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Je tu podzim: Chraňte se a hrajte

Foto: ČGF - Anna Krčmářová

Klikni na  sledovat  
@golfovenoviny  
na instagramu a vyhraj! 
Pět z vás se může těšit na voucher v hodnotě 
500 Kč do nově otevřené prodejny Golf House 
na Černém Mostě v Praze.
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

Sleduj na         @golfovenoviny a vyhraj!

www.gardenboom.com

... připravte
váš trávník
    na zimu!

... připravte
váš trávník
    na zimu!

Šestý smysl vaší zahradyŠestý smysl vaší zahrady

Přijďte si užít babí léto
do golfového resortu!

www.tmrhotels.com



2

Česká hřiště? Jsou velmi ztrátová!
N emusíme si dělat iluze, že 

provozovat hřiště v českých 
podmínkách je výnosný byznys. 
Tentokrát ale nejde o minusy v hos-
podaření, nýbrž o ztráty viditelné 
na první pohled, a sice o ztracené 
míče patřící hřištím. Vyskakují tu 
děsivá čísla.
 Asi si můžeme i bez znalosti kon-
krétní situace toho či onoho hřiště 
tipnout, že z jejich cvičných ploch 
se každý rok nějaký ten balon ztratí. 
Ani ne tak, že by je hráči zastřelova-
li někam mimo vymezené prostory, 
i když samozřejmě i takové ztráty 
jsou znatelné. Mnohem větší úby-
tek míčů ale způsobuje lidská ne-
nechavost. Nad její mírou v českém 
prostředí zůstává rozum stát.

Deset tisíc fuč

Myslíte, že hřiště počítají roční ztráty 
ve stovkách míčů? Ale kdeže! To by 
na tom byla ještě dobře. Podle od-
povědí, které jsme z hřišť dostali na 
naši anketu, se ztráty dějí v mnoha 
tisícovkách balonů. A to všude, bez 
výjimky, ať jde o luxusní osmnáctku 
nebo venkovskou devítku. Nejhorší 
zkušenosti mají ve městech.
 Dvanáct tisíc! Ano, to je roční 
počet ztracených míčů v pražských 
Hodkovičkách, kde provozují je-
den z nejvytíženějších drivingů, na 
němž se hráči u Vltavy střídají v de-
sítkách od kuropění do tmy.
 „Hráči odnesou zhruba deset 
tisíc míčů za rok,“ šokuje manažer 
hodkovičské devítky Filip Jettmar. 
„Zdá se to hodně, ale jde o pade-
sát zlodějů s plným kyblíkem. Další 
tisícovka se v areálu prostě ztratí  
a jiných tisíc se poničí.“ Za sezonu se  
v Hodkovičkách podle manažera 
opotřebí 10 000 míčů. Klub kaž-
doročně nakupuje 25 000 míčů na 
driving range. Kdyby jeden stál de-
set korun…

1. Kolik drivingových míčů 
    ročně postrádáte?

2. Co se vám ještě ztrácí?

MOLITOROV
1. Tři tisíce. Z poloviny jsou 
ukradené a z poloviny ztracené 
v areálu.

2. Ručníky u myček na míčky 
a občas hrábě.

Vladislav Davídek, 
prezident

KOTLINA TEREZÍN
1. Zhruba dva až tři tisíce. Dle 
našeho dlouhodobého sledová-
ní a odhadu více než polovinu 
odnesou hráči a druhou hledači 
suvenýrů. Moc nás to mrzí, ale 
neumíme tomu zabránit. Poni-
čené a do bláta zatlačené míče 
počítáme na desítky kusů, je to 
zanedbatelné. Míče kupujeme 
každé dva roky nové, kvalitní, 
značkové a po každém sběru 
je pečlivě pereme a kontrolu-
jeme. Považujeme za důležité, 
aby hráči trénovali s kvalitními 
míči.

2. Hrábě, kolíky a tak dále mizejí 
v průběhu celého roku, nejvíce 
na jaře a na podzim. Kolíky čas-
to nacházíme v sousedním lesí-
ku nebo na poli podle pěší stezky 
do Litoměřic. Předpokládám, že 
nenechavci je vezmou, chvil-
ku je nesou, pak je to přestane 
bavit, a tak je odhodí. Často na-
opak nacházíme i prázdné láhve 
od rumu a jiných lahůdek. Asi je 
hřiště navštěvováno i nočními 
hráči, kteří zřejmě hrají poně-
kud jinou hru.

Jiří Hamr, 
majitel

LIPINY
1. Asi tak 4000. Stačí, aby si kaž-
dý hráč odnesl jeden drivingový 
míč jako suvenýr nebo pro horší 
časy v bagu. Při frekvenci naší 
návštěvnosti to udělá takové 
číslo.

2. Hrábě, kameny ani tyče se za-
plať pánbůh neztrácejí.

Pavel Malina, 
manažer

PODĚBRADY
1. Z drivingu odhadem pět 
až šest tisíc. Podobné to bylo  
i v minulosti na jiných hřištích, 
kde jsem působil. Hlavně pokud 
jsou míče nové, tak se ztrácejí 
velmi rychle. Přirozeně se jich 
ztratí asi 15 %.

2. Vlajky a vložky do jamek. Asi 
troje za rok.

Milan Rak,
head greenkeeper

Zvláštní putování

O moc lépe na tom nejsou ani na 
východě metropole. Hostivař hlá-
sí roční ztrátu z drivingu zhruba  
6000 míčů z celkových 22 000, kte-
ré jsou za rok v oběhu. Takže zhruba 
30 %.
 „Těch, které se poničí, odpálí do 
neznáma, zatlačí do bláta a podobně, 
je asi 500 až 1000 kusů, tedy jen tři 
až pět procent. Dalších 25 procent, 
tedy asi pět tisíc balonů, pak zmizí 
mimo areál. Nejednou se stalo, že se 
naše míče našly v křovích na jiných 

anketa

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka.

Hrábě už nefrčí
Přestože prakticky na dosah od 
pražských devítek v Hodkovičkách  
i Hostivaři leží hobby markety, hřiš-
tě trápí ztráty hrábí, i když na rozdíl 
od míčů nikoli masové. „Zmizí asi 
tak troje ročně, ale jsme u cyklostez-
ky bez oplocení,“ říká Filip Jettmar  
z Hodkoviček.
 „Dříve se hrábě z bunkerů ztrá-
cely hojně, ale každý zahrádkář asi 
už pochopil, že jsou vhodné jedi-
ně k použití na písek a listí s nimi 
opravdu neshrabe,“ vysvětluje hos-
tivařský ředitel Jan Šonka a dodává: 
„O vlajky taky už není takový zájem 
jako v době, když hřiště vznikalo. 
Dnes hojně mizí jen košíky z drivin-
gu. Jen v této sezoně jsme jich už 

museli doplnit padesát. Asi to sou-
visí s množstvím ztracených míčů.“
 Raritou v Hostivaři jsou podle 
Šonky opakované ztráty vůní do 
prostorů WC. Někde ale naopak věci 
přibývají. Jako třeba míče na hřišti  
v Lipinách. Jak to?
 „Po letošním na srážky bohatém 
roce vzniklo neplánované jezero na 
jamce číslo 4. Jezírko je víceméně 
na dopadové ploše, takže tam bu-
dou jistě mraky míčů. Zatím máme 
letos odehráno 19 000 kol, tak kdy-
by tam zahrál jen každý desátý hráč, 
tak tam leží 1900 míčků,“ odhaduje 
Pavel Malina.

