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Sandra Gal sice hraje za Německo, kde se narodila, ale má české rodiče, česky mluví a do Česka se také ráda vrací. Hvězda LPGA i proto sehrála exhibici na Albatrossu, kam jezdí trénovat. 
Foto: Zdeněk Sluka
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Nemyslíme třeba lapku, kte-
rý na drivingu v Brně ukradl 
6 tisíc míčků, nebo potápěče, 
kteří na objednávku loví ve 
velkém v rybnících a jezerech. 
Jde o ty, kteří číhají u greenů, 
aby vám za dvacet korun na-
bídli třeba i váš vlastní míček.

Kšeftaři s míčky: Obchodníci, nebo zloději?

Antonín Ebr
Nejdříve úvod do problematiky. 
Golfové míčky, ať už je vystřelíte 
kamkoli, jsou stále vaším majetkem. 
Pokud je omylem, nebo dokonce 
schválně sebere jiný hráč, dopustil 
se krádeže. V tomto případě ještě 
lidsky omluvitelné.
 Co už však tolerovat nelze, jsou 
podivíni, kteří schováni v křoví po-
zorují vaše špatné rány, aby si za-
pamatovali místo dopadu. Nebo rá-
doby houbaři či cyklisté, kteří moc 
dobře vědí, že jsou na hranici hřiště 
místa, kde míčky rostou jako z vody.
 Majitelé hřišť tyto drobné zlodě-
jíčky nemají v oblibě. Za prvé není 
dobře, když se golfista musí zaobí-
rat jejich blízkostí, a za druhé při-
cházejí o kšeft, neboť každý míček, 
který si hráč koupí mimo pro-shop, 
je pro klub ztrátou.
 Proto třeba v recepci klubu nara-
zíte na sdělení, abyste od nikoho na 

hřišti míčky nekupovali. 
Zakázat vám to však 
samozřejmě nikdo 
nemůže.
 Zde se však 
nabízí otázka. 
Je například 
legální, když 
majitel hři-
ště nechá 
v y l o v i t 
rybník plný 
míčků, kte-
ré mu také 
de facto 
n e p a t ř í ,  
a pak je 
prodává? Je 
v tom oproti 
indiv iduá l -
nímu sběru  
a prodeji něja-
ký rozdíl? To je 
spíše pro právníka.

Titlajst a kalavaj

O různých překupnících 
s míčky kolují legendy. 
Nejznámější se stala romská 
komunita, která bydlela u železnič-
ní tratě Praha–Plzeň v sousedství 
Greensgate Golf & Leisure Resortu 
v Dýšině.
 Odpaliště sedmnácté jamky se 
stalo místem nekonečné řady histo-
rek. Například o muži, který hookem  

 

trefil satelit na domu, až z něj vyběhl 
urostlý chlap a rozběhl se směrem  
k flightu. V golfistovi by se v té chví-
li krve nedořezal, ale muž se usmál 
a pronesl památnou otázku: „Titlajst 

nebo kalavaj?“ Moc dobře 
věděl o rozdílných kva-
litách míčků a jejich 
ceně.
    Vedení resortu 
nebylo moc nad-
šené z myšlen-
ky, že by pro-
davači míčků 
ob tě žova l i 
ú č a s t n í k y 
někdejšího 
turnaje La-
dies Euro- 
pean Tour. 
Po generál-
ním kompro-
misu je tedy 
pak nechali 
prodávat na-
sbírané míčky 
v altánku mezi 
pátým greenem  

a šestým odpališ-
těm. Vše dostalo le-

gální nádech a spokoje-
né byly zřejmě obě strany.

Výměna za kolo

Na Čertově Břemeni bez povolení 
resortu prodával míčky pochybný 
chlápek. Často vám nabídl míček, 
který jste právě vystřelili mimo fair-
way. „Tento rychlý zloděj mě tak na-
štval, že jsem mu po krátké roztržce 
vzal kolo, které jsem odvezl do klu-

bovny. Tam si pro něj nakonec přišel 
a vrátil mnoho míčků, které nasbíral 
na hřišti,“ vzpomíná muž, který si 
přeje zůstat v anonymitě, ale redak-
ce jeho jméno zná.
 V Poděbradech se pro změnu 
kdysi pohyboval muž, který si pro 
potřeby nového podnikání pořídil 
velký kufr. Po jeho otevření jste 
mohli jen s otevřenými ústy vybírat 
z nekonečné řady značek a modelů, 
některé jsme ani neznali.
 Také ve Svobodných Hamrech 
mají s obchodníky s míčky své bo-
haté zkušenosti. Zřejmě i zde došlo 
na kompromis, neboť se na zdejší 
devítce pouze hlídají ceny. Prostě, 
aby hráči nebyli okrádáni.

Do auta i s košíkem

Nad obchodníky se ztracenými 
míčky ohrnuje nos leckdo, ale lidé 
si často neuvědomují, že zlodě-
jem je každý, kdo na hřišti hraje  
s drivingovými míčky. Mnohá hřiště 
nebo samostatně existující drivin-
gy přiznávají, že ročně přijdou  
o tisíce míčů. Někde si je lidé údaj-
ně dokonce odnášejí i s košíky do 
aut! Na téma se detailně podíváme 
příště.

Máte také historku s překupníkem 
míčků? Napište nám na 
info@golfovenoviny.cz.

Historie hledání
Golfový míček byl vždy dražší záležitostí a nikdy se s ním neplýtvalo. Za 
totality se míče velmi špatně sháněly, takže se každý ztracený kus hledal 
až do úplného nalezení. Ani dnes přitom nejde o levnou záležitost, a po-
kud se chcete s cenou nového dostat pod 50 korun za kus, musíte koupit 
opravdu velké balení.

TAKTO ANO
Mezi skvělé hledače míčků patří na-
příklad architekt hřišť Jiří Velden, 
který využívá bohatých zkušeností, 
detailních znalostí hřišť a intuice. 
Aniž by zdržoval hru, je schopen 
přinést na green hned několik mo-
mentálně nalezených projektilů.  
A všechny vždy rozdá potřebným ko-
legům!

TAKTO NE
Mezi golfisty kolují desítky his-
torek o hráčích, kteří dlouhými 
lovítky prohledávají biozóny, 
kam se kolegové dodržující pra-
vidla neodváží. V drtivé vět-
šině případů samozřejmě tito 
hledači znatelně zdržují hru,  
a uloupené míčky navíc nikomu 
nenabízejí.

