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Událost roku: Ženy v srpnu v Berouně!
TIPSPORT CZECH LADIES OPEN SE HRAJE 28.–30. SRPNA
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Sleduj @golfovenoviny a vyhraj!
Klikni na sledovat
@golfovenoviny
na instagramu

ROGUE ŽELEZA
DÁMSKÁ 5-SW
PÁNSKÁ reg. 5-SW
PÁNSKÁ light 5-SW

ROGUE DRIVER
DÁMSKÝ/PÁNSKÝ

ROGUE HYBRID
DÁMSKÝ/PÁNSKÝ

12.449,-

NOVĚ4.999,OTEVŘENO
3.799,-

ROGUE FERVEJOVÉ DŘEVO
DÁMSKÉ/PÁNSKÉ

25.749,- 16.749,GOLF
HOUSE:
ČERNÝ MOST
8.499,7.699 ,6.399,-

Naše adresa: SKORKOVSKÁ 1511
198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST

Vše pro tvůj golf

300 m od Makra

a vyhraj!
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Pět z vás se může těšit na 12 míčků
TaylorMade TP5x
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze
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Beroun zve na vrchol sezony s elitou Evropy
Z Karlštejna, kam býval ženám částečně zapovězen vstup, se Tipsport
Czech Ladies Open přesouvá do
Berouna, kde dámy za šest let existence mužského turnaje WGM Open
rovněž hrát nemohly. Tentokrát
Ladies European Tour od 28. do 30.
srpna zachrání český golf s největší
událostí roku.
Tipsport Czech Ladies Open se zároveň mění z duálního podniku LET/
LET Access Series na plnohodnotný
status Ladies European Tour. Prize money se zvýšilo ze 120 000 na
200 000 eur. A hlavně půjde o první
letošní soutěž evropské dámské elity
na kontinentu mimo Británii, navíc
v obnovené sezoně, přerušené
v březnu kvůli pandemickému stavu.
Událost v Berouně následuje
bezprostředně po Ladies Scottish
Open, kde sezona restartuje, a hlavním šampionátem Women´s British
Open. Díky mimořádnému postavení v kalendáři lze očekávat nejlepší
možnou hráčskou účast ze zahraničí, již potvrzenou mnohými přihláškami zvučných jmen.
Zatímco na konkrétní složení české reprezentace bude nutno počkat
(počítá se s účastí dvanácti domácích hráček, z toho poloviny amatérek), mezi přihlášenými figurují velká
jména v čele s obhájkyní karlštejnského titulu Carly Booth ze Skotska.
Do Česka se vrátí po startu na LET
u Plzně také jihoafrická hvězda Lee-Anne Pace, která má vítězství jak
z Evropy, tak z americké LPGA .
Pro Beroun GC a jeho hřiště pů-

V Berouně bude také obhájkyně titulu Carly Booth
Foto: Zdeněk Sluka

jde o premiéru turnaje na nejvyšší
evropské úrovni. Dosud se tu konaly jen exhibiční akce Canon Pro Golf
Series, které navštívili například
Colin Montgomerie, Paul McGinley
nebo Oliver Fisher. Ředitel berounského resortu Vojtěch Matějček
má ovšem zkušenosti s pořádáním

mužské European Tour na Karlštejně z roku 1997.
„Jsem velmi rád, že po měsících
nejistoty, způsobené globální zdravotní situací, můžeme ohlásit návrat
jak českého turnaje, tak celé Ladies
European Tour. Akce proběhne
s opatřeními na ochranu zdraví

všech zúčastněných podle norem
našich i LET. Stoprocentní bezpečnost je pro nás prioritou,“ řekl promotér Luboš Koželuh.
Tipsport Czech Ladies Open
začne cvičnými koly v týdnu od
24. srpna. Ve středu 26. srpna se
hraje Pro-Am, čtvrtek 27. srpna

Hodnotná náhrada
Tipsport Czech Ladies Open nahradí neuskutečněný 7. ročník WGM
Open, který promotér Pavel Suchánek v Berouně letos za poměrně
dramatických okolností odpískal.
Především však zastoupí mužské
turnaje European Tour a Challenge
Tour, které byly zrušeny hned na začátku koronavirové pandemie. Jde
o skutečný vrchol golfové sezony,

Laťka
je vysoko

a pokud existuje logika směrem
k divákům, tak by měly fairwaye
lemovat tisícovky golfu chtivých
fanoušků. „Diváci jsou na konci
prázdnin srdečně zváni. Bude o ně
postaráno a turnaj se uskuteční
podle všech pravidel a požadavků
na pořádání sportovních akcí,“ uvedl
promotér Luboš Koželuh. Detaily
najdete na www.czechladiesopen.cz

Berounské hřiště čeká velká premiéra
Foto: Beroun GC

Dvanáctka zlobí

NEMŮŽETE NA JIH
JEĎTE NA

Hřiště Beroun GC ve své jedenáctileté historii nikdy nebylo v lepší
kondici. Greenkeeper Martin Šindler již několik týdnů ladí detaily, nestříhá roughy a jedinou jeho
vážnou starostí je green dvanácté
jamky.
„Na jaře jsme ho dostali do dobré pohody, ale na začátku léta opět
začala kvalita jít dolů,“ přiznal v půlce července zkušený greenkeeper
s tím, že pozvaní odborníci greenu
spíše uškodili, než aby ho vylepšili.
Ve hře je tak stále možnost využít
náhradní green.
„Je pravda, že green pod třinác-

S rodinou

www.golfsever.cz
Plánujete víkend, či dovolenou na golfu?
Využijte naší zvýhodněnou nabídku balíčku fee Golf Sever
Ubytování naleznete na stránkách jednotlivých resortů
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bude patřit poslednímu cvičnému
kolu a od pátku 28. srpna odstartuje třídenní herní program Tipsport
Czech Ladies Open 2020. Finálové kolo by se mělo dohrát v neděli
30. srpna do 14 hodin jak kvůli televiznímu přenosu, tak pro komfortní
návrat diváků domů.

tým odpalištěm je prakticky připravený ke hře. Stále však upřednostňujeme variantu, že se bude hrát na
stávající green,“ přiznal Šindler.
Z jakých odpališť se budou jednotlivé jamky hrát, to určí ředitel
turnaje Joao Pinto při osobní návštěvě začátkem srpna. Na některých jamkách lze jít z nejvzdálenějších bílých odpališť, ale stejně jako
na Karlštejně se mohou dostat do
hry i nejbližší červené. Například na
pětiparové sedmé jamce lze útočit
přes jezero na eagle a podle odpališť se může hrát coby par 5, ale také
jako par 4.

Osmnáctijamkové hřiště Beroun
GC bylo otevřeno v roce 2009. Architektem je kanadský designér
Les Furber, který je podepsán i pod
osmnáctkou na Karlštejně. To potvrzuje mimo jiné fakt, že na obou
hřištích najdete jako jeho podpis
dvojgreen. V Berouně je 70 bunkerů
a čtyři umělá jezera.
Co o hřišti říkají profesionálové? „Musíte se zde vypořádat s poměrně velkým převýšením a svou
roli tu může hrát i fyzická kondice.
Hřiště vás však většinou odmění za
dobrou ránu a zbytečně netrestá ty
špatné,“ tvrdí Petr Skopový.
Ondřej Lébl s kolegou víceméně
souhlasí. „Za neobtížnější považuji pátou jamku, přestože se jedná
o par 5. Z bílých odpališť musíte být
hodně přesní, abyste relativně úzkou fairway trefili,“ myslí si Lébl.
Čech, žijící ve Spojených státech, Gordan Brixi, vidí úskalí hřiště
především v course managementu.
„Pokud máte jasnou strategii a zvolíte dobrou taktiku a hůl, máte velkou šanci na dobrý výsledek,“ myslí
si mladý amatér.
Resort viděl při soubojích profesionálů i kuriózní situace. Bulhar
Ljubomir Kostov při turnaji WGM
Open trefil terasu za závěrečnou
jamkou a míček skončil až v restauraci pod nohama vyděšených číšníků. Kostov musel hrát z fairwaye
další úder, neboť terasa se už nachází v autu.
Slovák Adam Puchmelter se málem utopil v jezeře u sedmé jamky,
kam zapadl až po prsa, a Petr Nič
při jeho záchraně zajel do vody
alespoň po kolena. Oba vyvázli bez
větší úhony. A co předvedou elitní
profesionálky?
Stranu připravili
Čeněk Lorenc a Antonín Ebr

3

Dobrý. OK. Něco se děje. Bacha!
Pomohlo mi, že jsem přijel psychicky odpočatý od rodiny, která mě neustále na dálku podporovala. Chci
jí za to moc poděkovat, stejně jako
partnerům, v čele s Geum Technology. Měl jsem jejich báječný vozík
a caddieho jsem nepotřeboval.

