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Vítězná Dánka Emily Pedersen a nejlepší Češka Klára Spilková na Tipsport Czech Ladies Open
Foto: LET/Tristan Jones

Sleduj @golfovenoviny a vyhraj!

Dělejte s námi svět krásnější

Klikni na sledovat
@golfovenoviny
na instagramu

4 HŘIŠTĚ 81 JAMEK

a vyhraj!

OSTRAVICE

Tři z vás se můžou těšit na
špičkové trávníkové hnojivo

OLOMOUC

Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

KASKÁDA

GOLFSEZONKA.CZ

SKALICA

NEW

6 x 9 JAMEK

3500 Kč
nebo 3 x 18 JAMEK

2

PGA National: Osmnáct zastavení srdce
ta, jamky takzvaného South Course
neboli jižní části hřiště (4-9).
Architekt Kyle Phillips se pomyslného přestřižení pásky nezúčastnil, ale z domova v Kalifornii pozdravil ve videopřenosu areál, který
už nyní nemá srovnání. Nejde pouze
o stále rostoucí rezidenční bydlení,
rekonstrukci zámečku na klubovnu,
boutique hotel, spa či wellness, tenisové kurty a jezdecké centrum.

trů, hraná přes dlouhý pruh jinak
nehratelné vysoké trávy vstříc stoupajícími profilu, (ne)pěkně kouše.
K původním jamkám v parkovém
stylu nastupuje na nové části hřiště
tvrdý links se vším všudy. Je tu už
zmíněné „obilí“ v heavy roughech,

nu a kvality povrchu. Přestože je
členství v klubu momentálně limitováno, je možné se zapsat na čekací listinu pro sezonu 2021, nebo si
zarezervovat tee time na webových
stránkách klubu. Současná cena za
18 jamek je 2500 korun.

Top design základem

Nejfotogeničtější jamka hřiště, čtrnáctka s výhledem na Prahu
Foto: Oaks Prague

Událostí končícího desetiletí, pokud jde o nová česká hřiště,
se stalo otevření kompletních osmnácti jamek PGA National
Czech Republic na Oaks. Jestliže se špičková hřiště nazývají
mistrovskými, pak toto je vítěz Ligy mistrů.
Čeněk Lorenc
V Nebřenicích na jihovýchod od
Prahy, jejíž větší část se Žižkovskou
věží a s Pražským hradem je vidět
v dáli ze 14. jamky, ještě osm let poroste nebývalý developerský kon-

cept, ale jeho centrum – hřiště – je
už hotovo.
Před rokem šlo do provozu prvních devět jamek (čísla 1-3, 13-18),
v červenci další tři (10-12), a nyní se
dostalo i na zbývající prázdná mís-

Unikátem je už samotná osmnáctka.
Především bude sloužit jako skutečně exkluzivní soukromé hřiště pro
rezidenty a další členy, a také jako
prostředí uvažovaných špičkových
turnajů. Ve vymezených časech (zavřeno v pondělí i úterý) se však na
ni dostanou také fee hráči zvenčí.
A mohou srovnávat.
Začíná to naprosto špičkovým
designem architekta, který patří
dnes mezi top 10 na světě. Layout
od nejvzdálenějších, brutálně dalekých černých odpališť až po ta
nejbližší oranžová nabízí nejširší
spektrum herních výzev i potěšení.
To první pro elitu, to druhé pro ty,
na něž jiná hřiště se svou obtížností
zapomínají.
Byť šestikilometrová vzdálenost
pro mužské rekreační hráče není
nejpříjemnější a na místech, jako je
čtyřparová desítka s délkou 400 me-

Green patnáctky uzavírá strmou jamku
Foto: Oaks Prague

nemilosrdné stejně jako ve svých
začátcích vysoká tráva na Casa Serena. I tady by tento porost měl postupně řídnout. Zůstanou však hluboké, ale férové bunkery, greeny se
standardní rychlostí okolo 11 stop
a celá Phillipsova pestrá hra s terénem.
Tee time možný
„Hřiště PGA National Czech Republic je situováno do nádherné
venkovské krajiny a využívá různá
zákoutí a výhledy, díky kterým si je
hráči zapamatují. Měli jsme příležitost vytvořit nejen prostředí pro
špičkové golfové zážitky, ale také
revitalizovat a restaurovat historický zámek a jeho okolí včetně lesů,“
řekl Kyle Phillips s tím, že hřiště
splňuje nejvyšší standardy desig-

Za to dostanete nejen nálož
osmnácti různorodých zážitků, ale
také vstup na driving range s travnatými odpališti, místy pro trénink
krátké hry a dvěma putting greeny.
Tréninkové plochy jsou upravené
identicky jako ty hrací. Neposkvrněné, uhlazené a dokonalé, což patří k vizitce spravující společnosti
Troon.
Na PGA National působí jako ambasadoři profesionálové Klára Spilková, Filip Mrůzek a Kateřina Krásová. Profesionálním trenérem je zde
Pavel Pokorný. Podle ohlasů klientů
už stačil sklidit úspěch. Stejně jako
samotné hřiště, jehož sezona potrvá vždy od dubna do listopadu. Klubovna s golfovým obchodem, šatnami, restaurací, kavárnou, barem
a terasou bude otevřena příští rok.

Třetí jamkoviště schované v lese
Foto: PGA National

Jak Oaks vidí redakce
Nádherná lokalita, renomovaný architekt, prvotřídní kvalita i servis,
to vše řadí PGA National na přední
příčky. Pokud patříte mezi průměrné
golfisty a nepůjdete soutěžní kolo,
doporučuji si vybrat na některých
čtyřparových jamkách bližší odpaliště. Tipuji, že časem trochu prořídnou pekelné roughy a zrychlí se průchodnost hřiště. Jinak velký zážitek
a palec nahoru!
Antonín J. Grimm
Leckdo si při sledování prvotřídních
světových turnajů povzdechne: Tam
bych si chtěl zahrát. Takovou možnost teď má na Oaks Prague. Zažije
vše, od drsného rozčarování až po
golfový orgasmus. Hřiště je ohromující, kvalita hracích ploch výjimečná.
Fairwaye i greeny jsou na české poměry neuvěřitelně tvrdé a rychlé, ale
míč perfektně reaguje na jakoukoli

modelaci povrchu. Pokud pošlete
míček do roughu, ani ho snad nehledejte. Kratší hráči musejí počítat
s nějakou ranou navíc, nepřesní s extra míči, ale každý odejde s nevšedním zážitkem.
Alois Žatkuliak
Už při loňské první návštěvě jsem
pochopil, že půjde o hřiště, které rozšíří konkurenci prvotřídních českých
resortů a bude jak stvořené pro velké akce. Po odehrání kompletní osmnáctky se mi to potvrdilo. Jde o náročný course zasazený do příjemné
krajiny s vysokými nároky na údržbu.
Jednu výtku bych ale našel: Pokud si
mají hru užít i rekreanti, je třeba jejich odpaliště posunout dopředu.
Petr Halaburda
Komentář Antonína Ebra
najdete na straně 11
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Nedůstojné čachry s výsledky: Co si počít?
Jak říká klasik, rozšířil se nám
tady takový nepěkný nešvar.
Byl tu vlastně vždy, ale letos
jeho výskyt začal připomínat
přemnožené komáry. Neodevzdaný soutěžní výsledek.
Antonín Ebr
Možná ostatní hráče neobtěžuje tolik jako neodbytný hmyz, ale je to
jeden z aktuálních problémů českého golfu. Takový, že se po konci
sezony připravují protiopatření vůči
výsledkovým spekulantům.
Na českých greenech se s vykutálenými hráči setkáváme odnepaměti. Ani neodevzdaný turnajový
nebo nesoutěžní výsledek není
žádnou novinkou. Od zavedení celosvětového handicapového systému však někteří hobby matematici
začali suplovat počítač a nesportovně ovlivňovat svůj handicap.
Dvě varianty podvodu
O co jim jde? Pokud tito takygolfisté
zahrají životní kolo a příště je čeká
štědře oceněná akce, schválně neodevzdají kartu s výsledkem, aby si
nezlepšili handicap a byli schopni
na něj zahrát.
Druhá varianta, to je pravý opak,
kdy se hráči snaží po katastrofálním

Dopisy možná v koších nekončí, ale skórkarty bohužel ano
Ilustrační foto: Čeněk Lorenc

výkonu třeba z prestižních důvodů
handicap nezhoršit. Opět tedy neodevzdají svou kartu s výsledkem.
Musejí mít ovšem spočítáno, že
se jim tyto transakce opravdu promítnou do handicapu, což není úplně lehký výpočet.
Tito golfisté druhého nálevu
jsou oprávněně trnem v oku zdravě
uvažujícím kolegům. Ti se stále častěji ozývají a požadují, aby se těmto
nedůstojným čachrům zabránilo.
Úmyslně neodevzdaný výsledek, ať už z jakéhokoliv důvodu,
trápí také promotéry turnajů. Ve vý-

sledkových listinách mají tyto případy zkratku NR (No Return).
Trestné skóre
Jaký postih při současné golfové
legislativě čeká hráče, který po turnaji úmyslně neodevzdá svou kartu
s výsledkem?
„Světový handicapový systém
nezavádí žádný automatický postih
pro podobnou situaci. Handicapová
komise má nicméně možnost takovému hráči zapsat takzvaný trestný
výsledek, zejména jde-li o opakovaný případ, a tedy pravděpodobně

cílenou handicapovou manipulaci,“
říká Dalibor Procházka, šéf handicapové a normovací komise České
golfové federace.
Podle jeho slov ale pro trest zatím neexistuje žádný metodický pokyn. Na jeho vytvoření má být čas
až po této sezoně, kdy bude možné
vyhodnotit celková data i četnost
jednotlivých případů.
„Chápu, že to leckoho může trápit, ale v principu takový hráč trestá jen sám sebe, když v důsledku
má nižší handicap, než na jaký by
měl správně nárok, a tím má v dalších turnajích menší výhodu oproti
ostatním,“ reaguje Procházka na
variantu, že hráč neodevzdá kartu
kvůli špatnému výkonu.
„Bylo by horší, kdyby hráč neodevzdal výborný výsledek, například kdyby ho dosáhl v handicapovém dni a chtěl si vyšší handicap
schovat na nějaký bohatě dotovaný
turnaj,“ potvrzuje defacto šéf komise život i druhé varianty.
Čekání na odpověď
Takže víme, že obě varianty čachrování jsou ve hře, ale zatím netušíme,
jaké bude řešení. Rýsuje se legislativní změna, která to jednou provždy zarazí?
„Souhlasím, že by bylo hezké,
kdyby pro podobné případy exis-

toval nějaký automatický mechanismus, protože takhle je to případná
extra zátěž pro handicapové komise, které navíc nemusejí být ve
všech klubech stejně důsledné,“
podotkl šéf komise a zároveň potvrdil, že řešení je ještě daleko.
„Dokonce jsme v tomto směru
i vznesli dotaz k handicapové komisi Evropské golfové asociace, ale
zatím jsme se nedočkali odpovědi,“
přiznal Golfovým novinám Dalibor
Procházka koncem srpna. No, tak
budeme čekat.

