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VŽDY LEADER V KLUBOVNĚ

DALŠÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 24. 7. 2020

Prázdninový tanec je tady

4x foto: Zdeněk Sluka
Ondřej Lieser

Filip Mrůzek

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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Pět z vás se může těšit na voucher v hodnotě
500 Kč do nově otevřené prodejny Golf House
na Černém Mostě v Praze.

lub

a vyhraj!

lf C

Klikni na sledovat na
instagram.com/golfovenoviny

Matyáš Zapletal

Go

Sleduj @golfovenoviny a vyhraj!

Kateřina Vlašínová

+420 777 858 655

www.golfmolitorov.cz
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Turnaj zdramatizovaný sadistou
Mnohokrát jsem uvažoval, že
se zúčastním některého z turnajů v extrémním golfu, ale
z časových důvodů jsem tak
nikdy neučinil. Netušil jsem,
že extrém si nakonec vyzkouším v rámci Pro-Am turnaje
Czech PGA Tour.
Antonín Ebr
Přesně takový, extrémní, byl pro výkonnostní hráče úvod Czech Classic
Open v Hluboké nad Vltavou. Kvůli
jednomu sadistovi.
Po několikaměsíční pauze způsobené koronavirem se do zahajovacího turnaje české tour s dotací
120 tisíc korun přihlásilo 33 profesionálů a 9 amatérů. Například pro
Lucii Hinnerovou šlo o letošní první
ostré turnajové kolo. Profesionálové se navíc na Hlubokou podívali
úplně poprvé. Sedmnáct let po otevření zdejší osmnáctky.
Na Pro-Am jsem se těšil, neboť
jsem pod skvostem anglické novogotiky nehrál mnoho let, a navíc
jsem to spojil s návštěvou nové
mariny, která sousedí s golfovým
areálem. Kvůli obtížím pohybového aparátu jsem chtěl vzdát, ale po
zjištění, že čeká fligt se Stanislavem

Vítězem na jihu Čech byl Aleš Kořínek
Foto: PGAC

Matušem a dvěma kamarády, jsem
nastoupil.
Jaké však bylo zděšení pro handicap 17, když se dozvěděl, že se
nekoná žádný milosrdný texas
scramble, ale že se navzdory propozicím hraje na rány, a navíc až
do handicapu 36 z bílých odpališť!
Přidejte si k tomu obtížné hřiště
plné vody, rákosí a stromů, a rame-

Turnajové vrcholy letní sezony
5. – 8. 8.

Mezinárodní mistrovství na rány Karlštejn

27. – 29. 8.

European Young Masters Mladá Boleslav

28. – 30. 8. LET Tipsport Czech Ladies Open Beroun
16. – 18. 9.

LETAS Czech Ladies Challenge Zbraslav

Foto: Zdeněk Sluka

no a krční páteř začaly bolet ještě
víc. Mohl za to stále hrající sekretář
PGAC Lukáš Tintěra. Podle svých
slov chtěl zachovat sportovního
ducha i v Pro-Am. Jeden začátečník
s vysokým handicapem se údajně
sesypal, když mu startér tuto informaci oznámil.
Vyhlášení turnaje se kvůli novým tvrdým podmínkám posunulo
o 2,5 hodiny. Byl to dlouhý den.
Nutno podotknout, že vedení resortu vzalo významnou akci vážně
a připravilo skvělé greeny, za které
by se nemusel stydět žádný špičkový resort. Plus je tu skvělá kuchyně
s vyhlášeným španělským kuchařem.
V Pro-Am byli výkonem 68 úderů
(-4) nejlepší Michal Pospíšil a Francouz Julien Brun, který se druhý
den v turnaji po shodném výsledku
utkal v play-off s Matušem a Alešem
Kořínkem. Matuš odpadl na třetí
jamce a Kořínek nakonec na dodatečné šesté jamce slavil vítězství.
Bývalý fotbalový brankář si odvezl
výhru 30 000 korun.
P.S. Všechny útrapy Pro-Am byly
zapomenuty na posledním greenu, když jsem jamku zahrál o jeden
úder lépe než Standa Matuš! Byl to
lepší pocit, než když jsem měl na
šestnáctce honéra. Tam byl totiž
profík zrovna na toaletě.

Stanislav Matuš na turnaji v Hluboké
Foto: PGAC

Matuš: Konečně se rozjedeme!
Myslel si, že to je ještě tajná informace, ale my jsme už věděli.
„Challenge Tour se konečně rozjede v červenci v Rakousku. Nejdříve
se hraje v Diamond Country Clubu
v Atzenbruggu a hned na to v Golf
Clubu Adamstal,“ říkal v dobré náladě Stanislav Matuš, který podle
svých slov hřiště dobře zná. Nevýhodou je fakt, že turnaje spolupořádá European Tour, a může tak nastal
hráčský přetlak.
Profesionál Matuš je ve výborné
formě. Před třetím místem v Hluboké
byl druhý na skvěle obsazeném turnaji v Lázních Bohdaneč a v exhibici
na Ypsilonce podlehl domácímu On-

dřeji Lieserovi až na poslední jamce.
„Všechno to jsou ale jednodenní
turnaje. I senioři mají turnaje dvoudenní,“ postěžoval si profesionál,
držící smutek za zemřelého podnikatele a mecenáše Aleše Buksu.
„Byli jsme těsně před podepsáním
sponzorské smlouvy…“
Matuš je také členem Relmost
týmu podnikatele Petra Dědka, kterého ale nyní více zajímá hokej, protože získal do vlastnictví HC Pardubice. Měl Matuš s kolegy společnou
přípravu? „Neměl, ale uvidíme, co
přinesou další týdny,“ podotkl Matuš, doprovázený přítelkyní a dvou-aeletou dcerou Annou.

Vznikne nová Open série
pro amatéry i profesionály
Striktní dělení scény na amatérskou
a profesionální by se mohlo změnit.
Česká golfová federace pracuje na
sérii turnajů, v nichž by se střetávali
nejlepší hráči obou kategorií.
Pracovně se hovoří o „open“
golfu. „Chceme nabídnout hráčům
kvalitní herní příležitosti a konkurenci. Snažíme se vytvořit obdobu
turnajů, které už fungují v zahraničí,“ řekl technický ředitel ČGF Luboš Klikar. Projekt má jednoznačnou podporu švédského trenéra

české reprezentace Staffana Johanssona.
Jedním ze vzorů se může stát Finsko. Hraje se tam série společných
šesti až osmi turnajů amatérů i profesionálů za účasti 100 až 120 hráčů
a s dotací kolem 10 000 eur.
„Amatéři nemohou získat finanční odměny. Jedním z možných řešení je to, že pokud se amatér umístí
na pozici, za niž by bral peníze, pak
ty půjdou federaci, jež pak zaplatí
další hráčovy náklady. Rozhodně

bychom ale chtěli, aby amatéři brali profesionálům peníze. Například
když amatér skončí druhý, nezíská
profesionál na třetí pozici i jeho
peníze, ale inkasuje pouze ty své za
třetí místo,“ popsal Klikar.
Podmínkou pro sérii je bodování turnajů do světového amatérského žebříčku WAGR. „Pokud
najdeme funkční model, tak bychom chtěli hrát už od příští sezony
a nejpozději od roku 2022 naplno,“
dodal Klikar.		
-až-

GOLF HOUSE
ČERNÝ MOST
Vše pro Tvůj golf.
Open golf začne nejpozději v roce 2022
Foto: Zdeněk Sluka

GOLF CLUB SLAPY

Nejmodernější golfový obchod v Česku
Vás očekává na ploše větší než 700 m2.

Skorkovská 1511 · 198 00 Praha 14 Černý Most · golfhouse.cz

Staňte se naším
členem!

