beskydy a také na druhou stranu na Jeseníky a Praděd.
Nebeské přespání: Nebeská Rybná
Tam byste měli jet, i kdyby hřiště
nebylo. Ale ono v Nebeské Rybné je
– a krásné. Kromě devítky, která se
vine kolem kostelíka, mají také hřiště
na footgolf. Každý rok hrají golfovofootgolfový duatlon, golfisté proti
fotbalistům. Loni vyhráli fotbalisti,
prý se nečekaně zlepšili v golfu. Nad
Nebeskou Rybnou jsem si našel pro
kempování kouzelnou louku v sedýl-

ku s výhledem na kostelík v Rybné
a na Říčky v Orlických horách. A srnky tam dávaly dobrou noc.
Nečekané místo: Libouchec
V Libouchci jsem porušil své pravidlo a zahrál jsem si celé hřiště,
při cestě poprvé a také naposledy.
S prezidentem Oskarem Leonardem jsme objeli devítku za slabou
hodinku. Zavzpomínal jsem na naše
nezakládané greeny na Liščí na Šumavě, zalévané hadicí. Výhled na
zámek a okolní krajina jsou nádherné. Co zaujme, to je klubovna
a posezení před ní. Uprostřed parkoviště kamionů, autodílen, opraven zemědělských strojů a skladů.
Většina golfových průvodců by to
patrně neocenila, ale já dávám jednoznačně palec nahoru. Tohle je ten
sport pro snoby? Vážně?!
Pohostinnost a sprcha: Janov
V osm večer volám manažerovi hřiště v Janově Ivanu Širokému: „Jedu
k tobě. Nedá se na hřišti zaparkovat
a přespat v autě? Jsem pět minut
od Janova.“ Ivan mě naviguje po

Devítka v Janově po ránu
Foto: jiří Novosad

telefonu a za deset minut parkuji
u odpališť šesté jamky. Při západu
slunce si ji párkrát zahraji. Ráno vystoupám na 33metrovou rozhlednu
nad hřištěm a kochám se výhledem
až na Pravčickou bránu. Rozložím
stolek, uvařím kafe a povídám si

Cesta po českých hřištích

LETNÍ KEMPY

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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M

C E N A : 5 — 9 let 6 9 9 9 Kč • 10 — 15 let 7999 Kč

1. den: Český Krumlov, Mnich, Telč, Olomouc

lub

17. — 21. 08.
C E N A : 5 — 9 let 6 9 9 9 Kč • 10 — 15 let 7999 Kč

lf C

LETOŠNÍ
TERMÍNY:
LETOŠNÍ
06. — 10. 07.
TERMÍNY:
13. — 17. 07.
06. — 10. 07.
27. — 31. 07.
13. — 17. 07.
03. — 07. 08.
27. — 31. 07.
17. — 21. 08.
03. — 07. 08.

Go

LETNÍ KEMPY

s Ivanem o tom, jak se rozbila sekačka a kdo ji spraví. Takové takzvané
golfové řeči. Manažer mi pak nabídne sprchu v jinak zavřených šatnách
klubu. Po týdnu cestování je to ta
nejlepší tečka.
Jiří Novosad

+420 777 858 655

www.golfmolitorov.cz

2. den: Hukvaldy, Radíkov, Čeladná, Búřov, Ostravice
3. den: Lipiny, Kravaře, Město Albrechtice
4. den: Nebeská Rybná, Dolní Dobrouč, GC UNO Ústí n. Orlicí,
Osyčina
5. den: Prosečné, Grabštejn, Česká Lípa, Janov
6. den: Terasy, Barbora, Cínovec, Libouchec, Bitozeves
Celkem: 2300 ujetých kilometrů, 42 hodin řízení, 40 hodin
jednání a setkání, 12 jamek odehraných 2 holemi
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GOLFOVÁ RESTAURACE
MSTĚTICE
JIŽ V PROVOZU
Přijďte ochutnat naše nové
menu a posedět na letní
terásce