Zpracoval Čeněk Lorenc

Seriál Bav se golfem: Jaký zvolit míč?
N ež se nováček pustí do golfu, 

jsou tu základní informace  
o výzbroji. Třeba s jakými míči tré-
novat a s jakými hrát.
 Košík s tréninkovými míčky na 
cvičné plochy lze zakoupit pomocí 
žetonu na recepci hřiště nebo rov-
nou za mince v automatu. Ceny se 
liší, v průměru jeden tréninkový míč 
stojí do dvou korun, ale často je to 
méně.
 Zapůjčené drivingové míče bý-
vají označené practice nebo em-
blémem dvou pruhů. Jsou určené 
výhradně na trénink, tedy hru mimo 
hřiště. Až na výjimky mívají nižší 
kvalitu než míčky na hru, obvykle 
složené z více vrstev.
 Právě počet vrstev, stejně jako 
použité technologie, mají význam-
ný vliv na tvrdost míčů, letové vlast-
nosti a na celkovou kvalitu hry. Exis-
tují dokonce i míče vyrobené z pěny 
a plastu, které mají velmi omezené 
letové vlastnosti. Využívají se pro 
golfové začátky pro děti, případně 

pro trénink v omezeném prostoru. 
Golfové míče prošly velkým vývo-
jem. První byly ze dřeva, později se 
přešlo na péřové míče potažené kůží, 

v 19. století se začal využívat kaučuk. 
Dnes je většinou míč složen z gumo-
vého (případně titanového a wolfra-
mového) jádra, potaženého několika 

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

vrstvami. Ta povrchová je vybavena 
dimply, což je 300 až 500 vylisova-
ných důlků. Existují měkčí varianty 
pro lepší kontrolu míče, tvrdší na-
opak snižují nechtěné rotace.
 Většina používaných míčů je 
obvykle třívrstvá, ty špičkové pro 
nejlepší hráče mají čtyři vrstvy, 
ale vyrábějí se již také pětivrstvé 
míče. Nových míčů ke koupi lze na-
jít ohromnou škálu, od 25 Kč/ks pro 
naprosté začátečníky až po míče ur-
čené pro výkonnostní hráče, v ceně 
přesahující 150 Kč/ks.
 Takřka každé hřiště nabízí pro-
dej hraných nalezených míčů za 
velmi sníženou cenu. Je nutno však 
počítat s tím, že zejména míče vylo-
vené z vodních překážek ztratily své 
původní vlastnosti. Lze také zakou-
pit míče recyklované.
 Míč musí splňovat pravidla gol-
fu: nesmí vážit více než 45,93 gra-
mů a jeho průměr nesmí být menší 
než 42,67 milimetrů.
www.bavsegolfem.cz

hřištích, nebo že si je hráči odvezli 
na jiný driving,“ říká provozní ředitel 
hostivařského areálu Jan Šonka.
 Golfové noviny tento jev mohou 
potvrdit také z vlastní zkušenosti. 
Na drivingu na Černém Mostě se 
takto našel míč ze Mstětic. Autem to 
sice mezi oběma areály daleko není, 

ale tak nepřesná a hlavně dlouhá 
rána se zahrát nedá…
 „Každý rok nám nepochopitelně 
přiletí několik desítek cvičných míčů 
z okolních hřišť, nejvíce z Ústí nad 
Labem, ale také ze Mstětic, Hodkovi-
ček a z jiných areálů,“ dosvědčuje jev 
i Jiří Hamr, majitel Kotliny Terezín.

Zdarma vám dodáme  
stojánek na Golfové noviny.  

info@golfovenoviny.cz

Nové „jezero“ v Lipinách, kde se také ztrácejí míče
Foto: GC Lipiny
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K do by v období probíhajících mis-
trovství klubů a babího léta 

myslel na příští rok? Většinou si 
užíváme naše trávníky ke sportu  
i odpočinku a nemyslíme na to, co 
bude za půl roku.
 Trávy a trávníky však mají pod-
zim na to, aby se připravily na zimu 
a na jaře byly opět v kondici. To 
nejlepší, co pro ně můžete udělat, 
je kvalitní výživa, která jim umož-
ní, aby nešly spát s hladem.
 Trávníková hnojiva Garden 
boom mají správný poměr živin 
pro každé aktuální roční obdo-
bí. Může se vám zdát, že trávník  
s nástupem chladných dní již 
tak moc nepotřebuje, ale je to- 
mu právě naopak.
 Až dlouho do zimy, dokonce  
i pod sněhem, rostou a sílí bu-
něčné stěny, zpevňují se koře-
ny a je potřeba hodně energie. 
Dopřejte tedy vašim trávníkům 
správnou péči, kterou si zaslou-
ží. Na jaře se vám odmění. Sezo-
na 2021 začíná již teď.              PR

Ing. Kamil Pečenka, AGRO CS, a. s.

Beroun postaví kurt i hotel
Po úspěšném pořádání Tipsport 
Czech Ladies Open nechce Beroun 
GC ustrnout. Soukromý klub chys-
tá úpravy na hřišti a v delším plá-
nu také významné stavby v areálu  
i okolních lesích, které mu patří.
 „Připravujeme prodloužení jam-
ky číslo tři a přenesení odpališť dál 
do lesa, aby jamka byla nejen delší, 
ale také bezpečnější,“ uvedl prezi-
dent klubu a výkonný ředitel areálu 
Vojtěch Matějček v 9. díle podcastu 
Čenda a Tonda jedou spolu na golf. 
„U driving range postavíme osvět-
lené tréninkové centrum, a konečně 
také vznikne tenisový kurt,“ dodal 
Matějček. A co ještě prozradil?
 O hotelu: „Klubu patří 210 hek-
tarů okolních lesů. Máme připrave-
ný projekt pro stavbu hotelu a ta- 
ké na offgridové (energeticky sobě- 
stačné) stavby.“
 O členech: „Je jich 350, ale aby-
chom pokryli rozpočet klubu, mu-
seli by ročně platit desetinásobek 
toho, co dnes, kdy platí 25 000 ko-
run. A to by bylo ochotno platit jen 
asi pět procent členů.“
 O juniorech: „Loni jsme založili 
nadační fond na podporu junior-
ského golfu, který jsme předtím 
trochu zanedbávali. S vicepreziden-
tem Michalem Tůmou jsme nadšeni 