Trest už padl
V České handicapové republice je možné opravdu všechno,
neboť je znám případ, kdy hráč
sice kartu odevzdal, ale úmyslně si na několika jamkách
připsal údery. Šlo mu o zhoršení handicapu a asi vyzobnutí
nějaké zajímavé výhry na další
akci. Existoval člověk, který to
tak dělal systematicky. Traduje
se, že se tento konkrétní případ
řešil až na federaci a výsledkem
bylo snížení hráčova handicapu na úroveň, kterou měl před
podezřelými výkony.
-ae-

Hřiště ve Vinoři? Kdypak se vynoří?

2x foto: Twin Chapels

Federaci chce
vést nové duo
Dva noví kandidáti se ohlásili do voleb na nejvyšší funkce v České golfové federaci. Příští rok chce kandidovat na prezidenta jako nezávislý
kandidát Vratislav Janda, právník
a bývalý diplomat, zatímco o post
viceprezidenta usiluje Jan Loužecký, zakladatel a bývalý majitel společnosti TeeTime.
„Přicházíme s cílem obohatit
stávající program ČGF o nové prvky. Zformulovali jsme vizi dalšího
rozvoje golfu, kde má ČGF jako jeho
nositel větší roli než pouze ve sportovní části jako dosud,“ uvedl v prohlášení Loužecký.
Program, kterým dvojice oslovuje své potenciální voliče na cestě
po hřištích, je založený na funkčním propojení hlavních subjektů.
Těmi jsou soutěžní golf zastoupený
ČGF, dále infrastruktura, reprezentovaná Asociací golfových hřišť
(zde je hlavní opěrný bod kandidatury dvojice) a výchovně vzdělávací
proces, zastřešený českou PGA . Vše
má fungovat pod střechou silnější
ČGF.
Dosavadní prezident Zdeněk
Kodejš letos na konferenci navrhl za
svého nástupce Pavla Viduru, člena
současného vedení ČGF a prezidenta PGC Ostrava. Volební konference
by měla být v březnu.
GN

Zprovoznění Twin Chapels Golf Resortu
v pražské Vinoři si dává na čas. Již několik
let totiž zraky tradičně netrpělivých golfistů marně hledají otevřené plochy na hřišti,
kde dvě kapličky lemují svatováclavskou
poutní cestu.
„Hřiště je dodělané, chybí interiéry
klubovny a příjezdové cesty. Vše je tak, jak
má být,“ řekla Monika Bažantová, prokuristka investorské společnosti Golf Vinoř.
Dál sdělila, že resort s designem Angličana
Jonathana Gaunta se dobuduje příští rok.
„Chtěli jsme původně otevřít letos na
jaře, ale práce se kvůli pandemii zpozdi-

ly, což jsme nakonec uvítali. Nedokážu si
představit, co bychom dělali se čtyřiceti
zaměstnanci v zavřeném resortu,“ přiznala
Bažantová a podotkla, že museli zredukovat údržbu hřiště.
To je ostatně vidět na první pohled. „Čtu
na internetu, že tu roste jen plevel. Lidé
tomu ale úplně nerozumějí. To jsou často
krásné bodláky, které schválně necháváme. Museli jsme lidi odhánět, pletli si hřiště
s veřejným parkem a dělali si pikniky na
greenech,“ přiznala Bažantová, která s kolegou Milošem Drbalem byla u neúspěšné obnovy golfu v Klánovicích. Odtud si

TRAVNÍ SMĚSI
A HNOJIVA

přivezli inspiraci při výstavbě klubového
domu. Zatím mají ve Vinoři hrát pouze členové zdejšího klubu, veřejnost se podle
Bažantové dočká příští rok. „Nemáme vlajky na greenech, ale členové jsou z hřiště
nadšení,“ řekla prokuristka. „Oaks, Albatross nebo Černý Most se také stavěly déle,
než investoři předpokládali,“ obhajovala
prokuristka pomalou výstavbu ve Vinoři.
Českou golfovou republikou kolují
zvěsti, že resort by byl k mání. „Všechno
a všichni jsou na prodej. Záleží na ceně.
Když někdo přijde s balíkem… Aktuálně
ale ne,“ upozornila Monika Bažantová. -ae-

POHÁR PREZIDENTA
canon turnaj k 10. výročí otevření resortu
sobota 3. října 2020

OSLAVTE S NÁMI 10. VÝROČÍ
A SESTAVTE SVŮJ TÝM.
CO VÁS ČEKÁ
Řada vložených soutěží
3 degustační jamky a raut
Pohodová atmosféra

AFTER PARTY V KLUBU OD 19:00 HOD.
Cena: 500 Kč/os. pokud se neúčastníte turnaje
Doprovodný program, živá hudba
Tombola a losování o zájezd do Portugalska
Představení partnerů resortu

CENA:

2.000 Kč/os.
NEBO

6.000 Kč/tým
V ceně je vs
na After pa tup
rty.

www.gardenboom.com
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Ženský den už na hřišti
D

en žen na golfu získal pevné
místo, jenže na první červnové úterý nebyly ve světě podmínky
k tomu, aby se mohl uskutečnit na
hřišti. V původním termínu se golfistky přidávaly k akci virtuálně, nyní v září se budou setkávat osobně.
Women’s Golf Day (WGD), akce
podporující ženský golf, se konají
každoročně v desítkách zemí světa
včetně Česka. Hřiště a kluby pořádají turnaje, náborové akce pro začátečnice a atraktivní doprovodný
program, který táhne ke sportu stále více žen každého věku.
Letošní epidemie překazila hodně plánů a WGD nebyl výjimkou. Co
naplat, že na českých hřištích jsme
v té době už dávno bez omezení
hráli. Ve zbytku světa tak pohodová situace nebyla, a tak se organizátorky rozhodly letos pro dva dny
věnované ženskému golfu. V úterý
2. června se hráčky spojily přes
sociální sítě virtuálně na dálku

a slíbily si, že se v úterý 1. září uvidí
naživo.
Česká golfová federace se rozhodla, stejně jako před rokem, věnovat ženskému golfu celý měsíc.
I proto, že první zářijový den je kvůli
startu školního roku specifický. Loň-

Oběma mistry se staly
domácí naděje
T

ituly mezinárodních mistrů republiky ve hře na rány pro rok
2020 zůstaly doma, což je ve stále rostoucí zahraniční konkurenci
skvělá věc.
Svou sezonu snů korunovala na
Karlštejně teprve patnáctiletá Denisa Vodičková. Letos už vyhrála
Czech Golf Amateur Tour dospělých
v Beřovicích i mezinárodní mistrovství kadetek a také dorostenek. Vítěznou šňůru dokončila v nejtěžších
podmínkách Czech International
Amateur Championship.
Na Karlštejně gradovalo srpnové
vedro, které z kopcovitého hřiště
udělalo ještě větší zkoušku než obvykle. Přesto Vodičková hrála denně pod par hřiště 72 a celkově minus 13 (67-70-69-69). „Mám takové
počasí ráda, hrálo se mi dobře,“ odvětila mistryně, která šla po hřišti
s neměnně kamennou tváří.

Na hráčku Beskydského GK přitom doléhala zkušená Francouzka
Roussin-Bouchard, číslo 1 světového amatérského žebříčku. Vodičková však potvrdila, že se nenechá
rozhodit. Nakonec rozhodla její birdie na 15. a 16. jamce finále. Francouzku odsunuly na čtvrté místo
další dvě domácí, druhá Jana Melichová (74-68-70-67) a třetí Kristýna Frýdlová (70-63-74-73), autorka
rekordu hřiště.
Do zahraničí odjela jediná medaile, bral ji druhý Francouz Julien–
Alexandre Sale. O dvě rány lepší byl
Matyáš Zapletal, který má už druhý
domácí titul. „Hrál jsem dobře na
green, a i když tam zůstalo hodně
puttů, nakonec to stačilo,“ řekl dvacetiletý vítěz ke skóre 15 pod par
(68-68-70-67) a dvěma birdie na
posledních čtyřech jamkách. Třetí
skončil Petr Janík (69-71-67-70). GN