COME AND PLAY
3 900 Kč

UBYTOVÁNÍ PRO 2 OSOBY VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI SE SNÍDANÍ,
2X GREEN FEE NA 18 JAMEK + BUGGY
BALÍČEK LZE ČERPAT KTERÝKOLIV DEN VČETNĚ VÍKENDŮ A SVÁTKŮ
DALŠÍ TYPY NALEZNETE NA WWW.GRCL.CZ
NEBO VÁM JEJ VYTVOŘÍME NA PŘÁNÍ
PRO REZERVACI VOLEJTE +420 702 150 500, RECEPCE@GRCL.CZ
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Výběr z nabídky letních táborů na českých hřištích
BARBORA
Příměstský tábor Golfové akademie
Martina Kovaříka.
Termín: 24.–28. srpna.
Cena: 4000 Kč (členové), 5000 Kč
(nečlenové).
Kontakt: martin@golfkovarik.cz

Termíny: 13.–17. července, 3.–7. srpna, 10.–14. srpna, 17.–21. srpna.
Cena: 4900 Kč pro členy TCM GCP,
5100 Kč pro nečleny.
Kontakt: Kateřina Horáková,
telefon 702 088 313,
tcm@gcp.cz, www.gcp.cz

BRNO KASKÁDA
Příměstské i pobytové tábory v areálu s jamkami.
Termíny: příměstské 13.–17. července, 27.–31. července, 17.–21. srpna,
pobytové: 6.–10. července, 3–7. srpna (pro děti z SVG a HCP<30).
Cena: 5500 Kč příměstské, 9900 Kč
pobytové.
V ceně: příměstské – tréninkové míče, trenéři, hřiště, svačina,
oběd, pití; pobytové – ubytování ve
4****hotelu, plná penze, svačiny,
pití, trenéři, hřiště, tréninkové míče.
Kontakt: golfbrno.cz

PRAHA ZBRASLAV
Příměstské kempy Prague City Golf
s celodenním programem.
Termíny: 13.–17. července,
27.–31. července, 3.–7. srpna,
17.–21. srpna, 24.–28. srpna.
Cena: 4900 Kč (členové), 5500 Kč
(nečlenové), 1250 Kč (1 den).
V ceně: 2x svačina, oběd, pitný
režim, zapůjčení holí, tréninkové
míče, vstupy.
Kontakt: urbanova@pcgacademy.cz

BRNO KŠÍROVKA
Dva typy příměstských táborů.
První: Příměstský Sporťáček s Lenkou pro děti od 7 do 12 let včetně
začátečníků.
Termíny: 13.–17. července,
17.–21. srpna (denně 8.00–16.00).
Aktivity: minigolf, fotbalgolf, golf,
fotbal, vybíjená, kolečkové brusle,
arrow game, jóga, kondiční cvičení,
basket, soft tenis, výlet, plavání/
koupaliště.
Cena: 2990 Kč.
Druhý: Prázdninové golfové kempy
s Daliborem pro děti od 7 do 15 let
všech výkonností.
Termíny: 20.–24. července,
27.–31. července (8.30–16.00).
Aktivity: golf, akademie, individuální trénink pod dohledem trenéra,
videoanalýza švihu, golfová etiketa, pravidla, Snag, koordinační hry.
Cena: 4580 Kč (členové), 4980 Kč
(nečlenové).
Kontakt: www.ksirovka.cz
GROSSHOF
Příměstský tábor v Broumově pro
děti od 6 do 15 let.
Termín: 3.–8. srpna (denně
8.00–16.00).
Cena: 560 Kč za den.
V ceně: 2x svačina, oběd i pitný režim, učitel golfu, zapůjčení výbavy
včetně vstupů na hřiště a míčů na
driving, vstupy a poplatky na výletech.
S sebou: sportovní oblečení, sportovní obuv, plavky a opalovací krém.
Kontakt: 777 333 554,
info@grosshof.cz
HOŘEHLEDY
Pobytový tábor s ubytováním v hotelu Pod Kokšínem, táborovou hrou,
vzdělávacími a odpočinkovými aktivitami a s finálovým turnajem Pinďa
Cup.
Termín: 26–29. srpna. Cena: 4200 Kč.
V ceně: ubytování, celodenní stravování, péče trenérů.
Kontakt: 775 012 892,
mkopcak@golf-horehledy.cz
JEZERA OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
Příměstský tábor s výukou golfu,
spoustou legrace a nevšední zábavy.
Termíny: 6.–10. července,
13.–17. července, 3.–7. srpna,
17.–21. srpna.
Cena: 2800 Kč (členové), 3000 Kč
(nečlenové).
V ceně: 2x svačina, oběd, pitný režim, vstup na cvičné plochy, 5x celodenní fee.
Kontakt: 602 629 642,
prchlikova@golf-jezera.cz,
www.golf-jezera.cz
KARVINÁ LIPINY
Příměstské golfové tábory pod záštitou Nadace OKD.
Termíny: 13.–17. července,