Tipy na místa
plná míčků

Když pomineme vodní překážky, 
kam se bez neoprenu nikdo ne-
dostane, existují méně přehled-
né jamky, jejichž okolí je poseté 
ztracenými míči. Tady jsou tipy 
na hřiště a jejich jamky.

Č. 5 Beroun

Č. 4 Bechyně

Č. 8 Casa Serena

Č. 5 Čertovo Břemeno

Č. 8 Dolní Dobrouč

Č. 6 Kácov/Forest

Č. 6 Kácov/Meadows

Č. 5 Karlštejn

Č. 10 Oaks

Č. 3 Podbořánky

Č. 14 Poděbrady

Č. 11 Pyšely

Č. 18 Slapy

Č. 14 Ypsilon

Pozor, bouřka!
Píše se rok 1995 a čerství golfoví 
nadšenci zavítali na starobylou 
osmnáctku v Mariánských Láz-
ních. Putting green u drivingu 
byl skvělým místem pro čas-
to první seznámení s golfem. 
Drahé polovičky ležely na dece  
a vyhřívaly se na letním sluníč-
ku. V tu chvíli brigádník začal 
sypat sesbírané míčky do zá-
sobníku u odpališť a jedna žena 
pronesla památnou větu – Po-
zor! Blíží se bouřka!

Nejdražší míček

Kvůli krádeži míčku během 
Open Championship přišel před 
třemi lety Rory McIlroy o 4,5 mi- 
lionu korun. Neznámý mladík 
zvedl jeho míček a schoval ho do 
kapsy. Rory vyfasoval dvě trest-
né rány za nenalezený míček,  
a kvůli tomu klesl ze třetího na 
čtvrté místo.

Smrt kvůli sázce

Dva muži se na hřišti v jihoaf-
rickém Kruger Parku vsadili, 
kdo z nich dokáže z jezera vy-
lovit více golfových míčků. Na 
jednoho ale zaútočil krokodýl  
a usmrtil ho.

Ilustrační foto: Ladies European Tour
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Beskydský extraligový zázrak má letitý systém

Čeněk Lorenc
Ženský tým BGK titul v extralize 
obhájil a nově si k němu přidal také 
titul mužský. Co hráč či hráčka, to 
také reprezentant. Dlouhodobé 
úspěchy Ropice nelze přehlížet. 
Kdo ale hledá zázrak, nepochodí. 
Aspoň podle jejich tvůrce. Je jím 
Jiří Kaminský, vedoucí STK, který 
se však jakémukoli velebení rovněž 
brání.
 „Necítím, že bych za tím stál. Je 
to dílo hráčů, rodičů, a také part-
nerů klubu,“ vysvětloval Kaminský, 
který začal budovat tréninkový sys-
tém na severní Moravě někdy před 
dvanácti lety. „Nechtěl jsem akade-
mii s trenérským jménem, které dří-
ve nebo později stejně odejde. Šlo 
mi o systém přípravy,“ dodal.
 Ropice dala postupně dohro-
mady mix místních rodáků, odcho-

Z 224 týmů, které nastoupi-
ly do letošních soutěží druž-
stev, zůstaly jako vítězné dva 
ze stejného místa. Beskydský 
Golfový klub Ropice ovládl ex-
traligu mužů i žen. A navíc ješ-
tě také mistrovství do 16 let  
i klání dívčích týmů do 18 let.

vanců i příchozích, které přilákaly 
právě tréninkové podmínky. Z kraje 
pocházejí Petr Janík, Matěj Bača, 
Erik Palkovský, Hana Ryšková, Agá-
ta Vahalová, Klára Hurtová i Tereza 

Schwarzová. Nejlepší amatérka se-
zony, patnáctiletá Denisa Vodič-
ková, pochází z Nového Města na 
Moravě a její rodina má chalupu na 
Čeladné. Klan Boháčových, Tatiana 

a její bratranci Alex a Chris, to mají 
z Havlíčkova Brodu tři hodiny cesty, 
ale rodina nelituje vynaloženého 
času ani prostředků na trénink.
 „Obvykle v pátek po práci a ško- 

le odjíždíme do Ropice na malé sou-
středění, které trvá do neděle. Do-
mluví se společná hra, fitness, reha-
bilitace… Pohromadě je deset lidí, 
a to přináší úplně jinou úroveň než 
individuální trénink,“ pochvaluje si 
Zbyněk Boháč, otec šestnáctileté 
Tatiany.
 Ropici s ročním sportovním roz-
počtem kolem dvou milionů korun 
pomáhá z poloviny Moravia Steel, 
a dále to jsou hlavně Moravskoslez-
ský kraj a ČGF.
 „Hodně z finančního břemene 
leží stále na rodičích. Všichni zapla-
tili vstup do klubu. Nikomu neslibu-
jeme bůhvíjaké podmínky, ale klub 
se podílí na nákladech za výjezdy  
a turnaje,“ vysvětloval dál Jiří Ka-
minský. Trenérsky hráče vedou Špa-
něl Joaquin Navarro a domácí Lukáš 
Pavelka. I tyto náklady hradí částeč-
ně klub.
 „Tituly mě samozřejmě těší, ale 
musejí přijít i hlušší období, a když 
výhry nebudou, tak se nic nestane. 
Nejdůležitější je, aby ke golfu při-
cházeli noví hráči, kteří se jím bu-
dou bavit. Snažíme se je podpořit, 
i když víme, že prostředky se nikdy 
nemohou vrátit. Na druhou stranu je 
to investice do života, a ta se penězi 
vyčíslit nedá,“ uzavřel Jiří Kaminský 
popis beskydského úspěchu.

Vítězné extraligové týmy BGK Ropice
Foto: BGK

Ilustrační foto: Ladies European Tour

Spokojenost s Brysonem
B ěhem týdne, kdy hrála Tipsport Czech Ladies Open v Berouně, 
vyzkoušela Jana Melichová jako 
první reprezentantka možnost za-
dávat svůj tréninkový deník a herní 
statistiky do aplikace Bryson. Co se  
o sobě a své hře dozvěděla?