9.000,- Kč

LIMITOVANÁ NABÍDKA
HRACÍHO ČLENSTVÍ 2021  
od 1. 10. 2020 za

možnost NEOMEZENÉ HRY
zimní INDOOROVÉ CENTRUM MOTOL
VÝHODNĚJŠÍ CENY na golfových simulátorech

VÝBORNÁ KUCHYNĚ motolské restaurace

gcp.czHRAJTE JIŽ OD ŘÍJNA

anketa

Trávníkářská sezona 
začíná na podzim

Panorama aspiruje na další cenu
V e VI. ročníku prestižní sou-

těže Česká cena za architek-
turu 2020 je nominován i projekt 
klubovny Panorama Golf Resortu, 
vytvořený pražskou kanceláří Huť 
architektury Martin Rajniš.
 „Když jsme se s Davidem Ku-
bíkem dozvěděli, že se můžeme 
účastnit této soutěže, nechali jsme 
hned všechno ostatní plavat. Doslo-
va uhranutí kouzlem zdejšího okolí 
jsme na hlavní nápad řešení stavby 
nemuseli dlouho čekat: najednou 
tu byl obří golfista, který obtiskl 
do měkké hlíny svou botu téměř na 
vrcholu temene tam, kde investoři 
zabodli prst do plánu,“ říká nadšený 
architekt Martin Rajniš.

 Prvním úspěchem je fakt, že klu-
bovna byla vybrána z 60 přihláše-
ných projektů do společnosti 27 no-
minovaných prací. Konkurencí pro 
Kácov je nyní například památník 
Jana Palacha ve Všetatech, Revita-
lizace pražských náplavek nebo Ski  
a bike centrum Radotín.
 Přihlášená díla posuzuje mezi-
národní sedmičlenná porota. Vý-
sledky soutěže, která byla otevřena 
realizacím za posledních pět let, 
budou vyhlášeny na galavečeru  
v listopadu letošního roku.
 Česká cena za architekturu je 
soutěžní přehlídka České komory 
architektů, jejímž záměrem je pro-
pagace kvalitních výsledků práce 

etablovaných i začínajících archi-
tektů směrem k veřejnosti. Hlavním 
účelem přehlídky je pokrytí co nej-
širšího spektra prací. Z tohoto důvo-
du nejsou díla hodnocena v rámci 
jednotlivých kategorií, ale uděluje 
se jedna hlavní cena.
 Klubovna v Kácově už získala 
cenu jako Stavba roku Středočeské-
ho kraje 2017.            -ae-

Panorama Golf Resort v Kácově nad řekou Sázavou
Foto: Aleš Jungman

Chcete mít nové Golfové  
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč

Třikrát 
z Ostravice

LONGEST DRIVE
Mistrovství České republiky REMAX 
Longest Drive Masters 2020 vidělo 
nejdelší carry ránu na 290,8 metrů, 
kam dopadl míč Miroslava Bazgera. 
Mezi ženami zvítězila Anna Krčmářo-
vá s 214,9 metrů carry. Akce vyvola-
la velký zájem mezi golfisty, a proto 
byla vyhlášena navíc soutěž REMAX 
Longest Drive Masters 2020 Online.
Více na www.longest-drive-online

GOLF TRIATHLON
Vyznavači speciálního triatlonu se 
sešli jako jednotlivci nebo štafe-
ty, aby absolvovali 10 km běhu,  
40 km na kole a 9 golfových jamek. 
Ke skvělým výkonům přispěli také 
horolezec Radek Jaroš, triatlonista 
Filip Ospalý a vytrvalec Jiří Homo-
láč. Pro rok 2021 se opět připra-
vují akce Golf Marathon, Golf Bia- 
tlon a Golf Triathlon. Více info na  
www.ceska-trojka.cz

S CHUTÍ VÍNA
Turnaj, který chutnal každému. To 
byl H2O GROUP WINE GOLF 2020, 
který patří do série společně s akce-
mi Beer Golf a Coffee Golf. Výsledek 
je vždy ovlivněn schopností hráčů 
rozpoznat a správně určit nabídnuté 
vzorky. Příjemnou náladu ještě do-
chutila speciální cena za eagle pro 
Libora Vlasáka.               -jk-

tím, kolik mladých se hře věnuje. Ne 
všichni sedí u počítačů.“
 O umění: „Prezentovat umění  
v klubu, ať už na hřišti, nebo 
v jeho vnitřních prostorech, 
vernisáže nebo koncerty, 
je naším záměrem pro vy-
tvoření klubové komunity. 
Samotný sport by k tomu 
nestačil.“
 O současnosti: „Je to příležitost, 
jak zvrátit pokles zájmu o golf. Po- 

dle reportů od klubových majitelů 
z Koreje tam právě covid přivedl 
spoustu lidí ke golfu, který se dá 

provozovat i při restrikcích. 
Korejci hlásí velký nárůst 
prodeje vybavení i oblečení 
na golf.“
 Celý podcast Čenda a Ton-
da jedou spolu na golf, kte-
rý připravují Čeněk Lorenc  

a Antonín Ebr, najdete na platformách 
iTunes, Sportify nebo Soundcloud.  -čl-

Vojtěch Matějček
Foto: TCLO 2020
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Jedna jamka všechno zlomila

Petr Halaburda
Na dvakrát odloženém šampionátu 
figuroval amatér před posledním 
kolem těsně pod stupni vítězů, ale 
nakonec obsadil s Petrem Hrubým 
dělené 11. místo.
 Před čtyřmi lety přivezl Šimon 
Zach bronzovou medaili, loni byl 
Jiří Zuska šestý. Ráža měl na do-
sah další české umístění v TOP 10  
a před finálovým kolem mohl mys-
let se ztrátou rány dokonce na me-
daili. Jenže v závěrečném dnu přišla 
šestá jamka s parem pět, devítka na 
skórkartě, a bylo po nadějích.
 „Dva sockety, velká ztráta, a pak 
už to nebylo moc o golfu. Přišel 

Nečekaně blízko měl osm-
náctiletý Filip Ráža k medaili 
na mistrovství Evropy mužů, 
které se hrálo ve dnech 22. až  
25. září v Golf & Country Clu-
bu Zürich, Zumikon.

Filip Ráža
Foto: Zdeněk Sluka

Dorostenecká reprezentace: zleva Tatiana Boháčová, Denisa Vodičková, Lenka 
Nebeská a Agáta Vahalová

Foto: ČGF

President Masters jen pro silné
Jen odolní golfisté zvládli závěreč-
ný turnaj sezony předních českých 
amatérů. Třídenního President 
Masters Invitational presented by 
Raiffeisenbank se v Mariánských 
Lázních zúčastnilo 65 hráčů a hrá-
ček, kteří dokazovali, že golf je mož-

né hrát skutečně v každém počasí. 
Především závěrečné kolo, které se 
odehrávalo v silném dešti a chladu, 
prověřilo schopnosti startujících. 
Vyhrávali ti, kdo udělali na podmá-
čeném hřišti nejméně chyb.
 Ženy: 1. Saint Germain (Hod-

kovičky) +6 (72-70-80), 2. Kedro-
ňová (Olomouc) +8 (70-75-79),  
3. Vítů (Hluboká n. V.) +9 (76-75-74). 
Muži: 1. Lisý (Kunětická Hora) +2  
(71-70-77), 2. Bača (Beskydský GK) 
+3 (70-73-76), 3. Jeřicha (Black 
Bridge) +4 (72-75-73).        -hap-

Dorostenky bez play-off

B yl to podobný příběh jako na 
předchozím mistrovství Evro-

py žen. Šampionát dorosteneckých 

CELÝ ŘÍJEN  
si můžete vychutnat 

naši skvělou domácí kuchyni 
s 15% slevou. S tímto kuponem 

je sleva vaše!