Neomezená hra a mnoho
výhod za 14 000 Kč

Krátce ze hřišť
První letošní den kampaně Bav se
golfem se uskutečnil v terezínské
Kotlině, kde se konaly seznamovací lekce, puttovací turnaj a také instruktáž od amatérů Patrika Jeřichy
a Sáry Zrníkové. Stejná akce pod
titulem Golf je láska na celý život
se konala v Hořehledech, kde se
prvního sobotního tréninku zdarma
zúčastnilo přes 40 zájemců. Česká
golfová federace vytvořila dva organizační úseky, sportovní včetně
reprezentace (ředitel Petr Šavrda)
a technický (ředitel Luboš Klikar)
pro zajištění českých turnajů.
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Golf Sever: Čtyři hřiště nabízejí výhodnou hru
Osmnáctijamková hřiště na severu
Čech se spojila v nabídce Golf Sever pro místní golfisty i návštěvníky
regionu. Dává jim možnost hrát na
čtyřech hřištích za výhodných podmínek.
Golfový pass umožňuje výhodný nákup fee se slevou až 30 %
z ceny, pro řádné členy všech klubů
partnerských hřišť vzájemnou reciprocitu ve výši 30 % z pultových
cen a také programy na podporu
začínajících hráčů „Kamarád“ a „Jdu
na golf“. Cílem je přivést ke hře co
nejvíc obyvatel severočeského regionu i jeho návštěvníků.

Malevil

Ypsilon Golf

a více dní, je určitě zajímavá nabídka výhodných balíčků her dle vlastního výběru.

Za čtyři roky provozu jsme se nejen naučili pečovat o hřiště, ale
také jsme zjistili, jaké služby hráči
potřebují. Tréninkové plochy jsou
v bezprostřední blízkosti klubovny
s kompletním ubytovacím i restauračním zázemím, první jamka začíná
u cvičných odpališť a po polovině
kola jsou hráči opět u klubovny. Pro
návštěvníky máme pobytové i herní
balíčky.

1. Co očekáváte od projektu Golf
Sever?
2. Na co se mohou hráči u vás v létě
těšit?
ČESKÁ LÍPA
Ivan Solfronk
1. Liberecký kraj má na mapě českého golfu významnou pozici – zdejší
krajina je svým profilem ideální pro
stavbu hřišť s rozmanitými jamkami,
kde si přijdou na své golfisté všech
herních úrovní. Chceme tento region
společně představit hráčům nejen
z ostatních částí republiky, ale
i zahraničním golfistům. Proto jsme
spojili čtyři severočeská hřiště do
společného projektu Golf pass Sever.

2. Krásy a nástrahy Ypsilonky nelze
poznat odehráním jednoho kola.
Proto je skvělým produktem této
sezony balíček se zvýhodněnou
cenou na dva dny, zahrnující neomezený golf a driving range v den
příjezdu a odjezdu plus ubytování
na hausbótu se snídaní.

LIBEREC MACHNÍN
Vladimír Zapotil
1. Kluby na severu Čech spolu dlouhodobě spolupracují a vznik společné prezentace byl otázkou času.
Máme co nabídnout nejen samotným hráčům golfu, ale i rodinám
a skupinám. Ubytování na Ypsilonce v hausbótech, zoo na Malevilu,
výstup na Ještěd nebo cyklistiku
v krásném okolí České Lípy. A samo-

2. Hráči se mohou těšit na neustále
se zvyšující kvalitu herních ploch.

Výhodný Sever

Česká Lípa

zřejmě kvalitně připravená všechna
naše čtyři hřiště pro každého.
2. V Liberci se snažíme každoročně posouvat kvalitu hřiště i zázemí.
V zimě jsme dodělali kompletní závlahu veškerých hracích ploch, což
je znát na kvalitě. V létě pořádáme
pro děti dva tréninkové kempy, demo
dny golfového vybavení a s novým
nájemcem naší Wood Golf restaurace rozšiřujeme nabídku o víkendové
večerní posezení s grilováním. Dobrá
klubová atmosféra spolu se spoustou
turnajů a akcí je v Liberci samozřejmostí po celou sezonu.
KRÁLOVSKÝ GC MALEVIL
Igor Cetl
1. Projekt Golf Sever vznikl díky snaze o navázání hlubší spolupráce mezi
kluby v Libereckém kraji. Spolupráce
funguje v několika rovinách, od vý-

Liberec Machnín

hod pro členy všech partnerských
hřišť přes společné túry, golfpass
až po sdílení know-how. Přejeme
si, aby tato spolupráce pokračovala
a těžili jsme z ní všichni.
2. Hráči se mohou těšit na pěkně
upravené hřiště, krásnou přírodu
a jedinečnou atmosféru. Malevil
nabízí kromě golfu také restauraci,
velkou ubytovací kapacitu a plno
dalších aktivit, takže je vhodný i pro
delší pobyty.
YPSILON GOLF
Petr Pastrňák
1. Cílem našeho sdružení je rozpohybovat hráče v rámci regionu
severních Čech po našich hřištích
za výhodnějších podmínek a také
pomocí nové tour Golf Sever. Pro
hráče z větších vzdáleností, kteří
chtějí v regionu golfem strávit tři

Golfový pass Golf Sever umožňuje nákup fee se slevou až 30 %
z ceny, pro řádné členy všech
klubů partnerských hřišť vzájemnou reciprocitu ve výši 30 %
z pultových cen a programy Kamarád a Jdu na golf na podporu
začínajících hráčů. Při nákupu
nejméně tří fee z nabídky čtyř
severočeských hřišť získá hráč
možnost nákupu fee za ceny
„Gold“ a další
možnost dokoupit
fee na všech partnerských hřištích
za cenu „Silver“.
Hřiště
Machnín
Malevil
Česká Lípa
Ypsilon

GOLD
550 Kč
650 Kč
750 Kč
850 Kč

SILVER
600 Kč
700 Kč
850 Kč
950 Kč

www.golfsever.cz

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

D
Jirkov

Lovosice

Most

Lab
e

Klášterec

CZ

Roudnice n. L.

Golf Bitozeves
Louny
Žatec

Vlt

Slaný

av
a

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

Fláje

4

Devět pravd o golfu
5. díl: Vylepšuje rovnováhu

Foto: Bav se golfem

Existuje řada studií, které potvrzují,
že golf přispívá posilování svalstva,
zlepšování rovnováhy a aerobnímu
cvičení. Golfová aktivita může vylepšit fyzickou i duševní rovnováhu.
Některé výzkumy dokázaly, že
rotační a balanční dovednosti, po-

třebné při golfovém švihu, dodávají
fyzické benefity, kterých se tělu při
ostatních sportech nedostává.
R&A financuje výzkum k vysvětlení „specifických golfových
účinků a vlivů“, které zlepšují sílu
i rovnováhu a mohou vést mimo jiné

ke snížení pravděpodobnosti všemožných pádů, což je hlavní příčina
invalidity a také rostoucích výdajů
zdravotnictví pro pacienty ve vyšším věku.
První částí výzkumu je dlouhodobá studie, prováděná se staršími
golfisty a golfistkami, kteří podstoupili specifický desetitýdenní golfový program. Ten zahrnoval aktivity,
během nichž se testovaly realizovatelnost, bezpečnost a související
zdravotní benefity. Druhá část se
zaměřuje na porovnání tělesné
a psychosociální charakteristiky
golfistů i golfistek.
Výsledky studie vedené na Univerzitě Jižní Kalifornie budou zveřejněny ještě letos. Zkušební studie
navíc nabízí další oblasti vhodné
pro výzkum, například roli golfu
v péči o pacienty s demencí.
Bavsegolfem.cz

Anna Kmeťová na novém vozíku
Foto: Renata Brýdlová

Dárci se složili na vozík
Za pouhé tři týdny přistálo na
transparentním účtu 350 000 korun, díky nimž se mohl zakoupit
repasovaný paravozík a golfistka
Anna Kmeťová tak opět hraje.

Povodně: Opět Hamry a Bohdaneč
Červnové přívalové deště a bleskové povodně zasáhly hřiště ve východních Čechách. Malebnou devítku ve Svobodných Hamrech a také
osmnáctku Lázní Bohdaneč.
Svobodné Hamry zavřely 9. června na pár dní včetně handicapového
úterý, 14. června se situace opakovala, ale již za dva dny byla devítka
opět v provozu. „Chrudimka se vrátila
do svého koryta, spodní voda klesla.
Přesto jsme žádali o maximální ohleduplnost k hřišti. Na některých místech bylo hodně podmáčené, a tudíž
zranitelné,“ uvedly zdroje z klubu.

