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VŽDY LEADER V KLUBOVNĚ
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Vlasy místo roušky a pobavení spoluhráči. Pohoda při minisoustředění mladých reprezentantů na Panoramě Kácov

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

a vyhraj!

ČESKÁ GOLFOVÁ
DOVOLENÁ
POBYTOVÉ BALÍČKY
JIŽ OD 1.500 KČ OS./NOC,
SE SNÍDANÍ, GOLFOVOU
HROU A VSTUPEM
DO ZOO.

Tři z vás se můžou těšit na 12 míčků
Bridgestone Golf TOUR B
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

WWW.GOLFBRNO.CZ
WWW.OSTRAVICE-GOLF.CZ
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Jak si užít hru naplno? Návod a konkrétní body
Sázky i stavění

Pokud nejste profesionálními
hráči existenčně závislými na
kvalitě a výsledcích, pak jako
golfoví rekreanti, nadšenci
a fandové byste měli z golfu
mít zábavu a odcházet se zážitky. Pořád ale platí, že golf
má určitá pravidla.
Alois Žatkuliak
Pravidla se mají ctít a dodržovat.
Ta golfová jsou propracovaná a pamatují prakticky na každou situaci.
Navíc v golfu jsme výjimečně sami
sobě rozhodčími. Při turnaji není
o čem diskutovat, pravidla jsou doslova a do písmene zákonem. Ale co
když si vyrazíme na hřiště jen tak,
s partou přátel?
Užít si hru bez stresu může znamenat i to, že si sem tam golfová
pravidla se souhlasem kolegů kapánek ohnete. A proč ne? Samozřejmě
při zachování jistých zásad. Musíte
pořád dodržovat provozní řád hřiště, pokyny maršála, neohrožovat
bezpečnost svou ani ostatních.

G

Přátelská hra může mít spoustu podob – od klasické rundy na rány přes
jamkovku až po texas či další modifikace. Nikde není striktně nakázáno,
že muži musejí hrát pouze z bílých
nebo žlutých odpališť. Hra z červených nebo modrých odhalí hřiště
jiné, nezvyklé a v nové podobě.
Přátelskou partii mohou okořenit
sázky. Ne každému je příjemné hrát
o peníze. K tomu, aby taková runda
získala potřebnou a vyhecovanou
atmosféru, leckdy stačí i hra o oběd,
kávu nebo dezert. Nemusí jít o tisíce
korun, kdy by už hra ztrácela vytouženou pohodu. Sázky musejí mít jisté
mantinely a být rozumné.

Dodržujte nepsané
Bývalí sportovci, fotbalisté Ivan Hašek, Ladislav Vízek a Antonín Panenka si umějí
užít hru naplno. Foto: Zdeněk Sluka

Golf jako hra, tenis jako sport

olfu se často vyčítá, že je plný
dogmat a omezení, která brání v jeho rozvoji a větší popularitě.
Není to pravda, vždy se může jednat
o vaši bezstarostnou jízdu po greenech. Zkusme srovnat golf se stále
populárním tenisem.
Systém ruka-oko je shodný, ale
jinak? Jak vyjdou obě činnosti v našem srovnání? Může třeba i u vás
platit, že golf je moje oblíbená hra,
ale tenis je můj oblíbený sport?
Sám a spokojen
Kamarád vám zavolá, že nemůže
přijít na tenis, a vy víte, že v tak
krátkém časovém úseku již těžko
seženete parťáka. Na zeď jistě nepůjdete, mohli byste dopadnout
jako Jiří Oulický v Saturninovi. Golf
má tu výhodu, že můžete na hřiště
sami a o nic podstatného nepřijdete. Snad jen o to kafe za výhru.
A když přijdou tři sportovci? U tenisu problém, u golfu nikoliv.
Jamková hra
Pokud chytře netrváte na hře na
rány a preferujete jamkovou verzi
golfu, nejste stresováni svými chybami. Můžete těžce nezvládnout
jednu jamku, můžete na ní zahrát
dva auty, dvě vody a čtyřputt, ale na
další jdete s čistou hlavou. Na každé se začíná od nuly. V tomto je te-

Při přátelské hře si můžeme dovolit to, co při turnajovém klání nepřichází v úvahu. Stavět si míč na
fairwayi po ráně do divotu, stejně
jako při nalezení míče v zabláceném
stavu, nebo vůbec na určitou vzdálenost vylepšit jeho polohu, když stav
hrací plochy není nejlepší. Stejně tak
v bunkeru, pokud míč skončil v hluboké stopě nebo na vůbec neupraveném místě.
Za normálních okolností by každá
taková situace byla jasným porušením golfových pravidel s následným
trestem, ale pro přátelskou rundu
mohou platit regule – řečeno současným jazykem – rozvolněné.

nis podobný, můžete prohrát game
i set, ale přesto nakonec vyhrát.
Vytrvalý déšť smáčí tenisáky, ty
jsou po chvíli nasáklé a hra končí.
Často může voda nebo sníh rozmočit fotbalový trávník. Pokud však
z oblohy nesjíždějí blesky, golfista
pokračuje ve hře.

se pohybují kolem 25 tisíc korun, na
devítce v metropoli zaplatíte kolem
10 tisíc, na venkovských hřištích
okolo 7 tisíc korun. V prestižním
pražském tenisovém klubu vás roční členství přijde na 15 tisíc korun,
mimo metropoli na zhruba polovinu. Spočítejte si však, kolik zaplatíte za jednu hodinu rozkoše. Už jste
zkoušeli hrát tenis pět hodin v kuse?

Mulligan šetří

Hra nedokonalosti

Pokud tenisový míč nenajde správnou část kurtu, máte k dispozici
druhý servis. Ten v golfu neexistuje,
i když… Můžete se ve flightu dohodnout, že ten, kdo nebyl na drivingu,
má na první jamce možnost opakování rány. Dokonce existují dohody
o jeho přenosnosti na další jamky.

Golf je tak náročný sport, že se prakticky nedá naučit dokonale. Není třeba se tím stresovat, prostě to berte
jako fakt. Tenis se naučíte rychleji,
a pak už se jen lehce zdokonalujete. Těžko můžete očekávat, že vám
zcela odejde forhend. V golfu ztratíte švih, ani nevíte jak. Je to strašné
a krásné současně.

Jen ty blesky

Chůze po měkkém
Ze zdravotního hlediska neexistuje
zdravý sport, snad vyjma rekreačního plavání. Golf vyžaduje důkladné
rozcvičení a protažení, ale potom již
nebezpečí poranění není velké. Golfista chodí po měkké fairwayi a jeho
končetiny si lebedí. Naproti tomu
tenistovo tělo trpí nejen při servisu,
ale na tvrdém povrchu si koleduje
i o problémy s klouby a šlachami.
Levnější greeny
Roční green fee v prestižním klubu

Přiznání autu
V golfu se sice poměřujete s ostatními hráči, ale de facto soupeříte
s hřištěm. A tak spíše záleží, kdo
ten den pokoří jamky lépe. Dokonce ostatním hledáte míčky. V tenise
hrajete proti konkrétnímu soupeři
se vším pozitivním a negativním, co
k tomu patří. Člověk na druhé straně kurtu vám nepřizná aut, poloslepý rozhodčí kupí chybu za chybou…
Tak co je lepší?
Antonín Ebr

Vedle oficiálních golfových pravidel
existují také nepsaná. Ale ta by se
naopak neměla ohýbat ani při přátelské hře. Měli bychom dodržovat
tempo hry, nezdržovat ostatní, nedávat nevyžádané rady, neházet holemi
a hlasitě si neulevovat po nepovedených ranách. A nezanechávat hřiště,
bunkery a greeny v horším stavu, než
jaké byly před naší hrou.

Složitost pravidel, která během
staletí nakynula, bývá leckdy brzdou
bezstarostné hry. Jak si tedy golfové
zákony zjednodušit? Před několika
lety naznačili cestu redaktoři americké golfové televize. Razantně osekali
oficiální pravidla, až z nich zůstalo jen
sedm základních. Podívejte se na ně,
vyzkoušejte a třeba nám napište, jaké
to bylo.