GOLF CLUB SLAPY
 

ohromně silný vítr s deštěm a na 
jamkách, kde jsem v předchozích 
kolech používal driver a wedge, 
jsem musel hrát pětku železo,“ 
popsal teplický hráč klíčové oka-
mžiky, které vedly k jeho propadu.  
O pochvalných zprávách, které mu 
proudily do telefonu, nechtěl sly-
šet. „Spokojený určitě nejsem, chtěl 
jsem víc. Jsou to ale cenné zkuše-
nosti, příště už takové chvíle zvlád-
nu lépe,“ dodal.
 Petr Hrubý po celý turnaj figu-
roval v druhé desítce. „Jsme rádi, 
že jsme vůbec mohli hrát. Ještě pár 
dnů před startem to jasné nebylo. 
Pomohlo nám teprve výjimečné 
povolení od švýcarských úřadů, že 
nemusíme absolvovat po příjezdu 
karanténu,“ připomněl devatenác-
tiletý Hrubý, stejně jako Ráža člen 
Greensgate.
 České výsledky ME 2020: T11. 
Petr Hrubý E (70-71-71-72) a Filip 
Ráža E (70-69-68-77), MC David Be-
nák +17 (76-79-75).

družstev se letos odehrál ve sloven-
ské Hrubé Borši, ale Češkám radost 
nepřinesl.

 Letošní týmové šampionáty se 
hrály pouze s jednokolovou kvalifi-
kací na rány a z ní se týmu nepoda-
řilo postoupit do skupiny A.
 Na 8. místo, které znamená vstu-
penku do jamkových bojů play-off 
o medaile, nedosáhly ženy nedáv-
no v kvalifikaci ve Švédsku o jednu 
ránu. Na Slovensku týmu ve složení 
Denisa Vodičková, Agáta Vahalová, 
Lenka Nebeská a Tatiana Boháčová 
přebývaly dva údery. Jednokolová 
kvalifikace zamávala i s většími fa-
voritkami – mimo medailové boje 
tak zůstalo i Španělsko s Itálií.
 Ve skupině o umístění Česko 
dvakrát vyhrálo 2:1 (Slovinsko a Bel-
gie), ale podlehlo Španělkám (0:3). 
Dívky tak obsadily konečné 11. mís-
to. „V kvalifikaci se málo skórovalo  
a hrát pouze na své obvyklé mož-
nosti nestačilo. Jednokolová kvalifi-
kace nám nesedla,“ přiznal nehrající 
kapitán Milan Mojžíš.         -hap-

Těžké podmínky v Mariánských Lázních
Foto: Anna Krčmářová

PODZIM NA ALBATROSSU

4 fee za cenu 3
Flight 4 osob za cenu 3 green fee.*

Nabídka platí do konce sezóny.

www.albatross.cz

*Platí pro platbu v hotovosti, nebo kartou. 
Nelze uplatnit voucher.
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nový e-shop  IMGOLF.CZ

GOLFOVÝ SHOP
NA GOLF HŘIŠTI ZBRASLAV

15 min z centra Prahy
1000 m2

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco
Ideální partner pro vaši hru.

Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
Třikrát Panorama

Resort Panorama Kácov pořádá v říjnu turna-
je nejen pro členy klubu. V neděli 11. října 
se koná finálový turnaj Panorama Golf Tour  
o roční fee na sezonu 2021 s dvojnásobným 
počtem udělovaných bodů.
 O týden později, v sobotu 17. října, se hraje 
Turnaj vítězů, určený vítězům všech handica-
pových kategorií oficiálních turnajů, konaných 
v resortu v této sezoně. Vítězové dvou katego-
rií získají hrací karty na sezonu 2021.
 Skotský texas scramble dvojic by Whisky  
& Kilt Golf Club se uskuteční v sobotu 24. říj-
na. Nabízí možnost vypůjčení pravých skot-
ských kiltů. Přijďte se vrátit do kolébky golfu 
a užít si netradiční a zábavnou atmosféru. Při-
hlášky na serveru ČGF nebo na 603 203 203 či 
na info@panoramagolf.cz

Molitorov a podzim zdarma
Nabídka GC Molitorov 
u Prahy pro nové členy. 
Kupte si členství Molíč-
ko bonus 2021 a získáte 
mimořádně výhodnou 
hru ve zbytku sezony. 
Výhody lze čerpat oka-
mžitě. Jelikož sezona 
v Molitorově nikdy ne-
končí, nabízí se tak čtvrt 
roku hraní navíc zdarma.
www.golfmolitorov.cz

4

Svachovka 
s wellness

Ceník vedlejší sezony platí v Českém 
Krumlově od 1. října do 30. dubna 2021.  
po–čt za 540 Kč, pá–ne + svátky za 720 Kč 
(plus slevy pro studenty a juniory). Spo-
lečně s resortem Svachovka proběhnou 
na podzim gurmánské zabíjačkové a sva-
tomartinské turnaje dvojic. Navíc Svachov-
ka otevírá v druhé polovině října nový  
wellness Paleo se saunami. Dále je v na-
bídce podzimní balíček s neomezeným 
golfem.
www.gcceskykrumlov.cz

5

Členství BASIC              2.500,-Kč
Členství BASIC PLUS     3.900,-Kč
Roční členství             20.000,-Kč

ČLENSTVÍ 2021
již v prodeji

1

Nový pětipar v Hostivaři
Jamka číslo 4 v pražské Hostivaři se od září hraje na nový green. Čtyřka se tím prodlou-
žila z paru 4 na par 5. Jamka Pendolino se svým novým greenem přináší hráčům nové 
výzvy a jistě se brzy stane další oblíbenou částí hřiště. Nová délka jamky je 424 metrů 
z pánských a 362 metrů z dámských odpališť.
www.golfhostivar.cz