Denisa Vodičková a Matyáš Zapletal
Foto: Zdeněk Sluka

ROGUE ŽELEZA

ROGUE DRIVER
DÁMSKÝ/PÁNSKÝ

DÁMSKÉ/PÁNSKÉ

ROGUE HYBRID
DÁMSKÝ/PÁNSKÝ

25.749,GOLF
HOUSE:
ČERNÝ MOST
8.499,-

Chcete mít nové
GOLFOVÉ NOVINY
ve své schránce?
Napište si o zasílání na
info@golfovenoviny.cz
Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč

ezona třetí evropské ligy Pro
Golf Tour se nevymyká ostatním
sériím poznamenaným pandemií.
Od března do července se neodehrál ani jediný z plánovaných turnajů. Restrikce se uvolnily až v polovině léta.
A následoval kvapík. V Sokolově
a Kynžvartu se koncem srpna uskutečnil AltePro Trophy by Extec, čtvrtý turnaj během jediného měsíce
a také čtvrtý po nucené přestávce.
„Sezona je bláznivá. Skoro půl
roku jsme nehráli, a teď jezdíme
z jednoho turnaje na druhý. Mně
to vyhovuje, ale kdo má rád volno,
může mít problém,“ řekl profesionál
Aleš Kořínek, který v červenci vyhrál turnaj v St. Pöltenu.
„Po cvičném kole lilo dva dny
a přestalo až před finále. Měl jsem
štěstí na tee time. První den jsem
se na hřiště vůbec nedostal. Třikrát
jsem se rozehrával, ale pokaždé mi
start zrušili. Druhý den totéž jen deset minut před hrou. Třetí den jsem
sice musel odehrát dvě kola najednou, ale už v lepším počasí, což byla
velká výhoda. Dřív jsem míval na
tee time smůlu,“ prozradil Kořínek.
Díky vítězství se posunul v pořadí Order of Merit, jenže získat letos
vstup na Challenge Tour bude velmi
těžké. „Kartu totiž dostane jen vítěz
Order of Merit, nebo vítěz tří turna-

ravidla golfu existují od roku
1744. V posledním období se
vždy po čtyřech letech aktualizovala, než v roce 2019 prošla výraznou obměnou. Šlo o nejradikálnější
přepracování a zjednodušení za posledních 35 let.
Hlavním záměrem nových pravidel byla jejich modernizace a snadnější pochopení včetně následné
aplikace do samotné hry. Jedním
z cílů zjednodušení bylo přilákat
nové golfisty.
Snaha zrychlit golf je zřejmá zavedením ready golfu při hře na rány
(hrou mimo pořadí), či snížením času
na hledání míče z pěti na tři minuty,
zjednodušeno bylo také dropování
míče, včetně dropu do výše kolen.
R&A a USGA také letos uvedly do
praxe Světový handicapový systém
(WHS), který nahradil šest různých
systémů z celého světa. Handicap
umožňuje golfistům všech věkových i dovednostních kategorií hrát
společně.
Nový systém se soustředil na tři
hlavní cíle. 1. Povzbudit co nejvíce
golfistů k získání a udržení handicapu. 2. Umožnit každému aplikovat svůj handicap na jakékoliv hřiště na světě a soutěžit za férových

Na dodržování pravidel dohlížejí při velkých turnajích týmy rozhodčích
Foto: Zdeněk Sluka

podmínek. 3. Oživit a povzbudit
k rozšíření soutěžního golfu, jelikož dosud měl handicap jen každý
čtvrtý hráč.
Zároveň průzkumy R&A hledají překážky pro golf. Mezi ně patří
hlavně strávený čas na standardních osmnácti jamkách. Průzkum
prokázal, že 60 % golfistů by si hru

6.399,-



Naše adresa: SKORKOVSKÁ 1511
198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST
300 m od Makra
59

611
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golfhouse.cz

Aleš Kořínek
Foto: Czech Masters

P

Golfový

7.699 ,-

Vše pro tvůj golf

jů,“ poznamenal bývalý fotbalový
brankář Zlína.
Pomoci si mohl v západních Čechách, ale bylo z toho až dělené
38. místo s +12. „Domácí prostředí
pro mě není výhodou. Hraju raději venku. Sokolov znám dobře, ale
co je to platné, když jsem na třech
tříparech nasbíral plus pět ran.
Kynžvart jsem hrál naposledy snad
před deseti roky, takže to bylo jako
poprvé. Druhé kolo v paru, ale ve
finálovém jsem atakoval osmdesátku,“ dodal Kořínek.
Jak se zrodilo 79 ran? „Šestnáct
jamek jsme hráli v hustém lijáku,
k tomu se přidal silný vítr, a když
máte ještě těžké hřiště,“ krčil rameny Kořínek.
AltePro Trophy by Extec vyhrál
Němec Thomas Rosenmüller se
skóre -7. Nejlepším domácím byl
Ondřej Lieser na děleném 10. místě
(+2).			
-až-

Směr: Jednodušeji a rychleji

Odpočinek s golfem

12.449,-

NOVĚ4.999,OTEVŘENO
3.799,-

ROGUE FERVEJOVÉ DŘEVO

Noviny až domů

S

užilo více, pokud by trvala kratší
dobu. V kategorii hráčů ve věku od
25 do 44 let, nespokojených s rychlostí hry, by 21 % z nich rádo vidělo
zkrácení hracího času až o 90 minut.
Devatenáct procent hráčů by uvítalo, pokud by mohli hrát častěji pouze devět jamek.
www.bavsegolfem.cz

TMR a Skalica

16.749,-

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

ská zkušenost s rozprostřením WGD
do několika týdnů se osvědčila.
Chcete se zúčastnit některé akce
v rámci Women‘s Golf Day? Sledujte
pozorně web bavsegolfem.cz a také
sociální sítě nejbližších hřišť a klubů.				
-hap-

Bláznivé vítězství
v bláznivé sezoně

•

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

Společnost TMR, která je známa především jako provozovatel horských
středisek ve čtyřech zemích Evropy,
posílila svou pozici v golfu, když po
resortech Ostravice, Kaskáda a Olomouc vstoupila do partnerství se
slovenským areálem Skalica.
„Z naší strany jde o obchodní
spolupráci, která se nám osvědčila
už v případě hřiště v Olomouci a do
budoucna má velký potenciál. Golf
Resort Skalica se stal od srpna naším
dalším partnerským resortem. Členové našich klubů budou moci využívat plnohodnotně všechny obvyklé produkty,“ řekl ředitel golfového
segmentu v TMR Jan Kastner.
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Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
1

Bavte se na Hluboké

3

Přijďte s celou rodinou objevit sport a zažijte den hlubokých zážitků na Hluboké. Den
Bav se golfem se koná v zámeckém Golf Resortu Hluboká nad Vltavou v sobotu 5. září. Soutěže v puttingu, chippingu, drivingu
i v bunkeru o věcné ceny. Pro děti SNAG golf,
skákací hrad, malování na obličej, pro ženy
kosmetika. Starty bloků v 8.00 a ve 12.00,
od 11.00 a 16.00 exhibice, ve 12.30 a 17.30
vyhlášení vítězů. Druhý blok od 12.00, ve
14.00 puttovací turnaj, v 16.00 exhibice.
www.golfhluboka.cz, www.bavsegolfem.cz

4

2

3

3
3

6
6

7

Dětské tréninky
na Park Golfu

Podzimní dětské tréninky u nás budou
probíhat od 7. 9. – 30. 10. 2020.
Přihlásit se mohou děti od 4 do 18 let.
Tréninky jsou vhodné jak pro malé děti
v rámci pohybové aktivity pro
nejmenší,
tak
i pro začátečníky
či pokročilé. Více
informací
na
www.parkgolf.cz
nebo

5

1

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco
Ideální partner pro vaši hru.

4

2

Finále na Greensgate

Do finále míří otevřená série Sport and Leisure
Golf Tour. Poslední turnaj se uskuteční ve čtvrtek 1. října v resortu Greensgate na Dýšině. Hraje
se na stablefordové body ve třech kategoriích
o věcné ceny. Závěrečný večer tour se koná ve
středu 15. října v Praze.
Více informací najdete na
www.facebook.com/slgolftour

Karlštejn s obědem

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

3

Výhodný Sever

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
GOLD
Machnín
550 Kč
Malevil
650 Kč
Česká Lípa
750 Kč
Ypsilon
850 Kč
www.golfsever.cz

SILVER
600 Kč
700 Kč
850 Kč
950 Kč

5

Zahrajte si o Thajsko

7

Dobročinnost pro cukrárnu

Charitativní turnaj Pojďte dál patří ke konci léta a k pražským Hodkovičkám už
neodmyslitelně. Tentokrát se koná v sobotu 12. září, s registrací od 8.00 a startem v 10.00. Výtěžek bude věnován na podporu chráněné cukrárny Pojďte dál
v Neratovicích, kde jsou zaměstnáni mladí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Startovné je 1300 korun, registrace na r.brydlova@seznam.cz. Dobročinné penalizace za bunkery, trestné oblasti, auty atd. jsou rovněž zahrnuty do
výtěžku turnaje. Občerstvení během hry i po ní.

Vrcholí série Touch of Thailand 2020, pořádaná
YARO, s. r. o., ve spolupráci s Tourism Authority of Thailand. Poslední turnaj se bude konat 17. září v resortu Panorama Kácov. Hlavní cenou je pobyt na 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.

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

GOLFOVÝ SHOP
NA GOLF HŘIŠTI ZBRASLAV
15 min z centra Prahy
Vydává: GN media s.r.o,
Husinecká 10, 130 00 Praha 3
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Sedm tref v Berouně
Největší golfová událost letošního roku na českých hřištích se ukázala jako výsledkově nejúspěšnější v historii. Při
Tipsport Czech Ladies Open
na Ladies European Tour
v Berouně prošlo cutem sedm
domácích hráček.
Čeněk Lorenc
Takové žně český golf nepamatuje
a jde stále výše. Spolu s profesionálkou Klárou Spilkovou (25), která
skončila těsně za první desítkou,
postoupilo do finále nejvyšší evropské série šest amatérek. Z nich nejlepší byla Sára Kousková (21), která
v nejtěžších podmínkách finále, ve
větru a dešti, zahrála vyrovnaný
druhý nejlepší výsledek dne, 67.
V součtu se dvěma předchozími
koly za par 72 to znamenalo dělené

20. místo a nejlepší výsledek Kouskové v profesionální konkurenci.
„Ve finále jsem si spravila chuť
a společně s caddiem jsme to
zvládli, jak nejlíp to šlo. Ani déšť
v závěru turnaje mi nevadil,“ řekla Kousková, studentka univerzity
v Texasu, která stejně jako další
amatérky mohla hrát koncem srpna ještě doma, protože školní rok v
USA byl odložen.
Kousková byla vyhlášena nejlepší amatérkou turnaje. Klára Spilková
se stala absolutně nejlepší českou
hráčkou, když skončila těsně za
první desítkou turnaje, který se hrál
o 200 eur a ve kterém zvítězila Dánka Emily Pedersen s -17 (63–65–71).
„Chybělo málo, abych skončila
v první desítce, což bylo mým přáním. Jsem ale vděčná, že jsem mohla hrát tento turnaj, a navíc poprvé
po dlouhé době před diváky,“ dodala Spilková, členka LPGA, která
hrála doma po čtyřech letech.