Sedm pravidel bezstarostnosti
1. Maximální skóre je double par (6 ran na paru 3, 8 na paru 4 a 10 na paru 5).
2. Vždy jen jedna trestaná rána včetně autu, trestných oblastí, ztraceného
míče či nehratelné pozice. Dropuje se v místě, kde se ztratil původní míč.
3. Dvě minuty (místo tří) na hledání ztraceného míčku. Pokud ho nenajdete,
platí pravidlo číslo 2.
4. V nepříjemné pozici se souhlasem spoluhráčů lze dropovat míč mimo
divoty, stopy od bot, kořeny stromů, kameny…
5. Putt lze se souhlasem spoluhráčů darovat. Míč se nemusí dohrávat do
jamky.
6. Vybavení není omezeno, stejně jako maximální počet holí v bagu.
7. Pokud jste na pochybách, použijte zdravý rozum a fair play. A zasmějte se.

až

Radost ze hry je prvotní
Foto: Zdeněk Sluka
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Letní dovolená v Plzeňském kraji
Nepočítaje drivingy a indoory,
leží v Plzeňském kraji pouze
čtyři golfové resorty. Každý je
zcela jiný, ale jedno mají společné. Kromě golfu nabízejí
mnoho dalších aktivit, díky
kterým se zde dá elegantně
strávit letní dovolená.
ALFRÉDOV
Před dvanácti lety se malebná devítka rozrostla na osmnáctijamkové
hřiště par 72. Areál o celkové rozloze
78 hektarů je zasazen do malebné
krajiny, ohraničené lesními porosty
a mnoha vodními plochami. Středem areálu prochází staletá lipová
alej. První devítka se vám představí
svou délkou, druhá podtrhuje osobitý ráz, techničnost a atraktivitu.
V přilehlých rybnících je možnost rybaření s tím, že pruty a další
vybavení vám tu rádi zapůjčí, a též
možnost lovu v místních honitbách.
Milovníci jezdectví ocení nedaleký Pony Farm v Kladrubech. Můžete využít velký výběr cyklotras
v okolí, navíc vám uskladní kola či
nabijí elektrokola.
Jak napovídá celý název Alfrédov Golf & Wellness Resort, lze
využít služeb jako je fitness, finská
a parní sauna, whirlpool nebo solárium. Záleží jen na vás, jaký typ balíčku využijete.
„Pokud si u nás v létě zakoupíte
dvě plná green fee na osmnáctku,
dáme vám jedno pro dítě do osmnácti let zdarma,“ prozradila manažerka resortu Gabriela Karlíková.
Výlety po okolí
• Klášter Kladruby
• Klášter Chotěšov
• Stříbro – Hornický skanzen
• Geopark GeoLoci ve Svojšíně
DAROVANSKÝ DVŮR
Areál vznikl rozsáhlou rekonstrukcí
poplužního dvora ze 17. století. Golfové hřiště rostlo postupně po eta-

kongresové centrum s kompletním
vybavením a luxusní wellness centrum v antickém stylu. Je tu také fotbalové hřiště s plně zavlažovaným
travnatým povrchem. Novinkou našeho regionu jsou cyklistické stezky
a singletrailové trasy v rozsahu čtyřiceti kilometrů,“ láká k návštěvě manažerka resortu Jiřina Sinkulová. „Cyklisté se mohou v resortu ubytovat.“
„Pro nácvik jízdy na kole je v obci
Břasy otevřen pumptrack. V letních
měsících se zde pořádají koncerty,
nebo funguje jako letní kino. Nevšední zážitek poskytuje nedaleký
převoz přes Berounku. Je to poslední český ručně obsluhovaný přívoz
s celoročním provozem pro osobní
i nákladní vozidla,“ dodává Sinkulová.
Nedaleká obec Liblín je východiskem pro návštěvu přírodního parku
řeky Střely, kde poskytuje nezapomenutelný zážitek například roman-

řeky Klabavy nese výrazné stopy po
těžbě železné rudy, takže zde byla
nutná revitalizace. Citlivou rekonstrukcí prošly i budovy bývalé hospodářské usedlosti. Dominantou
areálu je dnes sýpka z druhé poloviny 18. století, v níž jsou hostům

Hořehledy

té krajině Brdské vrchoviny. Dohlíží
na něj vrch Kokšín, jehož jméno je
obsaženo i v názvu hotelu a restaurace, která je součástí atraktivního
moderního areálu.
„Hotel je trojnásobným držitelem Velké ceny cestovního ruchu
a leží přímo na hranici nově vzniklé CHKO Brdy. Z útulného pokoje to
tak máte na golfové hřiště do panenské brdské přírody jen pár kroků, stejně jako k blízkému koupacímu biotopu v Blovicích. Jen o málo
vzdálenější je Plzeň, která nabízí
řadu pamětihodností, zoo a především světoznámý pivovar,“ vypočítává výhody hořehledský manažer
Martin Kopčák.
Hořehledy nabízejí na svých
stránkách výhodné balíčky, jejichž
součástí je vstup do biotopu, a dále

do zámku a špejcharu ve Spáleném
Poříčí. Další nabídkou jsou balíčky
pro cykloturisty i s golfovými lekcemi a návštěvou pivovaru Prazdroj.
„Oblast Brd je rájem pro cykloturistiku. Bývalý vojenský prostor
protkává hustá síť kvalitních zpevněných cest,“ připomíná manažer
fakt, že hotel má zázemí pro cyklisty a že komfortní cyklostezka má
nástupní místo pouhých 100 metrů
od hotelu. Na druhé straně pak čeká
malebná krajina Spálenopoříčska.
Výlety po okolí
• Zámek Mirošov
• Vodní hamr Dobřív
• Zámek Nebílovy
• Muzeum na demarkační linii
v Rokycanech
Připravil Antonín Ebr

Greensgate Dýšina

tické městečko Rabštejn nad Střelou, místo, kde se natáčel film Cesta
z města. V regionu je velké množství
cenných barokních památek stavitele Santiniho a historicky významné
město Plasy s Metternichovou hrobkou a proslulým konventem.
Výlety po okolí
• Klášter, zoo a adventure golf
v Plasech
• Přírodní park Horní Berounka
• Poslední ruční přívoz v Darové
• Rabštejn nad Střelou

Alfrédov

pách od roku 1997 do roku 2004, kdy
po devítkách Panorama a Svatá Anna
vznikla Jezírka. Narodilo se tak první
sedmadvacetijamkové hřiště v Česku.
Wellness hotel Darovanský dvůr
resort Kongres & Golf hotel se nachází v překrásné krajině v meandru řeky
Berounky. Pro svoji výjimečnost byla
tato oblast v roce 1995 vyhlášena
Přírodním parkem Horní Berounka.
„V srdci resortu je hotel, moderní

Darovanský dvůr

GREENSGATE
Osmnáctijamkové hřiště Greensgate Golf & Leisure Resortu s parem
72, pečlivě zasazené do krajiny,
proslavila především ostrovní jedenáctka, která byla několikrát ohodnocena jako Jamka roku v celém
Česku. Hřiště otevřené roku 2004
bylo čtyřikrát dějištěm turnajů Ladies European Tour.
Půvabně zvlněná krajina kolem

k dispozici historické apartmány. Na
sýpku navazuje budova restaurace.
Kromě hotelu na vás čeká například
vinný sklep, školicí centrum nebo
masáže. Sousední Ejpovické jezero,
které golfisté znají díky již zmíněné
ostrovní jedenáctce, vzniklo zatopením vytěženého dolu, a nyní má
rozlohu 44 ha a dosahuje hloubky
až 43 m.
„Jezero je využíváno převážně
k rekreaci, jeho atraktivitu zvyšuje také existence přírodní památky
Ejpovické útesy. Je zde i přístaviště
pro lodě. Pokud se dva dospělí ubytují na jednu noc v našem apartmánu a v balíčku mají golf, obdrží jejich
dítě green fee zdarma,“ prozradila
manažerka Martina Lešová.
Plavecký areál Rokycany disponuje bazénem a koupalištěm, takže
nabízí celoroční vyžití milovníkům
vodních sportů a zastáncům aktivní
relaxace.
Výlety po okolí
• Bohemia Sekt ve Starém Plzenci
• Zámek Manětín
• Dinopark a zoo v Plzni
• Pivovar v Plzni
HOŘEHLEDY
Devítijamkové přírodní hřiště par 70
je částečně citlivě zasazeno uvnitř
obce Hořehledy. Hřiště bylo otevřeno v roce 2003, o osm let později
prošlo výrazným redesignem.
Pilsner Golf Resort Hořehledy se
nachází v nádherné mírně kopcovi-

PilsnerGolf Resort Hořehledy
Golfový balíček pro 2 osoby za 5500 Kč
• Ubytování na dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji přímo na golfovém resortu
• Polopenze z ubytovacího menu
• Neomezený vstup na hřiště pro 2 osoby
• Neomezený vstup na tenisový kurt
(5 min autem)
• 4 žetony na driving
+ zapůjčení golfového setu
• Vstupenky do zámku ve Spáleném
Poříčí a koupacího biotopu Blovice
www.golf-horehledy.cz
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Devět pravd o golfu
4. díl: Přispívá psychickému zdraví
v Essexu objevili pozitivní účinky
fyzických aktivit v přírodě a přišli
s termínem Zelené cvičení. Během
experimentu byly či nebyly různé
skupiny vystaveny sérii městských
a venkovských výjevů, které jim
byly promítány na zdi během jejich
cvičení na běžeckém pásu.
Skupina, která neměla možnost
sledovat záběry, zaznamenala pozitivní vliv na krevní tlak a také zvýšení psychologických aspektů: sebevědomí a dobré nálady. Účastníci
experimentu, kteří podstoupili stejná cvičení (a měli zároveň možnost
sledovat příjemné městské či venkovské scenerie), však zaznamenali
výrazně lepší pozitivní účinky než
první skupina.
Závěr výzkumu na mimořádný
význam golfu byl proto jednoznačný: Zelené cvičení – fyzická aktivita vykonávaná s vjemy přírodního
prostředí – působí vhodně na duševní pohodu.
BSG

Foto: Bav se golfem

Golf usnadňuje nejen vzájemné
souznění mezi generacemi, ale vytváří také možnosti pro obnovení
společenských vztahů i dosažení
sebevědomí během různých onemocnění v době rekonvalescence.
Stále přibývají důkazy o tom, že
hraní golfu, zvláště spojené s pohybem v přírodě, jednoznačně souvisí
s duševní pohodou.