O deníku

Zadání tréninku je v mobilu velmi 
rychlé a intuitivní. Po turnaji jsem 
byla překvapená, jak málo jsem se 
před turnajem věnovala tréninku 
krátké hry a krátkých želez. Velmi 
také oceňuji sledování času, který 
trávím na drivingu a na cvičných 
plochách oproti času, který věnuji 
přípravě přímo na hřišti. Snažím se 
dlouhodobě upřednostňovat pří-
pravu na hřišti proti drilu na drivin-
gu. Nejvíc mě ale zaujala možnost 
hledat souvislosti mezi výstupy  
z tréninkového deníku a herními 
statistikami. Těším se, že si budu 
moci ověřit dopad určitých trénin-
kových postupů na statistické uka-
zatele ze hry. Tréninkový deník jsem 
dosud dlouhodobě a koncepčně 
nepoužívala. Jsem spíše pocitová 
hráčka.

O statistikách

Zadání statistiky mi po prvním kole 
zabralo asi 15 minut a třetí kolo 
jsem již zvládla pod 10 minut. V mo-
bilu je to velmi snadné. Statistiky ze 

tří kol na LET mi ukázaly, kde jsou 
mé slabiny a na co se zaměřit. Po-
mohly mi také odkrýt určité tenden-
ce, o kterých jsem nevěděla, a jsem 
zvědavá, zda se potvrdí dlouhodo-
bě. Například jsem na turnaji minula 
sedmkrát fairway, a pokaždé vlevo. 
Zaujala mě také statistika průměr-
ného skóre podle paru jamky. Důle-
žitá je pro mě statistika zasahování 
greenů z různých vzdáleností. Apli-
kace poskytuje desítky velmi kvalit-
ních a relevantních výstupů, které 
hodlám využít v další přípravě.

O aplikaci

Jsem ráda, že budu mít díky ČGF 
možnost s aplikací pracovat. Líbí se 
mi, že se federace snaží zmoderni-
zovat systém a nastavit standardy 
již od spodního patra tréninkové 
pyramidy. Práce s ucelenými daty 
může jistě přinést zefektivnění pro-
cesu a ve finále také růst sportovní 
výkonnosti. Díky reprezentačním 
výjezdům a také díky studiu na Old 
Dominion University v USA mám 
přehled, s jakými nástroji pracují 
jiné reprezentační týmy a univerzi-
ty. Na podobně sofistikovanou apli-
kaci jsem ale dosud nenarazila.
 Jana Melichová prošla na LET  
v Berouně cutem a s výsledkem even 
par po 54 jamkách obsadila dělené 
54. místo. Její výsledky s aplikací 
budeme nadále sledovat.             -jn-

Jamkovka jako dálkový pochod

P řed třemi lety se stala meziná-
rodní mistryní ve hře na jam-

ky na Slovensku, nedávno získala  
i národní český titul. Sára Zrníková 
(22) to má napůl i v rodině. Maminka 
Češka, otec Slovák. Žije v Ústí nad 
Labem a hraje za Slovensko.

Co pro vás český jamkový titul 
znamená?
Moc se z něj těším. Vítězství na Ká-
cově bylo k dřívějšímu slovenskému 
titulu třešničkou na dortu. Titul mi 
potvrzuje, že jdu s trenéry dobrou 
cestou a že se tvrdá příprava vyplá-
cí (Sára trénuje v Akademii Skopový  
v pražských Hodkovičkách). Jam-
kovka také nejlépe prověří mentální 
odolnost. Jsem ráda, že to vyšlo a že 
jsem finále s Agátou Vahalovou oto-
čila na poslední jamce a vyhrála na 
devatenáctce. Těsné to bylo i v se-
mifinále s Terezou Chlostovou (1 up).

Kolik jamek a kilometrů takový 
titul obnáší?
Celkem jsem na Panoramě odehrála 
106 jamek a nachodila přes 75 ki-
lometrů (z Prahy do Ústí nad Labem 
je to 80 km). Včetně cvičného kola, 
na které si příště rozhodně vezmu 
buggy. Kácov a tamní dlouhé pře-
chody mezi jamkami jsem neznala. 
Hřiště, zázemí i okolí jsou celkově 
moc pěkné.

Který zápas ze čtyř byl nejtěžší?
Nemůžu říct, že by některý byl 
lehký. Všechny mé soupeřky hrály 
velice dobře, a tudíž nebylo lehké 
ukořistit jamku. K nejtěžším patří 
finálové zápasy. Představa titulu 
mě motivovala dostat ze sebe to 
nejlepší, i když jsem cítila lehkou 
únavu.

hoda, jelikož se nemusím zabývat 
celkovým skóre. Moje taktika se ale 
až tak nelišila od kvalifikace na rány. 
Šla jsem si zkrátka jamku po jamce 
a soustředila se na každou ránu. 
Věděla jsem, že když chci uspět, 
čekají mě dlouhé dny a dva zápasy  
denně.

Jak to vypadá s dokončením uni-
verzity v Houstonu?
Momentálně se tam nechystám. 
Zrušila se nám sezona, a tak jsem se 
pro tento semestr rozhodla přejít na 
on-line studium. Doufám, že se tam 
budu moci vrátit na jaře na poslední 
semestr a odpromovat.             -čl-

Jana Melichová v akci na Ladies European Tour
Foto: Zdeněk Sluka

Vyhovuje vám víc hra na jamky 
tím, že máte jen jednu soupeřku?
Jamkovky jsou rozhodně větší po-

TRAVNÍ SMĚSI
A HNOJIVA

TRAVNÍ SMĚSI
A HNOJIVA

www.gardenboom.comwww.gardenboom.com

Foto: Zdeněk Sluka
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Seriál Bav se golfem: Co si vzít na sebe?
N ež se nováček pustí do gol-fu, získá informace o výstroji.  
S jakým vybavením se vlastně hraje  
a v čem na golf vyrazit?
 Hůl a míč jsou základní věci, 
které každý golfista potřebuje, aby 
mohl hrát. Zpočátku si ale lze zá-
kladní golfovou výstroj zapůjčit. 
Třeba přímo v areálu, kam začáteč-
ník za golfem vyrazí.

