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Co nešlo jinde, golf zachránil

HRÁČ ROKU. Ondřej Lieser
zviditelnil český golf v roce
2020 jako nikdo jiný a Golfové
noviny ho vyhlásily Hráčem roku.
Výsledky výroční ankety najdete
na str. 2.
Foto: Challenge Tour
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VÍTĚZOVÉ ROKU 2020
Vyhlašujeme výsledky II. ročníku cen Golfových novin za uplynulou sezonu
Profesionál: Ondřej LIESER
Co dokáže jeden rok! Loni jsme oceňovali nejvýše postaveného Čecha ve světovém žebříčku proto, že se dostal poprvé do TOP 500, skončil pátý na třetí evropské sérii ProGolf
Tour a postoupil na Challenge Tour. Kdeže loňské sněhy
jsou. Po roce je z něj už vítěz celé Challenge Tour s ohromujícími tituly ze dvou závěrečných turnajů ve Španělsku
včetně Grand Final a se ziskem karty na PGA European
Tour. Po svých výhrách postoupil v listopadu na 179. místo
světového žebříčku, což navíc zaručuje průlomový start na
olympijských hrách v Tokiu 2021. Na konci druhé dekády
století, třicet let po získání svobody, přišel největší český
úspěch v historii mužského golfu. Jiný král sezony nemohl
být, nejen mezi profesionály, ale také v absolutním pořadí
roku i v dalších kategoriích.

Turnaj: TIPSPORT CZECH LADIES OPEN
Ladies European Tour v Berouně zachraňovala vyprázdněnou sezonu, ze které vypadly jak European Tour, tak
Challenge Tour. A šlo o skvělý vrchol, se dvěma domácími
hráčkami v top 20 (Spilková, Kousková) a dalšími čtyřmi
v cutu. Navíc poprvé z turnajů na celém světě mohli po přestávce zase přijít diváci. Bravo!

Profesionálka: Klára SPILKOVÁ
Nebyla to její nejlepší sezona, ale ve svém druhém roce působení na LPGA Tour zaznamenala nejlepší svůj a také český výsledek vůbec na největší sérii světa. Při prvním startu
roku na lednovém Gainbridge LPGA v Boca Raton obsadila
dělené osmé místo. Vzbuzovalo to velké naděje pro další
průběh sezony, která ale byla nuceně přerušena od března
až do konce července. Po restartu už takové výsledky nepřicházely a většinou šlo o neúspěšný boj s cutem, přesto
se jedna náplast našla díky Ladies European Tour. Při last
minute startu na srpnovém Tipsport Czech Ladies Open
v Berouně obsadila třinácté místo opět jako nejlepší domácí hráčka. Škoda jen, že nepřidala další starty v závěru evropské sezony, když mezi přihlášenými na LPGA bylo plno,
ale profesionálka pobývala doma.

Hendigolf: Zbyněk KOTEK
Paragolfisté to měli v uplynulé sezoně nejtěžší, jak si ostatně přečtete na následující straně v hodnocení CDGA . Ve
velmi omezeném programu se nejlíp ukázal hráč, který
v konkurenci evropské špičky obhájil titul národního mistra.
Obdiv ale patří všem hendikepovaným, kteří se v těžkém
roce vydali na hřiště.

Amatér: Filip JAKUBČÍK
Nejlepší, teprve sedmnáctiletý hráč domácího amatérského žebříčku. Host mistrovství české PGA na rány ve Slavkově skončil na děleném třetím místě. Dařilo se mu v USA,
vyhrál Central Florida Classic a skončil třikrát druhý, na
Golweek Int. Junior, Bishops Gate Golf Academy (o ránu za
Johnem Daly jr.) i IJGT Fall Kickoff.

Počin: MRŮZEK, ZACH A PŘÁTELÉ
Když to na jaře vypadalo s hrou špatně a hřiště trpěla, přišel opět spásný nápad od Golf Circusu, značky dvojice herců Pavla Nečase a Davida Suchařípy. Chopili se iniciativy
a dali dohromady pětidenní utkání dvou profesionálů na
pěti hřištích s amatérskými přáteli a dobročinným účelem.
Další poklona, pánové.

Amatérka: Denisa VODIČKOVÁ
Patnáctiletá hráčka neměla doma konkurenci. Vyhrála vše,
co se dalo, mezinárodní mistrovství na rány dospělých,
dorostu i kadetů, Czech Golf Amateur Tour i extraligu za
Ropici. Soupeřkou v anketě jí byla Sára Kousková, osmá na
mistrovství Evropy, ale úspěchy Vodičkové jsme dali přece
jen výš.

Hřiště: DOBROUČ A OAKS
V ekonomicky zřejmě nejtěžších časech za posledních třicet
let je událostí každé otevření hřiště. Tím spíš dvou osmnáctek v jednom roce: dokončení PGA National Oaks Prague
a zprovoznění Dolní Dobrouče pod Orlickými horami. Každé
hřiště vyrostlo z jiných podmínek a cílí jinam, ale tady se
dělí o vítězství.

Talent: Barbora BUJÁKOVÁ
Druhá nejlepší kadetka roku (za Denisou Vodičkovou).
Bývalá atletka, dnes hráčka z Uherského Hradiště s handicapem +3,6 skončila třetí na mezinárodním mistrovství
republiky juniorek na rány. Při prvním startu mezi profesionálkami na LET Access Series na Zbraslavi v šestnácti
letech obsadila šestnácté místo.
Trenér: Staffan JOHANSSON
Švédský kouč národní reprezentace amatérů prožil svůj
předposlední rok na místě, které uvolní kvůli odchodu do
penze. Každým rokem se víc a víc ukazuje jeho kvalitní
práce, rozhled i nadhled. Kvality trenéra budou ještě víc
oceněny s odstupem času, ale už nyní se odrážejí ve stále
lepších výsledcích amatérů.

Dění ve zkratce
Ve věku 79 let zemřela 2. prosince
po dlouhé nemoci členka Síně slávy
ČGF Ludmila KŘENKOVÁ, držitelka
48 mistrovských titulů v kategoriích
žen a seniorek (1957–99) a trojnásobná vicemistryně Rakouska • Třetí
devítka jamek se bude stavět v Beskydském golfovém klubu ROPICE •
Manažerem Golf Dobrouč se stal Tomáš DAUL • V nové sezoně bude dokončena stavba jezera mezi jamkami
5 a 10 na Loretě PYŠELY • Do nucené
karantény musela Karolína VLČKOVÁ
kvůli kontaktu s osobou pozitivně
testovanou na covid-19 a přišla tak
o poslední turnaj Symetra Tour • Ani
Ondřej LIESER neabsolvoval European Tour v Dubaji, kam se kvalifikoval díky vítězství na Challenge Tour,
a to kvůli pozitivnímu testu na místě
před startem • Členská registrační čísla ČGF se rozšířila o jednu cifru kvůli
vyčerpání současného prostoru • Loreta Pyšely hledá profitrenéra, hlásit
se je možno do 31. 12. 2020.
GN

Výsledek: Ondřej LIESER
Vyberte si. První výhra českého hráče na Challenge Tour
v Andalusii? Druhá výhra vzápětí při Grand Final na Mallorce? Celkové vítězství na Challenge Tour? Hole-in-one při
European Tour na Adamstalu v Rakousku a tamní konečné
třinácté místo? Ať se zvolí cokoli, jde pokaždé o přelomový
výsledek pro český golf.

Fair play: SLAVIA PRAHA
Sbírka na pořízení vozíku pro hendikepovanou Annu Kmeťovou skončila dřív, než kdo doufal. Za pár týdnů se podařilo vybrat statisíce díky šlechetným jednotlivcům a hlavně
týmovému duchu fotbalové Slavie, která díky vazbám na
trenérku hráčky Renatu Brýdlovou poslala z klubové pokladny největší částku.

Událost: GOLF!
Přes oprávněnou aspiraci Ondřeje Liesera na třetí cenu jsou tu
ještě dva vítězové, český golfista i golf jako takoví. Navzdory,
nebo právě díky restrikcím se hrálo častěji než dřív a v době rušení turnajů podrželi hřiště samotní hráči. Golf se ukázal mezi
jinými sporty jako lídr a aktivita, která se v této době hodí.

Hlasovala redakce a spolupracovníci Golfových novin (Antonín
Ebr, Antonín Grimm, Petr Halaburda, Čeněk Lorenc, Zdeněk Sluka,
Jindřich Štěpánek a Alois Žatkuliak).

Golf Geum Technology s českou jedničkou
Designové studio a výrobce luxusních vozíků Golf Geum Technology
má jako dlouhodobou strategii zavádění inovativního designu a špičkového technologického řešení.
Zároveň podporuje nejlepšího českého profesionála Ondřeje Liesera.
Na několik otázek nám odpoví CEO
společnosti Filip Bubrle.