Nejlepší výsledek hráče s českou vlajkou v historii PGA European Tour. To byl historický počin, který zaznamenal ve třetím červencovém týdnu Ondřej LIESER. Profesionál se dělil
o 13. místo na Adamstalu, a navíc zahrál hole-in-one!
Čeněk Lorenc
Byly to dva týdny, na které se nezapomene. European Tour se po nuceném přerušení znovu rozběhla dvěma rakouskými turnaji, které sdílela
s Challenge Tour. Nejprve na Austrian Open v Atzenbruggu obsadil Lieser dělené 44. místo v paru
(72-68-76-72), vyhrál Skot Marc Warren s minus 13. Týden poté v Adamstalu na Euram Bank Open to už bylo
7 pod par (65-73-67-68), když si titul
odvezl Francouz Joel Stalter (-14).
Český profesionál i tak zůstal při
zemi.
Jak se vám povedlo uspět, když
jste byl čtyři měsíce bez turnajů?
Byla to taková docela zmatená situace. Cítíte šanci, ale nevíte, co
můžete čekat. Těžší bylo první hřiště v Atzenbruggu, asi o kilometr
delší než Adamstal, který je sice
kvůli horskému profilu náročný fyzicky, ale mám tam celkem nahráno.
Vím, že když míč dostanu do hry, tak
je to pak otázka přesnosti s wedgí.
Kdežto v Atzenbruggu se hrály dru-

hé rány i poměrně dlouhými železy.
První dva dny bylo 35 stupňů a míče
docela běhaly, ale pak se rozpršelo
a ochladilo na patnáct a v těch podmínkách se ukázalo, jak je vlastně
hřiště dlouhé. V prvním kole jsem
mohl klidně zahrát 85 ran. Když máte
trefené čtyři fairwaye a šest greenů
za kolo, byl to zázrak dojít v paru. Měl
jsem neskutečné záchrany.
Jel jste do Rakouska s cílem projít
vždy cutem?
Nechci, aby to znělo nabubřele, ale
cut jako cíl, to mě nezajímá. Chci
hrát čtyři kola, a co nejlíp to půjde.
Napoprvé to bylo úvodní kolo
v paru, a pak jste se o čtyři rány
zlepšil. Čím to?
To mě taky zajímalo, jak dopadne
druhé kolo. A bylo to nečekaně dobře. Na první devítce jsem měl čtyři
birdie za sebou. Po prvním si říkám:
Dobrý. Po druhém: OK. Po třetím –
něco se děje. A po čtvrtém, kdy jsem
dal asi desetimetrový putt – bacha,
to už je slušný vláček.

Ondřej Lieser dobyl European Tour bez
caddieho, s vozíkem Geum
Foto: Instagram

Bylo to snazší proto, že šlo o duální
turnaje s Challenge Tour, kde jste
možná necítil takový tlak a atmosféru, patřící k čisté European Tour?
Bylo příjemné, když jsem se třeba
potkal s Finem Välimäkim, s kterým
se znám z ProGolf Tour – a dnes je
už vítězem turnaje European Tour.

A co Adamstal a hole-in-one v prvním kole?
Startovali jsme ve tři odpoledne,
greeny už byly rozšlapané. Po jedenácté jamce říkám spoluhráči, že to
budeme muset holt cpát blíž k tyči.
Načež přišla tříparová dvanáctka.
Sto osmnáct metrů, wedge padesát
dvojka, šipka asi na dvacet centimetrů od jamky, a šup dovnitř. Šel jsem
na minus tři, ale nerozhodilo mě to.
Ani nebylo co. Na jamce nebyla za
eso vypsána žádná prémie a kvůli
zdravotním opatřením mi nikdo ani
nepodal ruku. (smích) Hned ve druhém kole se ukázala nevyhranost.
Měl jsem třicet osm puttů.
Nemrzí vás, že European Tour si
v blízké době už nezahrajete, když
vás čekají Challenge Tour nebo
ProGolf Tour?
Ne. Beru každý turnaj stejně. Pojedu na ProGolf Tour do Polska,
na Challenge do Severního Irska.
A hlavně vím, že je pořád na čem
dělat.

První, aspoň
jeden den
Na celkové prvenství sice Stanislav Matuš při Euram Bank Open
v Adamstalu nedosáhl, ale nikdo mu
už neodpáře, že jako první český
hráč vedl turnaj European Tour, byť
duální s Challenge Tour.
V den, kdy Ondřej Lieser na cestě ke konečnému 13. místu zahrál
65 (-5), byl Matuš ještě o dvě rány
lepší. Bezchybná skórkarta ukázala
63 úderů se sedmi birdie. Po turnaji
Challenge Tour v Anglii 2018, kde
byl ve vedení po prvním a třetím
kole, se Matuš dostal na dělenou
první příčku také v nejvyšší lize.
„Jsem rád, že jsem zpátky
v Adamstalu, kde to mám moc rád.
Předtím na Austrian Open se mi
nedařilo,“ komentoval Matuš pro
European Tour svou pozici ve srovnání s turnajem, kde po výsledcích
72–74 neprošel cutem.
„Rád tvaruji rány, a to přesně na
Adamstalu potřebujete. Dobře jsem
četl greeny, na první devítce jsem
měl deset puttů. Co víc si přát? Sice
jsem netrefoval dobře míče v tréninku, ale před startem jsem si jen tak
prošel hřiště, abych nasál atmosféru,
a to mi také pomohlo,“ dodal Matuš.
V dalších kolech se zhoršoval na
71, 74 a 76 ran, což znamenalo dělené 61. místo z 65 hráčů, kteří prošli
cutem. I tak si ale Matuš mohl říct –
byl jsem první. Aspoň jeden den. -čl-

Profesionální mistryně na rány Kateřina Vlašínová
Foto: Zdeněk Sluka

Úspěch po nepříčetnosti
Po dlouhé nucené pauze se Kateřina Vlašínová rozehrávala pomalu,
ale její třetí domácí start stál za to.
V domácím Slavkově se stala mistryní české PGA na rány a byla druhá
v absolutním pořadí, jen ránu za vítězným Michalem Pospíšilem.
Ještě než hráčka druhé evropské
série LET Access stačila naskočit
do turnajů, přišla epidemie a nucená stopka. Absolventka univerzity
Old Dominion ve Virginii ji využila
k novému studiu, on-line titulu MBA
v marketingu a reklamě. „Neměla
jsem proto v přestávce tolik času
k tréninku, jak bych si přála,“ vysvětlila 25letá hráčka, která začala
dvakrát děleným dvacátým místem.
Nejprve to bylo kolo na profiturnaji Roberta Schovánka v Lázních
Bohdaneč za 76 ran, a pak rovněž
jediné kolo na české PGA v Kácově,
tentokrát za 77.
„Bohdaneč byl spíš takový sranda turnaj. Na Kácov jsem se těšila,
nikdy předtím jsem tam nehrála.
Před turnajovým kolem na River
a Meadows začala Bára Barcalová
z PGAC spekulovat, že z modrých