Na bleskové povodně jsou golfisté mezi meandry řeky zvyklí, loni
v květnu bylo také celé hřiště pod
vodou, ale většinou živel rychle
zmizí.
V polovině června voda vtrhla
i do Bohdanče. „Uzavření hřiště na
jeden den je nutnost, něco takového
jsme tu ještě neměli. Celý tým bude
od rána do noci pracovat s čerpadly,“
uvedl klub, který se vrátil do provozu následující den.“ Stalo se tak čtyři
dny po profesionálním turnaji Gasco
Open, jehož devátý ročník pořádal
Robert Schovánek.
-ae-

Zatopené hřiště
Foto: Lázně Bohdaneč

Matkou myšlenky byla trenérka
Renata Brýdlová z pražských Hodkoviček. „Máme společně s Renatou velikou radost, vozík skvěle
funguje. Má lepší jízdní vlastnosti
než ten předchozí a líp se v něm
sedí, má nové polstrování a úchytný pás,“ libuje si šťastná Anna. „Děkuji všem štědrým dárcům, překvapili mě. Kdykoliv si někdo bude
chtít se mnou zahrát, budu ráda,“
zopakovala.
„Chci poděkovat všem, kdo pomohli. Je to víc než skvělé. Na účet
došly částky od 200 korun až po
50 000. Největší podpora přišla
od fotbalistů Slavie Praha a Tomáše Koubka z Augsburgu,“ prozradila spokojená trenérka.
Nový vozík má výhodu, že se do
něj Anna dostane s pomocí jedné
osoby. Dříve bylo potřeba asistence dvou lidí. Vozík se také pohodlně vejde do kufru osobního auta.
Konstruktérem paragolferu je Němec Christian Nachtwey, golfista
upoutaný již 22 let na vozík po nehodě na motorce.
-ae-

Mercedes-Benz After Work Golf Cup

S radostí oznamujeme, že
v roce 2019 jsme přivezli pohár Mercedes-Benz After Work
Golf Cup do České republiky
a v roce 2020 se můžete těšit
na jeho druhý ročník.

S Mercedes-Benz After Work
Golf Cupem si zahrajete turnaj po
práci v konkurenčním, ale přitom
uvolněném prostředí. Úspěch Mercedes-Benz After Work Golf Cupu,
který je již pevně zaveden v Německu, ukazuje, že 9jamkové turnaje

Prožijte dovolenou v designovém hotelu
Grund Resort Golf & Ski v Krkonoších
STAY&PLAY pro dva hráče
- POBYT V TÝDNU I O VÍKENDU

• Ubytování na 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
• 4x greenfee na 18-ti jamkové hřiště
• 50% sleva na další greenfee
• Vstup na driving range, putting
a chipping green
• Neomezený vstup do hotelového
wellness centra
Cena 8590 Kč
více na www.grundresort.cz

nejsou jen krátkodobým trendem.
Je to plnohodnotná alternativa ke
klasickým 18jamkovým turnajům,
a to především pro pracující golfisty.
I přes ambice vyhrát jsou zábava a požitek ze hry důležitými součástmi Mercedes-Benz After Work
Golf Cupu. Turnajová kola hraná ve
všední den se začátkem asi v 17 hodin umožňují rozvíjet vaši vášeň
pro golf, i když volného času není
nazbyt. Mercedes-Benz navíc všem
registrovaným hráčům na awgc.cz
poskytuje zdarma startovné do turnaje a svačinu do bagu, hráči platí
pouze green fee. Během všech turnajů zároveň Mercedes-Benz nabízí
hráčům možnost testovacích jízd
aktuálními modely.
Společnost Mercedes-Benz je
nadšená, že asociace R&A, řídící orgán v golfovém sportu, uznala potenciál a oficiálně podporuje Mer-

cedes-Benz After Work Golf Cup.
„Mercedes-Benz After Work Golf
Cup je nová průkopnická série turnajů, která umožňuje golfistům hrát
tento sport zábavným a pohodlným
způsobem,“ uvedl Martin Slumbers,
generální ředitel R&A .
Mercedes-Benz After Work Golf Cup
• 9jamkové hřiště
• Všední den
• Start pozdě odpoledne
(asi v 17 hodin)
• Několik turnajů za sezonu na golfový klub
• Turnaj na 9 jamek (soutěžní kolo)
• Formát turnaje s žebříčkovými listy
• Celoroční možnost vyhrát exkluzivní ceny
Kompletní informace najdete na
awgc.cz.			
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ČESKÁ GOLFOVÁ
DOVOLENÁ
POBYTOVÉ BALÍČKY
JIŽ OD 1.500 KČ OS./NOC,
SE SNÍDANÍ, GOLFOVOU
HROU A VSTUPEM
DO ZOO.

WWW.GOLFBRNO.CZ
WWW.OSTRAVICE-GOLF.CZ

Špička konečně
rozjela sezonu
Ne všechno se na úvod podařilo,
ale i tak bylo od 19. do 21. června
k vidění v Beřovicích na půldruhé stovky šťastných hráčů české
výkonnostní špičky. Odstartovala
Raiffeisenbank Czech Golf Amateur
Tour, na kterou dorazili prakticky
všichni přední amatéři.
Konečný výsledek vítězného
Filipa Ráži (-9) naznačoval, že se
reprezentanti i v době karantény
připravovali zodpovědně. Mezi ženami rozhodlo o titulu až play-off,
ve kterém vyhrála patnáctiletá Denisa Vodičková (foto) nad Sárou
Kouskovou (obě -3) na třetí dodatečné jamce.
V Beřovicích byla na hráčích vidět
spokojenost s faktem, že se mohou
znovu vidět a odehrát těžký turnaj,
který měl i vysokou kategorii na světovém amatérském žebříčku WAGR.
Výsledek na úvod sezony pro některé přesto nebyl hlavním měřítkem.
„Prohrála jsem v rozehrávce o vítězství, ale přesto mám radost. Znovu můžeme hrát, a přitom na skvělém hřišti, ve výtečné konkurenci
a v době, kdy se v zahraničí žádné
turnaje nekonají. Ještěže tuhle sérii
máme,“ řekla Kousková (21).
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Top bydlení
s golfem

Luxusní ubytování v hotelu Esplanade Spa & Golf Resort pro dvě osoby
a k tomu 2x 1 green fee, to je nabídka
golfového balíčku, který zahrnuje welcome drink, snídani a využití hotelového fitness centra a bazénu po celou
dobu pobytu. Green fee lze vybrat na
hřištích Royal GC Mariánské Lázně nebo
Golf Resort Karlovy Vary, Astoria GC
Cihelny, Golf Resort Františkovy Lázně,
Golf Klub Kynžvart, Golf Sokolov nebo
Golf Alfrédov. Další fee je možné přikoupit za speciální cenu. Dvě noci ve dvojlůžkovém pokoji single use 8640 Kč,
po 20% slevě 6912 Kč. Dvě noci ve
dvojlůžkovém pokoji 10 746 Kč, po
20% slevě 8598 Kč. Dvě noci v junior
suite single use 9720 Kč, po 20% slevě
7776 Kč. Dvě noci v junior suite 11 988,
po 20% slevě 9590 Kč.
Golfový balíček rezervujte na
hotel@esplanade-marienbad.cz.
Více na www.esplanade-marienbad.cz
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Výzva pro všechny golfové rodiny: přijeďte si užít
rodinný golf k Českému Krumlovu při současném
ubytování na Svachovce. Počet objednaných nocí
není omezen, stejně jako počet čerpání rodinných
flightů na pobyt. 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 tel.
606 754 570 nebo na e-mailu recepce@golfck.cz.
Ubytování na rezervace@svachovka.cz

7

1

5, 6

6 3
7

2

8
4

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco
Ideální partner pro vaši hru.
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Open tour pro vás

Karlštejn za 500

Třetí devítku na Karlštejně, South Course, si můžete zahrát ve všední den za 500 korun. Pokud
půjdete dvě devítky, stojí to 800 Kč. V sobotu,
v neděli a ve svátek platí celodenní neomezená
hra za 900 Kč. Tee time je nutno rezervovat na recepci. Více na www.karlstejn-golf.cz

Prázdniny na Kořenci

Golf Kořenec s více než čtrnáctiletou zkušeností a tradicí připravuje pro děti nezapomenutelné prázdniny. Základní náplní kursů je
samozřejmě golf, hra i etika, dovednosti i pravidla. Děti pod odborným dohledem okusí navíc
něco z netradičního pojetí této a dalších her,
navštíví atraktivity Moravského krasu a Boskovic a zahrají si noční turnaj na hřišti osvětleném
svítícími tyčinkami. Termíny: 19.-24. 7. pro děti
6 až 13 let (hlavní trenér Tomáš Daul), 9.-14. 8.
děti 12 až 18 let (Martin Huf), 16.-21. 8. děti 6 až
13 let (Tomáš Daul).
Více na www.korenec-golf.cz
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Rodinná hra