Studie ve Spojených státech
zjistila navýšení soběstačnosti, sebevědomí a úrovně fyzické aktivity
814 účastníků s různým postižením
poté, co začali hrát golf. Golf je stále
více vnímán jako vhodný sport pro
svůj přínos pomáhat lidem, kteří se
vypořádávají s rozsáhlým postižením
a dysfunkcemi včetně demence.
Výzkumníci na britské univerzitě

Lázeňské město Poděbrady
láká na dovolenou s golfem
Už skoro šedesát let můžeme říkat,
že nejen na srdce, ale i na golf jsou
Poděbrady. Jeden z nejstarších golfových resortů u nás si na letošní
rok připravil pobytové balíčky s neomezeným golfem.
Pro svou dovolenou v Poděbradech si můžete vybrat ze dvou nejlepších hotelů, které se nacházejí
v samém lázeňském centru.
Butikový hotel Mamma’s najdete u lázeňského parku ve velmi
vkusně rekonstruovaném prvorepublikovém domě. Po hře si můžete
užít saunu nebo masáž a večer vám
doporučujeme strávit v místní restauraci Cuccina jídlo & víno, jejíž
návštěva pro vás bude nezapomenutelným zážitkem!
Nedaleko, tedy také na lázeňské
kolonádě, najdete Spa Hotel Felicitas. Jde o nejmodernější hotel v Poděbradech, který vyniká především

vlastním lázeňským provozem. Relaxovat můžete v několika saunách,
ve velkém bazénu či při dalších lázeňských procedurách. Hotelová
restaurace Fine Buffet By Lovas vám
nabídne tematické bufetové večeře.
Pro svou dovolenou můžete využít i penzion, který je součástí golfového areálu. To vše v kombinaci
s krásným poděbradským golfovým
hřištěm, pověstným svou technic-

kou náročností. Na druhou stranu
málokde najdete tak atraktivní prostředí lužního lesa.
Všechny balíčky obsahují neomezenou golfovou hru po celý pobyt
a 80 míčků na driving range. Svůj
pobyt můžete obohatit tréninkem
s jedním z místních profesionálů.
Veškeré informace naleznete na
www.golfpodebrady.cz/dovolena-na-golfu		
PR

Napsali jinde

Formality golfu by neměly zájemce otrávit
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Jak je to se zelenou kartou
Golf se v koronavirové době mohl
hrát jako jeden z prvních sportů.
Díky tomu jsme zaznamenali zvýšený zájem začátečníků. Zajímaly
je především podmínky vstupu na
hřiště. Jak to vlastně je?
Musím dělat „zelenou kartu“ u profesionálního trenéra? A existuje vůbec něco takového? ČGF mluví o garantech a osvědčení. Musím mít hendikep, když nechci hrát turnaje? Kdysi jsem byl členem klubu a měl HCP,
platí mi ještě? Mohu jít na hřiště?
Na webu bavsegolfem.cz vznikla
přehledná mapa, na kterých hřištích
se dá hrát bez jakýchkoliv omezení.
Začalo nás zajímat, jak na našich
hřištích přistupují k začátečníkům.
Na všechna hřiště a do klubů jsme
rozeslali jednoduchý dotazník. Odpovědělo nám pouze 40 hřišť, což
je 35 % z celkem 112 míst, kde se
dá hrát golf. Myšleno tím, že je tam
alespoň 6jamková akademie.
Náš průzkum ukázal, že na 85 %
hřišť začátečníkovi hru umožní. Jsou
pro ně otevřeny akademie nebo devítky a někde i 18 jamek. Začátečník
samouk má možnost si hru vyzkoušet. Po hře a logickém prozření by
chtěl své slabiny odstranit. Jde za trenérem a zde se dozví další postup.
Lekci si koupit může. Prozkoušení z dovedností a pravidel, které
mu otevírá cestu k základnímu hendikepu, si ale koupit musí. Ano, na
60 % hřišť vyžadují osvědčení (zelenou kartu) pouze od profesionálního trenéra. A jsme u jedné z bariér
rozvoje golfu.
Mám za to, že bezpečnost, plynulost a péče o hřiště je vše, co
bychom od nových hráčů měli vyžadovat, a ne u stolku je zkoušet, co
dělat, když je například míč zabo-

Stalo se aneb
Dění ve zkratce
Z přihlášených na úvodní turnaj
Raiffeisenbank Czech Golf Amateur
Tour (19.–21. června v Beřovicích)
s kapacitou 150 hráčů (99 mužů +
51 žen) má téměř polovina plusový
handicap (37 hráčů + 36 hráček).
Novým trenérem Kláry Spilkové
se stal americký profesionál Greg
Lavoie (35), který střídá Lukáše

LETNÍ KEMPY
LETNÍ KEMPY
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.

GOLFOVÝ SHOP
NA GOLF HŘIŠTI ZBRASLAV
15 min z centra Prahy

1000 m
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Martince. Od 8. června je povoleno
pořádat akce včetně sportovních až
do účasti 500 osob, zůstává nutnost
používat roušky ve vnitřních prostorách. Úvodní turnaj Czech PGA Tour
2020 se odehraje poprvé v Hluboké
nad Vltavou i za účasti amatérů do
HCP 3. Czech Classic Open 2020 se
koná 16.–17. června.

Speciální červnová nabídka
na úžasném hřišti Golf Resort Karlštejn

Od 31. 5. 2020

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

řený v hraně bunkeru. Není k tomu
potřeba žádná zkouška. Stačí asertivní startér, přísný, ale spravedlivý
marshal, případně kamarád golfista.
Samozřejmě chápu, že informace, které začátečník může zkouškou
získat, se mu hodí, a bylo by ideální,
kdyby je před prvním vstupem na
hřiště znal a ovládal. Ale to se po
absolvování devíti jamek a testu na
terase stejně nestane.
Zelená karta měla své opodstatnění v dobách, kdy hráčů přibývalo
po tisících. Pamatuji si doby, kdy na
turnaji byla třetina hráčů s hendikepem 36–54. Dnes je jich pár, a s tím
bychom se na hřištích mohli a měli
popasovat.
Ano, začátečníkům se naše pravidla (myšleno nejenom soutěžní,
ale všechna okolo) zdají přísná. Ze
svého pohledu mají pravdu. Oni je
časem pochopí a budou je akceptovat. Jenom jim je prosím nenuťme
silou, slovy MUSÍŠ … mít zkoušku na
zelenou kartu, chodit k trenérovi, být
členem klubu, nosit správné oblečení,
mít hendikep, hrát turnaje a podobně.
Máme ověřené, že nutnost absolvovat placené kursy nota bene zkoušky
je odrazuje. Odstraňme tuto bariéru
a dejme jim příležitost. Placená
zkouška z pravidel a pohybu na hřišti
je brzdou rozvoje golfu.
Osvědčení pro hru na hřišti spolu
s doporučeným HCP může vystavit
v zásadě jakákoli osoba, které říkáme garant. Garantem je zkušený
hráč, který má pověření STK klubu.
Může to být například profesionální trenér, trenér golfu ČGF, člen STK
klubu, ale také hráč s aktivním EGA
HCP do 28. ČGF chce vytvořit vhodnější podmínky pro nové golfisty.
Nové hráče potřebujeme.
Juraj Werner,
www.cgf.cz

nový e-shop

IMGOLF.CZ

denně
rozmělnění
fee!
www.karlstejn-golf.cz
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Karlštejn za 500
a rozmělněné fee

6

Výzva pro všechny golfové rodiny: přijeďte si užít
rodinný golf k Českému Krumlovu se současným
ubytováním na Svachovce. Počet objednaných
nocí není omezen, stejně jako počet čerpání rodinných flightů během pobytu. Rodinný flight:
2 dospělé osoby + 2 junioři až do ukončení studií (maximálně 26 let), nebo 1 dospělá osoba
+ 3 junioři. Cena za celý rodinný flight: 1400 Kč
od neděle 14.00 do čtvrtečního západu slunce,
2000 Kč pátek ráno až neděle 13.50.
Rezervace teetime přes golfovou recepci na
606 754 570 nebo na e-mailu recepce@golfck.cz.
Ubytování na rezervace@svachovka.cz

5

Třetí devítku na Karlštejně, South Course, si můžete zahrát ve všední den za
500 korun. Pokud půjdete dvě devítky,
zaplatíte 800 Kč. V sobotu, v neděli a ve
svátek platí se celodenní neomezená
hra 900 Kč. Tee time je nutno rezervovat na recepci. Speciální červnová nabídka: Rozmělnění fee. V pátek, sobotu a neděli je v ceně hracího poplatku
oběd. Více na www.karlstejn-golf.cz
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Rodinná hra na jihu

4

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco

2

Noční turnaj

Ideální partner pro vaši hru.