odpališť to budou mít ženské oproti chlapům moc krátké, a většina
dámských odpališť se druhý den
přesunula na místo žlutých. Délkově to nevadilo, ale když už si nacvičíte tamní velká převýšení, tak máte
problém. Po sedmi jamkách jsem
byla na plus sedmi. Pak jsem začala
hrát, ale byla jsem trochu nepříčetná,“ vysvětlila Vlašínová.
Při Stroke Play Championship na
domácím hřišti už hrála 66 a 70 ran.
Po prvním kole ztrácela ránu na
Tomáše Becka a po finále totéž na
Pospíšila, s nímž šla. „Měla jsem pomalejší začátek, neskórovala jsem,
až potom přišlo osm birdie,“ řekla
k úvodnímu kolu. V tom druhém se
zbláznil Pospíšil s minus šesti po
sedmi jamkách. Přesto i na druhé
devítce bylo o co hrát a skončilo to
těsně.
Vlašínová nyní vyhlíží start na
Tipsport Czech Ladies Open, kam
by měla dostat pozvánku. „Doufám
v ni. Musím pak hřiště pořádně natrénovat, dosud jsem tam byla jen
jako caddie,“ uložila si hlavní úkol
před srpnovým turnajem.
-člWobenzym vizual leto 2020 164x230 CZ.indd 1
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Svobodné Hamry slavily 25 let
Patří mezi první porevoluční počiny v Česku. Malebná
devítka Golf & Country Club
Svobodné Hamry v meandrech řeky Chrudimky byla
svědkem oslav 25 let od vzniku zdejšího klubu.
Antonín Ebr
Otcem myšlenky hřiště byl Ferdinand Peroutka (79), synovec slavného novináře, jehož rodina zde
v rámci restituce získala pozemky.
Ještě předtím, než současní i bývalí členové zavzpomínali 11. července v klubovně na uplynulé roky,
odehráli za vytrvalého deště turnaj
na devět jamek, kdy k vyrovnání místo handicapu sloužil počet let strávených v klubu. Vítězem se stal Zdeněk Štěpánek, který v něm působí
24 let, a v sobotu přinesl 44 ran.
„Všichni účastníci oslav měli
možnost prolistovat tři díly kroniky,
kterou pečlivě po dobu trvání klubu
vede jeho zakladatel a dnes čestný
prezident Ferdinand Peroutka,“ prozradil jeho syn a současný šéf klubu
Jan Peroutka.
Rodina a zakládající členové klubu postavili hřiště vlastníma rukama. „V roce 1995 napsal Ferdinand
do místních novin článek, ve kterém
pozval zájemce o golf na setkání. Ti
založili klub a hned se pustili do budování areálu. Výstavba byla financována výhradně z prostředků členů a darů příznivců. Vše na začátku
vznikalo brigádnickou prací členů,“ vzpomíná prezident a dodává:
„vše je také majetkem zapsaného
spolku. Členové tak mají jiný vztah
ke hřišti než tam, kde hřiště patří
jednomu investorovi.“
První míčky zde létaly vzduchem
již v roce 1994, kdy se pět pražských hráčů v čele s Ferdinandem
přesvědčilo, že zde je to pravé místo pro golf. Mimochodem, jde o první golfový klub v Pardubickém kraji
a čtrnáctý v Česku.

Povedený Golf Week
Dvoudenní turnaj s tréninkovým
kolem, společenský večer s tombolou a trouble shotem, finanční výtěžek na podporu mladých hráčů,
ohňostroj. Tak vypadal premiérový
Golf Week v Beroun Golf Clubu.
„Inspirovali jsme se v zahraničí,
u našich partnerů ve Slovinsku a Izraeli. Pozvali jsme partnery klubu
i potenciální členy. Bohužel kvůli koronavirovým restrikcím jsme nemohli
přivítat zahraniční hosty, ale přesto se
premiérový ročník povedl,“ řekl prezident klubu Vojtěch Matějček.
Fond na podporu juniorských
týmů a dětí, který klub založil loni,
získal 80 000 Kč, hlavně díky příspěvku společnosti WERO a aukci obrazu.
„Podpora jde dětem, jejichž rodiče si
nemohou dovolit u nás členství,“ doplnil prezident Beroun GC.
-až-

Malebná devítka láká na golf již 21 let
Foto: GCCSH

Devítijamkové hřiště par 36
o délce 2976 metrů bylo otevřeno
v roce 1999 a v roce 2011 bylo vylepšeno do dnešní podoby. Vyrostlo
i tréninkové centrum mládeže, jehož odchovanci získali titul na mistrovství do šestnácti let. Mužský tým
postoupil do extraligy. „Je krásné
vidět, jak ti, kteří zde jako malí bě-

hali kolem klubovny, dnes patří do
české golfové špičky,“ libuje si Jan
Peroutka.
Neznám člověka, který by ze Svobodných Hamrů odjížděl se špatnou
náladou. Z hřiště i samotných členů
klubu totiž vyzařuje pozitivní energie. Snad je to právě tím, že tu každý
kámen prošel rukama hráčů.

Členové si zavzpomínali
Foto: GCCSH

Noviny z června 1995
Foto: GCCSH

Devět pravd o golfu: Pomáhá ekonomice
6. díl

Výsledky, medaile a žebříčky nejsou jedinými měřítky sportu. Golf
prokazuje rovněž svoji hodnotu pro
ekonomický vývoj. A to mnohem významněji, než se dříve odhadovalo.
V roce 2015 se golf stal prvním

sportem, který provedl studii k určení důležitosti sportu v rámci ekonomiky a k formování budoucích
vztahů se státem. Nezávislý britský
průzkum tak mimo jiné zjistil, že
tamní golfisté utratili v roce 2014
celkem 4,3 miliard liber, což činilo
14 % všech výdajů na sport. To ve
výsledku přineslo 990 milionů liber
zaplacených na daních.
Hrubá přidaná hodnota golfu,
měřeno mzdami a ziskem v rámci ekonomiky, byla vypočítána na
dvě miliardy liber, což je 7 % hrubé
přidané hodnoty celého britského
sportu. Z průzkumu vyplynulo, že
golfový průmysl ve Velké Británii
zaměstnává 74 480 lidí. Obrat britského golfového průmyslu se již

v roce 2014 odhadoval až na 10,3 miliardy liber.
V roce 2016 se pokusili o obdobný přístup k určení hodnoty golfu
v USA . Průzkum spočítal, že americká golfová ekonomika vytvořila
hodnotu 84 miliard USD ve zboží
a službách. Z toho 49 miliard přímo
(provoz zařízení, investice do hřišť,
hráčské potřeby, turnaje a charita), 39 miliard v rámci investic do
realit a cestovního ruchu. Na charitativní účely přispěl golf částkou
3,9 miliard USD. Celkový hospodářský přínos golfového odvětví pro
americkou ekonomiku v tom roce
činil 191,9 miliard a pomáhal zajistit
zaměstnání pro 1,9 milionů lidí.
Bavsegolfem.cz
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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

uP
y

rah

+420 777 858 655

www.golfmolitorov.cz


•

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

Dění ve zkratce
Tři ze čtyř titulů z mezinárodního
mistrovství juniorů na Dýšině připadly domácím: zvítězili Václav Tichý s -4 (dorostenci), Sára Kousková
s -4 (juniorky) a Denisa Vodičková
s +1 (dorostenky), jen mezi juniory
vyhrál Slovák Lukáš Zušťák… Rovněž na Dýšině o dva týdny dříve při
Czech Golf Amateur Tour vyhráli
Tichý s +1 (Hodkovičky) a Kousková
s minus1 (Prague City Golf)… Mezinárodními mistry MID-amatérů na
Černém Mostě se stali Radek Kohout (+7) a Silvie Dittertová (+20)…
Prezident ČGF Zdeněk Kodejš navrhl jako svého nástupce v roce
2021 Pavla Viduru, člena právní komise, při konferenci, která se uskutečnila více než o tři měsíce později kvůli pandemii… Do pražského
hotelu Step přijelo málo delegátů,
řádná konference nebyla usnášení
schopná a podle stanov byla vzápětí
svolána náhradní konference, platná bez ohledu na počet delegátů.
Schválen byl přebytkový rozpočet
s plánovanými příjmy 43 622 000 Kč
a náklady 42 301 000 Kč… Do projektu Se školou na golf je letos zapojeno prostřednictvím 46 klubů
již 116 škol, v deseti se golf přímo
vyučuje jako nepovinný předmět…
Vyloučeny z ČGF byly kvůli neplacení příspěvků Golf Club Zdiměřice a Chilli Golf Club. ČGF sdružuje
183 subjektů (124 klubů + 59 přidružených)... Třetí turnaj Czech
PRO-AM Teaching Tour na hřišti
Panorama Kácov vyhrál profesionál
Petr Nič s 68 (-4). Předtím zvítězil též
na mistrovství v Berouně.
-GN-
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Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
1

Charita pro Bublinky

6

23

Nadační fond Pink Bubble zve na 9. ročník
dobročinného turnaje PINK BUBBLE CHARITY
GOLF CHALLENGE, pořádaný v privátním Beroun GC pod záštitou klubového prezidenta
Vojtěcha Matějčka a viceprezidenta Michala
Tůmy. Letošním termínem je pátek 11. září.
Je čas se pořádně nadechnout, začít si dělat
radost a znovu plnit sny své i těch kolem nás.
Golfoví partneři se stávají podporovateli Bublinek, lidí od 11 do 30 let s onkologickým onemocněním. Veškeré peníze z turnaje putují na
jejich ozdravně-relaxační projekty.
Další informace na www.pinkbubble.cz
a bublina@pinkbubble.cz.