Šaty dělají člověka

Mysleme na to, že golf je sport,  
a že jako fotbal si nepůjdete za-
hrát v obleku, tak také na golf není  
ideální vyrazit v oblečení z poseze-
ní v baru. Je pravda, že stejně jako 
se uvolnila řada pravidel okolo gol-
fu a už dávno nejde o privilegovaný 
sport, tak dávno už není in oblékat 
dlouhé kalhoty zastrčené do podko-
lenek, kravatu a tvídové sako, jak je 
vidět v historických filmech.
 Golfová móda jde s dobou jako 
každá jiná a trendy se mění každou 
chvíli. Důraz se dnes obecně klade 
na pohodlnost oblečení vhodného 

ke sportovnímu vyžití. Na formál-
nost se už dávno tolik nehledí a je 
pravda, že především na veřejných 
hřištích je benevolence ustrojení 
vysoká.

Postačí tenisky

Na druhou stranu modré džíny na 
golf skutečně nepatří, stejně jako 
tepláky a tričko bez límečku. Ostat-
ně hned po první návštěvě drivin-
gu každý sám pozná, jaké oblečení 
je vhodné, v čem se budete dobře 
cítit. A určitě se potvrdí, že není 
nutné za každou cenu mít na sobě 
nejdražší značky.
 K výrazným změnám v průběhu 
let došlo také při výrobě golfové 
obuvi. Boty, které připomínaly spí-
še společenské obutí, naleznete na 
pultech obchodů už jen výjimečně. 
Pro začátek určitě postačí tenisky. 
Ostatně, dnešní moderní golfové 
boty připomínají především více- 
účelové sportovní obutí. 
 Další informace najdete na webu 
www.bavsegolfem.cz

Stříbro a bronz z European Young Masters

Petr Halaburda
Původní červencový termín soutě-
že byl zrušen, hrálo se až v závě-
ru srpna, a tak se změnilo i dějiště  
– z Kunětické Hory se turnaj stěho-
val do Mladé Boleslavi.
 „Naštěstí nám včas vyšla vstříc 
Mladá Boleslav, která navzdory ne-
jistotě slíbila, že turnaj uspořádá. 
Chtěl bych poděkovat majiteli re-
sortu a prezidentovi klubu Josefu 
Šulcovi za jeho velkorysé rozhod-
nutí a stálou podporu,“ připomněl 
šéf organizačního výboru Luboš Kli-
kar, že turnaj našel skvělé podmínky 
i ve středních Čechách.
 Do města aut se sjelo 21 týmů  
a 70 hráčů z celé Evropy. Češi rozjeli 

Dvě medaile z European Young Masters v Mladé Boleslavi 
zůstaly doma. Mistrovství Evropy do 16 let v kategorii druž-
stev i jednotlivců skončilo ziskem stříbra pro domácí družstvo  
a bronzovou medailí pro Denisu Vodičkovou.

turnaj s rozpaky. Úvodní kolo si po 
triple bogey na 18. jamce pokazil 
Matěj Bača. Jak se ukázalo, v ko-
nečném pořadí ho to stálo medai-
li. Skončil těsně pod stupni vítězů 
čtvrtý.
 Medaili ale brala Denisa Vodičko-
vá, trojnásobná národní šampionka 
roku, která se díky výkonu v posled-
ním kole (-2) prodrala na bronzovou 
příčku. A radovalo se i celé české 
družstvo, které získalo druhé mís-
to. Češi reprezentovali ve složení 
Denisa Vodičková (73-74-70), Klára 
Hurtová (77-76-72), Dan Hlaváček 
(77-74-73) a Matěj Bača (76-72-68). 
Trenérem týmu byl Jaroslav Krejcar, 
kapitánem Petr Šavrda.

 V týmech se radovali ze zlata 
s velkým náskokem Němci. Zlato 
mezi chlapci bral Maxence Gibou-

dot z Francie a dívčí soutěž ovládla 
Emily von Finckenstein z Německa.
www.cgf.cz

Český tým na European Young Masters
Foto: Zdeněk Sluka

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Zdarma vám dodáme  
stojánek na Golfové noviny.  

info@golfovenoviny.cz

MOJE FILOSOFIE:

“POKUD SE NEBUDEME 
STARAT O SPRAVEDLNOST, 
TAK SE SPRAVEDLNOST 
NEBUDE STARAT O NÁS.”

Pracovní právo
Pracovněprávní problematikou se zabý-
váme 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 pomůže-
me se aktivně bránit proti zlovůli úředníků.

Finanční právo
Regulace finančního trhu není jednodu-
chá záležitost, proto Vám zajistíme právní 
stránku Vašeho podnikání, zvláště v sou-
vislosti s novým zákonem o spotřebitel-
ském úvěru.

Trestní právo
Ať jste na straně poškozeného nebo obža-
lovaného, tak Vás zastoupíme a zajistíme vy-
užití 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 ne-
movitosti a komplexně zajistíme veškeré 
úkony spojené s průběhem převodu 
nemovitostí.

Insolvenční právo
Zajištujeme kompletní právní, ekonomic-
ký a poradenský servis při řešení úpadku 
oddlužením či konkurzem. Specializuje-
me se na poskytnutí poradenství a přímé 
pomoci dlužníkům, kteří v důsledku těž-
ké 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

Prožijte nejbarevnější období roku 
na horách a obdarujte své tělo 

odpočinkem a relaxací v našem 
hotelovém wellness. 

      • neomezený vstup do wellness 
        + 60 min. PRIVÁTNÍ wellness
      • snídaně na každý den

4990 Kč / 2 noci / 2 osoby

UŽIJTE SI PODZIMNÍ RELAX

4 HŘIŠTĚ    81 JAMEK

OSTRAVICE
KASKÁDA
OLOMOUC
SKALICAGOLFSEZONKA.CZ

3500Kč
6 x 9 JAMEK

nebo 3 x 18 JAMEKNEW

Krátce z turnajů
Mistrovství Evropy družstev: lépe 
si vedly ženy (Kousková, Frýdlová, 
Melecká, Melichová), které ve Švéd-
sku obsadily 9. místo, stejné jako 
po kvalifikaci na rány. V „B“ flightu 
vyhrály na jamky všechny tři zápa-
sy (Belgie, Slovensko, Nizozemsko). 
„Je frustrující, že jsme nepřevedli 
to nejlepší,“ řekl trenér Staffan Jo-
hansson na konto kvalifikace, kde 
postup utekl o tři rány. Muži (Hrubý, 
Tichý, Zapletal, Janík) v Nizozemsku 
rovněž skončili stejně jako v kvalifi-
kaci na 12. místě.
 Pro Golf Tour: obhájce titu-
lu Jan Cafourek obsadil 6. místo  
v Haugschlagu se skóre 12 pod par 
(68-67-69). Cutem prošli také Aleš 
Kořínek, Štěpán Daněk a Michal Po-
spíšil.
 Z klubových mistrovství: na 
Karlštejně zvítězil Sean Davidson, 
příležitostný caddie a stálý přítel 
Kláry Spilkové, zatímco hokejista 
Jakub Voráček obsadil 5. místo na 
Panoramě Kácov.             GN