Inovace, vášeň a preciznost v kombinaci s nejvyšší kvalitou a provedením je to, čím se Golf Geum
Technology liší od konkurence. Jak
značka pomohla Ondřeji Lieserovi
v přelomové sezoně 2020, kdy postoupil na European Tour?
S Ondřejem spolupracujeme už dvě
sezony. Jsme rádi, že se nám daří

naplňovat cíle, které jsme si na začátku spolupráce stanovili. Těmi byl
postup z Pro Golf Tour na Challenge
Tour a v dalším roce postup na
European Tour s reálnou šancí stát
se účastníkem olympijských her.
Jsme česká společnost, která chtěla podpořit českého golfistu a zajistit mu profesionální podmínky

tak, aby se mohl plně věnovat přípravě.
Jaké byly ohlasy, které vyvolaly
úspěchy Ondřeje Liesera s vozíkem
Geum?
Zaznamenali jsme zvýšený zájem ze
zemí, kde nejsme ještě aktivní, například Malajsie, Singapur či Anglie.
Videa z tour pomáhají ke zviditelnění nejen Ondřeje, ale i našeho systému Decolt Grand.
Jak se bude řešit nutná absence
vozíku na European Tour, kde je
povinností mít caddieho? Samostatným bagem?
Nemuseli jsme vymýšlet nic nového, protože u bagu jde o variabilitu
systému Decolt Grand. Nepotřebujete žádný zvláštní bag. Používáte
jen jednu část svého vozíku, kterou
bag představuje. Chystáme novinky, ale necháme si je zatím jako překvapení.			
PR
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Paragolfisté: Drastická sezona

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

H

ráči s fyzickým postižením
jsou citlivější vůči jakémukoli
zdravotnímu ohrožení včetně virů.
Když se čeští paragolfisté dostali
zjara konečně na hřiště, věděli, že
půjde o výjimečnou sezonu.
Neměli natrénováno tolik jako
dřív, protože se chránili před koronou mnohem víc než ostatní. „Nakonec to nebyla sezona výjimečná,
ale přímo drastická,“ tvrdí Miroslav
Lidinský, prezident CZDGA (Czech
Disabled Golf Association). „Až na
jednu výjimku jsme neodehráli žádný zahraniční turnaj. Mezinárodní
turnaje byly v naprosté většině zrušeny a účast zahraničních hráčů na
nich zakázána.“
Výjimky ale přece jen existovaly.
Za přísného dodržení hygienických

pravidel se pár turnajů odehrálo
a pro české paragolfisty bylo štěstím, že jeden z nich, Czech Disabled
Open, se koncem srpna uskutečnil
v České Lípě.
Přijeli hráči z Holandska, Německa, Rakouska a Slovenska. V premiérové účasti si titul odvezl Němec
Timo Klischan (74-74). Titul národního mistra obhájil Zbyněk Kotek
(84-81) před Miroslavem Lidinským
(oba GK Hluboká nad Vltavou) a teprve osmnáctiletým Lukášem Šnoblem (Park GC Hradec Králové).
„Sešla se tu evropská špička, a tak
si celkového čtvrtého místa velmi
vážím,“ řekl Kotek.
V zahraničí vyhrál Jiří Janda turnaj na Novém Zélandu, než naplno
propukla první koronovirová vlna.

Rok profesionálů
i pro amatéry
I

přes nelehkou dobu uspořádala
česká PGA v sezoně pět turnajů Moneta Czech PGA Tour, zvládla
chod vzdělávacího systému a na jaře
v době uzávěry vyjednala podmínky o výjimce pro činnost trenérů.
Mezi 278 členů PGAC patřili nejen trenéři, ale i hrající profesionálové a vítězové tour Klára Spilková,
Zuzana Kamasová a Ondřej Lieser.
Některé z turnajů Moneta Czech
PGA Tour proběhly ve zkráceném
formátu, ale sezona opět vyvrcholila na turnaji Portiva Golf Trophy
–Grandfinále Moneta Czech PGA
Tour 2020 na brněnské Kaskádě.
Celkovým vítězem tour se stal Aleš
Kořínek s prize money 107 375 Kč.
Uplynulý ročník tour se za asistence televizních kamer více otevřel
amatérským hráčům. Akce se kromě
Kaskády konaly v Hluboké nad Vltavou, na Panoramě Kácov, v Austerlitzu a v Ropici.
V tříletém vzdělávacím systému

byly uspořádány všechny plánované semináře, završené zkouškami.
Dalším úspěchem PGAC se stal rozšiřující seminář na téma psychologie sportu, otevřený členů, amatérům i veřejnosti, a to pod vedením
mentálního kouče Mariana Jelínka.
Do projektu Hraj golf, změň život pod patronací PGAC se zapojilo
přes sto sedmdesát klubů, s cílem
umožnit cenově velmi přístupnou
výuku pro začátečníky. Záštitu převzaly Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český olympijský výbor
a také Royal & Ancient, největší golfová autorita na světě. Na sociálních
sítích prezentuje projekt modelka
Andrea Bezděková.
Startovní balíček v hodnotě
6500 Kč je k mání za pouhých 299 Kč.
Součástí jsou tři padesátiminutové
lekce s trenérem, neomezené množství tréninkových míčků a zapůjčení
holí. Přihlásit se je možné kdykoli. -lt-

Doma už paragolfisté nemohli společně trénovat v pražské Čechii.
Přesto se pak v létě podařilo odehrát CZDGA Golf Tour na Hluboké,
ve Mstěticích, na Ostravici, v Ústí
nad Labem a na Černém Mostě. Flighty se nesměly potkávat, hráči šli
rovnou na odpaliště a nevyhlašovali se vítězové. Kvůli druhé vlně
muselo být zrušeno Czech Disabled
Golf Masters na Černém Mostě.
V létě se rozvolnily i tréninky,
head coach Pavel Ambrož je plánoval tak, aby se na nich nesešli víc
než dva až tři hráči. Přesto se objevilo několik skokanů, kteří začínali
sezonu s HCP kolem 30 a končili
s HCP 20. Horší to bylo s pořadím
v Evropě. Lidinský, Kotek a Janda jsou
sice mezi sto dvacítkou nejlepších,
ale neúčast na zahraničních turnajích
je výrazně posunula směrem dolů.
Na podzim paragolfisté využívali tréninková centra na Zbraslavi
a v Hodkovičkách, kde měli k dispozici dva paragolfery, speciální
vozíky určené paraplegikům, pomocí nichž dokážou vestoje odpalovat. Využívají je Pavel Bambousek
a Anna Kmeťová.
Teď všichni doufají, že v zimě budou moci opět trénovat ve vnitřních
prostorách Čechie. Samozřejmě
jednotlivě. „Tréninky se pokusíme
rozvolnit do celé zimy tak, abychom
byli na příští sezonu připraveni
lépe,“ doufá Miroslav Lidinský. -jš-

Seniorský golf? Pohoda a „dlouhý kouř“
Foto: Zdeněk Sluka

Senioři otevírají náruč

P

atnáct turnajů se podařilo odehrát od poloviny května na Národní senior tour, které se zúčastnilo
200 mužů a 77 žen. Seniorská asociace je otevřena všem.
Především se změnily věkové
hranice. Senioři začínají od 55 let,
Master senioři od 65 let a Super
Master senioři od 75 let. Některá
utkání musela být odložena, ale
podařilo se odehrát mistrovství
družstev na jamky ve Slavkově,
mistrovství na rány na Konopišti,

družstva na Dýšině i Turnaj dvojic.
Proběhla i mezinárodní utkání českých týmů s Polskem, Rakouskem
a Německem.
Výsledky lze najít na webových
stránkách asociace, stejně jako kalendář domácích i mezinárodních
turnajů. Rovněž tak přihlášku do
České seniorské golfové asociace,
která přijímá hráče od 50 let. Roční
příspěvek činí 500 korun. Na turnajích ČSGA se najde skvělý golf
i zábava.			
-az-

Rozdávejte
radost s Galaxy
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Nejpodrobnější statistiky českého golfu 2020
Kolik hráčů si zlepšilo handicap – Hra od 4 do 94 let – Nejtěžší jamky

24 269 golfistů, kteří odehráli alespoň jeden turnaj nebo nesoutěžní
výsledek na úpravu handicapu.
Z tohoto počtu si 9128 hráčů
zlepšilo handicap, 437 golfistů si ho
udrželo a 14 199 hráčů si handicap
zhoršilo. Zbylých 505 golfistů byli
domácí nebo zahraniční profesionálové, tedy bez handicapu. Mimochodem, 2760 z vás letos udělalo
zkoušky a rozšířilo tak řady opravdových hráčů.

Nejvstřícnější hřiště? Podle skórování osmnáctka na Slapech
Foto: GC Slapy

Máme za sebou ojedinělou
sezonu. Jarní týdny bez hry,
podzim s dramatickými opatřeními, a mezi tím žhavé léto
plné nadržených golfistů. Jak
se koronavirus promítl do
českého golfu? Budete překvapeni.
Antonín Ebr
Díky podrobným statistikám k polovině listopadu, které nám exkluzivně poskytla společnost TeeTime,
se ukazuje velmi zajímavý obraz hry

ve výjimečné době. Tak především:
ke golfu se v roce 2020 podařilo
přivést přes 3500 nových hráčů,
což znamená osmiprocentní nárůst
proti loňskému roku a zastavení
trendu ubývání hráčů v posledních
letech. Na platformě Bav se golfem
se podle federace zajímalo o možnosti hrát kolem 45 000 lidí, což
znamená trojnásobek předchozí
sezony. Navíc zde též vzrostl zájem
o 40 procent, pokud šlo o nabídky
hřišť. Koronavirové mříže a naopak
dostupnost golfu jako jedné z velmi
mála možných aktivit jistě udělaly
své.

KDE VLÁDL SMUTEK
Triple bogey
Na českých greenech byli hráči nuceni skousnout celkem 330 988
výsledků triple bogey. Nejvíce
v Pyšelích (10 687), následují Kácov
(10 555), Mstětice (10 210), Olšová
Vrata (8957), Dýšina (8955), Karlštejn (8365), Čeladná (8213), Kaskáda (8205), Konopiště (8284) a Albatross (7885).
Quadruple a horší
Když se na jamce nedaří a včas se
nezvedne míček při stablefordu,
nebo se hraje na rány, do skórkarty

vleze nepěkné číslo. Čtyři rány nad
normu jamky neboli quadruple bogey je hrůza, a co teprve výsledek
ještě horší? V kategorii 4+ se nejvíc mstilo hřiště v Kácově (6929).
Za ním jsou Dýšina (6376), Čeladná (6366), Pyšely (6221), Karlštejn
(5338), Kaskáda (5259), Olšová Vrata (5187) a Konopiště (5038).
Poznámka: Samotné počty birdie
nebo triple bogey nejsou zcela relevantní, ale pokud je dáte do souvislostí s počtem odehraných kol,
vyjde vám po porovnání s ostatními
hřišti objektivní obtížnost konkrétního místa.