1

6
2,5

2

4

Náhradou za zrušený dubnový
termín úvodního turnaje Czech
PRO-AM Teaching Tour ve Mstěticích je 17. srpen. Tradičně
v pondělí se hraje open tour, kde
se spolu utkávají učící profesionálové, učňové PGAC i výkonnostní amatéři, a to jak v oddělených kategoriích, tak ve společné
týmové.
Více o turnaji ve Mstěticích včetně možnosti přihlášení a propozic
najdete na www.czechproam.cz

7

2

Partner vydání
Ideální partner pro vaši hru.

2

Zahrajte si
o Thajsko

Série Touch of Thailand 2020, pořádaná YARO, s. r o., ve spolupráci s Tourism
Authority of Thailand, pokračuje po
dvou úvodních turnajích až do konce
léta. Termíny: 31. 7. Pyšely, 17. 8. Ypsilon, 31. 8. Penati – Heritage, 17. 9.
Kácov. Hlavní cenou je pobyt leden
až únor 2021 v Thajsku v pětihvězdičkovém hotelu, s pěti green fee včetně letenky. Cena se losuje mezi vítězi
hlavních kategorií uvedených turnajů.
Dalšími cenami jsou vouchery na pobyt v Thajsku (bez letenky, bez golfu).
Cena hracího místa je 3500 Kč bez DPH
(green fee, poplatek za účast v sérii).
Hráči mají zajištěný celodenní catering, degustaci nápojů, doprovodný
program, informační servis a partnerské výhody.

4

3

Noční turnaj

Tradiční noční turnaj Permoník pořádá
GC Grosshof v pátek 14. srpna. Sraz je
v klubovně ve 20 hodin. Přihlášky účastníků u Petra Rady: telefon 777 633 353,
e-mail rada@brodwey.cz

Odpočinek na Kaskádě

Přijďte si odpočinout od ruchu velkoměsta a načerpat novou energii.
Hotel Kaskáda je harmonicky zasazen do okolní přírody, poblíž CHKO
Moravského krasu. Hotelové apartmány jsou kaskádovitě uspořádány na
dvou protilehlých stranách. Jednu z nich tvoří krásy golfového hřiště, a tu
druhou stylové bungalovy. Hotel disponuje velkokapacitní konferenční
místností, wellness centrem a bowlingovou dráhou.
Více na www.tmrhotels.com

5

Hradec: Kemp a Trackman

7

Nový SEAT Tarraco

Příměstský dětský kemp v Park Golfu v Hradci Králové se
koná od 24. do 28. srpna, denně od 8.00 do 17.00 hodin.
Dopřejte dětem pohyb na čerstvém vzduchu a skvělé zážitky. Účastnit se mohou nejen golfisté, ale i úplní začátečníci.
Program kromě hry a etikety zahrnuje silový a kondiční trénink, každodenní rozcvičku, jógu, mobilitu, soutěže a hodinu
angličtiny denně.
Park Golf Hradec Králové rovněž nabízí k využití přístroj
TrackMan, a to na drivingu, puttingu nebo chippingu. Je
skvělé ihned vidět analýzu vašeho švihu během tréninku.
Trackman je ideální pro nadšence, kteří se chtějí vzdělávat
a testovat jednotlivé údery. Dorazte a vyzkoušejte, co vše
TrackMan umí.
www.parkgolf.cz

Open Tour v Pyšelích

Šestý turnaj otevřené série Sport and Leisure Golf Tour se koná ve čtvrtek
6. srpna na Loretě Pyšely. Soutěží se ve třech handicapových kategoriích, určených počtem účastníků. První tři místa, stejně jako vítězové vložených soutěží Longest drive a Nearest to Pin, získávají věcné ceny od Crystalexu, Pilsner
Urquell, vinařství Reisten a dalších partnerů. Předchozí dva turnaje v Hluboké
nad Vltavou a na Karlštejně (druhý pod
záštitou JiPet Solutions) měly charitativní cíl, finanční pomoc Domovu sv.
Linharta v jihočeských Chelčicích. Celkový výtěžek více než 33 000 korun,
získaný především z dražby uměleckých předmětů z dílen klientů domova,
umožnil pořádání benefičního večera
k desátému výročí založení instituce. Večer se koná v pondělí 17. srpna
od 18.00 hodin na zámku Kratochvíle. Všichni přátelé a příznivci domova
i golfu jsou na něj zváni.

EARLY BIRD

20. 9. 2020 si můžete ve 2–3členných týmech nebo
jako jednotlivci užít atraktivní spojení tří disciplín:
běh, kolo, golf.
www.Golf-Triathlon.cz

COME AND PLAY
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S učiteli
ve Mstěticích

3 900 Kč
Rádi si na golf přivstanete? Během
letních prázdnin u nás můžete
startovat již od 7:30 do 7:50 hodin.
18 jamek hrajeme za 500 Kč
v týdnu a 700 Kč o víkendech!

www.golfpodebrady.cz

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

GOLFOVÝ SHOP
NA GOLF HŘIŠTI ZBRASLAV
15 min z centra Prahy

1000 m2

nový e-shop

IMGOLF.CZ
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Oaks Prague otevírá kompletně znormovaný
v tomto směru dává různá doporučení.
„Indexaci jamek a přidělování
hendikepových ran na jednotlivých
jamkách si ve finále hřiště nastavuje

samo. My vydáme jen doporučení,
které se ovšem opírá jak o naměřené faktory obtížnosti, tak i o metodiku příslušného hendikepového
systému,“ připomíná Marek Hamata.

Nedílnou součástí jsou laserové dálkoměry i obyčejné počítání kroků
Foto: Antonín Jan Grimm

Před srpnovým otevřením
druhých devíti jamek na
18jamkovém hřišti PGA National v Oaks Prague bylo třeba dokončit množství prací
včetně normování. Golfové
noviny byly u toho.
Antonín J. Grimm
Hendikepová a normovací komise
STK ČGF ve složení Dalibor Procházka, Marek Hamata a Petr Vávrů tvoří
tým s mnohaletými zkušenostmi.
„Nebývá běžné, že od hřiště dostaneme detailní plán zaměření jamek,
tak jako na PGA National. Přesto
provádíme vlastní kontrolní měření.
Navíc toho měříme mnohem víc než
jen samotnou délku jamky. Pomocí
laserů dopadové zóny pro scratch
a bogey hráče, šířky fairwayí, převýšení, procházíme komplet greeny
a bunkery, prostě hřiště zmapujeme
komplexně. Pomáhá i jednoduché
krokování vzdáleností,“ vysvětluje
Dalibor Procházka.

Jamka? I hodina!

Strop 10 let

Normovači se sejdou na konci každé jamky a následuje laikům nesrozumitelný vodopád čísel, zkratek
a slangu, který se po vzájemné shodě zapíše do tabulek.
Proces normování osmnácti
jamek zabere přibližně osm až devět hodin.
„Pokud jde o jednoduchý par 3,
tak to odsýpá. Pokud má jamka vícero herních variant pro scratch
a bogey hráče, doglegy, převýšení
a hodně překážek, tak to může zabrat třeba i hodinu,“ doplňuje Procházka.
Sesbírané množství dat zpracuje
software. Výstupem je nastavený
course rating a slope rating hřiště.
Jde o objektivně změřené parametry, podpořené zkušeností normovačů. Více než 90 % normy ovlivňuje
hodnota délky jamky, respektive
hřiště. „Pokud by po nás přišel jiný
tým a hřiště samostatně znormoval,
bude tu minimálně 95 % shody,“
říká Vávrů.