Hurá na tábory!
Ilustrační foto: Kšírovka

3.–7. srpna, 10.–14. srpna,
17.–21. srpna.
Cena: 2000 Kč.
V ceně: zapůjčení vybavení, strava,
pitný režim.
Kontakt: golflipiny.cz
KOTLINA TEREZÍN
Příměstský tábor se závěrečným
turnajem, aktivitami, dovednostními soutěžemi nebo opékáním špekáčků.
Termíny: 6.–10. července,
17.–21. srpna.
Cena: 4290 Kč.
V ceně: 2x svačina, oběd, pitný režim.
Kontakt: 728 620 234,
tereza.zahalkova@golfkotlina.cz
LORETA PYŠELY
Příměstské kempy pro malé
(4–6 let) i velké (od 7 do 15, případně 18 let).
Termíny: začátečníci 27.–31. července, 3.–7. srpna, 10–14. srpna,
pokročilí: 29. června – 3. července,
13.–17. července, 27.–31. července,
17.–21. srpna.
Cena: malé děti půldenní verze
3150 Kč, celodenní 4800 Kč, velké
děti půldenní 3550 Kč, celodenní
5200 Kč.
V ceně: golfový trenér, tréninkový
program, vstup na cvičné plochy,
malé občerstvení, oběd, voda.
Kontakt:
barbora.vejlupkova@gmail.com,
telefon 721 552 542,
www.loretagolf.cz
MLADÉ BUKY
Příměstské tábory s golfem, soutěžemi, výletem, turnajem i bojovkou.
Termíny: 7.–10. července, 3.–7. srpna (denně 8.00–17.30).
Cena: 4 dny 4000 Kč, 5 dní 5000 Kč.
V ceně: 2x svačina, oběd, pitný režim, opékání buřtů.
Kontakt:
info@mladebuky.com
MONÍNEC
Tábor s Wandou Vorlovou v kráse
České Sibiře bez mobilů pro děti
od 6 do 18 let, mládež 19–26 let
i dospělé 27–50 let. Pro každého, od
negolfisty přes úplného začáteční-

ka až po reprezentanta klubu či profesionála v oboru.
Termín: 3.–9. srpna.
Cena: 8500 Kč.
V ceně: polopenze, svačiny, pitný
režim, ubytování v areálu Monínec.
Kontakt: info@wandavorlova.cz,
telefon 602 807 660,
www.wandavorlova.cz
MYŠTĚVES
Pobytový tábor s golfem pod dohledem Edity Urbanové a Jana Schovánka ml. Termín: 2.–7. srpna.
Cena: 5800 Kč (pro neubytované),
11 800 Kč (pro členy), 14 800 Kč
(pro nečleny).
V ceně: ubytování, plná penze včetně svačin, trenéři, míče, neomezené
green fee (pro nečleny a doprovod).
Kontakt:
recepce@golf-mysteves.cz
OSTRAVICE
Příměstský tábor pro děti (maximální počet 12) schopné hrát samostatně, s dalšími sporty a zábavou.
Termín: 27.–31. července (denně
8.30–16.00).
Cena: 3700 Kč (členové), 5200 Kč
(nečlenové).
V ceně: 2x svačina, oběd, pitný režim, vstup na hřiště, trenéři.
Kontakt: Jindřich Byrtus,
telefon 605 881 035,
jindrich.byrtus@centrum.cz
OSYČINA
Příměstský tábor pro děti od 5 do
14 let všech výkonností (maximální
počet 28) s trenéry Alešem Zavřelem a Zbyňkem Krausem.
Termín: 10.–14. srpna (8.00–16.00).
Cena: 2800 Kč.
V ceně: 2x svačina, oběd, pitný režim.
Kontakt: www.gko.cz
OVČÍN KESTŘANY
Příměstský i pobytový tábor vždy
pro 7 dětí.
Termíny: 13.–7. července (příměstský), 14.–16. srpna (pobytový, stany).
Kontakt: golfresortpisek.cz
PODBOŘÁNKY
Pobytové tábory s Michalem Černohubým.