Pražská
Hostivař pořádá
v pátek 26. června Prázdninový noční turnaj. Výjimečná akce startuje v 21.30.
V pondělí 22. června se od
15 hodin hraje Dětský texas
scramble dvojic. Podrobnosti
na www.golfhostivar.cz

3

Výhodné pobyty a neděle

Pondělky za pár korun

K pondělnímu fee podle handicapu se vrátil Golf Molitorov. Vstup na 18 jamek stojí hráče jen 10 korun za
každý handicapový stupeň. Kdo má například handicap 10, hraje za krát 10, tedy za sto korun!
www.golfmolitorov.cz
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Využijte letní omezené nabídky na golfový pobyt
v Panorama Golf Resortu. Balíček Stay & Play obsahuje dva dny neomezeného golfu (27 jamek)
s buggy, ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém
pokoji, welcome drink, přístup na tréninkové
plochy a vstup do relaxační zóny. Cena 3900 Kč.
Letní balíček si můžete zarezervovat již nyní
přes recepci Panorama Golf Resortu na telefonu
602 203 203, nebo e-mailem na info@panoramagolfresort.cz. Kromě toho na Kácově platí
akce SUNDAY-FUNDAY: každou neděli od 15 hodin je green fee za 1200 Kč a buggy za 500 Kč.

Dvoudenní tour s učiteli

Czech PRO-AM Teaching Tour má na
programu dvoudenní mistrovství v Berouně, kde se bude hrát 22.–23. června. Učící profesionálové nastupují ve
dvojicích s výkonnostními amatéry,
pro jejichž účast není podmínkou spjatost s trenérem. Amatéři získávají věcné ceny, profesionálové prize money,
kromě toho se hodnotí týmová soutěž.
Informace a přihlášky na
www.czechproam.cz

Tábor s golfem

lf C

Go
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lub

Příměstský tábor s výukou golfu pořádá Královská vinice Těšetice v termínech 13.–17. července a 3.–7. srpna,
a to denně od 8.30 do 16.00. Určeno pro
děti ve věku 7 až 15 let. Cena 2500 Kč.
V ceně obědy a pitný režim, golfový trénink 2–3 hodiny denně, další hry, sporty
a výlety, závěrečný turnaj. Svačiny s sebou na celý den, jízdní kolo lze uschovat
v areálu. Golfová výbava je k zapůjčení.
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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

y

rah

uP

Kontakt: 603 256 225, 606 680 849,
e-mail golf-ares@seznam.cz,
www.golf-ares.cz
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Den otevřených dveří

Negolfová veřejnost se zájmem o golf je zvána na Den otevřených dveří, který pořádá Grosshof Broumov 21. června
od 14 do 17 hodin. Detaily na www.grosshof.cz

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

+420 777 858 655

www.golfmolitorov.cz

6

Fotopohledy od hřišť a hráčů vážně i nevážně
HOSTIVAŘ: Speedgolf je kombinací hry na rány
a běhu na čas

ALBATROSS: Duha jako namalovaná na obzoru jamky číslo 4

ČERNÝ MOST: Z návštěvy čtenáře #golfovenoviny Libora Hájka
ROPICE: Ráno na hřišti Beskydského golfového klubu

MNICH: Kynuté meruňkové knedlíky aneb jihočeská pohádka

ZLONÍN: Klubová Zlonínská minitour na dohled od Prahy

Z CEST: Profesionálka Klára Spilková na výletě v Brdech

OAKS PRAGUE: Připomínka 5. června, Dne životního prostředí

MSTĚTICE: Nové zásobníky na písek pro
opravu řízků

ZBRASLAV: Vylepšené sezení v občerstvovacím domečku

OSTRAVICE: Další krásný den v Golf and Ski Resortu

NEBESKÁ RYBNÁ: Z návštěvy @golfovenoviny
na 1. jamce
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Bohem požehnané hřiště otevírá brány
Dolní Dobrouč je hřištěm, kterému
se v roce 2017 dostalo požehnání
z rukou nadšeného golfisty, faráře
Zbigniewa Czendlika. To už rok byly
v plném proudu práce na jedinečné
osmnáctce, která se od 1. července
otevře veřejnosti.
Dolní Dobrouč leží nedaleko
Ústí nad Orlicí v podhůří Orlických
hor. Cesta ke klubovně vede do
kopce nad obcí. Z hřiště je vidět jen
několik střech rodinných domů. To
jsou veškeré stopy civilizace. Jinak
čistá příroda a absolutní ticho.
Hřiště je sportovní, technické
a pro komplexní golfisty. Za projektem stojí rodina pana Petra Koláře,
která během 25 let vybudovala

úspěšnou firmu USSPA, sídlící právě
v Dolní Dobrouči.
Netradičně se začíná dvěma pětipary za sebou. „Mám raději, když
je na úvod jamka, kde se můžete
chytit, srovnat,“ říká o jedničce se
427 metry ze žlutých odpališť Petr
Kolář. Na dvojce jde už o přemýšlení, o course management a o typický přístup risk za cenu odměny.
Tento prvek se projevuje minimálně na polovině jamek. Na první devítce jsou celkem tři třípary,
z nichž sedmička a devítka vám vyrazí dech. Obě hrané z kopce. Sedmička s nádherným výhledem do krajiny, oproti tomu na devítce hrajete do
údolí na 105 metrů vzdálený green,

Green desáté jamky
Foto: Golf Dolní Dobrouč

který je pod vámi v hloubce 23 metrů. Let míčku se zdá nekonečný.
Výzvou je také osmá jamka,
par 4. Pohled z odpaliště napoprvé hodně zkresluje vzdálenost na
fairway, která leží diagonálně a vy
musíte první ranou přestřelit jezero. „Pro atak greenu v regulaci hraj
buď 170 metrů carry, nebo musíš
umět tvarovat ránu. Dobrý výsledek
je třeba si zasloužit. K ranám musíte
Green devítky leží hluboko pod vámi
Foto: Antonín Jan Grimm

Fairway sedmnácté jamky
Foto: Golf Dolní Dobrouč

Odpaliště druhé jamky
Foto: Antonín Jan Grimm

Kvetoucí janovce na třináctce
Foto: Antonín Jan Grimm

přistupovat pokorně a postupně nasát optiku hřiště,“ dodává Petr Kolář.
Druhá devítka je kopcovitější
a prověří kondici. Na třináctce zaujmou žlutě kvetoucí keře janovce.
Určitě si budete pamatovat patnáctou jamku. Troufnu si tvrdit, že
v Česku nic podobného není.
Par 4, pravý dogleg, se hraje
z kopce. Uprostřed fairwaye ční hustý lesík, značený jako vodní překáž-

ka, ze kterého nelze hrát. Herní varianty: Buď driverem obstřelit lesík
zprava, což jde, ale musíte si hodně
věřit. Nebo, jak radí Kolář, hrát klidnou ránu dřevem zleva podél lesíku
s tím, že míč po skloněné fairwayi lesík objede a pak čeká druhá rána na
vyvýšený green. Dlouho o této jamce s panem Kolářem diskutujeme.
Na závěr ještě kochací sedmnáctka, ze které vidíte polovinu
hřiště, pak drive do protisvahu na
osmnácté jamce a konec.
Dolní Dobrouč má vše. Provede
golfisty údolími mezi lesy a na výše
položených jamkách nadchne krásnými výhledy. Součástí je driving
range a tréninkové plochy na krátkou hru. Na hřišti jsou na dvou
místech domečky s toaletami. Při
otevření bude již dodělána útulná
dřevěná klubovna.
„Letošní roční fee bude 10 000 Kč,
zatím máme přes 140 členů a denně
se hlásí další. Cena za hru bude od
800 do 1200 Kč. Členové z Kunětické Hory mají u nás plnou reciprocitu
a naopak,“ dodává Petr Kolář.
Sudičky hřišti nadělily jednak
jedinečné místo a také kreativní
symbiózu pana Koláře s architektem Jakubem Červenkou. My Dolní
Dobrouči přejeme, aby se co nejvíce golfistů přesvědčilo o jedinečnosti tohoto hřiště.
Antonín J. Grimm
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Na viry jsou hendikepovaní citlivější
Na tři stovky tělesně postižených paragolfistů, organizovaných už jedenáct let
v České golfové asociaci hendikepovaných hráčů CZDGA
(Czech Disabled Golf Association), prožívají těžký start
sezony. O důvodech hovoří
prezident CZDGA Miroslav
LIDINSKÝ (47).

na a čas po ní ovlivní i naše akce ve
speciálních školách typu Golf bez
bariér, nábor nových členů, Dny
otevřených dveří a další.