Sport and Leisure Golf Tour je otevřená
série sportovně–přátelských turnajů. Hraje se na špičkových hřištích s obědem po
hře a vyhlášením s cenami od společností
Crystalex, Pilsner Urquell a vinařství Reisten. Tour navštíví ve čtvrtek 16. července
Karlštejn a rovněž ve čtvrtek 6. srpna Loretu Pyšely.
Více na www.facebook.com/slgolftour

Mercedes-Benz After Work Cup

Prestižní série 9jamkových turnajů Mercedes-Benz After Work Cup v Panorama
Golf Resortu: 2. července, 9. července,
16. července, 23. července, 30. července, 6. srpna a 13. srpna. Hrajte a vyhrajte
výjimečné ceny. Čím více turnajů odehrajete, tím větší šanci máte na výhru.
Do turnajů se můžete přihlásit přes
server ČGF nebo recepci Panorama
Golf Resortu na tel.: 602 203 203 nebo
e-mailem: info@panoramagolf.cz. Green
fee 9 jamek 850 Kč, startovné 150 Kč.
V případě vaší registrace na stránkách
turnaje za vás startovné uhradí společnost Mercedes-Benz. Přijďte si zahrát
a užít si letní podvečer!

COME AND PLAY
3 900 Kč
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Dvakrát tour s učiteli

Czech PRO-AM Teaching Tour má o prázdninách na
programu dva pondělní turnaje: v Kácově se hraje
20. července a ve Mstěticích 17. srpna. 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

Středeční devítky

Pravidelné středeční odpolední devítky
o ceny pořádá Hluboká nad Vltavou. Kdo
absolvuje pět turnajů, hraje finálový turnaj 31. října. Registrace v 16.00, postupný
start v 16.30, vyhlášení výsledků v 19.00.
Společná kategorie 0-54. Lichý týden se
hraje devítka Podskalská (jamky 1 až 9),
sudý Poříčská (10-18). Green fee 490 Kč,
startovné 190 Kč.
Přihlášky na recepce@golfhluboka.cz

GOLFOVÝ SHOP
NA GOLF HŘIŠTI ZBRASLAV
15 min z centra Prahy

1000 m

2

Speciální červnová nabídka
na úžasném hřišti Golf Resort Karlštejn

Od 31. 5. 2020
UBYTOVÁNÍ PRO 2 OSOBY
2X GREEN FEE NA 18 JAMEK + BUGGY
DALŠÍ TYPY NALEZNETE NA WWW.GRCL.CZ
PRO REZERVACI VOLEJTE +420 702 150 500,
RECEPCE@GRCL.CZ

nový e-shop

IMGOLF.CZ

denně
rozmělnění
fee!
www.karlstejn-golf.cz
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Fotopohledy od hráčů a hřišť převážně nevážně
Ne každý profesionál hrál Czech PGA Tour na Hluboké. Ve stejný den se akce reprezentace
na Zbraslavi zúčastnili Ondřej Lieser, Kateřina Vlašínová a Filip Mrůzek
Foto: Zdeněk Sluka

Je to tam! Filip Mrůzek zasáhl jamku rovnou z bunkeru
Foto: Zdeněk Sluka

Hokejoví velikáni na turnaj Nadace Ivana
Hlinky v Karlových Varech: zleva Martin
Ručinský, Dominik Hašek a Petr Nedvěd
Foto: Zdeněk Sluka

Sára Kousková při hře v rámci reprezentační akce na Zbraslavi
Foto: Zdeněk Sluka

Na památku aneb Ondřej Lieser si zvěčňuje
moment na Zbraslavi
Foto: Zdeněk Sluka

Proč se přihlásit na Golfový triatlon? Důvodů je dost
a registrace jsou otevřeny.
Více na www.GOLF-TRIATHLON.cz
Foto: Golf Triathlon

Golfista zaujal cyklistky na výletě
Foto: Královská vinice Těšetice

Fitting: Správné nastavení holí
Délka, váha a důležité úhly lie
a loft. To jsou klíčové parametry holí pro správný fitting.
Kdekdo může říci, že golfový švih
určují ruce a technika. Jistě, ale
z pohledu fittingu jde především
o správné nastavení holí.
Pokud hráč či hráčka nemají
správně dlouhé hole, dochází k problémům v zasažení míče, přesnosti
a délce. Délka holí má vliv na techniku
švihu. Při prodloužení nebo zkrácení
hole získají hráči pocit čistě zasaženého míče v požadovaném směru.
Délka holí závisí na velikosti hráče a na délce zápěstí. Hráč se 195 cm
ale může mít hole se standardní
délkou. Jde o individuální záležitost, a proto je nutné u každého
provést základní měření a poté nastavit hole.
Pokud fitter zjistí, že hráč má

krátké či naopak dlouhé hole a je
třeba přistoupit k výraznému prodloužení či zkrácení, musí se také
upravit vnitřní úhel hole, takzvaný
LIE. Tento úhel je velice důležitý pro
přesný směr. Například dva stupně
mohou změnit směrovou odchylku

při 150 metrech o více než tři metry
do stran. U driveru a delších dřev je
tato směrová odchylka výrazně větší.
Pro zjištění, zda máte správné
hole, fitter změří vaši postavu a také
vzdálenost mezi vaším zápěstím

a zemí. Několikrát švihnete holí
přes speciální podložku, kde bude
vidět přesný kontakt jak s ní, tak s
míčem. To ukáže, zda máte ideálně
nastavené hole.
U někoho není nutností prodlužovat či zkracovat hole a stačí pouze

malá úprava úhlu LIE. Ten se dá měnit i u putterů, kde je velice důležitý.
Fittingové studio Prime Fitting na
Black Bridge se zaměřuje právě na
tyto nuance a detaily.
Petr Tippelt
TeeTime Store
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Nový trenér, psycholožka i meditace na cestě za snem
Do třetice všeho dobrého, říkala si Karolína VLČKOVÁ (27)
před svou třetí sezonou na
americké Symetra Tour. Profesionálka žijící v USA cítila,
že letos konečně prorazí směrem k vrcholné LPGA. Pak ale
přišla pandemie.
Čeněk Lorenc
Karolína se na jaře vrátila domů, kde
strávila nebývale dlouhé období, až
do června. „Jaro jsem v Česku nezažila asi sedm let,“ říká absolventka University of Florida, trénující
a hrající na Albatrossu, kam to má
z domova v Nouzově slabou půlhodinu. Hezké, jenže tu postrádala
amerického přítele, který s ní nemohl cestovat kvůli zaměstnání,
a absolvovala trhání čtyř zubů – osmiček, což znamenalo klid od všech
aktivit včetně golfu na deset dní.
V jakém rozpoložení se na začátku
léta nacházíte?
Mám za sebou zubaře a doufám,
že ostatní zdravotní trable se taky
vyřešily. Dlouho mě trápily problémy se skřípnutým nervem u krční
páteře, což se projevovalo bolestí
v zápěstí a palci. Těším se na návrat
do Ameriky, a hlavně doufám, že se
v červenci zase rozjede sezona.

Víte, jak bude Symetra Tour vypadat?
Mělo by se hrát deset
turnajů s tím, že pět
nejlepších
hráček
žebříčku po sezoně
postoupí přímo na
LPGA . Jinak se tam
postupovat
nebude,
letos se nekoná kvalifikační
turnaj.
Bude to tvrdé,
ale šance pořád
existuje.
Jak jste trénovala v domácích
podmínkách?
Hraju ráda na
Albatrossu. Nejraději s kluky.
Soupeři jsou Michal Pospíšil, Jakub Bareš, Julien
Brun a také trenér David Carter.
Zase tak často
n e p r o h r áv á m ,
ale ze hřiště už
dlužím pár kafí.
Hrajete ze
stejných
odpališť
jako muži?
Odpaliště