3

Kotlina pro seniory
Je vám 60 let a více a chcete se stále udržo-
vat v kondici? Přidejte se k nám! Parta aktiv-
ních seniorů se schází na Kotlině několikrát 
týdně, hraje golf a užívá si každý den v se-
zoně až do konce listopadu. Nemáte golfo-
vé hole? Půjčíme vám je, a až si budete chtít 
koupit vlastní, poradíme vám ve výběru. Pla-
títe pouze 690 Kč měsíčně od registrace do 
listopadu / konce sezony a můžete hrát kaž-
dý pracovní den dopo-
ledne po celou sezonu 
bez jakýchkoli dalších 
poplatků. Neomezené 
hraní po celý rok i od-
poledne a o víkendech 
stojí 990 Kč měsíčně. 
Hrát golf na Kotlině si 
dnes může dovolit kaž-
dý, kdo si může dovolit 
mobilní telefon nebo 
placenou televizi, stojí 
to téměř stejně.
www.golfkotlina.cz

2 Loreta odstartovala 
sezonu 2021

Pyšelská Loreta zahájila prodej členství na 
sezonu 2021. Pro zájemce je připravena za-
jímavá nabídka, která obsahuje i mnoho bo-
nusů do konce letošního roku. Hřiště je ve 
skvělé kondici a těší se na vaši návštěvu.
www.loretagolf.cz

6
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Objev roku? Introvertka z města biatlonu!
Teprve patnáctiletá Denisa 
Vodičková letos vyhrála, co 
mohla. Titul z mistrovství ka-
detek, juniorek i mezinárod-
ního šampionátu na rány žen 
na Karlštejně. I proto si zahrála 
LET Access Series ve Zbraslavi.

Antonín Ebr
Můžete srovnat turnaje na Karl-
štejně a na Zbraslavi?
Šampionát na rány byl pro mě vrcho-
lem sezony. Dařila se mi především 
dlouhá hra. Na Zbraslavi to už bylo 
horší (dělené 54. místo). Hrát mezi 
profesionálkami je něco trochu jiné-
ho. Rozhodně jsem od sebe čekala 
lepší výkon. Nebyla jsem pod tla-
kem, brala jsem to jako další turnaj. 
Bohužel jsem zkazila jamku a pak 
jsem to spíš nezvládla psychicky.

Ve druhém kole jste na šestnáctce 
zahrála double bogey a od té doby 
jste mi přišla taková odevzdaná.
To je pravda. Hlavně jsem ale už 
neměla energii a cítila jsem se una-
vená. Jak se turnaje v kratší sezoně 
hrály těsně za sebou, tak mi to ode-
bralo mnoho sil.

Na Karlštejně jste v srpnu hrála 
jako dobře promazaný stroj. Před-
váděla jste tam nejlepší golf vů-
bec?
To bych neřekla. Spíše jsem hrála 
dobře a vyrovnaně po všechny čtyři 

byt v Čeladné, a tak jsem se dostala 
ke hře za místní klub. Nebyl tam ale 
dobrý tým, tak jsem přestoupila do 
Ropice, za kterou hraji dnes.

Kdo byl váš první trenér? Který 
kouč vám dal nejvíc?
Pavel Vepřek ve Zlíně mi dal zákla-
dy a díky němu mě golf začal bavit. 

Druhým byl Lukáš Korda v Čeladné, 
který mě posunul dál, a třetím Lukáš 
Pavelka v Ropici, s kterým trénu-
ji dosud. Všichni se podepsali pod 
mým švihem.

Kdo vás učí důležitý course man-
agement?
Často hrajeme se současným tre-

nérem cvičná kola, tam se toho 
naučím nejvíce. Hodně mi vysvětlil  
i kouč Kino Navarro.

Nové Město je synonymem biatlo-
nu. Ten vás nelákal?
Já ho nikdy ani nezkusila. Několik 
kamarádek se mu věnuje, ale ani 
nevím, jestli bych uměla střílet.

Jakou školu studujete?
Začala jsem chodit na sportovní 
gymnázium a mám individuální plán. 
Ve třídě jsem jediná golfistka, jinak 
tam chodí hlavně atleti a biatlonisté.

V České Lípě jste loni zahrála  
63 úderů. Je to váš osobní rekord?
Ano, bylo to na Národní golfové tour 
mládeže a z červených odpališť. Je 
to i rekord hřiště.

Klára Spilková měla v patnácti vyš-
ší handicap! Jaké máte plány?
Přemýšlela jsem, co dál s golfem, 
ale na nic jsem zatím nepřišla. Chtě-
la bych se stát profesionálkou, ale 
záleží na tom, co budu na hřišti dál 
předvádět.Denisa Vodičková

Foto: Zdeněk Sluka

Denisa Vodičková
Narozena: 6. ledna 2005. 
Bydliště: Nové Město na Moravě. 
Členství: Beskydský golfový klub. 
Handicap: +5,4. 
Trenér: Lukáš Pavelka.
Oblíbený hráč: Rory McIlroy.

dny. Neudělala jsem moc chyb, ale 
jinak jsem hrála normálně.

Co jsou obecně vaše silné stránky 
hry?
Hlavně to jsou železa. Chipy a loby 
mám dobré, puttování bych mohla 
zlepšit. I když to po Zbraslavi nevy-
padalo, tak mezi své silné stránky 
řadím i psychiku.

Jak na mladé hráče působí fakt, že 
se kolem hřišť pohybují rodiče?
Třeba můj táta je kliďas, netlačí na 
mě, a navíc mi může najít míč. Na 
golfu jsem ale ráda sama a na indi-
viduálních turnajích se obejdu bez 
kedíka. Výjimkou jsou družstva. Tam 
si nosíme hole navzájem.

Nemyslíte si, že by dobrý kedík 
ušetřil dvě až tři rány za osm-
náctku?
Možná jo, ale v minulosti jsem si tře-
ba od táty nebo kamaráda vyslechla 
radu a stejně jsem se nakonec roz-
hodla podle sebe.

Na hřišti působíte soustředěně, až 
jako introvert. Jste taková?
Při golfu jsem opravdu introvert, 
mimo hřiště už méně.

Žijete a studujete v Novém Městě 
na Moravě, ale s golfem jste v pěti 
letech začala… 
V Lázních Kostelec u Zlína, kde měl 
táta firmu a jako rodina jsme tam 
jezdili na víkendy. Pak jsme o víken-
dech a prázdninách začali využívat 

Promarněná šance domácích na Zbraslavi

Antonín Ebr
Byl to zajímavý turnaj. V prvním 
kole vedro k padnutí, ve druhém 
chlad a vítr a finále podmínky tak 
akorát. Ženy ale hlavně trápilo hři-
ště. Při druhé evropské lize měřila 
osmnáctka Prague City Golf Clu-
bu 5894 metrů, tedy o 191 metrů 
víc než v Berouně při elitní Ladies  
European Tour o dva týdny dřív!
 Zbraslav má navíc zvlněné gree-
ny, a tím pádem zajímavé nebo pří-
mo ďábelské pozice jamek. Tento-
krát je neurčoval obávaný rozhodčí 
Dalibor Procházka, ale Luboš Klikar. 
„Hřiště je dlouhé a pin pozice nároč-
né,“ přiznal Procházka. Jedna jam-
ka se dokonce musela těsně před 
úvodním kolem převrtávat, protože 
se ukázala jako příliš obtížná.