První zkušenosti začali normovači
nabírat v roce 1998 od švédských
kolegů, kteří normovali tehdejší
čtyři 18jamková hřiště. Do roku
2000, kdy začal platit jednotný systém EGA, pak domácí experti sami
znormovali ostatní hřiště.
Každé hřiště musí být přenormováno minimálně jednou za deset let,
u nových hřišť se doporučuje kratší
doba.
„Normujeme převážně ve třech.
Každé dva roky se konají mezinárodní semináře, kde si evropští
normovači vyměňují zkušenosti.
V týmovém porovnávání, které je
založené na normování několika
místních jamek, jsme s kolegy často mezi prvními třemi,“ doplňuje
s úsměvem Dalibor Procházka.
Doporučený index
Součástí normování je i stanovení indexů (obtížnosti) jamek. To už
ale není přísně exaktní záležitost,
protože každý hendikepový systém

Množství údajů se po každé jamce zapisuje do tabulek
Foto: Antonín Jan Grimm

Hřiště, které (asi) neznáte
Díl II: Oleška Košťálov
Pokud se chystáte na golf do
Semil, co si přidat deset kilometrů cesty a objevit malé
hřiště Oleška Košťálov?
Antonín J. Grimm
Šestijamkové neznormované hřiště měří 745 metrů. Všechny jamky
jsou třípary.
„Před šestnácti lety tu byla louka, a já ji začal sekat. Pod pozemkem
vede plynovod, nad ním vysoké
napětí, a navíc je celá oblast v záplavovém území, nic se zde stavět
nedalo. A pak mi semilští golfisté
navrhli, když to mám tak pěkně posekané, ať tu udělám hřiště,“ říká
Ivan Erban, který za Oleškou stojí.
Dvě skupiny zkušených semil-

ských hráčů nezávisle nakreslily
rozložení greenů, které se nakonec
zajímavě shodly. „Ze začátku jsme
ale udělali greeny hodně malé, postupně jsme je zvětšovali,“ doplňuje zakladatel Erban.
Jamky měří od 72 do 170 metrů. Rovinaté hřiště se dá pohodlně
obejít se dvěma holemi a putterem.
Před deseti lety otevřeli venkovní
kiosek s občerstvením.
„Často k nám zavítají hráči bez
zelené karty, organizujeme i turnaje v různých formátech hry, na
které chodí kolem dvaceti lidí. Jde
o pohodu, dobré jídlo a pití, prostě
zábava,“ uzavírá Ivan Erban exkurzi na hřišti, kde celodenní fee stojí
150 korun.
www.golf.erbani.cz

3x foto: Antonín J. Grimm
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Hostivař: Pořád něco nového
Golf Hostivař dospěl do plnoletosti. Osmnáctiny slaví stylově. Rozšiřuje stávající devítku o další jamky a na začátku
příští sezony představí už plnokrevnou osmnáctku.
Alois Žatkuliak
Prezident klubu Jiří MARTINKA
a jeho lidé mají vždy blízko k vymýšlení a uskutečňování akcí, na
které jinde nenarazíte. V čem je
Hostivař jiná?
To musí posoudit někdo jiný. Faktem
je, že pořád se tu něco děje. Jsme
tým sehraných lidí, sportovců. Sám
rád hraju nejen golf, ale také běhám,
plavu, závodím v triatlonu a v zimě
běžkuji. A rád něco vymýšlím. Další
velkou hybnou silou je majitel areálu, lyžař, cyklista a kamarád Martin
Kulík. Jezdíme po světě, inspirujeme se. Někdy je nápadů až moc,

na jeden uskutečněný skončí deset
v koši.
Co lze v Hostivaři na golfu i mimo
něj zažít?
Základem je, aby se u nás lidé dobře
cítili a bavili. Začnu výstavou automobilových veteránů. Letošní třetí
ročník jsme museli kvůli koronaviru
přesunout na příští rok, ale během
dvou let jsme se zařadili mezi nejlépe hodnocené akce v republice. Už
podvanácté nebo potřinácté bude
u nás běh, který jsme v posledních
letech spojili i s plaváním v rybníku
u klubovny. V zimě, pokud počasí
umožní, nabízíme běžkařské stopy.
A když zůstaneme u golfu?
Děláme více než 120 klubových turnajů. K Hostivaři patří už přes deset
let hickory golf a jeho turnaj. Každý
rok se někdo nový přidá a další lidé
tak objevují kouzlo starých holí. Pak
je tu speed golf, úžasná záležitost

Příští rok bude v Hostivaři kompletní osmnáctka
Foto: GC Hostivař

Hostivař se letos rozšířila na dvanáct jamek
Foto: GC Hostivař

a legrace. Člověk pochopí, že devítku dokáže obejít, nebo spíš oběhnout, i za půl hodiny, a v podstatě se
stejným počtem ran, jako když hraje
dvě hodiny.

vu, aby byl přitažlivý i pro mladou
generaci, které chybí adrenalin. Ten
nemůže golf tak docela nabídnout,
ale můžeme ho zpestřit, aby si ho
užil každý.

Záleží vám na detailech?
Máme hřiště otevřené celoročně.
V zimě se hraje na zimní greeny
a hráčům rozvážíme teplý čaj. V horkém létě zase vodu. Možná banalita,
ale lidé to ocení. Zrovna tak jako další akce. Jedna z nich fungovala řadu
let. Hole-in-one na deváté jamce.
Osadili jsme jamku kamerami, soutěžilo se o byt za několik milionů.
Nikdo ho nevyhrál. Teď máme soutěž o hole-in-one na třech jamkách,
byť už ne o tak atraktivní cenu. Snažíme se z golfu udělat větší zába-

V posledních letech golfistů spíš
ubývá. Jak je to u vás?
V minulosti jsme měli už i čtyři tisíce členů a dnes je to zhruba dva
a půl tisíce. Beru to ale jako normální vývoj, který potká každý sport,
jehož popularita vzroste, ale později se zájem zmenší. To je jeden důvod. Dalším je to, že spousta lidí má
členství jen kvůli registraci v ČGF.
Měli jsme hodně takových členů,
kteří se u nás registrovali, ale v podstatě hrát nechodili vůbec, nebo
jednou za rok.

Co děláte pro získání nových golfistů?
Myslím si, že potenciál golfu je do
jisté míry naplněný, ale také netvrdím, že by se nedalo dosáhnout
i na těch 100 000 hráčů, o kterých
se před lety mluvilo. Je to jen na
klubech, které musejí pracovat
s lokální komunitou a ukazovat, že
golf je krásný a bezpečný sport.
O prázdninách jsme rozjeli kursy
Budu golfistou. V rámci náboru naučíme hrát zdarma. Připravených
je zhruba deset lekcí skupinového
golfu s trenérem a lidé z nich odcházejí, pokud jim to trochu jde,
s osvědčením pro hru. Funguje to
docela dobře. Získáváme tím zhruba
dvě stovky nových členů ročně. Jedinou podmínkou je zaplacení členství ve výši 3000 korun. Tenhle kurs
jede celé prázdniny až do konce
srpna. Normálně tyto kursy děláme
na jaře a na podzim, ale letos hodně
lidí stráví dovolenou v Česku.
Jak bude vypadat harmonogram
otevírání nových jamek?
Aktuálně hrajeme na dvanáct jamek
od pátku do neděle. Další čtyři jamky už jsou oseté a v podstatě by se
na nich dalo hrát od září, ale ještě
vytváříme takový umělecký dřevěný ochoz, takže budeme schopni otevřít šestnáct jamek někdy
v říjnu. Poslední dvě jamky bychom
měli přidat na jaře, takže kompletní
osmnáctku budeme hrát od začátku
příští sezony. Ale uvidíme. Hledáme
další možné kombinace. Třeba hrát
současně na dvanácti a šesti jamkách.

Bugy E-Z-GO RXV ELiTE
nově na dalších hřištích
Vozíky E-Z-GO RXV ELiTE můžou
golfisté využívat nově na dalších
hřištích jako Hostivař, Zbraslav,
Beroun a Darovanský Dvůr.
Velmi dobře ergonomicky vyřešené pracoviště řidiče, prostor
a pohodlí pro oba pasažéry i tradiční spolehlivost a dlouhá životnost
byly spojeny s rychle se rozvíjející
oblastí elektromobility.
V samotném označení modelu
ELiTE se nenápadně skrývá odkaz
na lithiové akumulátory, v tomto
případě Samsung SDI s vlastním
managementem. Tím je zajištěno
optimální řízení pracovních procesů během celé dlouhé životnosti
akumulátorů, ostatně i celé buginy. Odpadá tak jedna z nejméně
atraktivních činností, takřka denní
nezbytná kontrola a servisní péče
o běžné olověné baterie. Zrodil
se zcela nový rozměr ve využívání golfových bugin, kdy například
během dvaceti minut doplníme do
baterií většinu spotřebované energie.
Jaké výhody technologie Li akumulátorů přináší?
Několikanásobně nižší hmotnost
v porovnání s původním osazením
Pb akumulátorů znamená úsporu
energie, lepší ovladatelnost a větší
šetrnost k trávníku.
Naprostá bezúdržbovost významně snižuje provozní náklady
a dává záruku dlouhé životnosti
a spolehlivosti.
Dvakrát rychlejší nabíjení znamená možnost celodenního využití.
Spolehlivý zdroj energie zaručuje
stálou kapacitu a výkon bez ohledu
na zatížení. Na akumulátory je pětiletá záruka, reálná životnost je více
než deset let.