Cestování all inclusive
Na českém trhu vzniká nový projekt: Cestování nejen za golfem
společnosti YARO. V čem se liší od
řady dalších cestovních kanceláří
a agentur?
V souvislosti s koronavirovou
krizí začaly cestovky pošilhávat po
nabídce domácí golfové dovolené, jenže při uvolňování restrikcí
tuto myšlenku téměř všechny zase
opustily a začaly opět jako dřív nabízet Turecko a Španělsko.
Společnosti YARO se však podařilo spustit nabídku vybraných
a prověřených městských a resortních hotelů v Čechách a na Moravě.
Cestovní kancelář YARO má dva
souběžné projekty. Prvním je nabídka webu yarotravel.cz, kde najdete
vše, co český trh cestování nabízí.
Od zájezdů českých, německých, rakouských i polských cestovek, přes
letenky klasických i low-cost přepravců, transfery nebo rezervace
lokálních průvodců v zemích, které ani neznáte, až po zážitky, které
lze nabídnout díky detailní znalosti
místního prostředí. Druhým je zmiňovaný projekt s webem yarogolf.cz,
který se specializuje na vlastní produkty zejména golfových zájezdů,
s akcentem na nabídku v Česku,
ale i s nabídkou exotických cest
a zájezdů na míru.
Tím se nabídka společnosti stá-

vá all inclusive, z níž si vybere každý. Od organizovaných zájezdů
přes zajištění jen některých služeb
až po absolutní nezávislost a využití on-line nástrojů pro kompletní
servis.
V časech nejistoty zejména v leteckém cestování se sázka na blízké
destinace dostupné vlastním autem
jeví správnou trefou.
Česko: Karlovy Vary
Pobyt v Karlových Varech, podpořený i dotační aktivitou města, pořídíte například v resortu Cihelny.
Balíček na tři noci se snídaní ve
Wellness and Spa Resortu se 4 fee
(Gary Player Cihelny, Karlovy Vary,
Royal Mariánské Lázně a Kynžvart)
pořídíte při započtení voucheru od
města již za 7990 Kč.
Maďarsko: Zala Springs
Pobyt v moderních designových
apartmánech na čtyři noci se snídaní a 3 fee (2x Zala Springs, Royal Balaton) poblíž termálních lázní Hevíz
pořídíte za 12 000 Kč.
Slovinsko: Bled
Pobyt v luxusním resortu Bled
v centru Julských Alp na čtyři noci
se snídaní a 3 fee (Royal Bled, Arboretum, Diners CUBO) pořídíte za
18 000 Kč.		
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střídám podle chuti. Jednou
jsme šli s kluky z červených
a říkali si, že jestli bude výsledek nad par, tak jsme teda
lúzři. Nebyli jsme. S kluky
hraju ráda, učím se od nich,
pomáhá mi to v kreativitě. To
víte, že nechci prohrát.
S kým trénujete?
Dřív mě trénovali
táta s bráchou,
ale letos nastala změna.
Mým novým
trenérem
je
David
Whelan
(kouč sester Kordov ých,
pozn.
red.). Je
to velký
posun
směrem
ke zjednodušení
a zefektivnění švihu
a také v krátké
hře.
Co vám chybí
k tomu, abyste
hrála na LPGA?

Několikrát jsem už byla poměrně
blízko. Schází mi takový ten poslední krok. Proto doufám, že mi trenér
k němu pomůže. Byla jsem schopna
trénovat samostatně, ale přece jen
mi chybělo určité vedení a pomoc.
Trenér je pro mě úlevou. Také jsem
začala meditovat a spolupracovat
s českou psycholožkou.
Proč jste nezůstala na Floridě
a vrátila jste se do Česka?
Mám to v Americe ráda a chci tam
žít, mám tam také přítele, ale v době
pandemie mi došlo, že rodiče jsou
daleko. Trochu se mi stýskalo, navíc
brácha čeká s manželkou dítě, tak
jsem chtěla všechny vidět.
Jak jste cestovala z USA?
Letěla jsem do Frankfurtu a tam si
pro mě přijeli rodiče.
Dříve jste na turnaje jezdila autem,
abyste ušetřila, ale projevilo se to
na zdraví. Budete tedy letos létat?
Budu, a to z několika důvodů. První turnaj máme v Michiganu, pak je
Arizona, potom Kalifornie. To se autem objet nedá. Cestování autem, to
je velký nápor na tělo. Připravím se
tím akorát o možnost uhrát dobrý
výsledek. Nejsem typ, který po dvanácti hodinách v autě vyskočí a jde
hrát. Nebyla jsem v pohodě fyzicky
ani mentálně, měla jsem problémy

se zády a s rukou. Peníze holt budu
dávat do létání, nedá se nic dělat.
Začátkem roku jste jako divačka
navštívila dva turnaje LPGA na Floridě. Co jste viděla?
Že to není žádná věda. (smích) Viděla
jsem rozdíly v krátké hře a mentalitě. Dokud to jde, dokud chci a dokud
myslím, že na to mám, tak se budu
o LPGA pokoušet. Je také potřeba
mentálně dorůst. Když se nedaří, člověk se cítí sám a má pocit, že bojuje
proti zlým duchům. A to není dobře.
Co říkáte na stále rostoucí počet
Evropanek, které se pokoušejí prorazit v USA?
Nevadí mi to. Konkurenční prostředí vás líp připraví pro LPGA, kde se
s vámi nikdo mazlit nebude. Symetra Tour je přestupní stanice, kde
nikdo nechce zůstat.
Karolína Vlčková
Profesionálka, členka Symetra Tour
(3x Top 10), absolventka University
of Florida.
Narodila se 27. ledna 1993,
s golfem začala v deseti letech. Profesionálkou je od roku 2018. Bydliště:
Nouzov a Jupiter (Florida).
Nejnižší výsledek na kolo: 65 ran
(-7). Největší přednosti: driver, železa
na green. Nejoblíbenější hůl: putter.
Nejoblíbenější hřiště: Albatross, Rich
Harvest, Palos Verdes.
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Malebný i trochu drsný jihočeský Mnich
Jihočeská krajina dokáže vzít
za srdce. Lesy, rybníky, tůně,
potůčky a dech beroucí výhledy. A když se krajinou
umně vine osmnáct jamek,
je o skvělý zážitek postaráno.
Řeč je o Golfresortu Monachus u Nové Bystřice.
Alois Žatkuliak
Ještě nedávno hrozili experti historickým suchem, ale před naší
návštěvou se počasí razantně změnilo. Několikadenní vydatné deště
prověřily připravenost hřiště i lidí
kolem něj. A rozhodně mu neuškodily. Voda z nebes působila jako ona
blahodárná živá.
Vyzařuje energii
Hřiště se odělo do skoro až kýčovité zeleně, greeny připomínaly spíš
jemný samet. A to vše v kulisách
jedinečné krajiny a přírody České

Kuchyně potěší

Kanady, která působí malebně a tak
trochu drsně zároveň. Golf v takovém prostředí je vlastně bonusem.
Pak už jen stačí se na první jamce pořádně nadechnout a nasávat energii,
kterou tenhle kus krajiny vyzařuje.
Kochat se na Mnichu lze prakticky na každé jamce, ale přece jen,
jsme na golfu. Osmnáct jamek působí, jako by tady byly odjakživa. Ze
žlutých odpališť to dá dohromady
téměř šest kilometrů, což řadí hřiště mezi ta delší. Na místě jsou však

i přesnost a strategie. Snadno se můžete dostat do autu nebo do nehratelné pozice v lese. Na svou šanci číhají i bunkery, kterých jsme napočítali šestapadesát, stejně jako množství jezírek, rybníčků či potůčků.
Místní specialitou jsou osamocené balvany, tu a tam rozeseté po
fairwayích nebo v jejich blízkosti.
A totéž platí pro kamenné zídky,
které oddělují jednotlivé jamky. To
vše dotváří kulisu hřiště se zvláštním kouzlem.

Každá jamka je originál. Zahrajete
si dogleg s greenem ukrytým za lesem, jamku s průstřelem mezi stromy, třípar, na němž nejspíš budete
muset sáhnout po driveru, i pětipar
tak trochu s tajenkou druhé rány
přes kamennou zídku. Bez obav, nic
záludného tady nečíhá.
Finále na pětiparové osmnáctce
do mírného kopce prověří i kondici.
A pak se těšíte do klubovny, nebo
spíš do restaurace. Určitě nevynechejte. Místní kuchyně si vás získá.
Kachna s červeným zelím a dvěma

druhy knedlíků chutnala znamenitě.
Golfresort Monachus vedle osmnáctky nabízí ještě devítku, která byla prvním veřejným hřištěm,
na němž se dalo hrát i bez zelené
karty. Leckdy se o ní mluví jako
o akademii, ale blíží se spíše plnohodnotné devítce. Nedaleko za hranicemi pak leží Haugschlag se dvěma osmnáctijamkovými hřišti.
Ubytovat se lze v některé z vil
Amenity Resortu, pouhé tři kilometry od hřiště, kde dvě noci s třemi
dny golfu začínají na 5800 korun.
Na své si přijdou i milovníci cyklistiky, turistiky, rybaření či houbaření.