Termíny: 12.–18. července, 26. července – 1. srpna, 16.–22. srpna.
Kontakt: telefon 737 286 787
www.golfmichal.com/deti/golfove-tabory
PANORAMA KÁCOV
Příměstské kempy pro golfisty od
6 do 15 let (maximální počet 12).
Termíny: 13–17. července,
27.–31 července, 17.–21. srpna.
Cena: 3750 Kč.
V ceně: profesionální vedení aktivit, celodenní strava, pitný režim,
zapůjčení vybavení, závěrečný golfový a sportovní turnaj o ceny.
Kontakt:
lucie.vancurova@panoramagolf.cz,
telefon 606 733 489
PRAHA ČERNÝ MOST
Příměstské kempy na Black Bridge
pro děti od 5 do 15 let.
Termíny: 6.–10. července, 27.–31. července, 10.–14. srpna, 24.–28. srpna
(9.00–16.00).
Varianty: programy Golf a Golf a hry.
Cena: Golf 1 den 1600 Kč až 5 dní
6700 Kč. Golf a hry 1 den 1100 Kč
až 5 dní 5000 Kč.
V ceně: 2x svačina, oběd, pitný režim.
Kontakt: www.grcm.cz,
telefon 725 491 315, klub@grcm.cz
PRAHA HODKOVIČKY
Příměstské tábory pro děti ve věku
od 6 do 9 let (Basic) a od 9 do 15 let
(Player) s celodenní výukou golfu
a odpoledním zábavním programem
pro mladší děti (výlety, hry, bazén).
Termíny: 29. června – 3. července,
6.–10. července, 13.–17. července,
20.–24. července, 27.–31. července,
3.–7. srpna, 10.–14. srpna, 17.–21. srpna (denně 9.00-17.00).
Cena: 5400 Kč (Basic), 7400 Kč
(Player). V ceně: pitný režim, strava,
profesionální trenéři, vychovatelky,
program, půjčení holí.
Kontakt: telefon 244 460 435 nebo
737 284 377,
iveta.nechanicka@hodkovicky.cz
PRAHA MOTOL
Příměstské tábory pro věk od 5 do
18 let s možností ziskání oprávnění
pro hru na hřišti.

ROPICE
Příměstský i pobytový tábor s tréninkem na cvičných plochách a šestijamkové akademii, s hrami a workshopy.
Termíny: 6.–10. července (příměstský 7.30–16.00), 3–7. srpna (pobytový).
Cena: 4300 Kč (příměstský),
6500 Kč (pobytový).
V ceně: 2x svačina, oběd, pitný režim, připojištění, zajištění trenérů
a tréninkových ploch, tréninkové
míče, vstup na akademii, ceny do
soutěží, při pobytovém 4x ubytování Penzion Mlýn a 5x jídlo denně).
Kontakt:
tomanekmarian@gmail.com,
telefon 723 370 417,
dusangolfropice@gmail.com,
telefon 604 582 257
YARD PŘEDBOJ
Příměstské tábory pro děti od 6 let
s výukou golfu, hrou na hřišti, negolfovými aktivitami a soutěžemi.
Termíny: 6.–10. července,
13.–17. července, 20.–24. července,
3.–7. srpna, 10.–4. srpna,
24.–28. srpna (vždy 9.00–16.00).
Cena: 4900 Kč (sleva 10 % pro členy a děti členů).
V ceně: 2x svačina, oběd, pitný režim. Zapůjčení setu holí: 300 Kč.
Kontakt:
golf.yardresort.com,
golf@yardresort.com,
telefon 725 847 963