Tvrdá diskvalifikace

S tím už si nemusela dělat starosti 
Američanka Ashely Shim, diskva-
lifikovaná, aniž by odehrála jediný 
úder. „Přišla na odpaliště o třináct 
minut později. Místo na desítku si 
to zamířila na jedničku, kde v klidu 
ještě trénovala, a pak už se nestihla 
přemístit,“ prozradil mediální ma-
nažer federace Petr Halaburda.
 Na hřišti se ve všední dny pohy-
bovalo jen několik statečných di-
váků. Určitě si zasloužili od hráček 
poděkování za potlesk a nikoli často 
kyselé obličeje. Světlou výjimkou 
byla Polka Amanda Majsterek, která 
nejenže děkovala, ale sympaticky 
se radovala z každého zachráně-
ného paru. Nejdál to měla na Zbra-
slav, až z Nigérie, Georgia Iziemgbe 

 Domácí amatérky a profesionál-
ky ale jeden důležitý primát neztra-
tily. „Už pořádně nevidím na malá 
písmena na startovní listině, ale 
kouknu zdálky a hned poznám, kte-
rá je Češka,“ svěřil se jeden z diváků 
a dodal: „vždy ta nejhezčí.“

To nemůže být náhoda. Ví-
tězkou Amundi Czech Ladies 
Challenge na Zbraslavi se sta-
la Finka Tiia Koivisto (26) poté, 
co loni tentýž turnaj na Kono-
pišti vyhrála její krajanka San-
na Nuutinen. Přitom počasí ty-
picky severské nikdy nebylo.

Oboh. Gazela v dlouhých černých 
podkolenkách nakonec porazila 
všechny české hráčky.

Desítka bez domácích

Je smutné, že se i při malé konkuren-
ci nedostala ani jedna česká hráčka 
do první desítky konečného pořadí. 
Nejlepší profesionálkou byla Lucie 
Hinnerová na 16. příčce. Slabá účast 
evropských profesionálek byla způ-
sobena epidemiologickou situací  
a vyústila v málo vídaný úkaz. Po 
druhém kole nebyl cut a všechny 
golfistky tak hrály i finálové kolo.
 Ani nejlepší amatérkou se ne-
stala Češka, ačkoli jich na to bylo 
celkem 25. Nejvýš skončily Sára 
Kousková, Patricie Macková a Agá-
ta Vahalová na děleném 12. místě, 
ale 12 úderů za vítězkou. Nejlepší 
amatérkou tak byla celkově čtvrtá 
Rakušanka Emma Spitz.

Řekly po turnaji
Tiia KOIVISTO: 
„Tohle je moje první profesio-
nální vítězství. Vlastně úplně 
první, neboť jsem nikdy nevy-
hrála ani jako amatérka. Je to 
skvělý pocit.“

Sára KOUSKOVÁ: 
„Na čtrnáctce jsem ve finále za-
hrála do vody a bylo z toho dost 
bolestivé double bogey. Chyby 
mě stály lepší umístění.“

Lucie HINNEROVÁ: 
„Možná jsem ve finále příliš tla-
čila, abych se dostala do první 
desítky, a nebyla tak uvolněná 
jako o den dřív.“Domácí Sára Kousková se dělila o nejlepší český výsledek na Zbraslavi

Foto: Zdeněk Sluka

Foto čísla

Golf se v pražské Vinoři zatím nehraje, a tak si jezera u klubovny užili koupající se 
muž a pes. Foto: Antonín J. Grimm
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Hole-in-one: Kdy je radost předčasná?

Alois Žatkuliak
Kdy takový okamžik může nastat? 
Třeba kdybychom se pokoušeli jak-
koli ohnout golfová pravidla. Tady 
je příklad situací, které místo rados-
ti přinášejí smutek.

1. Po mulliganu

Mulligan sice patří do výbavy re- 
kreantů, ale jakmile si tuto úlevu, 
tedy náhradní ránu za původní ne-
povedenou, vyberete na tříparu, 
případné eso po ní neplatí.

2. Po trestné ráně

Je to podobné jako s mulliganem. 
První míček na tříparu pošlete do 

vody, a tím druhým, hraným opět  
z odpaliště, se trefíte přímo do jam- 
ky. Eso to není, ale do karty zapíšete 
trojku a tím pádem par. Jako kdysi 
Fred Couplers při Players Cham- 
pionship na ikonické 17. jamce TPC 
Sawgrass.

3. Po více pokusech

Možná jste nějaké takové video 
viděli třeba z produkce European 
Tour. Jeden hráč odpaluje ránu za 
ranou a snaží se trefit hole-in-one. 
V okamžiku, kdy se mu to podaří, 
třeba na 497. pokus, se může rado-
vat, ale eso to není. Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Trefit hole-in-one patří rozhodně na seznam zážitků, o kterých 
sní každý golfista. Jenže pravděpodobnost, že rekreační gol-
fista trefí jamku na jednu ránu, je přibližně 1:12 000. Navíc, 
někdy může být radost předčasná.

4. Na tříparovém hřišti

Trefit jamku jednou ranou je skvělé 
i na hřišti s pouze tříparovými jam-
kami, ale opravdové eso se počítá 
jen z plnokrevného hřiště, které má 
také čtyřpary a pětipary.

5. Na zimních greenech

Může to být trochu drsné a nepří-
jemné, ale dočasné zimní greeny 
mění výrazně charakteristiku jam-
ky. Trefit eso na takové jamce určitě 
potěší, ale nelze ho brát jako sku-
tečnou hole-in-one.

6. Na simulátoru

Zahrát si během zimního období 
v indooru je fajn zábava, trénink  
i setkání s přáteli v jednom. Když se 
vám snad podaří trefit jamku jedi-
nou ranou z odpaliště, budete sice 
hvězdou dne, ale nikoli autorem 
skutečného esa.

Hra v každém věku. A jaká!
M ezi mnoho výjimečností golfu 

patří také to, že si ho můžete 
užívat bez ohledu na věk. Také vám 
tahle hra ale poměrně nekompro-
misně připomene, že její součástí 
jsou neodmyslitelně i pokora a úcta.
 Není nad vlastní zkušenost. Měl 
jsem tu čest být mezi hosty naroze-
ninového turnaje Miroslava Ptáčka, 
spolumajitele devítky v pražských 
Hodkovičkách. Ve flightu jsem se 
sešel se dvěma pány, o nichž by se 
dalo říct, že už nějaký ten pátek pa-
tří do seniorské kategorie. Ostatně, 
součet jejich věku byl úctyhodných 
150 let. My s kolegou dali dohroma-
dy jen 115.
 Jelikož ke golfu patří hecování, 
oba senioři předložili naší dvojici 
nabídku na vloženou hru. Napadlo 
nás, zda bychom jako mladší nemě-
li soupeřům přidat nějakou tu ránu 
navíc? Žádná nabubřelost, nýbrž 
úcta k šedinám. Nahlas jsme to ale 
nevyslovili. Naštěstí.
 Už po úvodní jamce totiž bylo 
zřejmé, že pár ran k dobru bychom 
potřebovali my. Oba senioři před-
váděli úžasný golf. Jeden švihal 
bezchybně, stylově a jako mladík, 
druhý zase hrál neobyčejně účel-
ně. Připomínalo to golfové školení. 
Rána na fairway, druhá na green, 
putt na birdie. Někdy proměněný,  
a když ne, následoval klidný par.
 Byla to radost se dívat, s jakým 