Jindřich Štěpánek
Osudy paragolfistů bývají dramatické, golf pro ně často znamená návrat
po úrazech ke sportu a do společnosti. Jako voják přišel Miroslav Lidinský v Afghánistánu o nohu. Poté
začal hrát golf, je členem Hluboké
nad Vltavou. Šestkrát vyhrál Evropský pohár, je vicemistrem Evropy
2010 i šestinásobným mistrem republiky s handicapem 9,2.

V čem vidíte potíže, pokud jde
o tuto sezonu?
Fyzicky to rozdíl nebude. Hráči s postižením se musejí o sebe postarat
stejně jako dříve, dopravit se na hřiště a přizpůsobit okolí. Druhá otázka je lidská a výkonnostní. Je citlivější než třeba u profesionálních
sportovců, kteří po měsíční dovolené naskočí do tréninkového režimu
a jedou dál. Paragolfisté mají většinou i riziková sekundární postižení,
ať už se jedná o poruchu nervového
systému, zlatý stafylokok a další
neduhy.

Jak pandemie koronaviru ovlivní
letošní sezonu paragolfistů?
Pro paragolfisty bude letošní sezona dramatičtější než pro kohokoliv jiného. Hráči s postižením jsou
k jakémukoli zdravotnímu ohrožení
včetně virů citlivější, a tak odehrajeme méně domácích turnajů. Příprava na velké mezinárodní turnaje
tudíž nebude tak kvalitní. Karanté-

Hendikepovaní golfisté, první zleva Miroslav Lidinský
Foto: Zdeněk Sluka

Jaké turnaje budou letos nejdůležitější?
Z domácích jsou to dva. Czech Disabled Golf Masters je plánován na
přelom června a července v Praze
na Černém Mostě a Czech Disabled
Open se má hrát na přelomu srpna
a září v České Lípě.

Byly letošní zimní tréninky CZDGA
jiné?
Celou zimu jsme se jednou za dva
až tři týdny scházeli v pražské Čechii. Tréninkové skupiny tu měly
k dispozici tři vynikající trenéry.

Vzhledem k mírné zimě se část tréninků odehrávala i venku na otevřeném drivingu. Zimní příprava byla
skvělá.
Podařilo se letos někomu hrát v zahraničí?
Jiří Janda trávil přelom roku a jaro
v Austrálii. Začátkem března pak
i díky tomu vyhrál New Zealand
Open a upevnil si druhé místo ve
světovém žebříčku.
Jak jsou na tom zkraje sezony další
členové reprezentace?
V kategorii stableford jsou repre-

zentanti v Evropě kolem dvacátého
místa. Já a Zbyněk Kotek jsme už
v jiné, vyšší kategorii a vzhledem
k tomu, že neodehráváme takové
množství turnajů, jsme se propadli
někam k osmdesátce.
Jaké má reprezentace CZDGA letos
sportovní cíle?
Vzhledem k hrozícím zdravotním
rizikům bude úspěch, když paragolfisté vůbec někam vyjedou. Náhradou může být domácí turnaj s účastí
zahraničních hráčů.
Množství turnajů závisí i na spon-

zorech. Kdo jsou donátory českého
paragolfu?
Hlavním je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Finance
jsou ale určeny především na náš
projekt Golf bez bariér, který se
týká už desítky speciálních škol.
Finančně nám pomáhají i firmy jako
Siag, Akcenta a několik dalších.
CZDGA se věnuje hledání talentů
na speciálních školách. Objevil se
loni někdo výrazný a jak inkluze
pokračuje?
Na speciálních školách jsou děti
s různými kombinacemi postižení
a my mezi nimi vybíráme talenty.
V Dolní Poustevně už máme tři velmi šikovné kluky, které jsme chtěli
posunout z naší akademie na otevřený driving. Vzhledem ke komplikacím s pandemií a karanténou se
ale všechno mění.
Olympiáda v Tokiu, na které se
bude hrát golf, byla o rok posunuta.
Je už na paralympiádu, která bude
následovat, zařazen i paragolf?
Není. Jsou v tom kromě jiného určité administrativní problémy. Zůstávám ale optimistou a doufám,
že v roce 2024 v Paříži se paragolf
objeví sice ne jako plnohodnotný,
ale ukázkový sport. A to už je jakási
vstupenka do paralympijských soutěží.

Sbírka na vozík:
Už zbývá málo
Osud ji posadil na vozík, ale ona se
rozhodla bojovat, a dokonce i hrát
golf. K tomu ale Anna Kmeťová potřebuje speciální vozík. V minulém
čísle jsme zveřejnili číslo transparentního účtu a požádali golfisty
o pomoc. A výsledek?
„S potěšením informuji o aktuálním stavu na účtu. Sešlo se na něm
314 692 korun,“ sdělila nám se slzami štěstí v očích Anna v pondělí
8. června s tím, že cílová částka je
330 tisíc korun. „Pro mě je překvapující, že se ta částka vybrala během pouhých čtrnácti dní.“
Přispělo jí 44 jednotlivců, ale
také například fotbalová Slavia Praha. A také fotbalový gólman Tomáš
Koubek. „Často to jsou lidi, kteří
mě osobně moc neznají, a přesto

pomáhají. Všem z celého srdce děkuji, cením si každého jednoho daru
a těším se na společné hry s nimi,“
už vidí Anna světlou budoucnost.
„Chtěla bych poděkovat i i mé
trenérce a kamarádce Renatě Brýdlové, která celou sbírkovou akci
zorganizovala a přičinila se o velkou
část příspěvků,“ dodala statečná
žena. Příběh dvou výjimečných žen
nadále sledujeme.
ae

Jak přispět?
Pokud chcete Anně pomoct
docílit cílové částky, můžete jí
poslat peníze. Číslo transparentního účtu v české měně
u ČSOB je: 293306387/0300.

Léto na Black Bridge s Mercedesem

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, bě-

hání či cyklistiku s kondiční trenérkou, i projížďky na koních. V okolí
resortu se nachází řada krásných
parků, pivovar a 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.
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.
PR

KING KONG V BEROUNĚ Jedinečné umělecké dílo můžete spatřit v Berouně,
kde byla na tři měsíce u modrých odpališť jamky číslo 7 vystavena socha
King Kong Balls. Rok ji obdivovali návštěvníci Prahy na náměstí Miloše Formana v rámci festivalu Sculpture Line. Dílo francouzského umělce Denise
Defranceska je již zakoupeno primátorem Paříže, kam se přesune na podzim, než bude vystaveno v Galerii moderního umění v New Yorku. Sochař
vytvořil King Konga podle skutečné opice opřené o strom. Pětimetrová opice je vyrobena z čistého bronzu a váží bezmála tři tuny. Je dovoleno si na
sochu sednout nebo vylézt. Účelem sochy není prvoplánově šokovat, ale
zobrazit motiv svobody. Denis Defrancesco žije a pracuje střídavě v Praze,
Budapešti a Aix en Provence.

Prožijte dovolenou v designovém hotelu
Grund Resort Golf & Ski v Krkonoších
STAY&PLAY pro dva hráče
(do začátku prázdnin)
• Ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
• 2x greenfee na 18-ti jamkové hřiště
• 50% sleva na další greenfee
• Neomezený vstup do hotelového
wellness centra

cena od 4990 Kč / 2 noci v týdnu,
5990 Kč / 2 noci o víkendu
více na www.grundresort.cz
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V Kynžvartu si golf vychutnáte všemi smysly
Osmnáct jamek umně a neobyčejně přirozeně zasazených architektem Christophem Städlerem do parku,
obklopujícího zámek rodu
Metternichů, to je Kynžvart.
Alois Žatkuliak
Už více než desetiletí tu probíhá
souboj mezi krásou hřiště a jedinečným místem na jedné straně
a jeho obtížností a délkou na druhé.
Někdy se přidávala i horší kvalita
hracích ploch. Jaká je ale současnost? Může to znít nadneseně, ale
golf v Kynžvartu si opravdu a beze
zbytku vychutnáte všemi smysly.
Duši golfového romantika rozechvěje posazení velké části jamek
do úžasného zámeckého parku
v anglickém stylu. Zbývající jamky
nabídnou pro změnu uklidňující výhledy do místní krajiny, vyzařující
to, čemu se říká genius loci.
Sportovní golfista to tak cítit
nemusí, ale toho nadchnou výzvy
prakticky na každé jamce. Ve hře je
délka, technická náročnost a řada
překážek, od stromů kolem jamek
až po jezírka a bunkery. Síla tady
většinou není na místě, spíš rozumná strategie a pokora. Sportovní
kvalitu Kynžvartu prověří i profe-

setmetrovou ranou přes vodu na
fairway, lemovanou stoletými velikány a s výhledem na zámek Metternichů. Je to jedna z nejkrásnějších
jamek v Česku.
A když byla řeč o všech smyslech, poté, co jste ukojili chutě
golfové, můžete uspokojit i ty gastronomické. I tady se totiž Kynžvart
představuje letos v novém.
Restaurace pod vedením nového
šéfkuchaře Jiřího Pokorného, majitele medaile Magdaleny Rettigové,
sází na tradiční českou kuchyni.
V mimořádné kvalitě. Potěší i pivo
z místního pivovaru. K zázemí resortu patří hotel Metternich s 32 lůžky.
A pak je tu celý Karlovarský kraj,
rozlohou sice nejmenší, ale nabídkou hřišť naopak největší. V těsné
blízkosti Kynžvartu leží Mariánské
Lázně a jen o kousek dál Cihelny,
Olšová Vrata u Karlových Varů, Sokolov či Hazlov.
Foto: Jaroslav Legner

sionálové při jednom z turnajů Pro
Golf Tour (28.–30. 8.).
To, co potěší golfistu bez rozdílu
naladění, je vynikající kvalita hracích ploch. Jestliže v minulosti tu
a tam pokulhávala, tak do letošní sezony vstoupilo hřiště perfektně vyladěné, především díky angažování
greenkeepera Karla Witteka a jeho