HRÁČI
Rekord všech kol
V roce 2010 čeští golfisté odehráli
celkem 326 836 kol. O pět let později to bylo již 710 711 her a loni
755 475. V roce 2020, kdy byla sezona na jaře i na podzim buď zastavena, nebo omezena koronavirem (flighty pouze po dvou), se ke
12. listopadu odehrálo rekordních
890 094 kol!
Kolik turnajů?
Z oněch 890 094 kol bylo soutěžních výsledků jen 180 128. Muži
zaznamenali 142 270 soutěžních

Aktivních 24 269
Kdo se vlastně letos na českých
hřištích ukázal? Pokud nepočítáme
jedince, kteří si chodí zahrát jen tak
pro radost sami nebo s kamarády,
bez oficiálního výsledku, absolvovalo uplynulou sezonu aktivně

ČÍSLA ZE HŘIŠŤ

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

VÝJIMEČNÉ
RÁNY
Albatrosy
Na české greeny přiletělo DEVĚT
albatrosů, tedy výsledků tři pod par
na jamce. Dokonce dva se uhnízdili
v libereckém Machníně a po jednom
jich přistálo na hřištích Pyšely, Slapy, Černý Most, Hluboká, Molitorov,
Ypsilon a Prosečná. Samozřejmě počítáme jen ty soutěžní.
Hole-in-one
Báječný pocit trefit jamku na první
ránu zahřál u srdce v 96 případech.
Nejvíce es padlo na Slapech (7),
následují Beroun a Mstětice (oba
5), Ypsilon a Svratka (oba 4), Kácov,
Alfrédov, Darovanský Dvůr a Bitozeves (všechny 3).
Eagle
Už to není tak vzácný pták, ale potěší začátečníka i profesionála. Eagle
byl k vidění v 911 případech. Nejvíce jich opět navštívilo Slapy (65),
následují Telč (53), Kácov (37), Karlštejn (35), Černý Most (31) a Mariánské Lázně (30).

Když hřiště kouše
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

her, ženy 37 858. Více než 100 kol
na výsledek odevzdali čtyři nezničitelní jedinci (s tím nejúspěšnějším
přinášíme rozhovor). Více než 50 kol
odehrálo 124 nadšenců, ale většina
golfistů, konkrétně 18 831, navštívila turnajové jamky maximálně
desetkrát. Jen jeden soutěžní výsledek odehrálo 5431 jedinců.

Birdie
Když chybí ve skórkartě, leckdo
zasmutní. Birdie označuje úspěch
a letos jich na českých hřištích padlo 67 357, tedy skoro tři na každého hráče. Nejvíce se urodilo opět
na Slapech (3482) a dále měly plno
Karlštejn (2707), Kácov (2449), Mstětice (2183), Pyšely (2063) a Dýšina
(2015).

Rozdíl 90 let
Z celkového počtu 180 128 soutěžních výsledků jich nejvíce odehráli
golfisté obou pohlaví ve věku 56 let
(5934 kol), následuje kategorie 53 let
(5787) a pomyslnou třetí příčku obsadili lidé ve věku 46 let (5739).
Devadesáti hráčům bylo přesně 80 let, a našlo se dokonce
129 golfistů nad touto věkovou hranicí. Nejstarším účastníkem turnaje
byl 94letý hráč. Naopak dětí mladších sedmi let se napočítalo 76,
a pozor, nejmladšímu účastníkovi
turnaje byly pouhé čtyři roky!
Ze statistik je zřejmé, že nejvíce
turnajů a nesoutěžních výsledků
mají na svědomí hráči ve věku od
45 až po oněch zmíněných 56 let.
Na obou stranách věkového spektra
jdou čísla strmě dolů.
Je také příznačné, že od věku
dvaceti let lidé přestávají hrát turnaje, s nimiž pak začínají zase až po
třicítce. Dá se to volně přeložit jako
konec juniorského hraní, nástup do
práce a návrat k turnajům zase až za
deset let.

Nejvytíženější
Nejvíce soutěžních kol v roce 2020
bylo odehráno ve Mstěticích. V tomto místě nedaleko Prahy zaznamenali 6153 výsledků. Na dalších místech skončily Pyšely (5812) a Kácov
(5709). Pokud jde o devítijamková
hřiště, jsou pro soutěže nejoblíbenější Hodkovičky (3075) před Hostivaří (3072) a Bitozevsí (2766).

Top 10 výsledky
1. Mstětice

6153

2. Pyšely

5812

3. Kácov

5709

4. Slapy

5333

5. Karlštejn

4704

6. Dýšina

4565

7. Černý Most

4476

8. Konopiště

4369

9. Kaskády

4175

10. Olšová Vrata

3934

Nejobtížnější
Pro výsledky hráčů do handicapu
18 je nejtěžší kombinace devítek
River–Forest v Kácově, kde se hrálo
v průměru jen 29,38 stablefordového bodu. Forest je úzká devítka
s velkým převýšením, River má zase
velké množství vodních překážek
a na začátku i na konci také převýšení. U handicapů nad 18 byla nejnáročnější Olšová Vrata s průměrným započítáním 28,86 bodu. Jde
o staré hřiště, na kterém jsou jamky
hustě obklopené stromy, keři a vysokou trávou.
Nejlehčí
Nejméně náročným hřištěm, pokud
jde o počet uhraných bodů hráčů
s handicapem do 18, byla osmnáctka Radecký na Konopišti s průměrným počtem 35,08 bodu. Hráči
s handicapem nad 18 uhráli na stejném hřišti v průměru 33,87 bodu.
Radecký není úplně snadné hřiště,
ale je dobře znormované a bez větších záludností. Obtížnou část tvoří
jamky čtyři až šest.

ČÍSLA Z JAMEK
Nejtěžší
Nejnáročnější jamkou pro hráče
s handicapem pod 18 bylo číslo 5 na
Karlštejně, kde se v průměru bralo
0,82 bodu. Hráči s handicapem nad
18 bojovali jak se stejnou jamkou, tak
s jinou pětkou v Alfrédově, shodně
s průměrným ziskem 1,03 bodu. Karlštejnská pětka par 4, je velmi obtížná jamka s úzkou fairwayí sklopenou
směrem do autu a svažitým greenem,
kde čtyřputt není raritou. Pětka
v Alfrédově par 4, to je pro změnu
dogleg přes vodu, kde je potřeba na
dobrý výhled zahrát kvalitní úder.

Nejlehčí
Pro hráče s handicapem do 18 byla
objektivně nejméně náročnou pátá
jamka v Sokolově, kde průměrně
zapisovali 3,01 bodu. Pro hráče
s handicapem nad 18 bylo zase
nejpříjemnější číslo 14 v Olomouci
s průměrným výsledkem 2,58 bodu.
Sokolovská pětka je krátký par 3
s ranou dolů na rozlehlý green. Olomoucká čtrnáctka? Středně dlouhý
par 4 bez překážek a s nezáludným
greenem. Jaké byly pro vás nejlehčí
a nejtěžší jamky roku? Napište nám
na info@golfovenoviny.cz
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Železný muž šel nad
sto kol a tři tisíce bodů
Přes tři tisíce stablefordových
bodů, získaných při více než
stovce turnajů a nesoutěžních
výsledků. To je bilance „železného muže“ sezony 2020, kterým se stal Richard Kalhous
(62), majitel handicapu 9,9.
Kde na golf berete tolik času?
Golf je již pětadvacet let mou vášní, a jelikož už nepracuji, je to i můj
hlavní koníček, kterému věnuji většinu volného času.

Zahrál jste mnoho birdie, ale žádný
eagle. Byl blízko?
Mou předností je velmi dobrá krátká hra, což je zásluha mého trenéra
Honzy Juhaniaka. Jsem ale relativně
krátký, takže ani při mém handicapu
není lehké se do eagle šancí dostat.
Nejčastěji hrajete ve Mstěticích.
Proč právě tam?
Mám tam několik spoluhráčů, kte-

ří mají na golf také dostatek času.
Chodíme hrát vždy o pár drobných.
Bez soutěže byl byl golf neúplný.
Jste členem v Beřovicích, ale příliš
tam nehrajete. Jaký je důvod?
V Beřovicích jsem členem mnoho
let, neboť to mám z domova nejblíže. Chodím si tam často zatrénovat
nebo zahrát devítku, ale turnaje tam
nehraji. 		
-ae-

Jak ve svém věku udržujete tělo
v kondici?
Tak to je těžká věc. Mám za sebou
dvě operace zad, takže pravidelně
absolvuji fyzioterapii a denně cvičím. Snažím se také o rozumnou
životosprávu, ale bílé víno je také
mým koníčkem.

Odříkaného chleba
největší krajíc
G

Nejvíc vám šlapal na paty Robert
Gregov, který toho ale odehrál
o něco méně. Znáte se?
Roberta znám, občas spolu dokonce
hrajeme. Ale jsou i další borci, kteří
hrají opravdu hodně.
Jaká je vaše golfová filozofie?
Těžká otázka, ale základem je respekt. Věnoval jsem se mnoho let
lednímu hokeji a vždy jsem chtěl
nad soupeřem vyhrát. Při golfu ale
hraji vždy proti hřišti, ne proti ostatním hráčům. Naučil jsem se respektovat fakt, že hřiště je prostě někdy
lepší než já. Také jsem se naučil při
golfu nerozčilovat, což byl v začátcích můj velký problém. A vždy se
snažím si den na golfu užít.