elánem, chutí a energií staří vlci 
hrají. A jak mocným čarodějem  
a hrou pro každý věk golf může být.
 Mít něco na hlavě, smekl bych  
s hlubokou úklonou. O nabídce, kte-
rá mi bleskla hlavou před startem, 
jsem spoluhráčům s omluvou, poko-

rou a úctou řekl až po poslední ráně. 
Takový zážitek bych přál každému. 
Stejně jako fakt, že jsme díky tuplo-
vané závěrečné jamce odvrátili dě-
sivý výprask na přece jen čestnou 
prohru.

Alois Žatkuliak

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Jak často měnit rukavici?

Čeněk Lorenc
Vtipy o zapomenutých sendvičích, 
banánech a dalších pochoutkách 
v bagu jsou věčné, ale golfový hu-
mor jaksi opomíjí kousky, jež bý-
vají ještě starší než loňská bageta.  
A sice svraštělé, roztrhané a děravé 
rukavice, jejichž původní běloba už 
dávno přešla na opačnou stranu ba-
revného spektra.
 Pravděpodobně si říkáte, že je 
škoda rukavici už vyhodit; ještě 
se může hodit; v dešti jako když ji 
najdete. Šetřivost ale tady nechte 
stranou. U výstroje, která vás jako 
jediná pojí přímo s holí, se to nevy-
plácí.

Zlatý střed

Možná si pomyslíte, že přece ne-
jste profesionálové, kteří dostávají 
rukavice zadarmo, takže si je mo-
hou dovolit měnit a rozdávat, kdy si 
vzpomenou. Dělat z bagu archeo-
logické naleziště je však opačný 
extrém. Pojďme někam doprostřed.
 Profesionálové mění rukavi-
ci třeba každou třetí jamku. Tiger 
Woods jednou řekl, že v bagu má na 
kolo přichystáno šestnáct (!) rukavic 
a že na prvním týčku vždy začíná  
s novou. To ale nemusí vyhovovat 
každému. Někteří hráči raději na-
stupují s již onošenou rukavicí. Jde 
o osobní pocit a zvyk.

Varovné signály

Důležité je však rozpoznat, kdy při-
šel čas na výměnu. Spolehlivě urču-
jí nejméně tři varovné signály, že je 
třeba rozloučit se.
 Díra. Může vás sice naplnit nadě-

jí, že rukavice bude v létě vzdušná, 
ale to je asi tak vše pozitivní. Zamiř-
te k nejbližšímu koši.
 Nesedí. Rukavice se mohla sra-
zit, nebo naopak používáním vy-
tahat. Pokud ji nemáte do prstů  
i dlaně akorát, následujte předchozí 
radu.
 Křupe. Jakmile rukavice jednou 
zvlhne (deštěm nebo potem), prak-
ticky nikdy nenabude původní tex-
tury. Svraštělý kousek patří také do 
odpadu.
 Podle výrobců by kvalitní (ne-
musí nutně znamenat drahá) ruka-
vice měla vydržet v průměru pět 
až deset kol golfu. Tento počet se 
snižuje vlivem způsobu držení hole, 
počasí, a také tréninku.

Mějte ji rádi

Právě na něj si můžete vzít starší 
(nikoli však starou) rukavici. Jednak 
ušetříte, ale také budete pak mít  
v novém kousku lepší pocit. Ten 
samozřejmě roste s kvalitou mate-
riálu. Ultratenká kůže znamená nej-
lepší kontakt s gripem, ale už nikoli 
výdrž. S horším počasím se vyplatí 
koupit materiál do vlhka. Hlavní je 
však se o rukavici pečlivě starat.
 Hodit ji hned po dohrání do kap-
sy bagu a vytáhnout až před další 
hrou, to znamená jistou zkázu. Snaž-
te se ukládat rukavici samostatně  
a pečovat o ni. Nejlépe pak nakoupit 
sadu a rukavice střídat. Důležité je 
také nemít rukavici pořád na sobě, 
sejmout ji vždy po úderu a nechat 
větrat. Někdo s rukavicí i puttuje. 
Proč ne, ale k lepšímu výsledku ani 
větší životnosti to nepomáhá.

Na otázku v titulku odpovězme hned: určitě častěji, než to dě-
láte. Ruku (i s rukavicí) na srdce. Jistě se ve vašem bagu najde 
kousek, či spíše kousky, s kterými byste se nechlubili, a které 
by nevzalo ani muzeum do sbírek.

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Umísťovat míčky do pole... Sakra trenére, 
říkejte to přesně – do hracího pole!

www.vladimirbalcar.cz

Boj o rodinný dům
Policie obvinila už napodruhé býva-
lého „krále severočeského hazardu“ 
Miloše Vajnera z přečinu pletich při 
veřejné dražbě. Obvinění se týká 
toho, že Vajner, který koupil v insol-
venci golfové hřiště z firmy Golf Ješ-
těd podnikatele Aleše Vébra, vydíral 
jeho a rodinné příslušníky, aby se 
nezúčastnili dražby vlastního domu, 
v němž jeho rodina po generace 
žije. Vébr totiž za úvěr na výstavbu 
golfového hřiště, o něž ho připravila 
konkursní mafie, ručil i jako fyzická 
osoba, a vedle insolvence na jeho 
firmu na něj tedy dopadly i exeku-
ce. Před dvěma a půl rokem se kvůli 
exekuci konala dražba části domu 
Vébrových. Ti pochopitelně měli zá-
jem si draženou část podílu koupit. 
Jenže těsně před jejím zahájením 
je začal Vajner obcházet a vydírat 
nabídkou, že pokud se dražby nezú-
častní, nechá je zde dožít. 

Reflex, 24. září

Napsali jinde



8

4x foto: Zdeněk Sluka

Modrá, bílá, červená

J ako stát to má Česko se svou 
identifikací v golfu velmi snad-

né. Možná dokonce předurčené od-
někud shora? Tři ze čtyř obvyklých 
barev odpališť jsou zároveň barva-
mi české státní vlajky. Tak proč toho 
nevyužít při slavnostních turnajích?
 S blížícím se státním svátkem 
založení Československé republiky, 
byť tento útvar už neexistuje, se na 
volný den jistě najdou příležitosti 
k oslavným soutěžím, evokujícím 
historii. Dosud se tak ale dělo spíše 
jen prostřednictvím názvů turnajů 
a nikoli jejich obsahu. To by se ale 
dalo jednoduše změnit.