2x foto: Golf Resort Monachus

Grund Resort Golf & Ski: Hra, vánek i výhledy v Krkonoších

Pokud nemáte na léto a podzim ještě plný dovolenkový a víkendový
diář, doporučujeme návštěvu golfového hřiště v Mladých Bukách.
Hráči je oceňují zejména pro
nádherné výhledy na hřebeny Krkonoš, perfektně připravené fairwaye
i greeny a také osvěžující horský

vánek. Oázu relaxace a pohody
dokresluje útulný designový hotel
s bazénem, wellness a vyhledávanou restaurací, na jejímž jídelním
lístku nechybí sezonní ani regionální speciality.
Osmnáctka v Mladých Bukách se
může pochlubit jednou z nejkrás-

nějších vyhlídek v zemi. Golfový
areál je přímo pod Krkonošemi, na
úpatí jejich východní části. Vlevo se
tyčí masiv Černé hory a Světlé, v pozadí za nimi na pravé straně Sněžka.
Hřiště nabízí ze svého nejvyššího
bodu také skvělé výhledy na celé
Podkrkonoší.
Rozličné herní situace ocení
všichni golfisté. Hřiště má par 70
a je zajímavé i pro náročnost některých jamek. Nicméně lze tu
hrát i takzvaně na jistotu, a tak si
zde užije hráč s jakýmkoli handicapem. Hlavně jamky číslo 8, 12
a 14 jsou pro zkušené hráče výzvou.
Technickou hru oceníte především
na několika parech 3. Druhá devítka, která byla otevřena v roce 2009,
disponuje i vodními překážkami.
V Mladých Bukách si všichni užijí
klidnou hru v přírodě bez rušivých
elementů.

Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2020 !

Nejbližší větší město je Golčův
Jeníkov. Pět kilometrů odsud
leží hřiště Golf Clubu Spytice.
Má šest jamek, je neznormované, ale i tak má své kouzlo.
Antonín J. Grimm
Před devíti lety ho začal budovat
Zdeněk Cemper, který ve Spyticích
bydlí. „Byl to náhlý nápad, měli jsme

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

s turistikou a výlety, představuje
Grund Resort Golf & Ski ideální variantu. V jeho okolí se totiž nachází
mnoho turistických cílů. Kromě vyjížděk na koních či kolech můžete
podniknout výlet na Sněžku, Černou
horu, do Babiččina údolí, na zámek
v Ratibořicích, do ZOO Dvůr Králové
či Adršpašských a Teplických skal.
Více na www.grundresort.cz, kde
najdete i různé akční golfové a pobytové balíčky.		
PR

Hřiště, která (asi) neznáte
1. díl: SPYTICE

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

Areál Grund Resort Golf & Ski
má také vynikající zázemí včetně
moderního hotelu. Ten získal ocenění Stavba roku Královéhradeckého kraje a nabízí útulné designové
pokoje italských architektů a designérů, vyhlášenou restauraci, relaxační centrum s bazénem, vířivkou
i saunou, rozmanitými masážemi
i wellness procedurami.
Pro ty, kteří chtějí golf a nadstandardní zázemí hotelu zkombinovat

louku, oseli ji a čekali, co se stane,“
vypráví zakladatel.
Hřiště měří 1615 metrů z pánských odpališť, dámy hrají na 1424
metrů. Má par 22. Čtyři jamky jsou
pary 4, zbylé dvě pak pary 3.
Zaujme zejména úvod. Jednička
není vůbec nic lehkého. Muži hrají
dogleg na 370 metrů. Druhá rána na
malý green musí být velmi přesná.
Krásná je dvojka, mířící dolů, kde za
greenem rostou velké stromy.

Společným jmenovatelem všech
jamek jsou menší greeny a také husté roughy ve druhé polovině hřiště.
Klubovnu představuje malá chatka,
k dispozici je venkovní posezení.
„Letos nás čeká přesun šesté
jamky, a pokud bude energie, rozšíříme se na devět jamek. Celodenní
fee stojí sto korun, ale jestliže přijdete poprvé, neplatíte nic,“ dodává golfový srdcař Zdeněk Cemper.
www.gcspytice.cz
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Jiná Itálie: Ve stínu dolomitských štítů
Ostré štíty Dolomit, mírné
klima s více než třemi sty
slunečnými dny, vysokohorské pastviny, hluboká údolí, jezera i vinice. A také top
gastronomie, špičková vína,
německá preciznost mísící se
s italským šarmem doplněná
o spoustu historických památek. Češi už dávno objevili
kouzlo zimy v Jižním Tyrolsku,
tak co se tam vrátit i v letních
měsících? A nejen za golfem.
Antonín J. Grimm
Přehoupnout se přes Brennerský
průsmyk znamená i pocítit změnu
klimatu. Je tu rozhodně tepleji než
v rakouské části Alp, a to díky středomořskému vzduchu, který má ještě
sílu sem doproudit. V Jižním Tyrolsku
žije půl milionu obyvatel a zhruba
2500 z nich hraje golf. Ročně se ale
odehraje 60 tisíc kol díky turistům.
To je slušná vizitka tří jihotyrolských
osmnáctek a pěti devítek. Z centra
dění Bolzana jsou do hodiny jízdy
dosažitelná všechna hřiště.
Golf Club Carezza aneb horská
šelma, jak je uvedeno v názvu klubu, umí opravdu vycenit zuby. Hřiště se nachází v 1600 metrech nad
mořem, čili hrajete v podstatě na
vrcholu Sněžky. S kolegou ve flightu
se shodujeme, že nám to létá nějak
dále než obvykle... Horská devítka
je posazena na dojezdu sjezdovky,
proto se nedivte, že mezi fairwayemi budete míjet sloupy lanovky
a sněžná děla. Odpaliště osmé
jamky stojí hned vedle nástupu na
lanovku. Projít byť jen devítku vyžaduje kondici. Výstup na druhou,
a hlavně na nejvýše položenou pátou jamku je odměněn nádherným
výhledem na údolí lemované ostrými štíty Dolomit. Hra na sjezdovce
znamená, že často je míček všude,
jenom ne na rovné ploše. Zapomeňte na výsledek, vezměte si klidně jen
tři hole a pár míčků do kapsy a užijte
si výhledy na impozantní horské štíty a jihotyrolskou přírodu. Carezza
je nejstarší jihotyrolské hřiště, kde
se hrál golf již v roce 1904. V létě se
zde koná turnaj Alpský Iron Man na

Horské štíty Dolomit tvoří kulisu hry nejen na Golf Club Carezza
Foto: Antonín Jan Grimm

54 jamek, což může být velká výzva!
Golf Club St. Vigil Seis. Jestli
předchozí hřiště mělo převýšení, tak
St. Vigil Seis je chvílemi pro golfové
kamzíky. Začíná sice idylicky mírně
z kopce, od dvojky ale už mírně stoupá. Hodně zajímavá čtvrtá jamka, par
3, vede z kopce přes horský potok.
Nepřesně zahraný míček uvízne na
skále vpravo od greenu. Nohy dostanou zabrat při výstupu na druhou
devítku a vše graduje na patnácté
jamce. Tento par 3, dlouhý 183 metrů, drží rekord v celé Evropě! Jde
o jamku s největším výškovým rozdí-

lem. Ten činí 50 metrů a připadáte si,
jako když jdete odpalovat z patnáctipatrového domu. Dlouho stojíme
na odpališti a zíráme dolů na vzdálený green. Čím hrát? Sedmička je
nakonec správnou volbou. Pří jízdě
vřele doporučovanou buggynou ke
greenu pocítíte klesání 10 %. Hřiště leží těsně pod horským masivem
Schlern, takřka v jeho stínu.
Další pěkné horské hřiště, to je
Golf Club Petersberg. Leží v nadmořské výšce 1200 metrů a nemá
tak výrazná převýšení jako St. Vigil
Seis. Většinu jamek lemuje jehlična-

tý les, některé greeny v jeho těsné
blízkosti vyžadují precizní krátkou
hru. Hřiště měří jen 5371 metrů
z pánských odpališť a má zajímavější druhou devítku s třemi třípary.
Poslední z nich se hraje přes jezírko.
Nejnovějším jihotyrolským hřištěm se stal Golf Club Eppan. Nese
v podtitulu název Blue Monster jako
jeho slavnější jmenovec z Doralu na
Miami. Modré monstrum ale nemusí být až tak hrozivé. Jde o rovinatou devítku v údolí mezi vinicemi
a jablečnými sady, jen pár kilometrů
od Bolzana. Na hřišti nevadí žádné