Opatření kempů
proti pandemii
Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moct konat
od 27. června pro maximálně
500 dětí a pořadatelů, na stanovém táboře pro nejvýše 100 dětí.
Ty by vždy měly mít čerstvé potvrzení od lékaře
a rodiči podepsané prohlášení
o bezinfekčnosti s tím, že nejeví
příznaky nemoci a čtrnáct dní
před odjezdem nepřišly do styku s nakaženou osobou.
Navíc budou platit přísnější pravidla pro personál v kuchyni, kde se bude vyžadovat
nošení roušek společně s rukavicemi a pracovním pláštěm.
Omezit by se mělo zapojení dětí
do přípravy jídla.
Roušky budou děti muset
nosit jen na výletech mimo
tábor. Důležité bude omezit
kontakty účastníků tábora
s okolním světem, včetně návštěv rodičů či výletů. Pokud
by se na táboře potvrdil případ
nákazy, musel by se ukončit.
Příměstské tábory by se
měly řídit obecnými opatřeními, putovní tábory by se letos
konat neměly.
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Červnová noblesa: turnaje hickory
Stejně jako ostatní turnaje,
i ty tradiční s historickými hickory holemi byly letos v ohrožení. Nakonec se obě plánovaná klání odehrají podle
původního plánu.

Hickory golf
Hra s vybavením přibližně sto let
starým z období 1915–1925. Hole
mají dřevěné shafty, nejčastěji
z bílého amerického ořešáku hickory. Odtud je i název. Hole mají
kovové hlavy, dřeva pak hlavy
většinou z tvrdého dřeva ovocných stromů. Kompletní sada
pro hickory golf čítá šest holí.
Hickory hole neměly číslování jako dnes, ale jména (viz
níže). Existovaly i další typy holí,
mimo jiné Play Club, obdoba
dnešního driveru, Cleek, železo
s malým loftem k dlouhým nízkým ranám, Bunker a Sand pro
hru z písku.

Alois Žatkuliak
Nejprve proběhne v pátek 12. června
v Hostivaři tradiční Hickory Match,
a poté v sobotu 20. června Czech Hickory Championship v Semilech.
Výběr devítijamkových Semil byl
záměrný kvůli letošní oslavě 50 let
od znovuzaložení golfového klubu. Výjimečný bude i první podnik
v Hostivaři, kde se bude hrát poprvé
na dvanácti jamkách, tedy i na letos
nově otevřené trojici, která bude
součástí nových devíti jamek.
„Oba turnaje jsou otevřené všem
golfistům. Mohou hrát i profesionálové, pokud by chtěli. Hra na dvanáct jamek může být nová a zajímavá zkušenost, vzhledem k diskusím
o různých možnostech oživení
golfu. Během léta chceme otevřít
další dvě jamky, na podzim už by
měla fungovat šestnáctka a příští
rok kompletní osmnáctka,“ objasnil
prezident GC Hostivař Jiří Martinka.
Hraje se holemi s datem „narození“ do roku 1935. Kdo hickory

Putter: lišil se velikostí hlavy
Niblick: zhruba dnešní pitching
wedge
Mashie Niblick: dnešní 7 až
8 železo
Ilustrační foto: Hickory Golf

vybavení nemá, může si za 750 Kč
sadu vypůjčit, ale je nutné si hole
rezervovat předem.
„Počet sad je omezený, takže

platí, že kdo dřív přijde, hraje,“ poznamenal Jiří Martinka a k hickory
golfu dodal: „Je to návrat ke kořenům. Zjistíte, že když trefíte přesně,

míček letí prakticky stejně daleko
jako s dnešními holemi. Zahrát si
s hickory by měl každý golfista. Je
to zážitek.“

Mashie: zhruba dnešní 5 až
6 železo
Mid Iron: dnešní 3 až 4 železo
Spoon: přibližně dnešní 5 dřevo
Brassie: přibližně dnešní 3
dřevo

Vozík by Anně změnil život! Pomůžete?