Šlo o její druhý nejlepší domácí
výsledek na Ladies European Tour,
kde hrála poprvé na Albatrossu
2011 s konečnou 9. příčkou.
Za pozornost stojí i dílčí výsledky dalších amatérek. Po prvním
kole byla nejlepší Jana Melichová, která zahrála úvod za 70 (-2)
a nakonec došla v celkovém paru.
Nejlepší domácí kolo turnaje spolu
s Kouskovou zahrála Kristýna Frýdlová, ve druhém dni za 67. Celkově v paru obešla tři kola vedle Melichové také Tereza Melecká.
Spilková sice zaostala o jedno
místo za loňským výkonem Mackové na Karlštejně, ale to šlo ještě
o duální podnik LET a LET Access
Series. Cutem tam prošly čtyři
domácí hráčky. Letos, v největší
možné konkurenci v Berouně, bylo
Češek ve finále sedm. Znamená to
milník, který nebude snadné překonat, ale který už nyní ukazuje potenciál českého ženského golfu.

Klára Spilková, jediná ze sedmi domácích profesionálek, která brala šek
Foto: LET/Tristan Jones

Myšák
pro Spilkovou
N

Tipsport Czech Ladies Open přilákal do Berouna stovky diváků
Foto: LET/Tristan Jones

Tipsport Czech
Ladies Open 2020
Beroun GC, 28.-30. 8., par 72

ejvětší
hvězdou
Tipsport
Czech Ladies Open byla bezesporu Klára Spilková, která do Berouna přilákala početnou diváckou
kulisu. Po skončení turnaje získala cenu za nejlepší českou hráčku
a také – plyšového Mickey Mouse.
„Děkuji. To mám na cesty?“ ptala
se překvapená profesionálka prezidenta klubu Vojtěcha Matějčka,
který jí myšáka předal. Nedala si totiž zřejmě do souvislosti, že když na

tiskové konferenci před turnajem od
žurnalisty z Golfových Novin zjistila, že díky Filipovi Mrůzkovi činí rekord hřiště 62 úderů, prohlásila: „Pro
chlapy je to hřiště Mickey Mouse.“
Prezident Matějček, viceprezident Michal Tůma i manažer Lukáš
Princ se tímto hodnocením hřiště
cítili poněkud uraženi, ale věc posléze přešli, než hráčce nakonec
výmluvně věnovali všeříkající plyšovou hračku.		
-ae-

Hráčky
a jejich caddies
Kristýna Frýdlová

Filip Ráža

T13 Spilková -7 (70–70–69)

Nela Halaburdová

Karel Příhoda, PRO

T20 Kousková (AM) -5 (72–72–67)

Lucie Hinnerová

Filip Košecký

T42 Frýdlová (AM) -1 (74–67–74)

Tereza Chlostová

Blanka Chlostová, matka

T47 Melichová (AM) E (70–75–71)
Melecká (AM) E (72–73–71)

Sára Kousková 		

Jakub Mejzlík

Eva Koželuhová 		

Jana Schneiderová

T56 Macková (AM) +2 (72–71–75)

Tereza Koželuhová

Matyáš Zapletal

T67 Koželuhová T. (AM) +6 (76–70–76)

Kateřina Krásová

Michal Krása, strýc

T86 Vítů (AM) +5 (72–77)

Patricie Macková

Daniel Rajchrt, strýc

T97 Koželuhová E. +6 (75–75)

Tereza Melecká 		

Tomáš Melecký, otec

T110 Vlašínová +8 (76–76)
Váňová +8 (79–73)

Jana Melichová 		

bez

Kristýna Napoleaová

Andrea Šetková

T116 Halaburdová (AM) +9 (73–80)
Hinnerová +9 (75–78)

Klára Spilková 		

Greg Lavoie, trenér

T121 Chlostová (AM) +10 (78–76)
Krásová +10 (79–75)
Napoleaová +10 (76–78)

Šideri Váňová 		

Tomáš Kašpárek

Gabriela Roberta Vítů Jana Vítů, matka
Kateřina Vlašínová

Josef Vlašín, otec

Nejlepší česká amatérka Sára Kousková a její životní výsledek: Top 20 na LET
Foto: LET/Tristan Jones

Kolik vydělaly
Vítězka Emily Pedersen

30 000 €

Nejlepší Češka Klára Spilková

3700 €

6 českých amatérek

0

Kolik ušetřili
Hole-in-one Tipsport

10 000 €

Hole-in-one Bechyně

hodinky

Pro-Am se zúčastnili i hendikepovaní hráči
Foto: TCLO

Obhájkyně titulu Carly Booth se dělila o 20. místo
Foto LET/Tristan Jones

7

S hvězdami v bublině a uragánu
K

Beroun měly hráčky z hřiště jako na dlani
Foto: LET/Tristan Jones

mnoha prvenstvím Tipsport
Czech Ladies Open patřilo
i Pro-Am, v Berouně hrané jako vůbec
první po nucené přestávce na všech
světových turnajích. Měli jsme možnost se ho zúčastnit, zahrát si s profesionálkou a oslavit druhé místo.
Také vedle 26leté Slovinky Katji
Pogacar se musel dodržovat sociální odstup, povinný mezi hráčkami
a jejich amatérskými partnery ve
flightech. První setkání v turnajové
bublině proběhlo až na odpališti.
Žádné podávání rukou, společné fotografování flightu v těsné blízkosti
či plácání po úspěšných ranách.
V pravidlech stálo i to, že se ne-

ejpodceňovanější
hráčkou
turnaje byla dvaadvacetiletá
amatérka Nela Halaburdová, které
sázkové kanceláře Tipsport a Chance přiřkly astronomický kurs na vítězství 1000:1. V úvodním kole však
zahrála 73, úder nad par, a svitla jí
šance na finále.
Nakonec se ale cutu nedočkala.
Vše z první ruky sledoval její trenér
a caddie v jedné osobě Karel Příhoda.
„Nelin otec Petr mě oslovil asi
týden před akcí a já nadšeně souhlasil, vždyť ji trénuji již třináct let,“
prozradil Příhoda (34), který zná na
hřišti každý kámen, keř i bouli. Pro
členku zdejšího klubu byl nejlepší
možnou volbou, neboť navíc dobře
ví, jak se Beroun hraje z pánských
odpališť.
„První kolo hrála Nela skvěle
a mohla mít ještě lepší výsledek,
ale pár šancí proputtovala. Pin pozice byly obtížné a k tomu rychlost
greenů přes deset stop,“ obhajoval
caddie svou svěřenkyni s tím, že si
před turnajem vytvořila nový course management.

Vidina cutu ve druhém kole Halaburdovou svázala. „Byla mnohem
nervóznější, uvědomila si, že má
nečekanou šanci na finále,“ vysvětloval Příhoda a dodal: „podle mého
názoru jsou holky psychicky méně
odolné než kluci. Na hřišti jsem tedy
i psycholog, který hráčku uklidňuje
a posouvá ji po hřišti jamku po jamce.“
Caddie a trenér tentokráte svou
svěřenkyni do finále Ladies European
Tour neposunul, ale kde tentokrát
vyšlo jen první kolo, může příště vyjít i druhé.
-ae-

Nela Halaburdová s cadiem K. Příhodou
Foto: Čeněk Lorenc

P

umožní sofistikovaný přístup ke
sportovní přípravě a lepší informovanost a komunikaci mezi hráči
a trenéry na různých úrovních. Máme
radost, že naše aplikace TCM.golf
a Bryson jsou hlavní osou tohoto
trendu,“ řekl Jiří Novosad, který se
podílí na vývoji aplikace spolu se
svými kolegy z Golferis a také s ČGF.
Jak vypadal trénink na Tipsport
Czech Ladies Open?
Jana se věnovala dlouhé hře
z 50 % objemu veškerého tréninku,
krátké hře z 10 % a puttování ze
40 %. Dlouhá hra zabrala 2.50 hodiny a vyžadovala 180 míčů. Příprava
krátké hry s 20 míči trvala půl hodiny. Na greenu (280 puttů) strávila hráčka dvě hodiny a dvě minuty.
Hodinu z toho se věnovala dlouhým
puttům, když čtyřicet minut zabrala

Alois Žatkuliak

P

o zázračném eaglu vítězné Emily Pedersen ve finále Tipsport
Czech Ladies Open vypukl dlouhý
a silný potlesk, ale nešlo o nejsilnější reakci, který ten víkend osmnáctá
jamka berounského hřiště zažila.
O den dříve způsobila rachot
20letá amatérka Tereza Koželuhová,
která oproti všem předpokladům
prošla cutem. Potřebovala ovšem
proměnit těžký putt z zhruba tří
metrů. U greenu a na tribunách se
rozhostilo hrobové ticho, které se
ovšem rázem proměnilo v ohlušující
jásot.
Všichni měli radost za jejího otce
a zároveň promotéra turnaje Luboše Koželuha. Ten stál u osmnáctého
greenu, nevěřícně zíral před sebe
a držel se za srdce, jako by prodělal infarkt. „Jsem na šrot. Zažil jsem
mnoho radosti jako sportovec i organizátor akcí, ale tento pocit se nedá
ničím vyvážit. Přeji to každé mámě,
každému tátovi,“ prozradil promotér
a při závěrečnému ceremoniálu předal dojatý dceři kytici.
-ae-

Reprezentantka pod mikroskopem

od drobnohled vešla amatérka
Jana Melichová pro turnaj Ladies European Tour v Berouně. Jako
první hráčka na reprezentační úrovni zadává v nové aplikaci kompletní
tréninkový deník a herní statistiky
z turnajových her.
Melichová se rozhodla sdílet informace o svém tréninku a hře s veřejností. Cílem je ukázat především
juniorům se sportovními ambicemi,
jak vypadá příprava hráčky na této
úrovni.
Díky aplikaci Bryson, kterou pod
názvem TCM.golf používají i tréninková centra mládeže v klubech, je
možné poprvé poskytnout tato data
v přehledné a ucelené formě pro
hráče a jejich trenéry.
„Jde o přechod na plně digitalizovaný tréninkový systém, který

Pro-Am vyhrál tým Tipsportu
v čele s Klárou Spilkovou, který přinesl celkových 10 pod par, 62 ran.
Navzdory vichru, jenž amatérům
dokázal vrátit míček o několik desítek metrů zpět, nebo naopak po
větru hodně metrů přidat.
Například nadšení po perfektně
trefené ráně sedmičkou do větru
bylo přebito zklamáním, když na
pouhých sto metrů dopadl míč ještě
deset metrů před greenem. Někdy
měl člověk co dělat, aby vůbec dokázal stát. A bylo poučné vidět, jak
si profesionálky dokázaly s vichrem
poradit. Bravo, dámy!