Roušky na Zbraslavi aneb golf na začátku pandemie
Foto: Zdeněk Sluka

Richard Kalhous (vlevo) se svým trenérem Janem Juhaniakem v Dubaji
Foto archiv RK

olfové statistiky jsou na první pohled jen suchá čísla, ale
přesto mohou v mnoha ohledech
vzbuzovat emoce. Čísla roku 2020
se navíc stala i pro experty velkou
záhadou.
Snad jen čert ví, proč český soutěživý golfista hraje nejvíc ve Mstěticích? Může to být počtem turnajů,
které zde promotéři pořádají díky
lepším cenám za hřiště. Mnohé
vysvětlili samotní členové klubu.
„Jsme tu soutěživí, turnaje nám
nevadí a na víkend se nás tu sejde
i sto,“ prozradil jeden z nich.
Další záhadou jsou Slapy. Proč
jde o nejpřívětivější hřiště, které
se vymyká všem průměrům? Proč
tu padlo rekordních 7 es, 65 eaglů
a 3482 birdie? Zřejmou odpovědí
bude fakt, že tu mají hned pět jamek
s parem 3? „Především tři z nich jsou
relativně krátké a dá se na nich skórovat,“ říká muž, který tu často hraje.
Pak je tu otázka, proč se na drtivé většině hřišť neobjevil bájný

pták albatros, ale v Machníně byli
rovnou dva? „Jsou tu hratelné
pary 5 a třeba desítka je druhou ranou snadno dosažitelná,“ objasnil
další tajemství zdejší hráč.
Absolutně největší záhadou se
zdá fakt, že v šílené sezoně, kdy
se řadu týdnů vůbec nesmělo hrát,
nebo mohly na hřiště jen dvoučlenné flighty, se nakonec objevilo víc
hráčů než v minulých letech?! Přišlo
čtyři tisíce nových zájemců a téměř
tři tisícovky si udělaly osvědčení
o hře. Boom v době krize!
„Covid vyhnal lidi do přírody
a golf na tom vydělal. Začali hrát ti,
kteří to dlouho odkládali. Navíc si
stávající hráči uvědomili, že o golf
můžou rychle přijít a hrnuli se na
hřiště více, než kdyby jejich sport
nebyl v ohrožení. Báli se, že si třeba zase dlouho nezahrají,“ myslí si
nejeden golfista, a my ostatně také.
Jak říkávala babička: odříkaného
chleba největší krajíc.
Antonín Ebr

Roadshow Titleist s novinkami
V golfovém klubu Mladá Boleslav
se od 5. do 9. října konala roadshow
nových driverů a fairwayových dřev
TSI od společnosti Titleist. Byla určena především členům národního
týmu a hráčům PGA .
Jedná se o validation process,
který umožnuje otestovat nové produkty před oficiálním spuštěním na
trh (12. listopadu). Hráči měli příležitost si vyzkoušet nové modely
stejně jako světoví hráči na 120. US
Open. Cílem bylo ukázat nejlepším
hráčům nové patentované technologie (ATI 425, vylepšená aerodynamika, lepší umístění CG), které jim
prodlouží rány, přinesou maximální
stabilitu a jedinečný pocit i zvuk při
odpalu.
Této mimořádné akce využilo
mnoho talentovaných hráčů z reprezentačního výběru – Dan Hlaváček, Václav Tichý, Timotej Formánek
či David Mlýnek. Z řad profesionálních hráčů si vyzkoušeli nové hole
Ondřej Lieser, Jan Cafourek, Michal
Pospíšil, Jakub Bareš, Roman Šebrle

a Jan Bayer, z trenérů David Carter,
Marek Nový a Vojtěch Dostál. Profesionální hráčky reprezentovaly
Lucie Hinnerová a Edita Urbanová,
amatérky Natalie Saint Germain,
Agáta Vahalová a Anna Andrýsová.
Fitting probíhal podle nejnáročnějších kritérií značky Titleist, jako
je použití měřicí techniky TrackMan,
míčů ProV1/x, výběr custom shaftů
a ideální driving range. To vše pod
vedením zkušených fitterů Ondřeje Žatečky, Lukáše Horáka a Petra
Tippelta.
Nové modely TSI dominují pocitem, zvukem a stabilitou. Jak napovídá význam zkratky TS – Titleist
speed, soustředí se hlavně na rychlost letu míče a maximální vzdálenost odpalu. Všichni hráči potvrdili
zlepšení. Při hledání nejlepšího
nastavení a pocitu dokonce padl
i rekord, o nějž se postaral učící profesionál Tomáš Matoušek. Rekord
prodloužil o 37 metrů v průměrné
délce ran.
PR
TeeTime Store

Popisek: Ať to lítá, kam to lítá, hlavně že to lítá
Foto: Zdeněk Sluka

Brilantní technologie, mistrovský design
Zvládnout vše perfektně v práci, vyřídit některé úkoly na cestě domů,
zařídit vše, co je třeba, a ještě při
tom dobře vypadat. Ne, nemluvíme
o nárocích na moderního humanoida, i když se to možná může tak
jevit. Tohle všechno, a ještě mnohem
víc hravě zvládnou prémiové hodiny
Samsung Galaxy Watch3. Ty vaše.
Minimalistický design přichází v kombinaci s nerezovou ocelí
a jemnou kůží v novém bronzovém
kabátu. Ať už je vytáhnete na golf
nebo na důležitou pracovní schůzku, vždycky vás podrží a doplní váš
outfit.
Galaxy Watch3 při vás stojí i na
cestách. Když vám přijde zpráva,
zobrazí historii chatu, abyste mohli
v konverzaci pokračovat bez zmatků.
Jestli jste zrovna v běhu a nestíháte
ani to, hodinky samy navrhnou relevantní odpověď. Musíme ještě vůbec
opakovat, že samozřejmě umějí také
přijímat e-maily, zprávy a hovory?

Dokážou s klidem změnit i skladbu,
na kterou už nemáte náladu.
Zatím jsme byli více méně u povinností a tak trochu ve stresu. Hodinky ale nezapomínají ani na vaše
zdraví. Kromě klasických funkcí, jako
je krokoměr nebo měření srdečního tepu, umějí změřit saturaci kyslíku v krvi a skloubit tato data
s vaším výkonem. Při sportování tak získáte téměř tolik
informací o aktuálním fyzickém stavu, jako byste byli
profesionální sportovci. Jsou
mezi námi tací, které právě
tohle nabudí k pravidelnému
pohybu. Pokud si pak hodinky necháte i během noci, nikdo
vám neřekne víc o kvalitě spánku.
Nemějte ale obavy, vaše sny si nechají pro sebe.
Doporučená maloobchodní cena
Galaxy Watch3 41mm, Mystic Bronze: 11 499 Kč.
www.samsung.cz
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Ohlédnutí za sezonou u hřišť a klubů:
1. JAK VAŠE HŘIŠTĚ A KLUB POZNAMENALA KRIZE A JAK JSTE SE S NÍ VYROVNALI?
Při oslovování zahraničních hráčů
budeme po návratu do normálního
života začínat opět od nuly.
2. Budeme pokračovat v dosavadních krocích. Nepředpokládáme, že
by se do jara něco zásadního změnilo. Apartmány (bungalovy) na golfu
dlouhodobě pronajmeme firmám či
podnikatelům, kteří chtějí pracovat
v soukromí v příjemném prostředí,
a zároveň hrát za skvělé ceny.
GC MSTĚTICE
Jaroslav Kuracina

Psi na Zbraslavi
Foto: Zdeněk Sluka

Golf Park SLAPY
Andrea Šálová
1. Krize nám na jaře přivodila šok.
Zjistili jsme, že ne vše může fungovat tak, jak jsme byli doposud zvyklí,
a sice svobodně. Život nám svázala
dosud nevídaná pravidla: dezinfekce, roušky, omezení pohybu, uzavření provozoven i hřišť a restaurací. To
je pro nás zaměstnání, a pro ty, kdo
svou prací žijí jako my na Slapech,
vlastně i život. Po počátečním šoku
přišlo racionální uvažování: zabezpečit vše tak, aby se u nás hráči
i hosté cítili bezpečně. Krize přinesla mnoho procesů, se kterými jsme
se sžili a naučili se je respektovat.
Nedostatek firemních turnajů a akcí
zčásti nahradili fee hráči a výrazně
nás podpořili kluboví golfisté, díky
nimž jsme mohli dokonce investovat. Přineslo to například nové infotabule na hřišti, nový web a pro
příští rok další buggy.
2. Rok 2020 nás plně vytrénoval,

a pokud by na jaře nastala další
omezení, jsme připraveni.
BLACK BRIDGE
Jana Nevrklová
1. Prakticky ze dne na den se z nás
stali krizoví manažeři. Museli jsme
se několikrát přizpůsobit všem
opatřením a restrikcím, jako byly
hygienické podmínky, odbavování
z okénka, omezení hry na dva hráče,
práce na home office. Vznikla nová
nabídka produktů a služeb. Nejvíc
byl poznamenán provoz našeho
hotelu, kde jsme aktuálně ve ztrátě
dvou milionů korun, a samozřejmě
také provoz naší restaurace. Naopak
golf v lokálních podmínkách díky
své podstatě zaznamenal renesanci.
Ti, kteří s hrou dávno praštili, se k ní
vrátili a o golf se začala zajímat řada
nováčků. Hřiště bylo každý víkend
vytížené na sto procent i proto, že
golf byl jednou z mála povolených
aktivit. Bohužel, předchozí investice
do incomingu jsou nenávratně pryč.

Hrajete golf jen na svém DOMÁCÍM HŘIŠTI ?
Zahrajte si s námi po celých Čechách,
mějte k dispozici až 38 GOLFOVÝCH HŘIŠŤ !
Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2021 !