Amatérka na LET 
má dobré jméno

Dvacetiletá Tereza Koželuhová pro-
šla dvakrát ve dvou týdnech za se-
bou cutem na profesionální Ladies 
European Tour. Po Tipsport Czech 
Ladies Open v Berouně se jí to po-
vedlo také na Swiss Ladies Open.
 V Golf Parku Holzhäusern ob-
sadila hráčka Greensgate výborné  
40. místo a byla vyhlášena nejlepší 
amatérkou turnaje. Zahrála 70-76-70, 
celkově par.
 „Od úvodní jamky jsem hrála vel-
mi solidně a věděla jsem, že mohu 
s nejlepšími profesionálkami sou-
peřit. Škoda triple bogey po autu 
ve druhém kole a několika neúspěš-
ných puttů na birdie. I tak je to pro 
mě velký úspěch,“ uvedla.
 Vítězkou ve Švýcarsku se stala 
Amy Boulden z Walesu (-17), která 
rovněž startovala v Berouně, stejně 
jako Dánka Emily Pedersen. Vítězka 
Tipsport Czech Ladies Open byla 
tentokrát třetí.            -oč-

Ničův vítězný hattrick
Už potřetí na letošní Czech 
Pro-Am Teaching Tour a po-
druhé v Berouně vyhrál turnaj 
Petr Nič.
 Učící profesionál z Al-
batrossu se radoval z vítěz-
ství stejně jako v červnu při 
dvoudenním mistrovství na 
stejném hřišti a rovněž jako  
v červenci v Kácově. Tentokrát 
zvítězil výsledkem 69 (-3),  
s třemi birdie bez bogey. „Ne-
měl jsem žádný problém, ještě 
tam pár puttů nespadlo. Sezo-
na je výborná a těším se, že to 
vše potvrdím při závěrečném 

turnaji v říjnu na Černém Mos-
tě,“ řekl Nič.
 O ránu druhý skončil mezi 
teaching profesionály Kvě-
toslav Strachota. Na výsledku 
71 (-1), dělícím třetí místo, se 
sešla pětice Vojtěch Dostál, 
Jamel Sahli, Petr Skopový, Ma-
rek Toman a Jiří Němeček.
 Mezi týmy triumfovali se 
78 body Květoslav Strachota  
a Jaroslav Spozdil. Skvělý vý-
sledek se zrodil také v kate-
gorii Apprentice, kde stejně 
jako Nič zahrál 69 vítězný Jan 
Hejna.    -čl-
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Nový SEAT Tarraco
Ideální partner pro vaši hru.

Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
O Longest Drive

Oficiální mistrovství republiky v Longest 
Drive se bude konat v neděli 20. září v Golf 
Resortu Ostravice. 
Podrobnosti najdete na www.Czechlongdrive.cz 
a www.Longest-Drive.cz.

1

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

6

16. VÝROČÍ KLUBU

STABLEFORD – NETTO� � SPOLEČNÁ HCP � 0 – 18
SPOLEČNÁ HCP � 18,1 - 54

JMÉNO ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE NA RÁNY PŘIBUDE NA POHÁR PRIMÁTORA
NA RÁNY – BRUTTO� � SPOLEČNÁ HCP� 0 - 54

VLOŽENÉ SOUTĚŽE
NEAREST TO THE PIN� � JAMKA Č. 4
� � � � � JAMKA Č. 7

KATEGORIE

� � � � � JAMKA Č. 11
� � � � � JAMKA Č. 13

TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA 
MĚSTA PLZNĚ

LONGEST DRIVE 
(MUŽI X ŽENY ZVLÁŠŤ)  � � JAMKA Č. 17

STARTOVNÉ: 600 KČ 

SNÍDANĚ, OBČERSTVENÍ NA BISTRU, BOHATÝ VEČERNÍ RAUT.

ODPALIŠTĚ
MUŽI �� 0-54 � � ŽLUTÁ

(PLATÍ I PRO VEČERNÍ DOPROVOD – PROSÍME O NAHLÁŠENÍ PŘEDEM)

ŽENY �� 0-54� � ČERVENÁ

V CENĚ STARTOVNÉHO:

VEČER BUDE PŘIPRAVEN NETRADIČNÍ HUDEBNÍ DOPROVOD 

NÁPOJE SI HRADÍ HRÁČI SAMI

 
PŘIHLAŠOVÁNÍ: SERVER ČGF NEBO RECEPCE 
PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 16 LET !!! 

KATEGORIE: 
Stableford - netto / společná HCP +9.0-18.0, společná HCP 18.1-54

Na rány - brutto / společná HCP +9.0-54.0
jméno absolutního vítěze na rány přibude na pohár primátora 

 VLOŽENÉ SOUTĚŽE:
Nearest to the Pin ( jamka č. 4, 7, 11, 13) 

Longest Drive / muži i ženy zvlášť ( jamka č. 17) 

ODPALIŠTĚ:
Muži +9.0-54 žlutá, ženy +9.0-54 červená

STARTOVNÉ: 
600 Kč, úhrada v hotovosti

(platí i pro večerní doprovod, prosíme o nahlášení předem)
V ceně: snídaně, občerstvení na bistru, bohatý večerní raut (nápoje si hradí hráči)

Večerní program v prostoru nádvoří od 19:30 s kapelou Anakonda Benda 

Přihlášky na ČGF nebo recepci klubu

15. srpna MENU

www.greensgate.cz

MENU

Mistrovství Whisky 
& Kilt

Šampionát na rány Scottish Open pořádá 
Whisky & Kilt Golf Club již tradičně v GC Čes-
ký Krumlov – Svachova Lhotka, a to o státním 
svátku v pondělí 28. září, na den sv. Václava. 
GC Český Krumlov nabízí fee pro tréninkové 
i soutěžní kolo a ubytování. 
V případě zájmu kontaktujte manažerku 
GCČK Marcelu Jirkovou.