Amatérka puttem
překonala vítězku

Lokální znalost,
chvilková svázanost
N

lze dotýkat nejen hráčky, ale ani
jejích holí, bagu, a dokonce míčku.
V bunkerech chyběly hrábě, místo
nich se uhlazovaly stopy pomocí
holí či bot, a praporkové tyče zůstávaly pevně v jamkách.
Nemožnost fyzického kontaktu
byla nejvíc znát po odehrání poslední jamky, kterou pro náš flight
byla pětiparová sedmička. Rundu
totiž Katja zakončila parádním chipem, který skončil v jamce, takže
jsme ve formátu scramble zapsali
na společnou kartu eagle. A konečných 8 pod par. Tak rádi bychom si
bývali všichni plácli. Aspoň došlo na
současné gesto, tedy loket na loket.

kontrola vzdálenosti a dvacet minut
nácvik tempa. Krátké putty, to bylo
50 minut cvičení tempa a 30 minut
směru.
Individuální trénink zabral pět
hodin a čtyřicet minut, odehrála při
něm 480 míčů. Hra na hřišti, to bylo
celkem 45 jamek a 10 hodin, 45 minut. Regeneraci – fyzioterapii věnovala Jana 1.45 hodiny.
A jak se trénink projevil v úvodním kole turnaje? Jana zahrála
výborných 70 (-2). Zasáhla 8 ze
13 fairwayí (66,67 %), 13 z 18 greenů v regulaci (72,22 %), scrambling
měla 60 % (3) a statistiku up and
down 100 % (5). Ani jednou nehrála z bunkeru. Za kolo měla 29 puttů
a průměr 1,77 puttu v regulaci. -čl-

Tereza Koželuhová prošla cutem na poslední úder
Foto: LET/Tristan Jones

MOJE FILOSOFIE:

“POKUD SE NEBUDEME
STARAT O SPRAVEDLNOST,
TAK SE SPRAVEDLNOST
NEBUDE STARAT O NÁS.”
Pracovní právo
Pracovněprávní problematikou se zabýváme nejen akademicky, ale i prakticky,
proto zajistíme ochranu Vašich práv, ať
jste zaměstnanec či zaměstnavatel.
Obchodní právo
Při podnikání se může objevit mnoho
sporných otázek a situací, které Vám rádi
pomůžeme vyřešit.
Občanské právo
V životě se Vám může přihodit cokoliv,
ať se jedná o nehodu či majetkový spor,
jsme tu od toho, abychom Vám nabídli
pomocnou ruku.
Správní právo
Veřejná správa zasahuje do soukromého
života každého z nás, my Vám pomůžeme se aktivně bránit proti zlovůli úředníků.
Finanční právo
Regulace finančního trhu není jednoduchá záležitost, proto Vám zajistíme právní
stránku Vašeho podnikání, zvláště v souvislosti s novým zákonem o spotřebitelském úvěru.

Trestní právo
Ať jste na straně poškozeného nebo obžalovaného, tak Vás zastoupíme a zajistíme využití všech prostředků k obraně Vašich práv.
Vymáhání pohledávek
Specializujeme se na pohledávkovou
agendu, proto pro nás není problém
zvládnout ani větší objem pohledávek.
Nemovitostní právo
Připravíme analýzu právního stavu nemovitosti a komplexně zajistíme veškeré
úkony spojené s průběhem převodu
nemovitostí.
Insolvenční právo
Zajištujeme kompletní právní, ekonomický a poradenský servis při řešení úpadku
oddlužením či konkurzem. Specializujeme se na poskytnutí poradenství a přímé
pomoci dlužníkům, kteří v důsledku těžké životní situace nemohou řádně platit
své dluhy.
Kontakt
DITTRICH & CO. – advokátní kancelář s.r.o.
tel.: +420 222 560 060
e-mail: office@dittco.cz
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Kunětická Hora: Rozum zvítězil
Resort Golf & Spa Kunětická
Hora se snaží přilákat rekreační hráče a vynáší trumfy, které byly v minulosti nemyslitelné.
Antonín Ebr
Největší změnou je milosrdnější
rough a rozšíření fairwayí, respektive semiroughů a druhého cutu
především v dopadových zónách
drajvů. Najdete tu i nová odpaliště.
Po několika nelehkých sezonách… – jak se píše na stránkách resortu, se zde snažili různou formou
včetně dnů otevřených dveří prezentovat široké veřejnosti výsledek
trpělivé práce greenkeeperů, kterým se podařilo dostat hřiště zpět
do původní kondice.
Fairwaye a greeny jsou šťavnaté jako nikdy předtím a problémy
s bórem, obsaženým ve vodě z elektrárny, kterou zalévali zdejší trávu,
je zřejmě definitivně vyřešen.
Již dříve manažeři vyslyšeli nářky nad sportovní obtížností a prohodili modrá a žlutá odpaliště. Takže místo na 6241 metrů pálí muži na
milosrdnějších 5868 metrů. Když tu
totiž začne foukat, což je ve většině případů, tak si k tomu připočtete
ještě nějakou tu stovku metrů navíc.
Dámy mohou letos navíc otesto-

Kynžvart nedávno hostil turnaje Pro Golf Tour
Foto: GK Lázně Kynžvart

Jedinečný Kynžvart zve
Kunětická Hora už není jen pro bombery
Foto Zdeněk Sluka

vat nově znormovaná nejkratší fialová odpaliště s délkou 4511 metrů,
senioři pak odpaliště červená o délce 5479 metrů. To už je jiná písnička, že?
Dokonce i ta neosobně působící
restaurace byla při naší návštěvě
plná života a personál se snažil plnit naše přání. I dámy v recepci nebyly tak vystresované či unavené.

Dříve se Kunětická hora chlubila, že
patří mezi nejdelší hřiště v republice, dnes se snaží oslovit golfisty
smysluplněji.
Možná to bylo vynucené okolnostmi a nepřející dobou, ale je
pravda, že zvítězil zdravý rozum
a poctivá práce, a Kunětická Hora
vstává z popílku opatovické elektrárny jako bájný Fénix.

Důkazem výjimečné kondice mistrovského hřiště Lázní Kynžvart
bylo pořádání srpnového turnaje
ALTEPRO Trophy by EXTEC v rámci
Pro Golf Tour spolu s GC Sokolov.
Pro tuto tour se vybírají jen hřiště
s nejvyšší kvalitou, kromě Česka
v Rakousku, Německu, Polsku nebo
Maroku.
Kynžvart se stal pro svůj design
nezapomenutelným zážitkem pro
hráče všech kategorií. Každá jamka
má své jméno a svůj vlastní příběh.
Překrásným vzhledem a kvalitou
hracích ploch se osmnáctka řadí
mezi top hřiště nejen v zemi, ale
v celé Evropě.
Pokud máte v plánu se vydat do

Karlovarského kraje, nesmíte zapomenout právě na Kynžvart. Hřiště za
poslední roky získalo pověst náročného, a přesto krásného místa, které
prověří vaši výkonnost a trpělivost
jako žádné jiné. Místa, které vás
potěší, ať jste profesionál, amatér,
rekreační hráč nebo s golfem právě začínáte. Přijeďte si vyzkoušet
nebývalou kvalitu hřiště v jedinečném stavu, za nímž je práce nového
greenkeepera Karla Witteka.
Samozřejmostí je pro hosty zapůjčení buggy, rozsáhlý driving
range, cvičné greeny a bunkery. Přímo u hřiště se lze ubytovat
a také kvalitně najíst v zámeckém
hotelu.		
PR

Výročí nejstaršího klubu
Royal Golf Club Mariánské
Lázně oslavil 115. výročí založení. Co všechno se kolem
toho dělo? O tom mluví prezident klubu Jiří Pos.
„Oslavy začaly v srpnu slavnostním
otevřením výstavy, která mapuje
historii mariánskolázeňského hřiště a zůstane otevřena do 13. září,“
řekl Jiří Pos, který zahájil výstavu
spolu s dalšími osobnostmi, jimiž
byli čestní členové královského klubu Milan Veselý a Oldřich Tobrman,
prezident ČGF Zdeněk Kodejš, místostarosta města Miloslav Pelc a kurátor výstavy Vítězslav Hoffmann.
Jak byla výstava přijata?
Potěšilo nás, že chodí i nehráči golfu, obyvatelé a návštěvníci města.
K vidění jsou například míč z roku
1906, nalezený při rekonstrukci
rybníku, nebo hole vyrobené pro
první profesionální trenéry, kteří na
hřišti působili v letech 1905–1930.
Vystavena je i golfová výbava amerických vojáků, kteří Mariánské Lázně osvobodili, hřiště pomohli zprovoznit a používali je až do svého
odjezdu.
Co následovalo po vernisáži?
Druhý den se hrál 29. ročník turnaje King´s Cup, kterého se zúčastnilo
147 hráčů. Zakončil jej společenský večer, na němž Západočeský
orchestr Mariánské Lázně zahrál
hymnu královských klubů s titulem
Royal. Oslavy končí 12. září vý-

ročním turnajem. V minulosti se
ho účastnily desítky zahraničních
hostů, především z Britského souostroví. Kvůli koronavirové krizi se
většina letos omluvila. Pozváni však
byli zástupci partnerských klubů
a členové, kteří v kritických měsících klubu nejvíc pomohli finančními dary či prací na hřišti.
Jak se chystáte na turnaj RAF?
Jeho první ročník před třemi roky
vznikl k uctění památky českých
pilotů, kteří sloužili v RAF, jež měla
zrovna 100. výročí založení. Turnaj
organizují členové Whisky and Kilt
Golf Clubu s podporou RGCLM. Od
loňska jde také o uctění památky
zakladatele a prvního prezidenta
Whisky & Kilt GC Milana Hroudy,
který tuto krásnou akci vymyslel
a organizoval. Pro náš klub je pořádání turnaje RAF také posílením vazeb na Británii a titul Royal.
Co dalšího je v klubu nového?
Máme velkou radost z nového provozovatele klubové restaurace.
Podařilo se výrazně zlepšit kvalitu
hracích ploch i díky speciálnímu
vodnímu tankeru na kropení v místech, kde nemáme závlahu. Při výročním shromáždění členů bylo na
dobu čtyř let zvoleno nové předsednictvo, a mně se podařilo obhájit prezidentství. Věřím, že spolu
s dalšími členy vedení a profesionálním managementem s Oldřichem Nechanickým v čele se nám
povede dál zvyšovat kvalitu hřiště,
které má svou nezaměnitelnou historickou hodnotu.
GN