1. Otevřeli jsme asi o tři týdny později, takže jsme přišli o část obratu
z března a dubna. O restauraci ani
nemluvě. Tu jsme plně otevřeli až
25. května, takže ztráty jsou opravdu velké. Stejně tomu bylo i na
podzim. Nastalo omezení kapacity turnajů od 25. října a poté jejich
úplné zrušení, dále byl omezen počet hráčů ve flightu ze čtyř na dva
a znovu muselo proběhnout uzavření restaurace a zavedení prodeje
pouze přes výdejní okénko.
2. Věříme, že tato situace se již opa-

jsme končili už jako čtrnáctijamkové
hřiště. Těžko odhadnout, o kolik by
návštěvnost narostla, kdyby žádná
krizová situace nenastala.
2. Negativní dopad bude mít určitě
nucené uzavření indoorové haly. Pokles tržeb očekáváme v další sezoně
u firemní klientely, jelikož se projeví
úsporná opatření v rozpočtech na
turnaje a marketing obecně. Celkově
ale věříme, že bychom mohli všechny tyto negativní dopady eliminovat
díky velkému zájmu o nové hřiště,
které v průběhu sezony 2021 získá
plných 18 jamek. Očekáváme zároveň i příliv nových členů do našeho
klubu. Celkově věříme, že letní sezona by už mohla probíhat bez výrazných omezení.
DAROVANSKÝ DVŮR
Jiřina Sinkulová
1. Koncem roku 2019 se podařilo
nastartovat nábor ročních členů
na sezonu 2020, byla prodloužena
spolupráce s Greensgate Dýšinou,
a jelikož máme díky příznivým klimatickým podmínkám jako jedni z mála
otevřeno celoročně, těšili jsme se

Vlastně to vypadalo, jako by žádná
krize nebyla. Pozitivní myšlenky
a energie nám dodávaly odvahu.
2. I přes nástup další vlny pandemie nadále pracujeme na inovacích
a zlepšení služeb. Kvůli různým
uzávěrám a nařízením, vydávaným
z neznámých důvodů převážně
v pozdních nočních hodinách, jsme
se naučili operativně a téměř z hodiny na hodinu přizpůsobit provoz resortu dané situaci. Pevně věříme, že
se vše brzy uklidní, a že pokud bude
k dispozici vakcína, tak nás čeká alespoň trochu klidnější rok a návrat do
normálních dní.
KOTLINA TEREZÍN
Jiří Hamr

Také Černý Most byl vytížen
Foto: Zdeněk Sluka

kovat nebude. Pokud by ale přece
jen nastala, budeme mít opět připravenu recepci v okénku a stejně i restauraci včetně nového menu. Dále
bychom opět aplikovali vyzkoušená
místní pravidla v omezeném režimu,
jako jsou například vložky do jamek,
všechny kolíky vyjma autových jako
nepohyblivá závada nebo odstranění hrábí z bunkerů. Samozřejmost je
umístění dezinfekce v prostorách
areálu.
GC HOSTIVAŘ
Jiří Martinka
1. Přes uzavření hřiště i veškerá další omezení jsme měli zhruba o 15 %
vyšší návštěvnost než v předchozím
roce. Myslíme si, že především proto, že jsme nabídli hru na atraktivních nových jamkách. Letní sezonu

na další měsíce. Bohužel, první vlna
pandemie způsobila uzavření areálu
jak hřiště, tak především hotelového
komplexu. Byla to pro všechny mimořádná zkouška. Kvůli neznámé situaci to zpočátku vypadalo na úplné
utlumení golfu, hotelnictví i gastronomie. O to větší euforii jsme si užívali při opětovném otevření. Výdejní
okénko se stalo středobodem dění
a kulinářských zážitků. Hřiště se dostalo do nejlepšího stavu za celou
svou existenci. Rychlost greenů se
stabilně pohybovala na 10,5–11 stopách! Během nucené jarní přestávky
jsme pokračovali v plánu inovací
a rekonstrukcí hotelových prostorů.
Všechny pokoje jsou dnes již plně
klimatizovány. Investovali jsme do
nové flotily nejmodernějších buggy
s dotykovou obrazovkou a GPS navigací, otevřeli jsme nové parkoviště.

1. Na jaře byla situace nejprve vážná a hrozivá. Fakta, že péči o hřiště
nelze ošidit a že lidé sice mohli do
přírody, ale nikoli na hřiště, byla
frustrující jak pro nás, provozovatele, tak pro hráče samotné. Sezona
začala pozdě, ale o to byla lepší.
Z pohledu příjmů za hru se moc nelišila od předchozího roku. Těžce
jsme spolu s hráči nesli omezení
sportovního golfu. Co se týče zábavného a klubového hraní, dle mého
si členové i jejich hosté hru, turnaje
a jednoduše setkávání při golfu užívali více, lépe a srdečněji než kdykoli
jindy. Udělalo nám to velkou radost
a vážíme si toho. Golf byl na Kotlině
jedna velká radost.
2. Pevně věříme, že golf se hrát
bude. Začala s ním spousta nových
hráčů a a jsem přesvědčen, že tento
trend bude pokračovat. Udělali jsme
vstřícné kroky, jako třeba členství na
zkoušku pro nové hráče, zrušili jsme
vstupní poplatky do klubu a a nabízíme velice progresivní a a vstřícné
podmínky pro nové hráče a členy.

GOLF SE STAL
CELOROČNÍM SPORTEM
počasí není problém
KJUS PRO 3L JACKET

Albatross, Alfrédov, Barbora, Benátky nad Jizerou, Botanika, Cihelny, Čertovo
Břemeno, Česká Lípa, Hazlov, Hluboká nad Vltavou, Hodkovičky, Hrádek u Nechanic,
Ještěd, Karlovy Vary, Konopiště, Kunětická hora, Kynžvart, Lázně Bohdaneč, Liberec Machnín, Líšnice, Malevil, Mladá Boleslav, Molitorov, Myštěves, Olomouc, Panorama
- Kácov, Písek - Kestřany, Podbořánky, Poděbrady, Praha - Motol, Slapy, Sokolov, Stará
Boleslav, Štiřín, Teplice - Cínovec, Terezín - Kotlina, Ústí nad Labem - Terasy, Ypsilonka

www.cgk.cz | info@cgk.cz | +420 731 125 120

Více o technologiích a produktech,
které chrání na:
www.kjus.cz
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Co znamenaly zákazy a omezení hry?
2. JAK SE PŘIPRAVUJETE NA ROK 2021 A NA MOŽNÁ POKRAČUJÍCÍ OMEZENÍ GOLFU?
2. V provozu restaurace a hotelu
příliš změn udělat nelze, tady jsme
závislí na aktuálních opatřeních.
Zároveň pracujeme na zatraktivnění areálu v oblastech, kterých se
omezení tolik nedotýkají, například
budujeme ekofarmu, která se v budoucnu stane dalším článkem na
sebe navazujících aktivit.
Golf PODĚBRADY
Tereza Váchová
1. Museli jsme zrušit jarní i podzimní
turnaje. Na druhou stranu v období,
kdy bylo hřiště otevřené, jsme zaznamenali zvýšený počet her.

Zvláštní rok a zvláštní setkání
Foto: Zdeněk Sluka

TMR RESORT
OSTRAVICE, OLOMOUC, KASKÁDA
Petra Janeczková
1. Ačkoli byla sezona zvláštní, tak
přece jen báječná. Pro provozovatele hřišť znamenala pořádnou
zkoušku. Prověřila nejen to, co jsou
resorty schopny vydržet, ale i jak
rychle umějí reagovat a přizpůsobit služby. Takové zkoušky s sebou
nesou i velké příležitosti. Z resortů
provozovaných společností TMR se
po uvolnění jarních restrikcí ozývalo
„máme plno“. Obsazenost narostla
na maximum. Ostravici navštívilo
nejvíce hráčů na vícedenní pobyty.
I když odpadly velké komerční turnaje, nahradili jsme je turnaji menšími s místními partnery, a bylo z čeho
vybírat. Golf dostal velmi pozitivní
PR. Lidé ho začali vnímat jako velmi
bezpečný. I ti, kteří s golfem dlouho
koketovali. Resorty zaznamenaly nárůst nových hráčů. Nejvíc se osvědčil nový produkt –Golfová Sezónka,
kde jsou v nabídce Ostravice, Kaskáda, Olomouc a pohraniční slovenská
Skalica. Dalším příjemným faktem
byl narůst v Central Golf Clubu, který po druhé sezoně existence vykázal přes 400 členů.

vření vnitřních prostor odbavováni
komfortněji.
Golf HOŘEHLEDY
Martin Kopčák
1. Dopad krize byl paradoxně pozitivní. U stávajících členů jsme pozorovali nárůst počtu odehraných her,
zvedl se poměrně výrazně zájem
o turnaje a členská základna meziročně narostla o více než 10 %.
Stalo se tak především díky akci
Kokšíňáci, kdy od června do září kaž-

1. Krize nás poznamenala oboustranně. Negativně, když jsme se museli
vyrovnat s omezeným fungováním
recepce, klubovny i občerstvení. Ale
i pozitivně, jelikož omezená možnost
jiného vyžití zvýšila zájem o golf.
2. Rádi bychom připravili recepci
tak, aby byli hráči v případě uza-

GOLF ZLONÍN
Ondřej Vrabec
1. Hráčů nám trochu přibylo. Zejména v první vlně, kdy už se všichni
těšili ven. Máme malé hřiště, ideální
pro rodiče s dětmi, a ti chodili. Udělali jsme pár opatření, aby odbavení
bylo jednodušší a dalo se zahrát bez
problémů.
2. Naštěstí golf se pořád může hrát.
Nemůžeme mít otevřenou klubovnu,

2021 budeme pořádat finále Národního mistrovství smíšených družstev
kadetů do 16 let – Pohár klubů. Rozšíříme flotilu buggy. Na hřišti práce
nikdy nekončí. Stále je co vylepšovat
a budovat.
BGK ROPICE
Petra Kubíková
1. Situace nás postihla zejména
v pořádání komerčních turnajů. Byla
přesunuta a následovně zrušena
většina těchto akcí. Naštěstí se podařilo uspořádat turnaj Czech PGA
Tour a spoustu menších akcí. Hra

2. Pokračujeme v přestavbě hřiště
a tréninkových ploch. I když budou
na hřišti omezení, budeme od jara
hrát znormovaných 18 jamek, takže
pokud to situace dovolí, budou u nás
možné i oficiální turnaje. Na situaci
ohledně pandemie budeme reagovat stejně flexibilně jako dosud.
Budeme se snažit umožnit rekreační
i turnajovou hru, jak jen to půjde.
GK OSYČINA
Lenka Karelová
1. Byli jsme nuceni zrušit některé
z našich oblíbených turnajů na start
sezony. Za léto bez omezení jsme
byli vděční. Na podzim jsme na poslední chvíli zvládli odehrát Osyčinský Ryder Cup. Už jsme ale nestihli
uspořádat závěrečný turnaj sezony,

Pozor, golfu se dařilo
Foto: Zdeněk Sluka

ale našli jsme jiná řešení, jak hráče
u nás přivítat. Pro nás jako pro volnočasovou zábavu je to nakonec
příjemnější.
Golf DOBROUČ
Petra Rychetská

2. TMR chystá novinky v turnajích.
O tři turnaje v rámci TMR Premium
Tour byl velký zájem. Mimo korporátní turnaje budou všechna hřiště
pokračovat i v turnajích Open.
GK LÍŠNICE
Marek Babšický

Tradičně máme termín Dne otevřených dveří v dubnu, ale nyní ho plánujeme až na červen, a snad to vyjde.