Jaký je nový E-Z-GO RXV ELiTE?
Vozík s unikátním pohonem na
48 V AC (střídavý proud) má větší
výkon, lepší využití energie a delší
životnost. Poskytuje velký prostor
pro bagy, ergonomická sedadla, integrované držáky na nápoje, míčky
i týčka a sklápěcí přední sklo.
Přináší zcela nový požitek z jízdy, má lepší ovladatelnost, příkladnou ergonomii, vyšší bezpečnost,
delší životnost i delší dojezd. Též
disponuje vynikající výdrží a delším
dojezdem i v kopcovitém terénu
díky regenerativnímu brzdění.
Diferenciál se zvýšenou svorností vás nenechá pod žádným
kopcem. Vozík má citlivý rozjezd
a brzdění velmi šetrné k trávníku.
Automatická parkovací brzda je integrovaná do pojezdu, nehrozí samovolný pohyb vozíku. I v tom nej-

větším zaujetí pro hru stačí prostě
vystoupit a jít.
GPS navigační systém byl speciálně vyvinutý pro golfové vozíky EZGO s barevným displejem,
s rozšířeným HD zobrazením jamek
včetně 3D přeletů nad jamkou a digitální skórkartou. Výhodami jsou
také srozumitelná grafika a textová
podpora. Systém informuje o vzdálenosti k jamce a indikuje překážky.
Resumé? Vezmeme-li v úvahu
řádově 2,5krát vyšší životnost Li
akumulátorů, škrtneme-li výrazný
podíl nákladů na péči o olověné baterky i vliv lidského faktoru, pak se
nové E-Z-GO RXV ELiTE jednoznačně vyplatí.
Oficiálním dovozcem vozíku
E-Z-GO do České republiky je společnost ITTEC, s.r.o.
www.ittec.cz		

(PR)

Ilustrační foto: Titleist Vokey

Fitting:
Důležité wedge
Pro skórování je důležitá krátká hra. Proto se tentokrát zaměříme na wedge.
Mnoho hráčů na všech úrovních má
nesprávně sestavené wedge, a tak
nedosahují optimální odstupňování
mezi holemi, nebo nemají správný
bounce. Tím pádem není respektován švih hráče a podmínky na hřišti.
Mnohokrát jsme slyšeli rady, že
do písku je super loft 56 stupňů, na
příhry 52 a přes stromy jedině 60.
Jaký by měl být postup při výběru
wedge?
Na fittingu se zaměříme na
9-železo či pitching wedge (PW)
v aktuální sadě holí. Na základě
průměrných hodnot carry vzdálenosti můžeme doporučit rozložení
dalších wedgí v sadě holí.
Při testu přesnosti a vzdálenosti zjistíme, jaká je vzdálenostní
mezera mezi současnými wegdemi
a nově testovanými. Ideálně by rozdíl mezi holemi měl být 8 až 12 metrů, což se dá přirovnat ke čtyřem
stupňům rozdílu mezi lofty.
Nejvyšší lofty u 9-železa nebo PW
mohou být mezi 43° a 47°. U wedgí
budete s největší pravděpodobností
používat lofty 50°, 54° a 58°. Pokud

má PW loft 48°, budete zřejmě používat lofty 52°, 56° a 60°. Wedge je
nutné vyzkoušet ve všech možných
situací na hřišti. Hra z bunkerů, fairwaye či vysoké trávy může s rozložením loftů výrazně zamíchat.
Zásadní je také povrch a tvrdost
hřiště. To ovlivňuje optimální zasažení míče na úderové ploše a bounce, který by měl hráč používat. Pro
každého je důležité zastavit míč co
nejblíž jamce, aby neroloval dále po
greenu či za green.
Správný typ hole lze také najít
podle typu švihu. Při mělkém typu
a otevření hole lze doporučit hůl
s nižším bounce, naopak pro strmý
švih hůl se středním či větším bounce. Dále je velice důležitý tvar wedge.
Musíte použít správně broušené
wedge (grind) podle švihu a podmínek. Například wedge Vokey nabízejí
mnoho možností grindu pro různé
situace. L grind je ideální pro pevné
podmínky na hřišti a mělčí styl švihu,
M grind nabízí největší hratelnost,
zatímco K grind do písku znamená
nejvyšší odraz a nejširší spodní část
hole. Správně nastavená hůl vám pomůže k nižšímu skóre.
Petr Tippelt
TeeTime Store
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Moře, ostrovy a golf? Jistě, na severu Německa
Přehodnocujete letos golfové
plány, které směřovaly na jih?
Co to otočit na sever a objevit
jedny z nejlepších hřišť v Německu? Moře, sic Severní, je
tu také. A hřiště na ostrovech
patří mezi nejzajímavější.
Antonín J. Grimm
Nejsevernější německý ostrov Sylt
je označován za nejkrásnější. Kilometry písečných pláží jsou obklopeny písečnými dunami, jejichž
okolí doplňují vřesoviště. Pokud
na Sylt nepoletíte nebo nepoužijete loď, čeká vás netradiční spojení
s pevninou, a to autovlak.
Ve městě Niebüll najedete autem na plošinu vagonu a celou,
zhruba třicetiminutovou cestu sedíte uvnitř. Zvláštní pocit. Na ostrově
se nacházejí celkem čtyři osmnáctijamková hřiště. Nejlepší je bezesporu GC Budersand Sylt. Leží až
na samém jižním cípu ostrova. Je
to jediné skutečně linksové hřiště
s osmnácti jamkami v celém Německu. Nejen proto budí takovou
pozornost.
Golfová klubovna stojí na kopci,
ze kterého máte výhled na skoro
celé hřiště. Několik mužů tu odpaluje z modrých odpališť. Z nich
měří hřiště 5403 metrů, ze žlutých
5915 m. Jdu na žlutá a trochu váhám. První fairway se zdá strašně
daleko. Avšak zdání klame. Stejně
tak dvojka, kde se odpaluje přes
keře a vřesoviště. Navíc na tvrdých
fairwayích míček výrazně dobíhá.
Hřiště je hodně kompaktní
a nemá slabé jamky. Nejvíc fotogenický je krátký třípar, čtrnáctá
jamka měřící 96 metrů. Hraje se z od-

Jeden z úchvatných tříparů, 15. jamka na Hamburger
Foto: Golf-Club Falkenstein

pališť pod vysokou dunou a poprvé proti moři. Poslední tři jamky mají jeden společný prvek, a to
potůček, klikatící se přes fairwaye.
Budersand Sylt je unikátní hřiště
a plně chápu nadšení nejen německých golfistů.
Další hřiště GC Sylt je rovinaté.
Z většiny jamek uvidíte bílý maják, který stojí nedaleko jedničky.
Na druhé devítce se přidá spousta
vodních překážek. Hřiště Marine
Sylt leží hned vedle letiště a má
částečně linksový charakter. Poslední osmnáctka Morsum GC je ze
všech hřišť nejdelší, měří přes šest
kilometrů ze žlutých a má podobný
charakter jako Marine Sylt.
Na dohled od Syltu směrem na
jih můžete objevit další malebný
ostrov Föhr. Je daleko menší než
Sylt a dostat se na něj autem znamená použít trajekt. I zde se hraje
golf. Úchvatné GC Föhr má celkem
27 jamek rozdělených na tři okru-

hy, značené Blue, Red a Yellow. Začínáme na Blue, které se po dvou
lesních jamkách promění v nefalšovaný links. Na celém hřišti není
ani jeden bunker, ale o hru z písku
nepřijdete. Zejména na devítce Red
se nachází spousta obřích waste
areas, velkých písečných ploch. Na
Yellow se přidají i vodní překážky.
Rundu zpestřují pobíhající králíci
a bažanti i létající racci. Vítr od Severního moře, byť jste občas v borovicovém lese, zásadně ovlivňuje
každou ránu. Hraje se takzvaně na
kompas, pokaždé v jiném směru.
Kolega Ulrich, znalec německých
hřišť, o Föhru říká: „Z celkem 27 je
zde dokonalých 20 jamek, aby hřiště proniklo do naprosté evropské
špičky, chtělo by to hrát jen těchto
20 jamek. Začátky a konce vše tří
okruhů jsou průměrné, zbytek výjimečný. Ale i tak je to hřiště do top 3
v celém Německu.“
Cestou zpět do Hamburku za-