Forecaddie
Čeněk Lorenc

 Stačí zapomenout na obvyklá 
rozdělení odpališť podle výkonnos-
ti a protentokrát zavrhnout i počítá-
ní na stableford. Historii golfu děla-
ly a dělají turnaje na rány. Tak kdy 
jindy a jak jinak si to připomenout 
než 28. října?
 Hlavním motivem svátečního 
turnaje budiž barva kamenů na od-
palištích. Klasických osmnáct jamek 
dává krásnou možnost rozebrat si 
kameny na trojice barev po šesti.  
A hrát vždy šestkrát z bílých, mod-
rých i červených.
 Propozice se jistě kreativně 
upraví na devítijamkových hřiš-
tích, která obvykle ani nemají bílá 
či modrá odpaliště, nýbrž jen žlutá 
a červená. Lze tam přidat provizorní 
třetí sadu a tím, že se bude hrát na 
rány, nic neutrpí. Ani váš handicap. 
Podle něj se ale pak může konečné 

skóre upravovat, aby byly výsledky 
spravedlivé pro klání singlistů i čty-
řiapadesátek.
 O podrobné technické záležitos-
ti ale nakonec vůbec nejde. Důle-
žité je zahrát si turnaj jinak v den, 
kdy to historie měla také jinak než 
obvykle. Ať bílá, modrá a červená 
barva prozáří slavnostní a výjimeč-
ný golf.
 PS: Česko na své barvy nemá 
patent, proto doporučujeme tako-
vý turnaj hráčům od Slovenska přes 
Francii až po Spojené státy. A co tře-
ba Rusko? To ať si hraje ze žlutých  
a červených, podle barev vlaj-
ky někdejšího Sovětského svazu,  
s kterým má ale pořád nejvíc spo-
lečného. 

Pokud sváteční turnaj uspořádáte, na- 
pište nám na info@golfovenoviny.cz

Nadhled
Antonín Ebr

Holka se úplně sesypala

„Jak to jde,“ ptám se známého, kte-
rý při profesionálním turnaji LET  
Access Series na Zbraslavi nosil 
hole své dceři. Udělal několik kro-
ků stranou, abychom nebyli slyšet, 
stejně ale zašeptal: „Nic moc. Ta 
moje holka je psychicky labilní a po 
každé špatné ráně se sesype.“
 Za chvíli potkám další flight  
a dozvídám se děsivé podrobnos-
ti od jiného otce po boku potom-
ka: „Neumí železa, ale jen hybridy. 
Krátká hra je špatná a dva drajvy na-
rvala do vody. Úplně se sesypala.“ 
Moment, to už jsem ale přece slyšel!
 Na dalším greenu předvedla jiná 
hráčka trojputt a s vážnou tváří se 
na mě obrátila: „Pokaždé, když při-
jdete, tak dám bogey.“ Její otec si 
nezúčastněně čistil nehty. Raději 
jsem odešel, abych nebyl příčinou 
dalšího zmaru.
 I nejlepší amatérka sezony, která 

předtím rozdrtila mezinárodní kon-
kurenci na šampionátu žen, přizna-
la, že turnaj nezvládla psychicky. 
„Holky jsou méně odolné. Na hřišti 
jsem tedy i psycholog,“ prozradil 
profesionál, který nosil hole jedné 
amatérce.
 Téma psychiky se vinulo jako 
červená niť. Jak je možné, že spor-
tovkyně nezvládají svou mysl?  
A jsou opravdu méně odolné než 
muži? Není to jen pověra?
 „Nemyslím si. Můj syn má samo-
zřejmě také den blbec, ale zůstává  
v klidu. Holka zkazí dvě rány a je ko-
nec světa,“ říká otec, který díky svým 
dvěma dětem může srovnávat.
 Studie přitom ukazují, že ženy 
jsou díky genetice a hormonální 
výbavě během krizových situací 
odolnější než muži. Zároveň jsou ale 
často zcela ochromeny nervozitou. 
Pravděpodobnost výskytu deprese 
je u nich dokonce dvojnásobná než  
u mužů.
 Má to v životě i v golfu řešení? 
Vše prý spraví čas. Z dalšího výzku-
mu je totiž patrné, že s přibývajícím 
věkem jsou lidé psychicky odolněj-
ší. Tedy i ženy.

Glosář aneb Co se (ne)stalo

Tři kandidáti na prezidenta. Šéfa 
Park GC Ostrava Pavla Viduru navrhl 
na prezidenta České golfové fede-
race ten současný Zdeněk Kodejš, 
druhým kandidátem je právník Vra-
tislav Janda (v kampani Asociace 
majitelů hřišť s viceprezidentem 
Janem Loužeckým) a třetím mužem, 
který se ohlásil s kandidaturou, je 
promotér Petr Dědek.
Jarní konference tedy nebude ob-
vyklou nudnou záležitostí plnou 
uzívaných funkcionářů, ale po le-
tech zajímavou možností sledovat 
boj o moc v golfu.

City zhorší výkon. „Na kteroukoli 
funkci mozku, vyžadující vědomou 
účast, má spolu s metabolismem ob-
rovský vliv celkové psychické ladění. 
To platí i pro golf. Když je hráč citově 
rozhozený, nebude hrát dobře,“ řekl 
neurolog Martin Jan Stránský.
Snadno se to řekne, ale hůř koná. 
Rozhodí nás mnohé, včetně hádky 
s protějškem před odjezdem na 
hřiště. Hrajte spolu a budou birdie!

Charity není nikdy dost. Tradiční 
charitativní turnaj Pojďte dál v praž-
ských Hodkovičkách přinesl díky 
účastníkům a jejich chybám na hři-
šti lidem z chráněné dílny výtěžek 
18 000 korun. Golf dobré vůle v Ká-
cově vytěžil 147 300 korun pro pa-
cienty s dětskou mozkovou obrnou.
Když dáte za aut, vodu nebo za 
úder do bunkeru pár peněz pro ty, 
kteří sami nemohou ani chodit, na-
tož hrát golf, vůbec vám to ten den 
na hřišti nezkazí!

Nova bez útoku. „Na mnoha místech 
padly teplotní rekordy,“ tvrdila na 
TV Nova moderátorka Renáta Cza-
dernová, a její kolega Petr Zapletal 
dodal: „Babí léto bude pokračovat. 
Bicykly nebo golfové hole proto ješ-
tě do sklepů neschovávejte.“
Slyšeli jsme správně? To není mož-
né. Mainstreamové médium se zmí-
nilo o golfu v pozitivních souvislos-
tech. Žádné vraždy, kontroverzní 
podnikatelé ani pochybné dotace. 
Zázrak v přímém přenosu!          -ae-

DÁMSKÁ ČTYŘHRA Představení Divadla v Celetné, avizované minulým Glosářem, 
se již hraje. Na golf jdou Eva Elsnerová, Jitka Nerudová, Ilona Svobodová a Monika 

Zoubková. A vy jděte za nimi, recenze jsou nadšené.
Foto: Divadlo v Celetné