Kdo hledá, najde (někdy)
Foto: Zdeněk Sluka

dou sobotu trénovali nováčci zdarma a získali možnost stát se členy za
velmi výhodných podmínek. Naopak
u restaurace a především hotelu nastal meziroční propad tržeb takřka
o 50 %. Máme však skvělé zaměstnance, kteří umějí flexibilně přecházet mezi jednotlivými částmi provozu, takže personálně jsme problémy
řešit nemuseli.

Vydává: GN media s.r.o,
Husinecká 10, 130 00 Praha 3
IČO: 08894612,
ev. č.: MK ČR E 23881
• Ročník I, desáté vydání
• Vyšlo 11. 12. 2020

který je vhodný i pro začínající hráče. Nejde o handicap, ale o dobrou
náladu a také respekt k začínajícím.
Zapojí se celé rodiny. Doufám, že si
vše vynahradíme v příští sezoně.
2. Bezkontaktní odbavení zvládáme
dobře. Pokud se bude hrát, nevidím
v tom problém. Akce a turnaje plánujeme spíše v pozdějších termínech.

GOLFOVÝ SHOP
NA GOLF HŘIŠTI ZBRASLAV
15 min z centra Prahy

1000 m2

1. Zbrusu nové hřiště jsme otevřeli
od června pro členy a od července
pro ostatní golfisty. Nejprve nepřízeň počasí a posléze pandemie zcela rozhodily všechny plány. Několik
odsunutých a zrušených turnajů rozhodně nepřispělo k plynulému rozjezdu projektu. Naštěstí golfisté jsou
speciální skupina, jen tak něco je
nezastaví a chuť navštívit a poznat
nové hřiště přispěly k tomu, že zde
prázdno rozhodně nebylo.
2. Novou sezonu se snažíme připravovat bez ohledu na covid, protože na to, co může přinést, se stejně
nedá připravit. Věříme a přejeme
sobě i vám všem, aby se život vrátil
do normálních kolejí. Jako u každého
nového projektu sbíráme i my spoustu zkušeností a nápadů. Připravujeme mobilní aplikaci, se kterou bude
možné kdykoli si zarezervovat hrací
čas nebo hodinu s trenérem. V roce

byla omezena pouze na krátkou
dobu a hřiště bylo vytíženo dostatečně.
2. Máme rozjednány akce jak pro
ČGF, Czech PGA, tak komerční turnaje. Věříme, že v příští sezoně se již
s problémem koronaviru vypořádáme lépe a že nás již nebude v takové
míře omezovat. Upřímně se těšíme,
až covid bude za námi a vše se vrátí
do normálu.
ČESKÁ LÍPA
Zuzana Solfronková
1. Pozitivně. Hráči výrazně víc cestovali na nová nepoznaná hřiště, mezi
kterými figuroval i náš resort. Zaznamenali jsme tak příjemný nárůst fee
hráčů. Jarní turnaje se z velké většiny podařilo přesunout do hlavní sezony. Ale také negativně, zrušením
podzimních turnajů, jejichž formáty
jsou velmi oblíbené. A k tomu zavřená restaurace, výpadek ubytování
a chybějící zahraniční hráči.
2. Patříme mezi optimisty, a tak se
těšíme na příští sezonu, kdy golfisty
překvapíme novým velkým rybníkem.

HRAJ
PODĚBRADY
HRAJ
2021
PODĚBRADY

2
0
2
1

• Redakce: Čeněk Lorenc, Antonín Ebr,
Petr Halaburda, Zdeněk Sluka
Nabídka registrovaného hráče obsahuje:

• Obchod, marketing, distribuce:
Antonín J. Grimm,
tel.: +420 602 229 376

1× green
fee na 18. jamek vhráče
Poděbradech
Nabídka
registrovaného
obsahuje:
Garantovaná 1×
sezónní
cena
green
590 Kč / 7 dnů v týdnu
green fee
na 18.
jamek fee
v Poděbradech
Garantovaná
sezónní cena
green
feena
590
Kč2021
/ 7 dnů v týdnu
Federační
karta
ČGF
rok
karta ČGF na rok 2021
KlubovéFederační
reciprocity
na více jak 12 hřištích
Klubové reciprocity na více jak 12 hřištích
Klubové
výhody
Klubovéakce
akce aavýhody

• Grafika: Renata Nováková
• Korektura: Jarmila Strnadová
• Případné náměty, reakce a názory nám můžete
zaslat na adresu info@golfovenoviny.cz

nový e-shop

IMGOLF.CZ

Cena: 2 900 Kč
Cena: 2 900 Kč

Kontakt: recepce@golfpodebrady.cz / +420 605 509 278
www.goflpodebrady.cz
Kontakt: recepce@golfpodebrady.cz / +420 605 509 278
www.goflpodebrady.cz
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Čtveřice korunních princů: Kdo s koho?
TŘI OTÁZKY GOLFOVÝCH NOVIN PŘED BŘEZNOVOU VOLBOU: 1. PROČ BYSTE MĚL BÝT ZVOLEN ZROVNA VY?

Foto: Zdeněk Sluka

Foto: Vratislav Janda

Petr DĚDEK

Vratislav JANDA

podnikatel, promotér D+D Real Czech Masters, majitel HC Pardubice
1. Mám zkušenosti z českého i mezinárodního golfu. Aktivně od roku 2012, kdy jsem
přivedl zpět Challenge Tour a narovnával
jsem zdevastované vztahy s European Tour
po předchozích promotérech. Zahraniční
pohled na český golf a podnikání byl tehdy
katastrofální. Co je varující – byla významně
poškozena pověst České golfové federace.
V posledních letech to bylo odpracováno na
všech frontách. Jsem srdcař, když se pro něco
nadchnu, dělám to na tisíc procent. Očekávám maximální nasazení od okolí a výsledky.
O vizích se nesmí jen mluvit a sepisovat je.
Vize a plány se musejí plnit a jsem přesvědčený, že je to u mě vždycky vidět. Společnost,
sport a potažmo golf čeká těžká doba. Epidemiový rok napáchal a bohužel ještě napáchá
velké ekonomické jizvy. Sport bude potřebovat resuscitaci. Bude nutné za sebe bojovat. Pokud na startu zaspíme, pocítíme tvrdý
dopad. Golf má jednu z největších členských
základen mezi českými sporty. Navíc tento
rok ukázal, že golf má obrovský potenciál, dotklo se ho méně omezení než jiných odvětví.
Je ideální čas opakovat, jaké jsou přednosti
golfu pro zdraví, psychiku, pohyb, kontakt
a vztahy mezi lidmi. Golf by se měl postavit
do čela mezi sporty, kterým se mají lidé věnovat. Musíme ale vytvořit podmínky v klubech, na hřištích, mezi trenéry, hráči. Musíme
to mezi sebou šířit.
Začít od nás golfistů a přenést to na ostatní. Třicet let podnikám, zažil jsem mnoho vzestupů a pádů, krizí a úspěchů. Do golfu chci
přinést energii, nové možnosti v obchodu
a marketingu. Musíme se poprat o stávající
partnery a přesvědčit další soukromé společnosti, aby do golfu investovaly. Nastane čas
revizí, co je a není nutné sponzorovat, co přináší přímý obchodní efekt a co přináší užitek
lidem, společnosti, našemu zdraví. Chci aktivně reprezentovat golf ve styku se státem, mi-

ředitel pro korporátní vztahy Nestlé, právník, manažer, bývalý diplomat
1. Jsem přesvědčen, že nastal čas na změnu.
ČGF promarnila řadu příležitostí proměnit se
v moderní sportovní organizaci 21. století
a je nezbytné, aby přišel někdo nezatížený provozní slepotou. Jako právník a bývalý
diplomat mohu využít zkušenosti a vliv při
jednání se státem. Chci napravit jméno golfu
u široké veřejnosti a připravit podmínky pro
zřetelné zvyšování zájmu o něj, který souvisí s navyšováním finančních toků směrovaných do našeho sportu. Sportovní diplomacii
mám v DNA . Vyrostl jsem ve sportovním prostředí. Můj otec a bratr dlouhá léta působili
v nejvyšších strukturách českého a evropského šermu. Mou srdeční záležitostí je ovšem
golf. Chtěl bych pro něj pracovat stejně tvrdě
a úspěšně. Věřím také, že golfová federace
není klubem, který si může každý koupit. A ani
si nemyslím, že je ve stavu, aby ji musel řídit
krizový manažer.

nisterstvy, agenturou pro sport, olympijským
výborem. Tam všude musejí golf brát jako plnohodnotnou část českého sportovního prostředí a jako svého silného partnera. Pokud
se stanu prezidentem, chci, aby byl golf vidět, definitivně roztrhal společenské nálepky
a předsudky.
2. V první řadě udržet stávající počet golfistů a díky nim přivést další hráče. Nejlepším
marketingem jsou sami golfisté. Český golf
potřebuje získat kvalitu, nikoli kvantitu. Třicet nových hráčů pravidelně v klubu je víc
než sto nových, kteří přijdou jednou za rok.
Stanovit si reálnou cílovou skupinu, například golf jako rodinná zábava. Je mnoho lidí,
kteří golf někdy hráli, ale bohužel nezůstali.
Federace je tu od toho, aby vytvořila podmínky pro nábor nových hráčů a pomáhala v tom
hřištím. Golf je sport i životní styl. Musí se
stát řádným odvětvím cestovního ruchu. Podpora musí jít od centrály cestovního ruchu po
kraje a města. Aby měl golf sportovní výsledky, je třeba zaměřit se na přechod od amatérů
k profíkům. Stěžejní je věk mezi 16 až 18 roky.
V zájmu federace musí být dva tři roky hráče
podpořit, zajistit zázemí pro trénink, dostat je
na kvalitní turnaje. Je tu velká otázka finanční podpory a jakou formou. I pro to jsou ve
světě vyzkoušené modely. Máme hustou síť
turnajů, ale je velký skok mezi amatérským
a špičkovým profesionálním turnajem. Je
třeba doplnit tento mezistupeň sérií na mezinárodní úrovni, kde se budou měřit amatéři a profesionálové, společně dívky a kluci,
a zapojit maximum hřišť. Ve Finsku systém
vyprodukoval vlnu hráčů a hráček, kteří jsou
úspěšní ve světovém golfu.