Hledá se Head Pro
Golf Club Poděbrady, z. s., vypisuje
výběrové řízení na hlavního trenéra, který bude schopen samostatně
nastavit směr rozvoje jak individuálního, tak týmového golfu a Tréninkového centra mládeže.
Klub má širokou členskou základnu a dlouholeté dobré výsledky ve sportovním golfu, které chce
dále rozvíjet a zlepšovat. Nabízí finanční ohodnocení s bonusy, kvalitní tréninkové zázemí, hru na jednom
z nejzajímavějších hřišť a vstřícný
přístup.

Požadavky na pozici: komunikativní vystupování, organizační
schopnosti, PGA Professional, aktivní ve výuce golfu. Životopisy zasílejte na office@golfpodebrady.cz
do 26. června.

týmu. „Karel odvádí perfektní práci.
A to má k ruce jen tři další lidi,“ říká
manažer resortu Martin Mňahončák.
Proměna je třeba oproti loňsku
viditelná. Kynžvart rozkvetl. A to
není řeč o tisícovkách parkových
květin, keřů a vzácných dřevin, obklopujících většinu jamek. Kvalitu
fairwayí a greenů ocení každý, kdo

hřiště obejde. Ale nejspíš se při tom
i zapotí, protože v Kynžvartu je třeba počítat i s jistým převýšením.
Finiš stojí za námahu. Nejprve
tříparová sedmnáctka, nijak dlouhá,
hraná ze zvýšeného odpaliště, kde
green máte jako na dlani. A závěrečná čtyřparová osmnáctka. Z černých
a bílých neskutečná výzva s dvou-

Náš tip
Využijte speciální balíček Stay
and Play, který obsahuje jednu
noc v hotelu Metternich se snídaní, 1× green fee na hřišti Golf
Clubu Kynžvart a 1× green fee na
hřišti Royal Golf Clubu Mariánské Lázně za cenu od 3300 Kč.

Karlovarský kraj

Tipy na výlety v blízkosti golfových hřišť

Golfový balíček special
PASSWORD CHANNEL 2020
s platností od 01.06.- 25.07.2020
2 noci a 1 green fee Royal Golf Club Mariánské Lázně
2 x ubytování ve stylovém dvoulůžkovém pokoji
2 x snídaně formou bufetu, 2 x polopenze (3 chodové menu)
1 x green fee Royal Golf Club Mariánské Lázně
využití 9 jamkové hřiště Pitch & Putt v areálu Parkhotelu Golf
volný vstup do bazénu s protiproudem (30 °C)
ručníky ve wellness oddělení zdarma, wi-fi zdarma
exklusivní sleva na dalších golfových hřištích

PARKHOTEL GOLF
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Cena balíčku:
Dvoulůžkový pokoj 4 400 Kč/os. vč. víkendů a svátků
Prodlužovací noc 1 480 Kč vč. snídaně za osobu a noc (původně 1 975 Kč)
Jednolůžkový pokoj 5 300 Kč vč. víkendů a svátků
Prodlužovací noc 2 175 Kč vč. snídaně (původně 2 900 Kč)
Více informací naleznete na www.golfml.cz nebo na www.parkhotel-golf.cz
Rezervace na: sales@parkhotel-golf.cz, pro rezervaci balíčku uvádějte password channel 2020

Karlovarský kraj je považován na
kolébku českého golfu. Zdejší hřiště se řadí mezi renomovaná hřiště Evropy, která jsou dějištěm jak
amatérských, tak i profesionálních
turnajů. Karlovarský kraj nabízí
golfistům ale také různá netradiční
prostředí, v nichž se golfová hřiště
nacházejí. Především pak nedotknutou přírodu Slavkovského lesa,
nebo možnosti navštívit historické památky, která jsou od většiny
golfových hřišť prakticky na dosah.
Rádi vám jich několik představíme:
V blízkosti Golf Resort Franzensbad – Hazlov leží nejmenší
město lázeňského trojúhelníku
Františkovy Lázně. Zhruba 6 km
odtud se na skalním ostrohu tyčí
románský hrad Seeberg. Nedaleko
se rozprostírá rašeliniště a slatiniště SOOS s vývěry minerálních
pramenů a oxidu uhličitého. Zdejší
pozoruhodností jsou mofety – malé
bahenní sopky.
Golf Club Luby je vzdálen jen
několik kilometrů od jednoho z nejstarších hradu v Čechách, hradu Vildštejn ve Skalné u Chebu. Kromě muzea soudnictví, vězeňství a hasičské
techniky nabízí ve zdejší hodovně
jedinečné menu v historickém stylu.
Golf Club Kynžvart naleznete
přímo vedle areálu zámku Kyn-

žvart. Zámek je ojedinělou ukázkou venkovské rezidence ve stylu
vídeňského klasicismu a empíru.
Kromě reprezentativních interiérů
a uměleckých sbírek je zde k vidění
také rozsáhlá sbírka kuriozit knížete
Metternicha.
Royal Golf Club Mariánské Lázně – jedno z nejkrásnějších golfových hřišť v Evropě, nacházející se
v bezprostřední blízkosti světově
proslulého města Mariánské Lázně,
což nabízí jedinečnou možnost, jak
spojit sport s relaxací či blahodárným
lázeňským pobytem. Při návštěvě
čtvrtého největšího parku miniatur
v Evropě, Miniaturparku Boheminium pak budete mít ta nejkrásnější
místa naší země jako na dlani.
V blízkosti hřiště Golf Sokolov
můžete obdivovat romantický klasicistní zámek Sokolov, vydat se na
moderní rozhlednu Cibulka nebo
navštívit historické město a hrad
Loket, kde pobýval i Karel IV.
Golf & Racing Club Karlovy Vary
se nachází uprostřed karlovarského
dostihového areálu. Kromě dostihových závodů za návštěvu také stojí návštěvnické centrum, muzeum
nebo huť světově proslulé sklárny
Moser.
Při návštěvě Golf Resortu Karlovy Vary neváhejte vyrazit do ne-

daleké obce Kyselka, kde se stáčí
známá karlovarská minerální voda
Mattoni. Vzácné artefakty a unikátní
expozice z historie firmy je k vidění
v Muzeu Mattoni. Nad obcí se pyšní
kamenná rozhledna Bučina, kterou
kolem roku 1880 nechal vystavět
sám Heinrich Mattoni.
Golf & Spa Resort Cihelny se nachází v malebném údolí říčky Teplé,
pouhých 12 km od hradu a zámku
Bečov, který ukrývá druhou nejvzácnější zlatnickou památku České
republiky relikviář svatého Maura.
K relaxaci a odpočinku vybízí Bečovská botanická zahrada.
Při návštěvě Golf Clubu Háje
byste neměli opomenout zříceninu
hradu Andělská hora, která je dominantou stejnojmenné obce i celého
okolí, nebo unikátní trojboký barokní kostel Nejsvětější Trojice od
významného italského architekta
Giovanniho Battisty Alliprandi.
Živý kraj – Destinační agentura
pro Karlovarský kraj
www.zivykraj.cz
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Úvod do fittingu: Potřebujete ho?
Jak by měl fitting holí probíhat? Je vlastně vhodný pro
začátečníka nebo někoho, kdo
hraje jen několikrát do roka?