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. Hrát se 
bude na stablefordové body ve třech kategoriích o věcné ceny. Závěrečný 
večer tour se bude konat ve středu 15. října v Praze. Více informací najde-
te na www.facebook.com/slgolftour.

4

Počátkem října otevře pražská Hostivař dvě další jamky budoucí osmnáctky, tak-
že se bude hrát už na 14 jamek. U této příležitosti uspořádá prezident klubu Jiří 
Martinka v sobotu 3. října od 10.00 hodin druhý hostivařský Hickory match. Hrát 
se bude o grilovaná kuřata, což se promítlo i do názvu turnaje – Kuře na rožni.  
A kdo ví, možná se z toho stane pěkná podzimní tradice. Přihlášky přes server 
ČGF nebo na adrese turnaje@golfhostivar.cz do 2. října do 10.00 hodin. Hrát 
se bude na 14 jamek bez úpravy a vyrovnání hendikepů, s postupným star-
tem. Povolené jsou pouze hole s dřevěnými shafty, vyrobené do roku 1935,  
a k nim moderní, nejlépe měkké míče. Možnost zapůjčení sady hickory za zvý-
hodněnou cenu 650 Kč (6 holí, vak, nožičky), rezervace nutno provést včas na  
turnaje@golfhostivar.cz. Dobový outfit hráčů i doprovodu vítán, není však 
podmínkou. Zvýhodněné fee 800 Kč + startovné 200 Kč včetně občerstvení.

Hostivař s hickory3

Nejen pro leváky
Již XXI. ročník turnaje Lefthander Cup, ne-
oficiálního mistrovství ve hře z levé stra-
ny, se bude konat v neděli 4. října opět  
v Mladé Boleslavi. Vrcholná akce levo-
stranných hráčů vítá i praváky. Přihlásit 
se lze na serveru ČGF.

5

Klubové turnaje ve
Mstěticích!!!

od 25.10.

Italský den
Thajský den

Staročeský den
Řízkobraní
Zabíjačka

atd…

www.golfpodebrady.cz 

ZDARMA

Hrajte 2020 

Kupte si členství na 2021 
a hrajte letos zdarma
Roční green fee s členským 
poplatkem za 14 980 Kč

1

2

3

4

5

6
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Bude mít hřiště dřív Mikulov nebo Břeclav?
Na jižní Moravě se kují plány. 
Mikulov chce dokonce dvě 
osmnáctijamková hřiště, Břec-
lav cílí na krátkou devítku.

Antonín Ebr
Strategického investora pro velko-
rysý projekt v lokalitě Šibeničník 
hledá vedení města Mikulov. Pro 
hřiště je podle územního plánu  
k dispozici 270 hektarů plochy.

Jamky až do Rakouska

„Šedesát hektarů je ve vlastnictví 
města, pro zbytek máme dohodu  
s majiteli pozemků, kteří jsou všich-
ni golfu nakloněni,“ říká starosta 
Rostislav Koštial a dodává, že pro 
hřiště je garantován roční přísun 
120 tisíc kubíků vody. „Je to voda  
z Mušovských jezer, přivedená  
k patě areálu funkční závlahovou 
soustavou. Voda je pro hřiště klíčo-
vou záležitostí,“ doplňuje starosta.
 Město má již deset let zpraco-
vanou studii, která počítá s výstav-
bou dvou osmnáctijamkových hřišť. 
„Máme za sebou řadu jednání se zá-
jemci včetně zahraničních, ale stále 
nám chybí významný investor, ne-
boť město samotné nemá finanční 
prostředky na tak náročný projekt,“ 
přiznal starosta a sdělil, že nejde  
o odkup pozemků, ale ve hře je ná-
jemní smlouva s obcí.

 „Projekt je možno považovat za 
příhraniční, neboť jeden vlastník 
pozemku o rozloze padesáti hekta-
rů je Rakušan, a máme nápad, že by 
dvě jamky byly v Rakousku, takže by 
golf propojil obě země. Každopádně 
by šlo o nejjižnější hřiště v Česku,“ 

uzavřel Koštial. Pokud ovšem ne-
vznikne devítka v Břeclavi.

Krátká devítka

Jen 22 kilometrů jihovýchodně od 
Mikulova leží Břeclav, kde nadšen-
ci pod vedením Kamila Balgy mění 

Driving využívají dospělí i děti
Foto: GK Břeclav

bývalou skládku v lokalitě Char-
vátská Nová Ves na golfový areál.  
V současné době tu funguje driving  
a v plánu je krátká devítka.
 „Máme zde junior klub a krouž-
ky pro děti, takže rád říkám, že jsme 
taková farma, kde vyrostou budou-
cí golfisté,“ tvrdí Kamil Balga, který 
se inspiroval skromnými areály po 
Evropě. Zatím disponuje plně vy-
baveným drivingem o rozměrech  
300 x 100 metrů s názvem Golfové 
tréninkové centrum Břeclav.
 Kromě tréninkových ploch je 
v druhé fázi projektu plánovaná 
znormovaná devítka o délce zhruba 

1500 metrů. „Máme výhodu, že celý 
areál je oplocený.
 V současné době zpevňujeme 
podmáčené pozemky v zadní části  
a stavíme bezpečnostní val, kte-
rý oddělí driving od plánovaných 
jamek. Místní obyvatelé si chybně 
myslí, že tu děláme skládku,“ vy-
světluje otec myšlenky.
 S městem má Golf klub Břeclav 
dobré vztahy, a především platnou 
nájemní smlouvu. „Všechna naše 
činnost je v souladu se stavebním 
úřadem. Budeme žádat o stavební 
povolení na hřiště,“ upozorňuje Ka-
mil Balga.

Návrh řešení hřiště v Mikulově
Foto: OÚ Mikulov

Adventure v Hodkovičkách
J  en pár metrů před vjezdem do Golf Clubu Hodkovičky najdete 
nový areál pro adventure minigolf. 
Největší hřiště tohoto typu v Praze 
je pojato v pirátském duchu. „Sta-
vět jsme začali 22. května a 22. čer-
vence jsme otevřeli 27 jamek,“ říká 
majitel a zkušený greenkeeper To-
máš Kužela. Stavěla to firma Milana 
Ištoka, která mimo jiné předala do 
užívání hřiště v Oaks Prague v Ne-
břenicích.
 „Zaujmou tvary jamek a netra-
diční rekvizity. Lákadlem je přívoz 
z desáté na jedenáctou jamku nebo 
jamka na pirátské lodi. Hřiště dotvá-
ří několik vodních ploch, potůčků  
a vodopádů, obklopených zahradní 
úpravou,“ láká Kužela. Areál nabízí 
i další atrakce pro děti, občerstve-
ní a možnost pořádání akcí, turnajů  
a oslav.