Royal GC Mariánské Lázně: 115 let existence
Foto: Zdeněk Sluka

Hotel Imperial
Foto: Karlovarský kraj

Ze zámku na greeny
Karlovarský kraj patří k nejrozvinutějším golfovým oblastem. Důkazem toho je nejen
samotný počet hřišť na poměrně malém území, ale také fakt,
že všechna osmnáctijamková
se řadí mezi špičku v Evropě
a jsou dějišti velkých turnajů.
Kromě kvalitních hřišť a lázeňských
měst zde najdete také nespočet
zajímavých památek. Vyberte si
ubytování s jedinečnou atmosférou
v nedotčené přírodě Krušných hor
nebo Slavkovského lesa.

barokním zámku Kynšperk. Luxusní
ubytování, skvělé jídlo, odpočinek
ve wellness a hru na nejkrásnější
hřištích Karlovarského kraje nabízí
balíček Wellness & Golf.
VALEČ – DŮM ZÁMECKÝCH
KAPLANŮ
Láká vás klid a svěží příroda? Na kraji tajemných Doupovských hor leží
městečko Valeč s barokním zámkem
a nově umístěnými 28 pískovcovými
sochami Matyáše Brauna. Ubytujte
se v Domě zámeckých kaplanů s výhledem. Vybrat si lze pokoj kaplana,
barončinu komnatu, hraběcí pokoj či
apartmá panny nevěsty.

ZÁMEK LUŽEC SPA & WELNESS
RESORT
Na stylovém loveckém zámečku
Lužec krále Karla IV. můžete strávit nezapomenutelnou dovolenou.
Pokocháte se autentickými středověkými interiéry a přitom si vychutnáte maximální komfort díky krásně zařízeným pokojům i léčebným
a relaxačním programům a wellness.

HOTEL IMPERIAL SPA & HEALTH
CLUB
Užijte si pobyt v hotelu, který již
přes sto let patří k nejluxusnějším
v Karlových Varech. Impozantní budova, tyčící se nad lázeňským městem, okouzlila významné osobnosti
z celého světa. Čeká vás ubytování
v luxusních pokojích jako z pohádky,
kulinářský zážitek a široká nabídka
léčebných i relaxačních procedur.

CHATEAU KYNŠPERK
Jako v pohádce se budete cítit na

GRANDHOTEL PUPP
Ikonický hotel se slavnou historií

a okouzlujícími interiéry láká filmové hvězdy. Zazářil v bondovce Casino Royale nebo v remaku americké
klasiky Poslední prázdniny. Vychutnejte si výjimečnou atmosféru
a služby na nejvyšší úrovni.
RÜBEZAHL MARIENBAD LUXURY
HISTORICAL CASTLE HOTEL & GOLF
V pohádkovém zámeckém hotelu
v centru Mariánských Lázní se budete cítit opravdu královsky. Užijete si prvotřídní ubytování, odpočinek ve wellness, léčebné procedury
a golf v obklopení malebné přírody.
VĚTROV CASTLE HOTEL
Zámecký hotel Větrov v zeleni je
jedním z nejstarších českých zámků. Hostům poskytuje odpočinek
v srdci přírodního parku na okraji
Aše. Má stylově vybavené pokoje,
tradiční českou kuchyni a golfová
hřiště v okolí.
HRAD VILDŠTEJN
Středověk na vás dýchne v goticko–
renesančním hradě Vildštejn. Při
toulkách se občerstvíte ve stylové
hodovně, která vás přenese do dob
dávno minulých.		
PR
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Navštivte Aberdeen, zásadní oblast Skotska
Do Aberdeenu nenajdete přímý let, ale cestou z Edinburghu
po pobřežní silnici na severovýchod je co vidět. Ruiny hradů, rybářské vesničky a nekonečné Severní moře. Vynechte
pro tentokrát St Andrews, Carnoustie a další známá místa
a zakotvěte na pár dní ve třetím největším skotském městě.
Antonín J. Grimm
Odsud se na sever až ke Cruden Bay
táhne v délce 35 kilometrů pás dun,
kde si našly místo jedny z nejlepších hřišť nejen Skotska, ale celého
světa. „Oproti městům Edinburgh
a Glasgow jsme daleko poklidnější
region a top destinace pro golfisty,“
říká Hector, pracující pro podporu
golfové turistiky.
Pár set metrů od centra přístavního města je v dunách posazený
Royal Aberdeen, a to hned se dvěma 18jamkovými hřišti. Hlavní Balgownie Links je klasikou všech linksových klasik. Jeho první devítka se
považuje za nejlepších devět úvodních jamek vůbec.
Po prvním drivu se přiblížíte
k dunám a skoro tři kilometry se
mezi nimi proplétáte. Vše korunuje
osmá jamka, kratší par 3, kde green
chrání deset pot bunkerů! Druhá
polovina hřiště se táhne po vršku
zpět ke klubovně a nabízí výhledy
na pohupující se prázdné nákladní
lodě a vrtule větrných elektráren.
Druhá osmnáctka Silverburn je výrazně kratší a rovinatější, část se
přiblíží k borovicovému lesu.
Hned vedle leží Murcar Links,
další klasika. Prvních šest jamek jde

Závěrečná jamka na Royal Aberdeen, nejlepším hřišti v celé oblasti Aberdeenshire
Foto: Antonín Jan Grimm

se mnou místní head pro a má rady
k nezaplacení. „Tady to je největší
výzva,“ ukazuje vyvýšené odpaliště
sedmé jamky s názvem Serpentine
a rozloučí se. Následuje několik slepých jamek. Po dvanáctce se stejně
jako na sousedním Balgownie vracíte po hřebenu ke klubovně. Vynikne
ještě 16. jamka, hraná přes green
patnáctky do kopce.
Cruden Bay vás ohromí již z parkoviště. Moderní klubovna stojí majestátně na kopci, ze kterého máte
skoro celé hřiště jako na dlani, včetně bývalého domku startéra, z něhož se stává golfové muzeum. Hraji
s místním kapitánem a jsem rád. Ve
větrném počasí jsem chudší o šest
míčků, ale hřiště i jeho vyprávění
o jednotlivých jamkách je nezapomenutelné.
Dominantu představuje vysoká
duna a na jejím vrcholu odpaliště
9. jamky, opět s nádherným výhle-

dem na většinu linksu. To nejlepší
přichází mezi 14. až 16. jamkou. Pod
úrovní terénu zapuštěný a z fairwaye neviditelný green čtrnáctky
a hned dva po sobě jdoucí třípary,
první navíc hraný naslepo. Zkrátka
links v nejlepší podobě. I čas hry je
typicky skotský, osmnáctka pěšky
za 2.45 hodiny.
Není běžné, aby se uvnitř osmnáctky nacházelo ještě samostatné
devítijamkové hřiště jako zde. Na
St. Olaf doporučuji začít, a pak teprve podstoupit test na mistrovském
hřišti. Z větší části jamek je vidět
ruina hradu Slains, který stojí za to,
abyste po golfu na něj vyrazili.
Trump International Scotland.
To hřiště je prostě jiné, stejně jako
americký prezident. Ten coby majitel ví, co golfisty přiláká. Kvůli
restrikcím v cestování se ten den na
hřišti nachází jen pár lidí. Čtyřčlenný flight jde vpředu pomalu a runda

Výstup na vysokou dunu v Cruden Bay dá pořádně zabrat
Foto: Antonín Jan Grimm

Pátá jamka, par 3 na Murcar Links se stylově jmenuje Plateau
Foto: Antonín Jan Grimm

trvá více než 4,5 hodiny, ale nevadilo by ani šest. Je na co koukat a po
každé dohrané jamce je mi trochu
líto, že ji nezkusím znovu.
Jamky mají vždy šest odpališť.
Měňte je dle odvahy a na ta nejvzdálenější si jen vystoupejte udělat
foto. Hrát odtud při délce 6752 metrů je pro dvojciferný handicap nemyslitelné. Na ikonické trojce se
green potkává s pláží a vodou Severního moře. Šestku ozvláštňuje šíleně hluboký greenový bunker. Nejvíc
překvapí 14. jamka s uzoučkou fairwayí, okolo níž je vše zarostlé vysokou světlou trávou. Lehká závrať vás
potká na poslední jamce, která má
18 bunkerů. Vizuálně dokonalé, byť
po golfové stránce je Royal Aberdeen jasná jednička v této lokalitě.
Newburgh-on-Ythan uzavírá top
5 linksových hřišť oblasti. Prvních
novějších devět jamek vás protáhne
po kopcích s výhledy na mohutnou

písečnou dunu. Na čtyřce spatříte
zbytky kamenné zdi, která chránila
dobytek a která komplikuje hru po
nepovedené ráně. Starosvětský styl
golfu začne na desítce: boulovaté
fairwaye plné děr po hrabavých zvířatech, rány naslepo, greeny v těsné blízkosti zálivu řeky Ythan. Prostě návrat o sto let zpět. Po obědě
v moderní klubovně vyrazte jen na
pár set metrů vzdálenou písečnou
pláž, ze které lze pozorovat kolonie
tuleňů jen deset metrů od vás.
Pokud by to snad nestačilo, pak
přímo v centru Aberdeenu u fotbalového stadionu leží osmnáctka
Kings Links a kousek odsud na kopci
nad přístavem další městský links
Balnagask. Nedaleko města má své
tréninkové centrum vítěz The Open,
místní rodák Paul Lawrie.