Anna Kmeťová statečně bojuje s osudem
Foto: archiv

Letošní jaro kvete ve znamení akcí
s podtitulkem Golf pomáhá, ale
jestli opravdu někdo čeká na naši
vstřícnost, pak je to zcela jistě
Anna Kmeťová.
Osud ji posadil na vozík, ale ona
se rozhodla bojovat, a dokonce i hrát
golf. K tomu ale potřebuje speciální
vozík.
Anna je po autonehodě jako paraplegik již osm let upoutána na invalidní vozík. Přesto pracuje, vychovává dceru, ráda cestuje a věnuje se
sportu. Díky současným možnos-

tem jezdí na tříkolce, v zimě vyráží
s monoski na hory, ale především ji
uchvátily zelené greeny.
„Jsem členem České golfové asociace hendikepovaných a už druhým
rokem pravidelně trénuji v pražských
Hodkovičkách. Postupně se dostávám do formy a užívám si hru se zdravými golfisty,“ říká nadšeně Anna
s tím, že ji velmi potěší povzbuzení
typu, že někoho motivuje, že přináší
optimismus, že má něčí obdiv.
„Můj nový život mě přiměl naučit se radovat z maličkostí a vy-

jasnit si priority. Sportování mi pomáhá ve fyzické i psychické kondici
a pomohlo mi zpátky k plnohodnotnému životu,“ tvrdí hendikepovaná
golfistka. „Anna hraje golf ráda a začíná v něm být dobrá. Poctivě trénuje třikrát týdně i přes zimu,“ říká její
trenérka Renata Brýdlová.
Půjčenému speciálnímu vozíku
se však rozbila převodovka a nedá
se smysluplně opravit. „Nový stojí zhruba dvacet tisíc eur, my ale
máme vyhlédnutý repasovaný, který vyjde na třináct tisíc eur,“ vysvět-

luje trenérka a věří, že na něj seženou peníze. „Anně by to změnilo
celý život,“ dodává Brýdlová.
Golfové noviny budou příběh
dvou nezlomných žen sledovat. Ae

Jak přispět?
Pokud chcete Anně pomoci našetřit na vozík, můžete jí poslat
peníze. Číslo transparentního
účtu v české měně u ČSOB je:
293306387/0300.

Lab

Ústecký kraj: Přijeďte hrát a žít naplno
Ústí n. L.

Golf Cínovec
Teplice

Golf Barbora

CZ

Lípa

Duchcov

D
Jirkov

Lovosice

Most

Lab

Golf Most

e

Navštivte ÚSTECKÝ KRAJ,
bohatý na krásnou přírodu,
památky i zážitky. Výlet
můžete spojit s golfem,
a to na jedněch z nejhezčích míst republiky.

Roudnice n. L.
Klášterec

Louny
Žatec

CZ

Lípa

Teplice
Duchcov
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Golf Bitozeves
Louny
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V lt

Slaný
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Dočesná Žatec

Golf Resort Barbora

Hned čtyři možnosti, jak spojit výlet
do přírody s golfem, nabízejí KRUŠNÉ
HORY. Pohoří protkané stovkami kilometrů pěších tras i cyklotras objímá
půvabnou krajinu, v níž najdete osmnáctijamkové hřiště Teplice–Barbora
a také tři osobité devítky Cínovec, Libouchec a Most.
V Chomutově na vás čeká Podkrušnohorský zoopark, v Děčíně a Ústí nad
Labem zoo. V Mostě může navštívit autodrom, aquadrom i hipodrom, v jehož
sousedství leží hřiště.
Dalším fenoménem je tradiční lázeňství. Kromě proslulých Teplic jsou
tu na dohled Mšené, Dubí nebo Bílina,
známá svou kyselkou. Z bezpočtu výletů se můžete vydat do Krupky, kde se
kromě návštěvy štoly Svatý Martin lze
nechat vyvézt na Komáří vížku nejdelší
sedačkovou lanovkou v Česku.
K cestám za golfem zve také DOLNÍ
POOHŘÍ. Z dostupné a příjemné devítky v Bitozevsi můžete naplánovat
výlet po dolním toku řeky Ohře. Vedle
sebe na řece leží tři královská města:
Kadaň, Žatec a Louny.