2. Chci proměnit ČGF ve skutečnou federaci!
Náš program, připravený ve shodě s postoji PGAC a Asociace golfových hřišť, je proto
založen na vzájemné spolupráci tří hlavních
subjektů, které jsou nositeli rozvoje českého golfu – tedy soutěžního golfu reprezentovaného kluby, provozovatelů golfové
infrastruktury a profesionálního golfu. Jejich
reprezentanti se musejí domlouvat a férově
rozhodovat o tématech a problémech, které
se dotýkají všech. Ze svých četných cest po
českých hřištích a klubech vím, že náš golf
trápí řada problémů. Jedním z těch nejčastěji
zmiňovaných byla výše členských poplatků.
Zaregistroval jsem také některé návrhy, které
populisticky slibují jejich snížení na přechodnou dobu. Úsměvné je to zejména z úst lidí,
kteří se podílejí na vedení současné ČGF, která
v létě naopak navrhla zvýšení poplatků. Jsem
přesvědčený, že takovému rozhodnutí musí
předcházet důkladná analýza všech finančních

3. Na jména je ještě čas. Budu spoléhat na
pracovité, poctivé, loajální a zkušené odborníky.

procesů ve federaci, na základě jejíchž výsledků bude možné poplatky nastavit v optimální
výši. Nikoliv metodou pokus omyl, nebo podle
toho, jak se co a komu právě hodí.
3. Kandidaturu předkládám s Janem Loužeckým, který prostředí golfu zná víc než dobře
a je nositelem řady projektů v oblasti infrastruktury, které v minulosti posunuly a stále
posouvají český golf vpřed. Náš program připravujeme ve shodě s PGAC, a tak doufám, že
budeme mít možnost spolupracovat s Janem
Merglem, který se hlásí do pozice viceprezidenta. Stejně tak budu velmi rád, když ve
funkci generálního sekretáře zůstane Aleš
Libecajt a zaštítí svými zkušenostmi chod federace i zájmy sportovního golfu. Klíčová je
ovšem intenzivní spolupráce s kluby a hřišti,
a proto jsem v úzkém kontaktu s představiteli
celé řady z nich. První kroky jsme již zahájili. Připravujeme právní a ekonomický rozbor
činnosti a hospodaření federace a její struktury, abychom měli přesné informace z první ruky a v případě zvolení mohli okamžitě
a efektivně federaci řídit.

Kandidáti pro volby
ČGF na 2021-2025
Viceprezident (3 místa): Karel Čelikovský,
Michal Kuča, Jan Loužecký st., Dominik
Maršík, Jan Mergl, Juraj Werner
Předseda STK: Aleš Libecajt
Členové výboru pro spolupráci s členskými
subjekty regionu: Michal Rulák (Západ A),
Dominik Maršík (Západ B), Jiří Strnad (Východ A), František Holiš, Michal Kuča, Juraj
Werner (Východ B).
Hospodář: Maria Stilerová
Kontrolní komise: Petr Uhlík
Volební konference ČGF je plánována na
20. března 2021.

Po šesti letech přibylo registrovaných hráčů
Poprvé od roku 2014 přibyli hráči
a statistiky České golfové federace
za sezonu 2020 potvrdily i další
pozitivní změny. K 30. listopadu
bylo registrováno 52 401 golfistů
a golfistek, což znamená roční nárůst o 139 hráčů. Vzestup byl patrný i v dalších kategoriích: mezi
ženami (+142) a v kategoriích do
21 let (+248) a do 18 let (+184).
Poprvé se ale snížil počet znormovaných hřišť, ze 109 na 105 a ubylo také klubů (187/183). Epidemie
výrazně ovlivnila turnaje, jejichž
pořádání bylo na jaře i na podzim
zakázáno. Z 5930 soutěží v roce
2019 klesl počet na 4883. -hap-

rok
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

hřiště 36 27
8 			
12 			
13 			
15 			
22 			
22 			
32 			
39 			
44
1
1
55
1
2
60
2
2
68
2
2
74
2
4

18

9

3
4
4
4
4
5
7
19
10
13
13
19
22

5
8
9
11
18
17
25
29
32
39
43
45
46

klubů
12
29
26
28
34
42
52
58
71
82
103
112
124

rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

hřiště
78
82
89
93
96
98
102
104
106
106
107
109
105

36 27

18

9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

30
34
37
40
41
43
43
43
45
45
45
46
47

42
42
46
47
49
49
53
55
55
55
56
57
52

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

klubů
132
140
146
156
164
174
177
179
182
186
184
187
183

rok
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

hráči
2000
4159
4582
5461
7124
8589
10 003
12 928
16 023
19 240
23 366
28 726
35 369

muži

2728
3176 		
4521 		
5114		
5602
7985
10 002
12 015
14 240
17 413
24 443

ženy do 21 let profi

1185 		
1438
1476 		
1927
2726
2708
3411 		
4371
5513
6915
10 926

669
847
1127
1548
1675
2235
2610
2854
3613
4398
5254

46
64
76
83
100
108

rok

hráči

2008 41 393
2009 46 331
2010 49 849
2011 52 971
2012 55 547
2013 56 045
2014 56 438
2015 56 352
2016 54 318
2017 53 712
2018 53 252
2019 52 262
2020 52 401

muži

ženy

28 438
31 542
33 897
36 049
37 975
38 390
38 761
38 755
37 561
37 176
36 873
36 270
36 267

12 955
14 789
15 952
16 922
17 572
17 655
17 677
17 597
16 757
16 536
16 379
15 992
16 134

do 21 let profi
6402
7035
7303
7465
7584
6890
7271
7049
6550
6589
6595
6668
6916

129
147
161
193
214
211
220
214
238
205
207
198
199
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Kandidáti na prezidenta ČGF odpovídají
2. CO ZÁSADNÍHO CHCETE PROVÉST S ČESKÝM GOLFEM? 3. JAKÝMI JMÉNY SE HODLÁTE OBKLOPIT?

Foto: Zdeněk Sluka

Pavel VIDURA

prezident PGC Ostrava, předseda Rozhodčí komise a člen Právní komise ČGF
1. Nejsem zastáncem velkých kampaní založených na jednom jménu. Pojďme se bavit
o konkrétních tématech a o tom, zda mám sílu,
vůli a potenciál je realizovat. Mohu nabídnout
především důkladnou znalost prostředí, ve
kterém se pohybuji už třicet let. Zkušenosti s kluby, majiteli hřišť, greenkeepery, s rekreačními, výkonnostními i profesionálními
hráči, s promotéry turnajů, jsou velkou devizou a dovolují mi vidět jejich problémy detailně. Profese advokáta mi umožňuje být aktivní
ve všech legislativních záležitostech, týkajících se sportovního svazu. Díky ní umím nalézat kompromisy i nová řešení. Nabízím také
letité mezinárodní vazby, znalost golfových
tradic. Právě v nacházení rovnováhy mezi tradicemi a změnami, které budoucnost přináší,
vidím hlavní myšlenku kandidatury.
2. Před zásadní událost jsme všichni postaveni od jara a bude hlavním úkolem ČGF a jejího
prezidenta na ni flexibilně reagovat. Na problémy v souvislosti s pandemií musíme odpovídat rychle a efektivně. Tak, jak se nám (ČGF
a její Právní komisi) to povedlo na jaře, kdy se
podařilo s pomocí Národní sportovní agentury prosadit golf mezi aktivity, které byly už od
7. dubna povoleny. V období 2021–2025 bude
nezbytné důkladně se věnovat pomoci všem,
které situace zasáhla. Jsou to v první řadě kluby. Navrhnu změnit systém placení členských
příspěvků tak, aby kluby (například po dobu
dvou let) platily na příspěvcích méně, a tím
jim zůstalo více peněz. Navíc bych chtěl prosadit, aby se klubům dostávalo od ČGF daleko větší podpory a zastání. Nemám na mysli
jen podporu materiální, ale celý poradenský
komplex, například pomoc s dotačními agendami, bez kterých se již dnes sport prakticky
neobejde. Nové možnosti pro pomoc i rozvoj klubů vidím také v pokračování a rozvoji

spolupráce s Národní sportovní agenturou.
Velká pomoc musí směřovat ke hřištím. Chci
být garantem legislativních aktivit zejména
v dlouhodobě tíživých i aktuálních agendách,
jako je například problematika vynětí půdy
pro hřiště ze zemědělského půdního fondu,
hospodaření s vodou či jiné. Další oblastí
je rozvoj ČGF jako moderního sportovního
svazu. Díky zásadně přepracovanému právnímu rámci a přijetí nových stanov ČGF se
v posledních deseti letech podařilo vybudovat z ČGF instituci, kde jsou procesy řízení,
spolupráce a komunikace na vysoké úrovni.
Je však stále potřeba na mnohém pracovat,
zejména směrem k okolnímu prostředí. Chtěl
bych vyvíjet silný tlak na zlepšení pozice ČGF
nejenom v rámci sportovního prostředí, ale
i ve společnosti. Zaměřím se také na myšlenku pořízení vlastního sídla ČGF. Sportovní golf
bude potřebovat vzhledem k několika nuceným pauzám naši velkou pozornost. Nastal
čas znovu obnovit záměr vybudovat Tréninkové centrum ČGF, které by mohlo zahrnovat
i možnost zřízení integrovaného Výukového
centra. To je téma k diskusi s trenéry, s PGA,
s amatérskými i profesionálními hráči. Dětský
a juniorský golf, který je mou srdeční záležitostí a kde jsem byl u individuálních, klubových
i mezinárodních úspěchů už několika generací,
je oblastí, kterou chci zvláště sledovat. V systému výchovy, vzdělávání a sportovního růstu
mladých hráčů postrádám především důsledné podchycení přechodu z juniorské kategorie
mezi dospělé. S tím souvisí také to, že bych
se rád zaměřil na rozvoj akademického golfu,
u jehož zrodu jsem před 25 lety stál.
3. Stejnými, s kterými pracuji doposud, ať už
na úrovni klubové, regionální, republikové
nebo mezinárodní. Jsem vždy otevřen nové
smysluplné spolupráci.