Pro Jižní Tyrolsko netypicky rovinaté hřiště Golf Club Eppan
Foto: Antonín Jan Grimm

stromy, jeho boulovaté fairwaye
a rozlehlé greeny navozují spíše
linksový charakter, až netypický pro
Jižní Tyrolsko. Voda reálně hrozí na
pěti jamkách, ale s rozumem v hrsti
se dá hřiště obejít bez ztráty míčku.
V dalších letech se má otevřít druhá
devítka. Při cestě do Jižního Tyrolska bude pravděpodobně Bolzano
jedním z vašich cílů, tak proč si na
dvě hodiny nezahrát.
Ganischgerhof Mountain Resort
& SPA hotel představuje ideální
místo pro návštěvu jihotyrolských hřišť. Ve spa najdete vnitřní i venkovní sauny, páry a plavecký bazén. Kouzelné jsou ranní
a podvečerní výhledy z balkonů
i z terasy restaurace na růžovějící dolomitské vrcholy. Kvalitní jihotyrolskou gastronomii doplňují skvělá místní vína. K dispozici
jsou i elektrokola, v kopcovitých
terénech pomalu nutnost. Hosté
hotelu si mohou zakoupit kartu
Golf In, na kterou získají slevu
20 % na všech osmi jihotyrolských hřištích. Hotel také nabízí dopravu na hřiště Petersberg
a Carezza. V zimní sezoně je samozřejmostí shuttle k dolní stanici střediska Obereggen.
www.ganischger.com,
www.suedtirol.info/cs,
w w w.golf insuedt irol .it/de/
golfhotels/partnerhotels

Cesta do hlubin aneb 15. jamka par 3 na Golf Club St. Vigil Seis
Foto: Antonín Jan Grimm

Komentář k aktuální situaci

Příjemné hřiště sevřené lesy - Golf Club Petersberg
Foto: Antonín Jan Grimm

Překvapení na odpalištích, čerstvá jablka v GC St. Vigil Seis
Foto: Amara Zemplinerová

Všechna hřiště v Jižním Tyrolsku jsou nyní již otevřená
bez omezení. Neplatí žádné
jiné restrikce než kdekoli jinde
v Itálii, tedy dodržovat hygienická opatření, udržovat rozestupy a podobně. Je otevřeno více
než 90 % hotelů, všechny mají
předepsaná pravidla fungování
s maximálním ohledem a péčí
o zdraví hostů. Průjezd z Rakouska je rovněž bez omezení.
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Hickory testem hostivařské dvanáctky
šeností s historickými holemi bylo
především těžké odhadovat vzdálenost.
Brassie (přibližně 3 dřevo)
a mashie (5 železo) posílaly míčky
na zhruba 150 metrů, převážně
překvapivě rovně. Horší bylo odhadovat přesné rány do greenů. Šlo
však o trénink. Na greenech pak

nebyl problém zahrát dva putty.
Turnaje se zúčastnila i profesionálka Šideri Váňová. Také pro členku
hostivařského klubu to byla premiéra.
„Byla jsem až v šoku, jak dobře
jsem s tím hrála. Drajv je jiný, chce
to opravdu hrát lehce. Se svými holemi bych hřiště obešla lépe, ale

moc mě to bavilo a příště opět půjdu. A navíc ti neuvěřitelně oblečení
hráči,“ řekla nadšená Váňová.
Pokud budete mít chuť si hickory hole vyzkoušet, napište Jiřímu
Martinkovi z Hostivaře (prezident@
golfhostivar.cz). Po domluvě vám zapůjčí set holí. Více informací najdete
na www.hickorygolf.cz.

Dokonalé je nejen oblečení, ale i golfový vozík s proutěným košíkem
Foto: Antonín Jan Grimm

Rekordních 26 hráčů se zúčastnilo 13. ročníku Hickory turnaje
v pražské Hostivaři. A to na dvanácti jamkách, tedy třech nových, pro něž jsme měli jen slova uznání.
Antonín J. Grimm
Stylově oblečení pánové v pumpkách, v košilích s kravatou, v kloboucích nebo bekovkách, dámy
v šatech nebo v sukních s halenkou
à la 20. léta. Tak nastupovali hráči

s historickými holemi. Golfové noviny si hickorky vyzkoušely poprvé.
Zapůjčený set měl šest holí.
Putter, dřevo (neboli brassie) a železa nazývaná mashie, mashie niblick,
pitching niblick a niblick. Bez zku-

Stále rozšiřující se počet účastníků hostivařského Hickory turnaje. Přidáte se příště?
Foto: Antonín Jan Grimm

Oaks: Druhá devítka se otevírá
Vše směřuje k úspěšnému otevření
druhé devítky PGA National v Oaks
Prague v srpnu tohoto roku. V současnosti práce na jižní devítce postupují dle plánu.
Modelace bunkerů s pískem
na dvou posledních jamkách jsou
hotové, na jamkách 4 a 5 probíhá
poslední fáze přípravy cesty pro
golfové vozíky. Fairwaye se sečou
do finální podoby s cílem vymezit
jejich plochu. Pracuje se na pískování a tím pádem sjednocení všech
povrchů.

Ještě než se otevře celé 18jamkové hřiště, budou mít golfisté možnost zahrát si na nových jamkách
číslo 10, 11 a 12. První možností
pro vyzkoušení je členský turnaj
28. června a v červenci pak každý
týden od středy do čtvrtka budou
tyto jamky otevřeny pro všechny
golfisty.
V současnosti vede příjezdová
cesta do Oaks Prague provizorně
přes Chomutovice, ale nová hlavní
cesta bude otevřena již v červenci.
-op-

PLAY & STAY

Karlovarský kraj
Dovolená plná relaxu
Karlovarský kraj je světově proslulým krajem lázeňství a přírodních léčivých vod, které navrací
životní energii, posilují imunitu, omlazují tělo i ducha. Na dosah od historických lázeňských
měst se nacházejí moderní golfová hřiště. Toto spojení svým návštěvníkům umožňuje kombinaci
relaxace v lázních a skvělého golfového zážitku. Golf má v Karlovarském kraji více než stoletou
tradici, proto jsou západočeské lázně považovány za kolébku českého golfu. V současnosti si
můžete golf zahrát na 10 golfových hřištích, z toho 7 je 18 jamkových. Dopřejte si i vy pobyt
plný pohody ve zdejších hotelech. Odpoutejte se od starostí, načerpejte energii a vychutnejte si
golf na renomovaných hřištích Evropy, která jsou dějištěm jak amatérských, tak i profesionálních
turnajů. Nechte se okouzlit, rozmazlovat a překvapovat. Zažijte okamžiky, které se nezapomínají.

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

www.zivykraj.cz

www.golf-pass.cz

GOLF REZIDENCE
HOTEL EAGLE ****
• 2 osoby, 3 dny - Platnost do 30. 9. 2020
• 2 noci s bohatou snídaní v hotelu Eagle
• 1× Green Fee na hřišti
v Royal Golf Clubu Mariánské Lázně

• 1× Green Fee na hřišti v Golf Clubu Kynžvart
• parkoviště pro Váš vůz po dobu pobytu
Cena balíčku: 6 600 Kč (za 1 osobu 3 300 Kč)
Cena platí pro všední dny (o víkendu příplatek 1500 Kč)
Příplatek za jednolůžkový pokoj 500 Kč/noc.
Termín si rezervujete telefonicky +420 354 673 347
nebo na rezervace@hoteleagle.cz
Nevhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
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Dobří chlapi (nejen) z východu
Můj pohled
Antonín Ebr