stavujeme na skok na linksové devítce Nordsee St. Peter-Ording.
Hřiště leží v lázeňském městečku
něco přes hodinu jízdy z trajektu
z Föhru. Hraje se na rovině, pouze
pět odpališť je vyvýšených. Čtyři
jamky v závěru jsou proloženy rákosím a vodními překážkami. Pohled
na moře blokuje dlouhá hráz, po
které se projíždějí cyklisté. „Cítíme
značný zájem golfistů, je to syrový links, autentický,“ říká klubový
manažer. Na podzim zde připravují
rozšíření na 18 jamek i s výstavbou
hotelu. Po hře si zasloužíte občerstvení na terase dřevěné dvoupatrové
klubovny.
Pokud chcete zavítat na třetí
a poslední německé linksové hřiště,
čeká vás cesta na ostrov Norderney.
A opět trajekt a hodina plavby. GC
Norderney byl založen roku 1922
a má devět jamek. Prvních sedm
leží mezi dunami, poslední dvě
v rovině za silnicí. Několik odpališť

stojí na vyvýšených dunách. Devítka má kvalitní greeny, ale fairwaye
s okolím jsou prošpikovány dírami
po hraboších a králících.
Kromě proměnlivého větru znamenají komplikaci i dvě slepé jamky. Na naprosto nepřehledné dvojce je dokonce nařízeno zapnout
světelný majáček jako varování, že
mezi dunami ještě hrajete. Po druhé
nebo třetí ráně máte zase knoflík,
kterým majáček vypnete. Kde to zažijete? Na čtvrté jamce sice nevidíte
green, ani když jste 20 metrů před
ním, ale o to větší je to zážitek.
„Zítra tě čeká nejlepší hřiště v celém Německu. Spíše si budeš připadat jako někde v Anglii,“ říká na setkání v Hamburku německý kolega
a zkušený golfista Andreas. Hamburger Golf-Club Falkenstein si pozici čísla 1 udržuje dlouhodobě, byť
mu Budersand Sylt šlape na paty.
Celé hřiště je schováno převážně v borovicovém lese, stejně tak
jsou oddělené i jamky. Okolí fairwayí vyplňují vřesoviště, která se
občas dostávají do hry. Třeba na
ikonické sedmnácté jamce, kde asi
padesátimetrové pole vřesu tvoří
přirozenou překážku. Za designem
stojí jeden z nejlepších architektů
historie, Angličan Harry Colt.
Kromě dvou relativně rovných
jamek se úzké fairwaye neustále
klikatí. Hru na vyvýšené greeny
střídají rány přes údolí, dokonalý je
bunkering i greeny. Těšíte se zde na
každou další jamku. Po hře stojí za
to prozkoumat i okolí. Je to top rezidenční oblast se spoustou parků
a s výhledy na řeku Labe.
Podle respektovaného webu
top100golfcourses.com zaujímají
Hamburger GC, Budersant a Föhr
první tři místa v celém Německu.
Nestojí to za hřích?

Závěrečná jamka hřiště GC Budersand Sylt
Foto: Antonín Jan Grimm

Nelehké ale krásné hřiště GC Föhr
Foto: Antonín Jan Grimm

Prvních sedm jamek GC Norderney se hraje v dunách
Foto: Antonín Jan Grimm

Poslední drive na Nordsee St. Peter-Ording sledují hráči i z terasy klubovny
Foto: Antonín Jan Grimm

Galaxy Z Flip
9

Složený pro
dobrodružství
Kompaktní Galaxy Z Flip pro cesty z města
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Nutná léčba ze zahraničí
Forecaddie
Čeněk Lorenc

Ch

cete ten nejlepší výsledek?
Pak musíte najmout jeho
nejlepšího možného strůjce, který
už ví, jak se k úspěchu jde. Který už
u něho byl. V čemkoli včetně golfu.
Platí to pro architekta hřiště, klubového šéfkuchaře i šéftrenéra.
Zrovna v době, kdy se diskutuje
o obsazení pozice kouče národního týmu amatérů po odcházejícím
Staffanu Johanssonovi, vyskočil
z webového archivu deset let starý
článek kdysi respektovaného zpravodajského serveru. „Carter chce
dát Česku golfového šampiona. Je
to dlouhá cesta, varuje.“
V roce 2010 to znělo nadějně,
ale golfový šampion se od té doby
zjevil jediný. Tedy šampionka. Nenechme se zmást čerstvými, ale

stále jen dílčími úspěchy hráčů na
European Tour druhé kategorie. Je
krásné dělit se o vedení po prvním
kole nebo zahrát na evropské scéně
eso, ale pořád to není vítězství.
Jistě o něm snil a zřejmě mu i věřil právě David Carter, jehož titulek
zmiňoval. Někdejší hráč European
Tour, který kvůli partnerce zakotvil
v Česku, prošel trénováním na Ypsilonce, Albatrossu, a také aktuálním
asistováním u reprezentace. Ani on
zatím šampiona neobjevil, ale neznamená to, že by neměl dostat definitivní šanci. Protože sám bývalým
šampionem je.
Podobně jako Angličan Carter,
vítěz Irish Open, Světového poháru
s Nickem Faldem a hráč s ostruhami z bitev největších včetně proti
Tigeru Woodsovi, se do nejvyšších
pater golfu dostal svým uměním
Clive Tucker. Kouč šampiona US
Open Graeme McDowella působí
v posledních letech v Česku ještě
nenápadněji než Carter.
Občas se objeví v Praze, kam ho

kdysi přivedl, stejně jako dalšího
experta Simona Holmese na Kunětickou Horu, trenér-srdcař Michal
Černohubý. Na rozdíl od Holmese
tu Tucker vydržel a své klienty neustále udivuje mimořádně ostrým
pohledem a myslí, díky nimž léčí
golfové neduhy na počkání.
Po Johanssonovi, který prokázal, že nad zahraniční expertizu
stále není, by se měla dát příležitost zmíněným dvěma jménům.
Carter sice není čistě trenérem, ale
o hře toho ví jako nikdo. Podobně
Tucker, naopak stoprocentní kouč
s akademickým golfovým životopisem. Nechme řečí o tom, že by se
někdo z nich nedal zaplatit, nebo
že neumí česky, nebo že … cokoli
jiného.
Když chtěli mít na Oaks Prague
nejlepší hřiště v zemi, zaplatili Kylea Phillipse. Když chcete mít konečně českého šampiona, zaplaťte
zahraničního trenéra. A prosím, neříkejte mu cizinec. Kdo tady žije, ctí
hodnoty a pomáhá, cizí není.

Kdo zlu nebrání,
sám ho činí
S

polečnost je čím dál víc devastovaná a absence základních principů morálky bohužel pronikla i na
greeny. Je golf stále ještě oázou síly
a cti uprostřed pouště častého zoufalství a beznaděje? Nebo jí vlastně
nikdy nebyl?
Námitka, že politika do sportu
nepatří, už dnes nemá šanci obstát.
Už kvůli korupčním aférám bafuňářů
a neprůhledným dotacím jsou sport
a politika provázány. Až nebezpečně
pevně a často s destruktivními účinky.
Politik v ohromném střetu zájmů
nechá postavit golfové hřiště. Opakovaně se potvrdí, že byl členem StB
a je podvodníkem. Ani to ale pro nesoudné lidi není pádný důvod a silný
argument, aby jeho resort minimálně
ignorovali.
Naopak. Jsou ochotni ho navštívit a referovat, že hřiště je v pořádku a s majitelem nesouvisí. Je však
v pořádku také morální kredit? Je
v pořádku navštívit pochybně nabytý majetek člověka, který navíc
udával spoluobčany? Je v pořádku
nechat se pozvat na turnaj a tvrdit,
že si o tom myslíme své?
Jde o nebezpečný jev a prohlubování morálního úpadku země. A je
smutné, že se k návštěvě nechají zlákat i lidé z médií, která by měla držet

integritu. Co kdyby třeba Hitler býval
postavil Golf Club Orlí hnízdo? Koncentrační tábory a holocaust jsou
k zavržení, ale hřiště měl diktátor
přece skvělé, turnaj kvalitní a Joseph
Goebbels si dokonce zlepšil handicap. I když si o něm myslíme své…
Pojďme ale zpět domů. Majitel
jiného hřiště požádal podnikatele,
aby mu přes inzerci věnovali nějaké
ty zbytečné bankovky, protože jeho
golf v době pandemie neprosperoval. A další miliardář si jde říct o peníze pro firmu rovnou k hlavě státu. Lze namítnout, že český golf byl
a stále je postaven na kontroverzních podnikatelích, kteří stojí za jeho
špatnou pověstí. Nehynoucí čest
a sláva těm, kteří postavili hřiště se
svými čistými penězi a úmysly.
Co s tím? Bude stačit některá hřiště míjet? Nepsat o nich? A kolika či
kterých míst by se to vlastně mělo
týkat? Nebo naopak investigativně
psát o majitelích a způsobech, jak
k majetku přišli? Nebude golf stejná
žumpa jako jiné oblasti života? Nebo
jí už snad, nedej bože, je?
Nevím… Babička mě vždy upozorňovala, že kdo zlu nebrání, sám ho
činí. Bohužel mi už nestačila říct, jak
na to. Vy to víte?
Antonín Ebr

www.vladimirbalcar.cz

PO BOJI: Cvičný green v areálu Greensgate. Jamky toho, zdá se, ten den měly dost, a tak vylezly na povrch...
Foto: Čeněk Lorenc