Oblast Aberdeenshire má celkem
55 hřišť, kromě popsaných linksů většinou parkových. Vyrazte
do přírody k pobřežním ruinám
hradů, navštivte palírny whisky
nebo jen objevte často liduprázdné a dlouhé písečné pláže. Pokud
se zrovna netrefíte do termínu
návštěvy britské královny, lze
navštívit její letní sídlo Balmoral
s devítijamkovým hřištěm.
www.visitabdn.com

Nejen ze třetí jamky na Trump International Scotland se vám nechce odcházet
Foto: Antonín Jan Grimm
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Hřiště, která (asi) neznáte
Díl III: Zlonín
Antonín J. Grimm
Devítijamkové hřiště s parem 27
a délkou pouhých 283 metrů je
schované v zastavěné čtvrti Zlonína, obce ležící 10 minut severovýchodně od Prahy. Za milou domácí
devítkou stojí Ondřej Vrabec, který
bydlí naproti přes ulici.
Hřiště má v podstatě vše, co jiná.
Říčku jako vodní překážku, byť bez
vody, bunkery, biozónu, auty i půdu
v opravě. Jinak malé greeny mají dokonce i foregreen. Najdete tu i myčky na míče a hole. A také útulnou
klubovnu.

Všechny tříparové jamky měří od
12 do 62 metrů, takže stačí si vzít
jen wedge a putter. Vězte však, že
uhrát par na 12metrové zlonínské
jamce není vůbec samozřejmostí.
I tady platí, že čím kratší, tím těžší.
Hřiště není znormováno, ale klub je
přidruženým členem ČGF.
Návštěvník platí 150 korun na
hodinu a 200 za dvě hodiny. Děti do
12 let hrají zdarma. Členové platí
2000 Kč ročně, děti 1500 Kč.
„Kvůli nahuštění jamek pouštíme maximálně dva flighty po čtyřech. Znalí členové zvládají turnaj

i ve dvanácti hráčích najednou,“ dodává Ondřej Vrabec.
Zlonín letos slaví už jedenáct let
existence a probíhající okolní výstavba rodinných domů dává šanci
získat další zájemce.
Pořádají zde i kursy pro začátečníky, většinou jde o rodiny, které za
dvě až tři hodiny zaplatí dohromady
1000 Kč. Do Zlonína můžete přijet
i vlakem. Na wedge od hřiště totiž
stojí zastávka na frekventované trase Praha Masarykovo nádraží–Neratovice.
www.golfzlonin.cz

Podzim na Dýšině,
odpočiňte si obklopení zelení
Obklopeni přírodou, obklopeni
zelení. Greensgate Golf & Leisure
Resort nenabízí jen golf, ale také
pobyty v krásné přírodě nebo gastronomické zážitky.
Bydlet můžete v krásném hotelovém pokoji, či historickém nebo luxusním apartmánu. Přímo na pokoj
si můžete objednat masáž.
Je libo poker, kulečník nebo další společenské hry? Žádný problém.
Pokud přijedete s dětmi, můžete si
objednat službu Family Help, tedy
profesionální hlídání. A když budete
trávit váš čas s partou přátel, není
nic lepšího než si zajet prohlédnout
nejslavnější český pivovar Plzeňský
Prazdroj. Na své si tu přijdou i milovníci cykloturistiky, v okolí je krásná
příroda protkána cyklotrasami. Vždyť
i na Dýšině se hrdě hlásí k projektu
„Cyklisté vítáni“. Velké vyžití nabízí blízká Plzeň. Historické skvosty,
jednu z nejkrásnějších zoologických
zahrad nebo nejvyšší kostelní věž
v Čechách.

Na Dýšině je vyhlášená i zdejší
restaurace. Greensgate Restaurant
nabízí výtečnou kuchyni. Jídla jsou
připravována z kvalitních a čerstvých surovin. Večer tu můžete
s přáteli posedět ve VIP salonku,
v pohodlí, u hořícího krbu se značkovým rumem v jedné ruce a kubánským doutníkem v té druhé. Zkrátka
odpočinek od všedních starostí jak
má být.
Greensgate Restaurant je vyhledávaným místem i pro různé oslavy.
Nejen narozeninové oslavy, ale
i svatby jsou tady dokonalé. Personál
vám ve všem vyjde vstříc a zařídí pro
vás vše na klíč. Vaši oslavu, večírek,
svatební hostinu či párty v restauraci si můžete objednat na uvedených
kontaktech.
Greensgate restaurant, rezervace a objednávky: 739 604 798,
restaurant@greensgate.cz. Ubytování objednávejte: 724 749 083,
recepce@greensgate.cz
www.greensgate.cz

Fitting: Jak si vybrat míče, které vám padnou
Obor ball fitting, týkající se
míčů, je zatím v Česku neznámý, ale zaslouží si pozornost.
Většina golfistů, včetně výkonnostních s nízkým handicapem, ani neví, jaký míč je
pro ně nejlepší.
Každý hráč může z fittingu míčů
vytěžit pokrok. Míč je totiž jediné
vybavení, s kterým se hraje každá
rána. Mezi značkami míčů i jednotlivými modely existují velké rozdíly
co do kvality a schopnosti ovlivnit
hru, především kolem greenu.
Fitting míčů začíná analýzou
hry, určením výkonnostních cílů
a preferencí. Speciální metoda zvaná Green-to-Tee posuzuje údery
a soustředění se především na hru
okolo greenu a na něm. I tady se porovnávají rozdíly mezi modely růz-

jednička v oboru produkuje nejznámější míče Pro V1 a Pro V1x a nově
také AVX. Míč Pro V1 má vyšší trajektorii než pocitově tvrdší ProV1x
a také více rotuje. Model AVX má ve
srovnání s ProV1 nižší trajektorii,
menší rotaci a dává měkčí pocit.
Golfisté se často (mylně) domnívají, že mají volit míč jen podle rychlosti švihu s driverem. Každý ale má
mnoho rychlostí švihu podle různých
holí. U průměrného golfisty činí rychlost švihu s driverem 97 mil za hodinu,
u 6-železa 83 a pitching wedge 68.

A pak je tu faktor komprese neboli test relativní měkkosti míče.
Pokud golfista preferuje měkčí
pocit při úderu, měl by mít míče s
nižší kompresí. Rovněž přetrvává
mylná představa, že komprese míče
by měla odpovídat rychlosti švihu.
Dostatečná vzdálenost a výkon jsou
připisovány právě nízké kompresi.
Realita je však jiná. Golfista stlačí míč při každé ráně a komprese je
tak minimální i při značně odlišných
rychlostech švihu. Při testu nízce kompresních míčů pro amatéry

a výkonnostních míčů typu ProV1
nebyl zaznamenán výrazný rozdíl.
Každý hráč preferuje jiné parametry míče. Někdo cenu, někdo let,
rotaci či barvu. Výběr by měl vycházet z jasně definovaných hodnot
a výkonu. A co je ještě důležité: nehrát s vylovenými nebo nalezenými
míči. U nich nelze čekat konzistentnost, přesnost, pocit, spin ani potřebnou trajektorii. S takovými míči
se zkrátka nezlepšíte.
Petr Tippelt
www.teetimestore.cz

ných značek nebo jednoho výrobce.
Po procesu Green-to-Tee začnete
hrát s vybraným míčem. Správná volba zamezí výkonnostním výkyvům
a větší konzistence povede k nižšímu skóre.
Značky míčů mají různé výrobní
postupy a kvality. Míče se liší podle
trajektorie letu, spinu (rotace) a také
dle pocitu při impaktu. Titleist coby

Máme pro Vás 3 důvody, proč být 20. 9. 2020
na Ostravici. Který důvod si vyberete Vy?
1) Máme rádi dobré víno, krásné ženy a golf!
2) Jan Kastner měl 4. 9. narozeniny, tak to spolu oslavme!
3) Máme rádi dobré víno, vtipné muže a golf!

GOLFOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI
BIRDIES

5 — 9 let

Rozsah tréninků:
1 x týdně 50 minut (6 dětí /1 trenér)

Tréninky probíhají

www.WINE-GOLF.cz

WINE GOLF

PO 16:00 / ST 16:00

EAGLES

10 — 14 let

Rozsah tréninků:
1 x týdně 50 minut (6 dětí /1 trenér)

Tréninky probíhají

G

9

GOLF
PRO
KAŽDÝ
ROČNÍK!