Foto: Tee Time Store

Začátkem fittingu je rozhovor mezi
klientem a fitterem o detailech jeho
hry a osobnosti. Získání co nejvíce
detailů přinese maximální přesnost
a správné nastavení holí. Základem
jsou informace o vaší hře a plánech,
vaše trénování a herní dovednosti.
Postřeh a doporučení od trenéra
může být velice důležité.
Další nezbytnou součástí fittingu je analýza vašich stávajících
holí. Fitter se musí seznámit s jejich
technickými parametry. Důležité je,
zda máte již hole nějak upravené, či

jestli je správná délka, váha, velikost gripu, flexe shaftu.
Ke kvalitnímu fittingu patří
launch monitor. Tento přístroj umí
vyhodnotit technické provedení
švihu a fitterovi dá zpětnou vazbu
v grafech, číslech a obrázcích. Hráč
by měl zahrát několik ran svou holí.
Obvykle jde o krátké a střední železo pro získání dat. Fitter vyhodnotí
vaše rány a navrhne řešení, které by
mohlo pomoci s výběrem nového
vybavení.
Poznámka: fitting není vždy spojen s nákupem vybavení. Fitting je
důležitý pro rozvoj hráče. Není nutností jít na fitting a ihned kupovat
nové hole. Fitting před nákupem nového vybavení ale doporučí každý
trenér či fitter. Usnadní to vaši hru

a někomu také ušetří spousty financí. Po získání všech potřebných dat
fitter nabídne kombinace holí, které
vyhovují váhou, délkou, velikostí gripu, typem hlavy hole či designem.
Pro porovnání ran a získání přesných informací klient zahraje několik
ran a výsledek se poměří s předchozími holemi. Došlo k výrazné progresi, či je změna minimální? Jako
zlepšení nemusí být brán 300 metrů
dlouhý drive. Přesnost rány a pocit
znamenají mnohdy více.

Nakonec fitter doporučí nejvhodnější kombinace holí. Pro případné objednání nových holí lze
využít zákaznická centra golfových
společností, nebo lze u vybraných
fitterů postavit hole na míru v dílně. Ta by měla splňovat parametry,
jaká nabízejí zákaznická centra golfových značek.		
PR
Petr Tippelt
Tee Time Store je na drivingu
na Černém Mostě

Odkryjte svou zahradu

Profesionální koncept LED zahradního světlení se stává standardem
nově zakládaných i stávajících zahrad, teras, balkonů a atrií.
Zahrada je dnes v podstatě rozšířeným obytným prostorem. Kvalitativnímu standardu pro vnitřní prostory domu odpovídají i na nároky
na atraktivitu venkovního prostoru
zahrady. Týká se to také kvalitního
osvětlení.
Nároky souvisejí s vhodnou volbou jednotlivých svítidel i celkového konceptu zahradního osvětlení.
Proto je nezbytné sáhnout po profesionální řadě výrobků od renomované značky osvětlení venkovních
prostor. Tou je nizozemská společnost in-lite, která patří v oboru
mezi světovou špičku.
Za více než dvacet let existence

se krédem in-lite stalo učinit venkovní prostory a zahrady výjimečnými. Firma se soustředí na vývoj
a produkci atraktivních, vysoce kvalitních svítidel a příslušenství.
Osvětlení in-lite instalují profesionální firmy, schopné navrhnout
design a koncept osvětlení každé
zahrady tak, aby přesně vyhovoval
požadavkům zadavatele. Vlastní instalace není vůbec obtížná a zvládl
by ji i majitel zahrady.

Unikátní design, vysoká kvalita
LED systémů, hledání optimálního konceptu a jedinečných řešení,
to jsou atributy typické právě pro
in-lite.
Venkovní a zahradní osvětlení
in-lite je v drtivé většině založeno
na nízkém napětí 12 V a nabízí výhradně úsporná LED svítidla s nejmodernější LED technologií. Díky

tomu mohou výrobky in-lite snadno a bezpečně instalovat (na rozdíl
od svítidel na 230 V) zahradník, závlahář i zručný majitel zahrady.
Je třeba svítidla posunout či přemístit? Přidat či doplnit? Vše jde bez
problémů. Díky unikátním konektorům in-lite Easy-Lock jsou takové
úpravy opravdu snadné a spolehlivé. Stejně i ovládání a programování
přes mobilní aplikaci.
Pro in-lite je typické používání
nejkvalitnějších materiálů s vysokou
odolností proti vnějším vlivům i příjemně přirozeným podáním světla.
In-lite poskytuje na všechny své systémy nadstandardní záruku pět let.
V České republice značku in-lite
po mnoho let zastupuje firma ITTEC,
známá jako spolehlivý dodavatel
zavlažovacích systémů Rain Bird již
od roku 1992.
www.ittec.cz		
PR

Foto: Tee Time Store

Jaké parametry holí sledovat, a proč jsou důležité
Základem je grip. Prostřednictvím gripu hůl držíme a máme
zpětnou vazbu po kontaktu s míčem. Dokážeme vycítit, zda byla
rána správně či špatně zahraná.
Grip se dá měřit velikostí od juniorských až po XXL (Jumbo).
Vinou nesprávné velikosti gripu můžete hrát nepřesné rány.
Pokud má hráč malý grip a velké
ruce, dochází k takzvanému slabému držení a výraznému přetáčení hole. Trajektorie letu míče může být zleva doprava (fade / slice).
Při opačném problému s velikostí rukou a gripu nastává silné
držení, trajektorie letu míče je
zprava doleva (draw / hook). Tady

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 !

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

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

ovšem záleží na typu švihové roviny, která ovlivní velikost odchylky míče mimo ideální rovinu.
Dalším velice důležitým parametrem je materiál gripu a jeho
vlastnosti. Jsou gripy měkké, které se lepší, či naopak tvrdé a hrubé na povrchu. Tyto parametry
ovlivňují pocit ze hry a také to, za
jakých povětrnostních podmínek
se vám chce hrát.
Váha gripu následně ovlivňuje celkové vyvážení hole. Dnešní
technologie umožňuje výrobcům
nabídnout gripy od 35 do 95 gramů. Rozdíl 60 gramů je přitom
zásadní pro hratelnost a vnímání
golfové hole.

Výstava z Berouna
přešla do Prahy
Slavnostním večerem v Golf Resortu
Beroun se 6. června zahájila výstava
Vojtěch Preissig – Pohled do ateliéru.
Možnost zhlédnout po dlouhých
letech malou část díla všestranného
umělce, grafika, ilustrátora, malíře
a typografa se nabízí v pražské galerii European Arts (Senovážné náměstí 8) od 8. června minimálně po
dobu jednoho měsíce.
Některá díla nebyla nikdy vystavena, stejně jako artefakty spojené s životem umělce narozeného
v roce 1873 a zabývajícího se olejomalbami, grafikou, ilustracemi, lepty a rytinami.
Preissig byl také činný v československém zahraničním odboji během 1. světové války, pracoval na
nových možných podobách československé vlajky a za protektorátu
se zapojil do protinacistického odboje. V roce 1940 byl zatčen gestapem a v roce 1944 zemřel v koncentračním táboře Dachau.
vb
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Spoluhráčka k nalezení přes sítě? Realita je jiná
Forecaddie
Čeněk Lorenc

Pocity po prostudování golfové seznamky mohou vypadat i takto...
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Ř

íká se, že pokud se snad cítíte
na hřišti osaměle, stačí zvednout balon, který jste našli před
sebou na fairwayi. Ne. Nezkoušejte
to. A jestli máte opravdu pocit osamělosti, vykašlete se i na nabídky
internetových seznamek.
To se tak sociální síti, tedy jejímu algoritmu, vás podivuhodně
zželí, takže nabídne odkaz na golf
dating. „Poznejte singles s vášní pro
golf. Najděte dokonale nezadané
golfisty ze svého okolí. Domluvte si
sportovní rande ještě dnes.“ Profesní zvědavost vítězí. Vyzkoušíme za
vás. Nastává kliknutí.
Nejprve vytvořit profil. Rychle

něco nasekáte, najdete jakoukoli
fotku kromě té své (kamarád jistě bude štěstím bez sebe, že jste
použili jeho) – a pink! Stejně tak si

k tomu ale pořiďte jiný než svůj
e-mail. Jinak nestačíte ve schránce
mazat.
„Tvůj profil, milý BatmaneXYZ, je

kompletní.“ Ale… „Proč jsi ještě neposlal/a zprávu k prolomení ledu?
Je to nejsnazší způsob, jak kontaktovat singles.“ A vzápětí: „Gratulujeme! Vyhráváš! Patříš mezi několik
předních členů zvolených pro speciální zlevněné prémiové členství!“
Je to tady. Každá sranda něco
stojí. Dřív, než byste mohli spatřit
vyvolené z golfu (nebo spíš zajíce z pytle), se po vás žádá platba
kartou. Vždy je to ale něco speciálního, zlevněného a výjimečného,
a zrovna vy máte to štěstí, že vás
osudová nabídka potkala. Nechcete? Mlčíte? Síť se vás jen tak nepustí.
Začíná pokáním. „Omlouváme se,
udělali jsme chybu.“ Netušíte jakou,
ale e-mail pokračuje. „Jakožto omluvu ti dáváme přístup k mimořádně
zlevněnému prémiovému členství.
Chatuj, flirtuj a podívej se na fotky