Džděte s těmi džmény do hádže
Můj pohled
Antonín Ebr

Krásný odpal Miguedža Angedža
Džimenéze, skvělý chip Džose Márii
Odžazabadža a dlouhý proměněný
putt Džuana Džose Guerry. Ne, nezbláznil jsem se. Jen chci upozornit
na rozšiřující se nešvar.
Co mají společného Španěl Jon
Rahm, Němec Allen John, nebo například Kolumbijec Camilo Villegas?
Nesprávná výslovnost jejich jmen
nebo příjmení zejména v televizních komentářích mi rve uši.
Možná si řeknete, že je to nepodstatná věc a že golf bojuje s daleko
většími problémy. Mne to ale opravdu trápí. Navíc se nesprávně čtou
jména nejen v golfu. Ani Elon Musk
zpočátku nevěděl, jak vyslovovat
slovo Tesla. Nakonec se rozhodl, že
se z. Také špatně.

Golf je sport, který si zakládá na
pevných pravidlech. Jejich dodržování je základním principem hry
a mělo by být povinné pro všechny
zúčastněné, jako jsou hráči, rozhodčí, ale také televizní komentátoři.
Mnoho vlastních názvů je dnes
počeštěno, takže se již nevyžaduje
číst název anglické metropole landn,
ale prostě Londýn. Ve Francii není
pari, ale prostě Paříž. To však není
případ jmen a příjmení golfistů.
Nejhůř zní upravené jméno Španěla Jona Rahma. Místo chon slyším
pouze chybné džon. Němec Allen
John se má prostě číst jón s téměř
neznělým písmenem h. Kolumbijec
Camilo Villegas se má vyslovovat
vijegas, stejně jako španělské město Sevilla se čte sevija. A ne vildžegas nebo sevildža.
Ještě, že nemůže poslouchat
Xander Schauffele, jak je Američanovo křestní jméno vyslovováno
coby ksandr, ačkoli správně má být
zandr. Nebo Angličan Ian Poulter.
Omylem poultr, správně pultr.

Jo, už jsme skončili, ...Franta o ránu vyhrál!

Glosář aneb Co se (ne)stalo
Kdo si počká…
Svého prvního hole-in-one se Zdeněk Maryško dočkal až v seniorském věku. Hráč Českého golfového
klubu zaskóroval během seniorské
tour na čtvrté jamce Čertova Břemene s délkou 146 metrů. Jasně
vidíte, že není kam spěchat a že kdo
si počká, ten se dočká. Často jste od
esa pár centimetrů a jistě se ptáte,
zda někdy ten slastný pocit zažijete.
Dobře vybírejte hole a věřte.
Na dosah ruky
Existuje členství v klubu zdarma?
Ano. Stačilo zúčastnit se soutěže
veřejnoprávního rozhlasu a správně odpovědět na tři otázky. Cena?
Roční členství v jednom pražském
klubu a k tomu kurs pro začátečníky
pro osvědčení o způsobilosti ke hře.
Pokud si vaše okolí stále myslí, že
golf je příliš drahý a členství komplikované, vyveďte je z omylu. Golf
nikdy nebyl dostupnější.
Fotka rozvášnila
Fotbalový trenér František Straka

si zahrál turnaj, a na sociálních sítích se objevil snímek pod titulkem
Sparťanské legendy si zahrály golf.
Okamžitě na to reagovali lidé, kteří
nevybíravým způsobem připomínali angažmá v Edenu z let 2011–2012.
„Franz tě rád pozná osobně,“ napsal
Straka jednomu fanouškovi, který
odpověděl, že rád přijede kamkoli.
Tak třeba na golf?
Hadr na býka?
Skládka v Břeclavi prochází revitalizací a přeměnou na devítijamkové
hřiště. Deník Právo napsal, že lidé
z okolí vyčítají navážení nepovolené zeminy autorovi změn. Ten
to odmítá a tvrdí, že jde o tradiční
boj proti golfu. Každý zdroj tvrdí
něco jiného, ale podle jednoho golf
v Břeclavi opravdu opět slouží jako
červený hadr na býka. Divili bychom
se, kdyby to bylo jinak.
Golf místo gólu
TV Nova, 14. července, 20.10 Sportovní noviny: „V zámoří pokračuje
fotbalová MLS. Chicharito se stře-

lecky prosadil až v osmdesáté osmé
minutě. To už soupeř hrál v deseti
a on dal svůj první golf v MLS, jenže
slavit nemohl. Jeho Galaxy prohrálo
1:2.“ Byl na vině scénárista nebo moderátor Martin Čermák? Autor chyby
zřejmě ten den dal nějaké to birdie.
Asi stále v lese
Herečka Jana Švandová oslavila
73. narozeniny stále jako aktivní
golfistka, která hraje nejméně třikrát týdně a udržuje si tak kondici. Podle svých slov nepotřebuje
v sezoně jiný sport, neboť při golfu nachodí 18 kilometrů. Chůze na
osmnáctce znamená v průměru 9 až
10 kilometrů, na hřištích jako Ypsilon nebo Dolní Dobrouč to je i přes
11 kilometrů. Ale 18? To musí být
dáma někde v lese!
-aeKomentujte s námi
Máte námět na komentář? Napsali
byste rádi poznámku k dění? Chcete
glosovat český golf? Jsme tu pro vás
na info@golfovenoviny.cz
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Turnajové léto objektivem Zdeňka Sluky

Opatrnosti není nikdy dost, kamaráde

Odpočinek na paddleboardu, dřina na greenu

Voda crčela jenom zdola, jenže co kdyby…

Driver? Loft 10 stupňů. Tělo? Skoro devadesát!

Houby nerostly, ale míčů jsme našli hodně

Les? Jaký les? Z 90 % je to přece vzduch.
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ŽÁDNÝ CÍL NENÍ PŘÍLIŠ DALEKO,
KDYŽ ŘÍDÍTE VELOCE.
OSLAVTE S NÁMI 110. VÝROČÍ ZNAČKY ALFA ROMEO.
ZÍSKEJTE ALFA ROMEO STELVIO VELOCE OD 999.000 KČ BEZ DPH
NEBO ALFA ROMEO GIULIA VELOCE OD 899.000 KČ BEZ DPH.*

*Nabídka platí pro podnikatele a plátce DPH. Nabídka Alfa Romeo Stelvio již od 999.000 Kč bez DPH / 1.208.790 Kč s DPH a Alfa Romeo Giulia již od 899.000 Kč bez DPH / 1.087.790 Kč
s DPH se vztahuje na výbavu Veloce. Kombinovaná spotřeba Alfa Romeo Giulia 4,7 – 9,8 l/100 km, kombinované emise CO2 136 - 198 g/km, kombinovaná spotřeba Alfa Romeo Stelvio
5,2 – 9,8 l/100 km kombinované emise CO2 160 - 216 g/km. Emise a spotřeby měřeny v cyklu WLTP. Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Na všechny vozy se vztahuje základní 2 letá
záruka a navíc rozšířená záruka o další 3 roky s limitem do 100 000 km. Informace o záruce poskytované výrobcem jsou uvedeny v záruční a servisní knížce. Uvedené informace mají
výlučně informativní charakter. Nabídka platí do vyprodání skladových zásob. FCA Central and Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo všechny zde uvedené údaje kdykoliv změnit bez
předchozího upozornění. Pro bližší informace o cenách prosím kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce značky Alfa Romeo a nebo navštivte stránku www.alfaromeo.cz.