Kromě Ohře spojuje tuto oblast
také chmel, který se zde pěstuje již téměř tisíc let. Kadaň se může pochlubit
městskou památkovou rezervací a unikátním historickým jádrem se spoustou dominant. Pyšní se rovněž nejužší
českou ulicí, tzv. Katovou uličkou, která
v nejužším místě měří 66,1 cm.
Žatec, další památková rezervace,
je místem, kde se natáčely desítky fil-

Krušné hory

mů. Oblíbený turistický cíl představuje
Chrám Chmele a Piva.
Třetí perla na řece Ohři, město Louny, má muzeum se stálou expozicí dějin husitství a tematickými výstavami.
Dále za návštěvu stojí např. Chrám sv.
Mikuláše či Žatecká brána z roku 1500.
www.krusnehory.eu
www.dolnipoohri.cz
www.branadocech.cz

Kadaň

Krupka
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Profesionál bez ruky a rutiny
Můj pohled
Antonín Ebr

D

ěláme to všichni, někdo víc,
někdo míň. Jako rekreační
hráči máme díky televizním přenosům a návštěvám velkých turnajů
tendenci porovnávat svou hru s nejlepšími profesionály. Je to nesrovnatelné, přesto tak činíme.
Pokud se profesionál dopustí
chyby, máme z ní až škodolibou radost. Když se dostane odpalem do
křoví, přisedáme si blíž k obrazovce, abychom viděli, jak se vypořádá
s problémem, v němž se ocitáme
velmi často. Zase srovnáváme.
Sami netrénujeme a hrajeme
nepravidelně, pořádně se nerozšviháme (místo toho je přeci na první
jamce mulligan), ani si nedáme cvičné putty. Hlavně hurá na hřiště. Pak
je dlouhá hra příliš krátká a krátká
hra zase příliš dlouhá…
Květnová charitativní exhibice
na Floridě ukázala, že bez pořádného tréninku a turnajové rozehranosti mají problémy i nejlepší hráči.
Kvartet Rory McIlroy, Dustin Johnson, Rickie Fowler a Matthew Wolff
předváděl někdy až katastrofální
krátkou hru. Putty byly většinou
ostudně krátké, rány z bunkerů sot-

va dolézaly na green a chipy zůstávaly několik metrů od jamky. Johnson i Wolff měli po celý den navíc
problém trefit fairway.
Ano, dlouho nehráli a ztratili rutinu. Navíc neměli vedle sebe pomocnou ruku, kedíky. Chybovali ve
výběru holí a určování vzdálenosti.
Často působili bezradně a jakoby nesoustředěně. Jelikož hráli v šortkách
(a v kontextu s jejich výkonem),

www.vladimirbalcar.cz

mnohdy vypadali jako rekreační hráči. Není to extra velké přehánění.
Každá činnost si žádá určitou
pozornost. Pokud na ni nemáme dostatek času, snižujeme šanci uspět
na jakékoli úrovni. Případ nerozehraných hvězd budiž varováním pro
všechny golfisty. Profesionály, amatéry i rekreanty, kteří třeba právě
v těchto dnech s golfem začínají.
Bez práce nejsou koláče.

Kráááásná rána!
Škoda jen, že to byl cvičný švih a můj míč...
Twitter
@MartinLidicky
Dva roky bojuju s driverem. Střídali
se u mě trenéři, psychologové, šarlatáni, duchovní, fyzioterapeuti... Nic.
Až teď jsem na to přišel: potřebuju
nový driver.
Caddie znamená pomocnou ruku, někdy i mimo hřiště
Foto: Zdeněk Sluka

@MartinLidicky
Kamarád hraje jenom železy, HCP 16.

@TomasFejfar2
Za 27 let 6 driverů. Stále mám ještě 4.
Nejlepší sezonu jsem odehrál bez, jen
s 3 dřevem.
@Tonda996699
Pánové, šel jsem tři česká hřiště
(2 devítky a jedna osmnáctka) pouze
se sedmičkou železem a putterem.
Rozdíl oproti plnému bagu? +3, +5, +9.
Asi tak...