Puttuje se i kolem majáku
Foto: AG

Nový adventure minigolf v Praze
Foto: AG

Seriál o fittingu: Faktory pro délku ran
Co všechno ovlivňuje délku 
ran? Jak své rány prodloužit? 
Nemusí to být vždy jen v ru-
kou.

Základními parametry, které ovliv-
ňují vzdálenost, jsou rychlost míče, 
rychlost hole, launch angle (úhel 
stoupání míče), backspin (zpětná 
rotace), výška letu míče a úhel do-
padu. Pro let míče jsou důležité 
rychlost, výška a rozptyl dopadu.
 K backspinu: příliš mnoho otá-
ček ovlivňuje doběh míče a snižuje 
také celkovou vzdálenost. Naopak 
příliš malé otáčky míče znamena-
jí nižší let, horší zastavení a také 
menší přesnost krátké hry. Míru spi-
nu, měřeno v otáčkách za minutu, 
ovlivňuje také loft hole.
 Výška letu míče se měří v nej-
vyšším bodě. Jde o vedlejší efekt 
rychlosti míče a jeho rotace. Výška 
je důležitá pro celkovou délku letu 
míče.

Úhel dopadu je důležitý pro celko-
vý doběh míče. Při vysokém úhlu 
je doběh minimální a naopak. Zna-
mená to klíčový faktor pro výsledek 
delších přihrávek i krátké hry kolem 
greenu.
 Co vše ovlivňuje tento úhel? 
Aerodynamika míčku, vítr, teplota, 
nadmořská výška a také parametry 
hole. Maximalizace vzdálenosti ran 
závisí na stylu hry i herních podmín-
kách, podmínkách hřiště a prefero-
vaném stylu hry.
 Následující údaje měření (Track- 
man nebo jiný přístroj) vycházejí ze 
hry driverem na okruhu PGA Tour. 
Čísla úhlu dopadu ukazují, které úhly 
poskytují hráči ideální podmínky pro 
maximalizaci délky letu míčku.
 Nad 42°: Málokdy se hodí, proto-
že let míče je příliš vysoký a násle-
duje snížený doběh.
 37–42°: Pro hráče, kteří dávají 
přednost vyššímu letu míče a jeho 
větší čisté délky v případě měkkého 
hřiště.
 30–37°: Pro ty, kdo upřednostňu-

jí let se střední a nízkou trajektorií  
a zvýšený nebo nejdelší doběh 
míče kvůli tvrdému povrchu hřiště.
 Pod 30°: Let je příliš nízký, se sní-
ženou délkou rány.
 Co se týče hry s hybridy a dlou-
hými železy, ideální úhel je 40–50°. 
Hra nad i pod tyto hodnoty je zříd-
kavá. Se 7-železo se hraje málokdy 
pod 45° nebo nad 55°, ideálem je 
tedy 45° až 55°.
 V tabulce jsou uvedeny tři mode-
lové příklady hráčů, kteří hrají driver 
s rychlostí 85, 90 a 100 mil za hodi-
nu. Je zde znázorněna maximální do-
sažená vzdálenost, rotace míče, ide-
ální vzletový úhel a další parametry.

Petr Tippelt 
www.teetimestore.cz

Chcete mít nové Golfové  
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč
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Představte si nepředstavitelné

V  jedné z legendárních scének  komik Felix Holzmann říká: 
„Představte si…“ A vyjmenuje něko-
lik absurdit, které nikdo nikdy nevi-
děl, a ani vidět nemohl. Pak jsou ale 
jevy a situace, jež se navzdory své 
absurdnosti staly.
 Vypomohu si analogií s tenisem, 
který jsem do teenagerských let 
hrál závodně a o němž jsem pak asi 
patnáct let psal do novin. Představ-
te si tedy, že
 … se na českém území koná nej-
významnější turnaj celého roku, 
soutěž nejvyšší kategorie svého 
druhu, kde startuje kompletní do-
mácí špička i elita kontinentu, ale 
prezident svazu se na něj podívat 
nepřijede.
 … se na tomto turnaji po letech 
absence objeví také dlouholetá 
česká jednička, která sport táhne 
reklamně i divácky, jenže její mana-
žer sem navzdory pozvání od pro-
motéra i domácích sponzorů hráčky 
nedorazí.
 … v hledišti jsou sice početní 
příznivci sportu, ale zoufale chybějí 
ti, kteří by tu měli být povinně, vět-
šina trenérů a jejich žáků, jimž tak 
utíká jedinečná příležitost se ze hry 
sportovních es poučit a inspirovat.
 … vrcholné klání sezony ignorují 
svou nepřítomností zástupci médií, 

Forecaddie
Čeněk Lorenc

která mají tento sport přímo v ná-
zvu, a ani o výsledcích se nedočtete 
následující den v listu, který se při-
tom dokonce nazývá sportovním.
 … turnaj generuje příjmy domá-
cí ekonomice a lokálním entitám, 
které však jeho existenci prakticky 

nevnímají, stejně jako politici, kteří 
se tu nemohou ohřát v předvolební 
slávě, a proto onu akci rovněž míjejí.
 Holzmannův výčet absurdit se 
týká nákupů. Kalhoty za 60, koši-
le za 40, japonské rádio za 350.  
A když se Miloslav Šimek zeptá, kde 

že to mají, komik odpoví: „Nikde. Ale 
představte si to!“
 Výše uvedené zní podobně ab-
surdně a představit si to je rovněž 
velmi těžké, ale realita bohužel pře-
bíjí všechnu fikci. Nepředstavujte si. 
Stačí jen uvěřit.