LF

www.NINE-GOLF.cz

ÚT 17:00 / ST 17:00 / ČT 17:00

A L B AT RO S S

15 — 18 let

Rozsah tréninků:
1 x týdně 50 minut (6 dětí /1 trenér)

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

Tréninky probíhají
PO 16:00 / ST 16:00

www.WINE-GOLF.cz

JEDNOTNÁ CENA: 3.500 Kč / 9 lekcí

letak_akademie_164x115mm.indd 1

ze linkova @a lb a tro s s . cz / +420 775 140 588
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www.vladimirbalcar.cz

Hvězdné fairwaye i písek
Můj pohled
Antonín Ebr

N

a světě je pouze hrstka resortů
chlubících se přívlastkem PGA
National. Jeden z nich otevřel svou
osmnáctku v Nebřenicích u Prahy.
Oaks Prague, nejvelkorysejší projekt
v historii českého golfu.
Tak kvalitní fairwaye nemají
v Česku obdoby. Jsou dokonce tak
tvrdé a rychlé, že s nimi musíte počítat při výběru hole, neboť doběh
míčku je extrémně dlouhý a hráč se
dostává do jinde nepoznaných míst.
Pokud jde o konkrétní superlativy, nelze nezmínit písek v bunkerech. Nepamatuji, že by spoluhráči,
s výjimkou první zkušenosti s neznámým prostředím, měli tak malý
respekt z překážek. Důvodem byla
fantastická, jinde nepoznaná kvalita
písku.
„Pochází ze západních Čech
z okolí Kaznějova a Skalné,“ prozradil Kamil Pečenka, který se podílel
na výstavbě hřiště. „Písek drží své
vlastnosti i za sucha, takže není sypký a neodvane ho vítr. Naopak při
dešti odvádí vodu. Je to díky speciální vložce, připomínající chlupatou
deku, která odděluje písek od podloží a drží vlhko,“ dodal odborník.
Při první návštěvě vás pravděpodobně zarazí absence klasických

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

ov

tor

oli

uP

+420 777 858 655

www.golfmolitorov.cz

Nevíme, co u nás máme
Náhodou se mi dostal do ruky
časopis jménem Exclusive Life.
Je dobře, když i negolfová média propagují tento skvělý
sport. Přečetl jsem si rozhovor
s Pavlem Ničem a Klárou Spilkovou a povídání o novém hřišti Oaks Prague. Ale…
Antonín J. Grimm
Pak zde mají osmistránkový profil
top deseti českých hřišť. To už je jiná
káva.
Na úvodní dvoustraně se dozvíte,
že špičkových hřišť u nás najdete několik, a to hned kolem Prahy. Z deseti
popsaných hřišť se okolo metropole
nachází pět. Tedy padesátiprocentní
trefa.
A dál? Cihelny jsou prý osmnáctka skotského typu. Že by měli ve
Skotsku tolik vodních překážek? A co
to vlastně je, ten „skotský typ“?
Popis Karlštejna uvádí, že zde

stále fouká a že je hřiště vystaveno
silnému západnímu proudění. Tvrdí
to prý trenér golfu Andrej Halada. Ve
skutečnosti jde o publicistu, který
se téhle informaci posléze sám diví.
A neustálý vítr? Nejen já si vzpomínám na rundy v úmorném vedru, kdy
se na Karlštejně nepohnul ani lístek.
Dále se dovídám, že Albatross má
široké fairwaye, které odpouštějí nepovedené drivy, a na rozdíl od jiných
hřišť jsou zde greeny stejně rychlé
jako putting green.
Na Greensgate prý hřiště vrcholí
u ostrovní 11. jamky. Chtěla snad autorka říct, že zbytek už není nic moc?
Ehm, končit zde je nepraktické. Do
klubovny to máte sakra daleko.
Poslední direkt dostane čtenář
u popisu Mariánských Lázní. „Typický
skotský links, tak se o hřišti vyjadřují
hráči.“ Naštěstí mám po ruce láhev
skotského typu. A časopisu Exclusive
Life i podobným nabízíme korekturu
textů, pokud zase někdy budou chtít
psát o golfu.

y

rah

HRA NAPRAVUJE. Řada osobností,
které se více či méně nemohli věnovat své profesi, začala v době
pandemie právě s golfem. Patří
mezi ně například mezzosopranistka a bývalá příležitostná modelka Štěpánka Pučálková. Kvůli
viru prý zpohodlněla a přibrala,
a tak se věnovala oblíbené józe
a nově i zmíněnému golfu. Kromě
toho miluje rychlá auta a světe,
div se, také ticho!
-ae-

M

SABRÁŽ HOLÍ. Someliérka Kateřina
Kostrhounová dokáže provést sabráž, tedy useknout hrdlo láhve sektu, nejrůznějšími způsoby. Umí to
sekyrkou, kovovou obručí od sudu,
podšálkem, lahvičkou od parfému
a také golfovou holí. Kateřina má
také radu, jak se stát odborníkem na
víno: „Musíte pít, pít a nepřestávat.
Nejlépe vytříbíte chuťové pohárky
pravidelnou degustací.“ S golfem
je to podobné. Je třeba hrát a hrát
a nepřestávat.

lub

LIPINY PROBLÉMEM OKD. Tíživá
finanční situace utlumených dolů
OKD přinesla nápad prodat ztrátový devítijamkový areál Lipiny
v Karviné. Problémem ale je, že za
2,5 milionu korun ročně pronajaté
pozemky pod hřištěm vlastní skupina Asental Group uhlobarona Zdeňka Bakaly. Jak ministerstvo financí
se svými odborníky na všechno
ocení areál, který vznikl s pomocí
evropských fondů? Bude je chtít
Unie po prodeji vrátit?

průtrže mračen. Právě ta nás zastihla
a zůstali jsme bez úkrytu promoklí
na kost.
Může být resort s rusko-anglickým
kapitálem v pozadí nemilou konkurencí pro blízké areály, jako jsou
Kácov, Konopiště, Pyšely či Slapy?
Nemyslíme si. I po naplnění členské
základny tu zbude prostor pro tee
time takzvaných fee hráčů, ale žádná
masovka to rozhodně nebude. Oaks
si udrží pověst exkluzivity.

lf C

NOVÝ MAJITEL ČERTOVA BŘEMENE.
Osmnáctka v Alenině Lhotě byla
majetkem Jiřího Němce, ale nyní
se 90procentním vlastníkem stala společnost Sebre a 10procentní
podíl patří pravnukovi exmajitele
Petru Zahradníkovi. Prezidentem
klubu se stal Jan Fiedler, zástupce
majoritního vlastníka, Jiří Němec
zůstává I. viceprezidentem. Sebre
postavila na Čertově Břemeni obdivovanou klubovnu a připravuje
projekt Šemíkův Břeh, kvůli němuž zaniká pionýr halového golfu
Erpet Praha.

vzdálenostních kolíků, ale na fairwayích jsou na sprinklerech označeny metry do středu greenu. V kombinaci s birdie kartou máte dokonalý
přehled.
Má tento na pohled dokonalý
projekt nějaké chyby? Několik nejnovějších greenů ještě nedosahuje
naprosto špičkové kvality, něco prostě chce čas. Nejvíce nás překvapila absence altánů, do kterých by se
dalo schovat v případě bouřky či

Go

Glosář aneb Co se (ne)stalo

Stavitel Kamil Pečenka v jednom z bunkerů PGA National
Foto: Oaks Prague

Napsali jinde
Nazírání na golf a jeho postavení
mezi sporty 30 let po vzniku nové
společnosti ilustruje zpráva z Ústeckého deníku…
V sobotu 8. srpna se uskutečnil
na golfovém hřišti ve Všebořicích
už 16. ročník Ústeckého poháru. Organizovali ho dva zkušení sportovci
Jan Múnster st. a Ivan Soukup. Pro
čtyřiadevadesát hráčů připravili solidní podmínky na vyprahlém pažitu, pod dohledem sponzorů předali
ceny těm nejlepším.
Šest dlouhých hodin se snažili golfisté dopravit malý míček do
osmnácti jamek, nakonec zůstali ve
hře o nádherný pohár pouze dva.
Matěj Šťastný a Ondřej Bílkovský
měly stejný počet ran (79) a došlo
k rozstřelu na jamce č. 8. Třikrát se
vraceli zpět na odpaliště, nakonec
byl šťastnější školák Šťastný. „To
víte, že mám radost. Byla tu solidní
konkurence. Rozstřel byl pěkně na
nervy, ale vyšlo to,“ svěřil se bývalý
žák ZŠ Vojnovičova. Po prázdninách
nastupuje na průmyslovku.
Začínalo se už v devět hodin
dopoledne, slunce už pěkně přitápělo. Čtyřčlenné flighty obklíčily
vodní překážku i strmý kopec pod
lesem, první rány rozdaly dámy
s barevnými slunečníky i opálení
muži různého věku. Po první devítce hned několik hráčů ohlásilo
ukončení hry. Kolem poledne ne-

mělo slunce slitování, především
kopec dal pěkně zabrat těm dříve
narozeným.
Ti nejlepší vystřelovali své míčky přes vodní hladinu na vzdálenost
200 m s takovou přesností, že to
náhodnému divákovi muselo připadat jednoduché, ale ono se to musí
umět. I jasný putt na sestříhaném
greenu se dá pokazit, když rozhoduje každá rána.
Nejmladším hráčem byl patnáctiletý Filip Goll, odpaloval z bílých
značek a stylově neměl chybu. „Golf
hraji od svých šesti let, tady mám ve
flightu tátu, tak se musím snažit. Na
osmičce jsem zahrál solidní odpal,
možná, že to bude dnešní rekord,“
hlásil školák. Nakonec svou kategorii vyhrál, v délce odpalu ho nikdo
nepřekonal, ale tatínek ho porazil
(87 / 91).
Na hřišti se mluvilo německy,
anglicky a vietnamsky. Hrajících
Vietnamců tam bylo devět, nejlepší z nich byl Lai Van Loc, který ve
výsledkové listině figuroval na sedmém místě (86 ran). Hřiště je normováno na 71 ran. Nejlepší hrající
ženou byla Šárka Vrzáková, která
obsadila skvělé 12. místo (88 ran).
Slavilo se, hrála živá hudba, gril
jel na plný výkon, prostor ke sportovní zpovědi dostal i Tonda Moc,
kapitán golfového týmu, který vybojoval letos postup do 2. ligy.

PLAY & STAY
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.

Galaxy Z Fold2 5G

Měníme tvar budoucnosti
Proměňte své vize ve skutečnost s luxusním Galaxy Fold2 5G. Nový telefon s ohebným
displejem, jenž svým působivě elegantním designem nadchne vás i vaše okolí. Jedinečné
spojení ﬂexibility a výkonu pro ty, kteří vědí, že s inovacemi dokáží více. Se dvěma displeji
je multitasking konečně hračka. Užijte si plynulé přecházení z jednoho displeje na druhý
a používejte až tři aplikace najednou. Otevřete si obzory s nejmodernějším zařízením,
kterému budoucnost říká pane.

Dostupný ve značkových prodejnách Samsung, na eshopu samsung.cz a u vybraných partnerů.