Glosář: Lze věřit
průzkumům?
Podle jednoho z průzkumů
se 33 procent českých mužů
pravidelně věnuje sportu,
22 procent dokonce čtyřikrát
týdně a více, nejčastěji mezi
patnáctým až čtyřiadvacátým rokem života. Jenže!
Na druhou stranu 47 procent
mužů (a 33 procent žen) trápí nadváha. Češi chodí na preventivní kontroly dvakrát méně než Češky. Mezi
nejoblíbenější mužské sporty mají
patřit fotbal, atletika, tenis, florbal
a – golf! Zkušenost říká, že výsledky průzkumů nemusejí odrážet realitu. Byli bychom rádi, kdyby golf
stál takhle vysoko, ale respondenti
byli nejspíš naháněni poblíž hřiště.
Nebo televize.
Omezení kvůli pandemii změnila život i Kláře Spilkové. „Propadla
jsem inline bruslím, na které jsem
se nedostala roky. Čtu, věnuji se
sobě a snažím se rozvíjet duševně,“
napsala pětadvacetiletá profesionálka a dodala: „Po bruslení si klidně dám i malé pivo. Nesmí ale být
hořké.“ Být nucená přestávka delší,
třeba by došlo taky na jízdu na koni,
učení se japonštině a změnu směrem od piva k něčemu tvrdšímu.
Nejlepší studující sportovkyní
na univerzitě v Houstonu byla oceněna jedenadvacetiletá Sára Zrníková z Ústí nad Labem. „To, co dělám a na co vynakládám tolik úsilí,
se mi vyplácí,“ řekla pro Ústecký deník hráčka reprezentující Slovensko,
odkud pochází její otec. Všechno
špatné je k něčemu dobré. V čase
pandemie nebylo ve sportovních
rubrikách moc o čem psát, takže se
golf dostal i do regionálních deníků,
a celostránkový článek byl dokonce
označen jako Rozhovor týdne.
Skvělý počin, velká propagace
golfu a nádherné záběry z dronu. To
byl duel Tipsport Golf Challenge na
liberecké Ypsilonce. Bookmakeři se

trefili, na vítězného Ondřeje Liesera
vypsali kurs 1,7, zatímco poražený
Stanislav Matuš měl 2,15. Jediné
minus? Proč kameraman přenosu
nestál za hráči, aby byly vidět jejich
údery směrem na green? Záběry na
mužské pozadí, ty fakt nehledáte.
Zločinecké golfové hřiště? Co
to je? „Robin, Starfire, Cyborg, Raven
a Beast Boy jsou Mladí Titáni. Nejsuprovější superhrdinská skupina
ve vesmíru! Sledujte, jak bojují s pizzovým monstrem, s oživlou videokonzolí a legií neschopných superpadouchů a jak zlikvidují zločinecké
golfové hřiště…“ Tak vydavatelství
propaguje svůj nový komiks. Jakpak
asi funguje takové zločinecké hřiště?
Na fairwayích se krade, v bunkerech
znásilňuje a na greenech vraždí?
Bezpečnostní kamerový systém
podcenil zaměstnanec golfového
areálu poblíž Brna, zároveň však
využil svého postavení a znalostí.
Ze skladu odcizil sadu holí, míčky
a další vybavení za padesát tisíc.
Vše ukryl v hotelovém pokoji. Podle kamerových záznamů ho policie našla už druhý den, stejně jako
zcizené věci. Jestliže zloději bývají
z podstaty věci hloupí, jaký byl ten,
který coby zaměstnanec místa netušil, kde fungují kamery?! V policejní zprávě stojí, že „zneužil svého
postavení“. My bychom řekli, že si
spíš dal vlastní gól.
ae
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TISKÁRNA TRIANGL, a.s.
Největší ofsetová archová tiskárna v ČR
JIŽ 25 LET NA TRHU
Specialista na výrobu časopisů, katalogů, brožur a kalendářů
provoz 2 x V1 šitá 2 x V2 PUR lepená V4 šitá vazba
twin očka lamino UV lak ISO 9001 FSC* PEFC
digitální tisk v kvalitě ofsetu - Indigo 7600

Nonstop

www.trianglprint.cz

Když
potřebujete
prostě víc.

Seznamte se s novým prostorným vozem SEAT Leon
Sportstourer. Nový, elegantní interiér je vybaven těmi
nejnovějšími technologiemi a díky větším rozměrům vám
dopřeje dostatek prostoru pro golfové výlety. Kapacita
zavazadlového prostoru 620 litru pojme všechno potřebné
vybavení pro vaši hru a s vyspělými asistenčními systémy
budete mít všechna hřiště na dosah ruky. Hezkou hru.

Nastal čas zazářit.

Leon

Nový SEAT

Sportstourer

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro modely SEAT
Leon: 3,4–5,0 l / 100 km, 89–115 g/km. Použité obrázky jsou
pouze ilustrativní.

seat.cz/novy-leon-sp