G

olf je jen jeden a nezáleží,
zda ho hrajete v St Andrews,
nebo v poslední vesnici na okraji
Evropy. O této pravdě jsme se opět
přesvědčili při spanilé jízdě po východních Čechách.
Navštívili jsme čerstvě otevřenou
osmnáctku v Dolní Dobrouči a den
poté již devět let fungující devítku
v Nebeské Rybné. Obě místa pod
Orlickými horami dělí od sebe jen
30 kilometrů. Dva rozdílné světy?
Jen na první pohled.
Na novém hřišti nás očekával majitel a prezident Petr Kolář, který nebyl v dobrém rozpoložení. Přiznal, že
měl několik nepříjemných jednání
s ministerstvem životního prostředí
a také slyšel pár reakcí, které se mu
nelíbily. Vlastně měl pifku na úředníky z hlavního města a média. A kdo
že za ním přijel? Novináři z Prahy.
Složitější entrée jsme nemohli mít.
Pan Kolář je patriot a miluje místo, kde vybudoval fungující firmu,
kde byl čtyři roky úspěšným starostou, kde postavil tenisové kurty, a hlavně kde s rodinou vydupal
ze země golfové hřiště, které nemá
v Česku obdoby. A to umístěním
v krajině, bez zásadního vlivu civilizace, a především herní náročností.
O hřišti mluvil zakladatel jako
o svém dítěti. S láskou, ale také zaujatě a bez pochopení pro odlišný
názor. Na poslední jamce, kde jsem
neproměnil putt na birdie a prohrál
sázku, jsem nahlas řekl ve vtipu, co
si o hřišti myslím, ale ve skutečnosti to pravda nebyla. Majitel nejdříve
vytřeštil oči, ale pak se rozesmál. Nakonec jsme k sobě našli cestu.
Uvidíme, jak dlouho bude golfistům trvat, než si zvyknou na obtížné

hřiště, kde můžou na věky věků ztratit
mnoho míčků a třeba i sebevědomí.
Druhý den v Nebeské Rybné na
nás čekala půvabná veřejná devítka a člověk, který ji přivedl na svět,
Josef Jehlička. Vyprávěl, jak vznikalo
možná nejmenší znormovaná hřiště
vůbec, jak se vyhodnocují turnaje
v kostele a proč aut na první jamce
leží těsně za greenem na hřbitově.
Rovněž bojoval s ekology kvůli louce
u silnice a spolupracuje s nadšenými
Poláky, s nimiž si půjčuje stroje.
Mnoho golfistů se odvážilo ne-

Čeněk Lorenc

T

ak jako nespočet jiných životních situací, i mezinárodní golf
na českých hřištích letos zachraňují
ženy. Navíc na místech, která vyklidily mužské turnaje.
Červnový mezinárodní Women´s Golf Day se letos nekonal,
aspoň ne fakticky, snad jen virtuálně. Skutečné dámské dny golfu nastanou teprve s koncem léta.
Do Česka se vrací Ladies European Tour, obnovená právě včas
na to, aby se koncem prázdnin
(28.–30. srpna) mohlo konat Tipsport Czech Ladies Open v Berouně. Jako teprve třetí turnaj restarto-

Pssst! Už jsi to slyšel?

směle vstoupit na svůj první green
právě zde. Motto Nebeská brána ke
golfu je příznačné. A že tu mají i jamku, která měří pouhých 34 metrů?
No a? Nejspíš na ní, stejně jako my,
birdie nezahrajete. I to je golf. Golf
stejně důležitý jako na hřišti, které
třeba pořádá European Tour.
Petr Kolář i Josef Jehlička jsou
skvělé osobnosti. Každý jiný, ale oba
milující golf a hřiště, které vyrostlo pod jejich rukama. Víc takových
mužů a jejich rodin. Pak budeme jistě golfová velmoc.

Ne, četl!
Glosář aneb Co se (ne)stalo
Ostrý přístup
Až do 21. července nabízí Golf Resort Česká Lípa každé úterý od
18 do 19.30 uzavřený skupinový
trénink zdarma! Zájemcům bezplatně zapůjčí míče i hole. „V rámci dnů
otevřených dveří si může přijít kdokoliv zkusit tento sport,“ zní pozvánka. Takto velkorysé a dlouhodobé
pojetí otevřených dveří jsem za
poslední čtvrtstoletí nezažil. Pokud ani tato akce nenaláká několik
desítek nových golfistů, sním svou
kšiltovku a spolknu dřevěné týčko!

Nebeská Rybná s dominantou kostela
Foto: Čeněk Lorenc

Ženy dobývají území mužů
Forecaddie

www.vladimirbalcar.cz

vané sezony po Scottish a Women´s
British Open. Při letošní absenci
mužské European Tour, odvolané
z Albatrossu hned začátkem pandemie, půjde o největší golfovou událost roku.
Bohyně golfu by mohly cítit jistou satisfakci. Třeba proto, že v Berouně se šest let konal výhradně
mužský turnaj WGM Open, kde ženy
z principu hrát nemohly. Skončil
právě letos, respektive loňským posledním ročníkem.
Znamená to hezký špílec vyslaný
k mužům. Ti rovněž jako první hráli
na Karlštejně dokonce European
Tour, dávného roku 1997, ale po
nich nastalo dlouhé období prázdna, přerušené teprve loňskou premiérou Ladies European Tour. Stejnou, která se letos ukáže na dohled
od Karlova hradu, navíc na hřišti

postaveném stejným architektem,
Kanaďanem Lesem Furberem.
Jistě je shodou a také škodou
okolností, že na LET v Berouně bude
chybět amatérská špička Češek, tou
dobou už povolaných zpět ke studiím na americké univerzity. To se
holt musí překousnout, stejně jako
celá tahle divná sezona.
Druhým vpádem na někdejší
mužské teritorium bude Czech Ladies Challenge, přesunutá ze srpna
na září a z obsazeného Konopiště na
uvolněnou Zbraslav. Tam pro změnu letos skončila mužská Challenge
Tour. Dámská LET Access Series rovněž nemůže spoléhat na domácí
hráčky starší osmnácti let, usazené
v amerických lavicích. Ty mladší ale
doma budou a mohly by se ukázat.
Milé dívky a ženy, při letošním fatálním odpadnutí mužů je to na vás.

Odpočinek s golfem
Golfový

•

pobyt na dvě noci
s polopenzí

2 noci v hotelu
• 2x snídaně
• 2x večeře
• 2x 18 jamek

2 300,-/osoba*
Rezervace na e-mail:
hotelgolf-bitozeves@seznam.cz
*Pokoj musí být obsazen dvěma osobami

Prozření hvězdičky
Herečka Nikol Štíbrová pro jeden
magazín prozradila, že… „No dobře,
přiznávám, že i já jsem měla golf
zaškatulkovaný jako lehce snobský
sport. Navíc výbava přijde zhruba
nastejno jako ta na lyžování. Takže
jo. Kdy jdeme znova?“ Je neuvěřitelné, že ani třicet let po konci
bolševického útlaku golfu se majoritní společnost nedokáže na
tento sport dívat objektivně. Kolik
zpěváků, hereček a modelek ještě
musí prozřít a pochopit?
Horníci, kde jste?
Epidemie koronaviru v karvinských
dolech postihla 500 horníků. Hygienická stanice v Ostravě nařídila
společnosti OKD, aby nechala otestovat všechny své zaměstnance –
kromě těch z Golf Resortu Lipiny.
A je to tady. Důkaz, že golf je

oázou
uprostřed
nebezpečné
pouště. V Karviné zřejmě na greeny nechodí ani jeden horník. To by
se mělo změnit.
Zázrak ve Vinoři
K zavlažování nelze využít odpadní
vodu z koupelen a neprůmyslových
budov. Zákon nepočítá s její přeměnou na užitkovou, aby neohrožovala
podzemní vodu. K tomu je potřeba
nedostupné speciální povolení,
a tak je v Česku problém zavlažovat
třeba hřiště právě recyklovanou vodou. Resortu Twin Chapels v pražské Vinoři se podařil zázrak, neboť
kropí použitou vodou z nedaleké
čistírny odpadních vod, která má
údajně nejlepší parametry a je pro
závlahu vhodná.
Odchod mecenáše
Ve věku nedožitých 75 let zemřel
4. června po dlouhé a těžké nemoci podnikatel a dlouholetý mecenáš hokeje, motokrosu a golfu Aleš
Buksa. Tři ročníky turnaje European
Tour v Čeladné, které dotoval spolu se Stanislavem Prosem, ho podle
fundovaného odhadu stály několik desítek milionů korun. Když se
Buksy ptali, proč dává své peníze,
odpovídal, že sice mu za to nikdo
nepoděkuje, protože podnikatelský úspěch se tu neodpouští, ale že
golfisté budou na turnaje vzpomínat navěky. Tak jest.
Antonín Ebr

Česká Lípa z oblaků
Foto: GR Česká Lípa

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