Největší letošní událost v golfu, Tipsport Czech Ladies Open v Berouně 
Ilustrační foto: Ladies European Tour

Zvesela
Antonín Ebr

Pozor! Útočí nebezpečná greenorexie

O nebezpečné anorexii, číhající na málo sebevědomé dívky, 
nebo o bigorexii, postihující nepříliš 
svalnaté muže, byly napsány litanie. 
Existuje také ortorexie, napadající 
jedince posedlé zdravou výživou, 
nebo drunkorexie, kde je část jídla 
nahrazována oblíbeným alkoholem.
 Nyní se v hledáčku sportovních 
psychoterapeutů objevil nový pro-
blém, zvaný greenorexie. Poprvé 
byla neoficiálně diagnostikována již 
ve středověku ve Skotsku. V Česku 
se objevila už před sto lety, ale bě-
hem posledních třiceti let se počet 

postižených jedinců zmnohonáso-
bil.
 Greenorexie neboli chorobná 
závislost na golfu postihuje přede-
vším muže, ale nevyhýbá se ani že-
nám a dětem. Projevuje se nechutí 
k jídlu, nezájmem o sex a především 
zanedbáváním pracovních povin-
ností. Účinný lék? Neexistuje.
 Podle čerstvých výzkumů je 
greenorexie vysoce nakažlivá, tak-
že Světová zdravotnická organizace 
uvažuje, že ji zařadí na seznam ne-
bezpečných infekčních onemocně-
ní, jako je chřipka, žloutenka, ebola 
nebo Covid-19.
 Vedení R & A v St Andrews a USGA 
připravují metodickou příručku s ra-
dami, jak nakažené jedince testovat 
a trasovat jejich nejbližší okolí. Čes- 
ká golfová federace nezůstala poza-
du a vydala publikaci S greenorexií 

na golf, ve které radí, jak se chovat  
v resortu, na recepci, v klubovně a na 
samotném hřišti.
 „Důležité je, aby takový jedinec 
nenakazil další lidi ze svého okolí, 
nebo dokonce aby tuto nevyléči-
telnou nemoc nevynesl mimo gol-
fové prostředí,“ říká nejmenovaný 
zdroj.
 „Přestože bylo včas zahájeno 
testování a mnoho lidí posláno do 
karantény, je hlášeno už více než 
padesát tisíc nakažených jedinců,“ 
přiznal na téma golfu další zdroj  
z České unie sportu.
 Greenorexie je tu s námi, jen tak 
se jí nezbavíme a musíme se naučit 
s ní žít. Třeba vše spraví čas a toto 
onemocnění postupně ztratí sílu. 
Podle odborníků z golfově vyspě-
lejších zemí to však není příliš prav-
děpodobné.

napsali jinde

Tenhleten pán ne
Z rozhovoru s fotbalovým trené-
rem Petrem Radou:

„Jediný sport, který mě nechytl, je 
golf.“

Málo akční, chápu.

„To ani ne. Zaprvé, musí se hodně 
chodit. Zadruhé, nevyjde mi jeden 
odpal a už mě to nebaví. (úsměv) 
Nejvíce mě odradil golf na mist-
rovství Evropy v Belgii. V Ostende 
jsme dostali kapesné a šli jsme do 
golfového resortu. Pepa Chovanec, 
Radek Bejbl, Ivan Hašek a další. Asi 
osm lidí. Profíci (sic) a já. Bylo to 
tam na úrovni. Musel jste mít vhod-
né obutí a nějaký handicap. Oni ho 
měli a nějak mě mezi sebe zalepili. 
Zaplatil jsem celé své kapesné za 
vstup. Jenže aby vás pustili ke hře, 
musel jste se prokázat odpalem. 
Udělal jsem bum, vytrhl jsem drn 
a ten správce říká: Tenhleten pán 
ne! Takže jsem kluky jenom vozil 
vozíkem. Kapesné mi nevrátili. Od 
té doby mi může být golf ukradený.“

Deník Sport

Glosář aneb Co se (ne)stalo

NOVÉ JAMKY NA OSMNÁCTCE. Ar-

chitekt Jiří Velden kreslí čtyři nové 
jamky na Čertově Břemeni. „Majitel 
přikoupil pozemky, a tak stávající 
osmnáctku trochu vylepšíme. Zmizí 
dlouhé přechody mezi jamkami,“ pro-
zradil zkušený designer. Možná zmizí 
současná šestnáctka a sedmnáctka, 
pověstné tím, že par 3 z kopce je delší 
než sousední par 4 do kopce.

ZÁCHRANA OD OSTUDY? Zloděj se 

v Tachově vloupal do zaparkované-
ho vozidla a ze zavazadlového pro-
storu odcizil bag s patnácti holemi, 
což znamená škodu za více než  
100 000 korun. Ztráta bolí, ale co 
kdyby golfista nastoupil s takto pl-
ným bagem do turnaje? Patnáct holí 
najednou, to je diskvalifikace.

HŘIŠTĚ NA JEVIŠTI. Divadlo v Celet-

né uvedlo 10. září českou premiéru 
hry Norma Fostera Dámská čtyřhra, 
která se odehrává na golfovém hřiš-
ti, jehož jamky přirozeně dělí hru na 
jednotlivé obrazy. Zatím nemáme 
žádné zprávy, ale divadelní konci- 
pient měl údajně připravené obvazy  
a dezinfekci, kdyby náhodou někte- 
rý míč opustil jeviště a zamířil do 
hlediště.

OBRAZY PLNÉ GOLFU A HUMORU. 

Pražská galerie Smečky otevřela 
výstavu s názvem Odpal. Na tři de-
sítky děl malíře Ondřeje Kohouta 
zobrazují mnoho humorných variací 
na golfové téma. Výstava potrvá do 
21. listopadu. Malíř, kurátor ani šéf 
galerie golf nehrají! Kohout maloval 
obrazy patnáct let, než se odvážil 
výstavu uskutečnit. Možná se na 
obrazech poznáte i vy.             -ae-

Ten její bude asi starý a nemocný...  
Chudák neví, jakou si má vzít hůl.

www.vladimirbalcar.cz

citát čísla

„Prý jsme na recepci přísní, 
když nechceme pustit na plné 
hřiště flight s pěti hráči?! Kde 

se může hrát na hřištích v pěti? 
Hráči mají členství v: Český GK, 

Divoká Šárka a GC Praha.“
Facebook GC Český Krumlov

Turnaj RAF je pro RGC Mariánské Lázně jedním z vrcholů roku
Foto: Zdeněk Sluka
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