www.vladimirbalcar.cz

Máte své hřiště skutečně rádi?
Můj pohled
Antonín Ebr

„Časy jsou zlé, Kamile,“ říkal Jean
Paul Belmondo ve filmu Policajt
nebo rošťák. Ovšem skuteční hrdinové dnešních dní jsou členové jednoho českého klubu. Nebo jsou jen
oběťmi komplikovaných okolností?
Slyšel jsem o lidech, kteří se letos obrátili na vedení svého klubu
s požadavkem, aby jim byla z ročního green fee odečtena adekvátní
částka za dobu, kdy nemohli využívat hřiště kvůli pandemii koronaviru. Naštěstí jen slyšel…
Drtivá část golfistů byla ráda, že

se na greeny mohla vrátit relativně brzy, a o nějaké kompenzaci ze
strany resortu nechtěla ani slyšet.
Ona tedy žádná nabídka na kompenzaci nepřišla. A to je vlastně
také špatně…
Na opačné straně spektra je případ z onoho nejmenovaného resortu, který dlouhodobě bojuje s nepřízní osudu, vichřicemi, suchem, plísní,
kůrovcem a samozřejmě s pandemií.
Důsledkem je neuspokojivý stav
hracích ploch.
Představitelé klubu sáhli k netradičnímu kroku. Oslovili všech více
než 600 členů s prosbou o zaslání
částky 5000 korun jako daru na vylepšení stavu hřiště. Podle našich
informací již minimálně polovina
členů požadovanou sumu klubu za-

slala. Ta druhá zřejmě přemýšlí, nebo
se svobodně rozhodla nezaplatit.
Celá situace se sice jeví jako
ošidný precedens, ale současně se
jedná o neuvěřitelný případ soudržnosti. Vedení resortu může být na
jedné straně na své členy náležitě
pyšné, zároveň je to pro něj obrovský závazek.
Nabízí se otázka, jak by reagovali členové jiných českých klubů
a hájů? Darovali by podobnou částku na udržitelný rozvoj svého milovaného hřiště? Mají ho rádi natolik,
že by neváhali obětovat v přepočtu
sto piv nebo pětadvacet večeří?
Pokud na tuto problematiku
máte názor, nebo dokonce osobní
zkušenost, napište nám na:
info@golfovenoviny.cz

hraje skoro třicet let, ale má až neuctivý handicap 27 a sám dává
přednost fotbalu. Jeho otec Jaroslav, věčný začátečník s handicapem 35, hrával na Krásném Dvoře
nebo na Líšnici. Nyní Jakub zakoupil
pro svého desetiletého syna Honzíka hole. Jakub je sice sportovním
talentem, ale syn údajně spíše
zdědil geny po dědovi a do sportu
se moc nehrne, i když dělal atletiku. Snad ho ohraný golfový set za
2000 korun postrčí kupředu.

s ním sdílely všechny jeho ženy
i děti a dodnes žije, kde jinde než
u golfového hřiště. Když v jedenadvaceti přežijete pád vojenského
letadla a při pětikilometrovém
plavání v oceánu uniknete pářícím se bílým žralokům, tak vás ani
double bogey, ani nic jiného v životě jen tak nerozhodí.

Glosář
POUZE S PŘÍBUZNÝMI
V souvislosti s pandemií zavedla
Velká Británie od 1. června nová
opatření. Ve Skotsku mohou hrát
golf volně, pokud budou dodržovat
bezpečný odstup. V další části království však golf a další podobné
činnosti se mohou provozovat pouze se členy domácnosti, nebo maximálně s jedním členem domácnosti
jiné. To v podstatě znamená, že do
flightu můžete vzít bratra, otce
a souseda. Podle výkladu nařízení
dokonce i sex můžete mít pouze
s příbuznými, v lepším případě se
spolubydlícími. Útěchou budiž, že
golf a sex jsou prý jediné činnosti,
které si užijete, i když v nich zrovna nevynikáte.
POZOROVÁNÍ SYSLŮ
Muzeum Karlovy Vary pořádá
21. června tematickou vycházku Za
sysly na golf, a to prostředím hřiště Olšová Vrata pod vedením přírodovědce Jana Matějů. Hodinová
vycházka je spojená s pozorováním
zvířat, povídáním o jejich životě, ale
vyloučena není ani ukázka odchycených kusů. Trasa je podle muzea
nenáročná a vhodná i pro handicapované a kočárky. Pozor! Kromě
neopatrných kolegů a zmíněných
syslů budete muset počítat s tím,
že vám do úderů bezelstně vstoupí ekologický aktivista nebo minimálně maminka s kočárkem nebo
pán na vozíčku. Doporučujeme obvazy s sebou.
TŘETÍ GENERACE KOHÁKŮ
Rodina Koháků je v souvislosti
s golfem poněkud plachá. Herec
a režisér Jakub podle svých slov

HERCOVA DEVADESÁTKA
Jaké je tajemství dlouhověkosti
herce a režiséra Clinta Eastwooda,
který ve zdraví oslavil 90 let? „Asi
je to tím, že se neopíjím, kouřím
jen ve filmu, a hlavně hraji golf. Ten
mě udržuje v psychické i fyzické
kondici na úrovni mého věku,“ prozradil. Díky svému jménu nechyběl
na turnajích celebrit, zálibu v golfu

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

VIRTUÁLNÍ DEN ŽEN
Mezinárodní Den žen na golfu se
kvůli pandemii přesunul z 3. června
na 1. září, ale v původním termínu
se zájemci z avizovaných 900 míst
světa mohli připojit na web organizátora a oslavit tento významný den
alespoň virtuálně. Nelenil jsem a na
web se připojil. Byly tam pouze obrázky a video s krásnými golfistkami. Ještě, že manželka měla ten den
narozeniny. Chlebíčků a láhve sektu
jsem se tak dočkal.
Antonín Ebr
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členů s prémiovým přístupem. Stačí
níže kliknout na Přijímám.“
Nepřijímám. Celý týden ne. Druhá strana je ale vytrvalá a přihazuje.
„Členství zdarma potvrzeno!“ Když
nejásáte, další den přijde: „Byl jsi
vybrán! Tři dny VIP přístupu! Jen za
dolar!“ Neberete? Příští vějička zní:
„Máme pro tebe tajný e-mail. Stačí
kliknout.“ A ze tří dnů za dolar je už
třicet! I tohle odmítáte?
Nakonec přichází zpráva s předmětem Poslední šance. „Tisíce sexy
singles čekají.“ Asi jsem všechny životní příležitosti propásl. Už to chce
175 korun.
Zkraťme to. Nevykouknou na vás
žádné singles. Dostanete se, a to
zdarma, jen k podivně vypadajícím
profilům mužů. Budu se tedy nadále
držet offline tradice a zase zavolám
Tondovi, jestli nepůjde na golf s kámošem. Bez poplatků.

Syn také hraje.
Ale asi mu to moc nejde, pořád chodí
v poslední skupině...

Z redakční pošty
V dubnu a květnu jsem si zahrál
na šesti hřištích. Přivezl jsem si
příjemné i neobvyklé zážitky.
Avšak nadmíru nadstandardní
byly z OAKS Prague a Beřovic. Na
prvním hřišti, plný dojmů a emocí
po hře, jsme ukládal hole do auta,
když mě oslovil pan Paul Dennis,
Director of Golf. Poděkoval mi
a předal kovový přívěsek s emblémem hřiště a vygravírovaným
mým jménem. Při rozloučení dodal: Přijeďte zase. Stejně příjemné setkání bylo i s manažerem
hřiště Zdeňkem Jehličkou. Byl
jsem překvapen skromným komentářem a potěšením, že to,
s čím sem šel pracovat, se mu
nyní vrací. Z Beřovic jsem od-

jížděl spokojen s úrovní hřiště,
přípravou i přátelským přístupem lidí. Před odjezdem jsem
nerozvážně položil na střechu auta telefon a peněženku.
A odjel jsem. Co se stalo, to
jsem zjistil až v Praze. Kontaktoval jsem paní Moniku v recepci
s prosbou o pomoc. S marshallkou Janou našly obě věci
300 metrů od parkoviště v pořádku. Když si představím, kolik
času a úsilí potřebovaly při hledání, mají můj obdiv. Skromně
pak uvedly, že „tací jsme v Beřovicích všichni“. Chci jim tímto
způsobem velmi poděkovat.
Pavel Průcha, Ústí nad Orlicí

Golf Week

Golfová dovolená
na jihu Rakouska

Hráčem golfu se člověk nerodí, hráčem golfu se stává!
Krůček po krůčku zvládnete jednu golfovou výzvu
za druhou. Úspěch si ale nejlépe vychutnáte s lidmi,
kteří s vámi sdílejí vášeň ke sportu. Užívejte si společné
chvíle na golfovém hřišti. V Korutanech.
www.golflust.at

GOLFOVÁ
DOVOLENÁ
VČETNĚ GREEN
FEE OD € 229