Foto: Zdeněk Sluka

Juraj WERNER

viceprezident ČGF, prezident GC Brno
1. Mou ambicí je pracovat pro golf kdekoli
a jakkoli. Znám golf prakticky ze všech úhlů.
Hraji ho více než čtvrt století a prošel jsem si
standardními stadii. Od nadšeného začátečníka až po neúspěšného mid amatéra. Jsem jedním z prvních pořadatelů turnajů. Tato práce
mi umožnila poznat mnoho hráčů, jejich motivace a touhy a také poznat, jak fungují hřiště a jak to chodí v zahraničí. Byl jsem tři roky
ředitelem na Kaskádě a dva roky vedl Kravaře. Průběžně jsem členem SR Golf Clubu Brno,
v současnosti jako prezident. Sedm let jsem
členem výboru ČGF, teď jako viceprezident.
Mým zaměstnáním je pořádání sportovních
i jiných eventů. Čím bych tedy mohl český golf
obohatit? Právě syntézou všech úhlů pohledů, které jsem nasbíral. Sleduji názory klubů,
majitelů, funkcionářů, hráčů včetně rekreačních. Další důvod je osobní. Jsem ve výboru druhé období. Dovolím si být neskromný.
I mou zásluhou se hnulo hodně věcí. Začali
jsme aktivně mluvit s hřišti. Společným tématem má být platforma Bav se golfem. Projekt
Se školou na golf dává příležitost se s hrou
seznámit. Ocení ho naši nástupci za mnoho
let, kdy do klubů přijdou lidé golfem políbení
už v dětství, a ne neználkové, jako jsme byli
my. Golf se nám pomalu daří mediálně prosazovat. To je práce mé Komise pro marketing
a média. Sportovní golf má skvělé výsledky,
jde nahoru. Pokud by na místo prezidenta nekandidoval nikdo z dosavadního výboru, tak
bychom zásadně popřeli všechno pozitivní, co
jsme dokázali a za co nás konference chválila.
To je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat.
2. Poslední dobou jsme slýchali, že nechceme
žádné revoluce. Rozumím autoru těchto slov
Zdeňkovi Kodejšovi. Golf je tradiční sport, má
zaběhlé zvyklosti a pravidla. Hrát si v našich
podmínkách na revolucionáře, když golf ješ-

tě stále nemáme tak říkajíc pod kůží, je přinejmenším kacířské. Nicméně, doba se mění.
Přiznejme si, golf není na žebříčku cool zábavy. Jde proti době. Není lehké se ho naučit,
vyžaduje čas a taky nějakou korunu. Všichni
cítíme, že nějaké změny by to chtělo. Měnit
vnímání golfu u veřejnosti, to je trvalý a nekonečný úkol. Chtěl bych také pracovat na tom,
aby i golfové hřiště bylo pozitivním místem.
Ukažme zájemcům nejdříve krásy golfu. Nestrašme je tím, co všechno musejí. Otevřeme
a zpřístupněme se světu. Udělal to tenis, čeká
to i golf. Pokud by někdo měl strach, že tím
golf ztratí něco ze své fajnovosti, nemusí se
bát. Vždy budou hřiště, kde se ty staré (a dobré) věci budou dodržovat. Výjimečnost golfu
není v tom, jak vypadáme a jaký máme handicap. Výjimečnost je uvnitř nás. Jak čestně
se chováme na hřišti, jak dodržujeme pravidla. Pojďme také posunout atmosféru golfu.
Hrajme víc pro radost a ne pro handicap, který vnucujeme začátečníkům spolu s turnaji.
Handicap není cíl, ale prostředek. Na hřištích
bude více spokojenosti a noví golfisté půjdou
mezi nás raději. Samozřejmě mám víc nápadů
a cílů. Většina z nich vede právě k tomu, aby
byl golf přístupnější a populárnější. Pro jejich
dosažení musíme spolupracovat jak s majiteli hřišť, tak PGAC. To je klíč. Vede ke zvýšení
počtu golfistů, větší sportovní základně a následovně k lepším výsledkům na mezinárodní
scéně.
3. Jak z nominací plyne, ve výboru zůstane
minimálně pět osob. Jsou to prima lidé. U dalších kandidátů nemám preference, ale rozhodně ani ne averzi. Vím, že mé plány jsou
reálné a v zájmu českého golfu. Jedno jméno ale řeknu. Aleš Libecajt je pro mě alfou
a omegou jak v pozici generálního sekretáře,
tak člena výboru.

Národní tým vybral Angličana
Třiatřicetiletý Angličan Harry Scott
se stal novým koučem Národního tréninkového systému ČGF. O post usilovalo ve výběrovém řízení třicet zahraničních a sedm českých kandidátů.
Scott působil u mládežnických
výběrů Anglické golfové federace
a současně jako ředitel pro sportovní golf na University of Exeter, dříve
spolupracoval rovněž se Skotskou
golfovou unií.
„Vypracoval nejlepší materiál
a jeho mluvený projev byl velmi
sympatický a smysluplný. Má jasnou
vizi a ví, jakým směrem by chtěl český golf vést a jaké kroky je potřeba
udělat,“ řekl ředitel sportovního úseku CGF Petr Šavrda.

Trenérova smlouva platí od
1. prosince, první akcí s hráči by měl
být testovací kemp v lednu 2021.
V nové sezoně ještě zůstává hlavním koučem Švéd Staffan Johansson. „Se Scottem budou fungovat
jako tandem. Pokud vše proběhne
k oboustranné spokojenosti, podepíšeme následovně s Harrym tříletý
kontrakt na pozici hlavního kouče
ČGF,“ dodal sportovní ředitel.
„Ondřej Lieser výrazně zvýšil povědomí o českém golfu na mezinárodní scéně. Talent českých hráčů je
vidět i na straně dalších mužů i žen,
kteří se prosazují rovněž v amerických univerzitních soutěžích,“ uvedl
Harry Scott.

Harry Scott
Foto: ČGF

Reprezentace pro rok 2021,
Czech Golf Team: Jiří Zuska, Filip
Jakubčík, Sára Kousková, Tereza Melecká, Denisa Vodičková. Národní
tým muži a chlapci: Vítek Novák, Matěj Bača, Petr Hrubý, David Mlýnek,
Filip Ráža, Chris Boháč, Václav Tichý,
Dan Hlaváček, Kryštof Strýček, David Tomi, Timotej Formánek, Jakub
Janda 2006. Ženy a dívky: Jana Melichová, Tatiana Boháčová, Kristýna
Frýdlová, Barbora Bujáková, Agáta
Vahalová, Natálie Saint Germain, Tereza Koželuhová, Tereza Chlostová,
Patricie Macková, Sofie Dimitrova,
Gabriela Roberta Vítů, Anna Andrýsová, Lenka Nebeská, Veronika
Kedroňová, Klára Hurtová.
-hap-

Členka reprezentace Sára Kousková
Foto: Zdeněk Sluka
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Výhodné nabídky hry na sezonu 2021
BLACK BRIDGE • Roční členství
2021 dospělí 3000 Kč a mládež do
16 let 1000 Kč s 15% slevou na fee
(lze kombinovat se slevou z Kredit
Play), účastí na klubové jamkovce,
golfovým pojištěním a registrací
u ČGF. Rodinné členství: cena za
děti je poloviční.

gistrací u ČGF: Rodina (2 dospělí +
2 děti) 23 700 Kč, Senior „A“ (60 až
64 let) 10 500 Kč, Senior „B“ (65+)
9500 Kč, Standard 15 000 Kč. Členství Pohoda 1x fee 18 jamek, 25 %
sleva na buggy, registrace u ČGF.
DOLNÍ DOBROUČ • Zaváděcí řádné

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

CENTRAL GOLF CLUB • Jedno členství na čtyřech hřištích (Ostravice, Kaskáda, Olomouc, Skalica) od
3000 Kč, při nákupu do konce roku
2020 je v ceně fee na 9 jamek.
DAROVANSKÝ DVŮR • Roční členství s neomezenou hrou na 27 jamkách, slevou 25 % na buggy a s re-

– životní členství pro dospělé, seniory a manželské páry. Zvýhodněné ceny pro stávající členy. Nový
řádný člen nehradí hrací poplatek.
HOSTIVAŘ • Green fee součástí
všech členských balíčků. Základní
DRIVE (3600 Kč dospělí/2400 Kč
mládež a senioři) má nově přenos-

ný kredit 2000 Kč na trénink i fee
a možnost trénování zdarma. PLUS
(9000/6000 Kč) má 7x přenosné
fee na 18jamkové hřiště, možnost
převést nevyčerpané služby do další sezony. VIP (18 000/12 000 Kč,
rodina sleva 50 %) má půjčení buggy, denně 100 míčů na drivingu
zdarma, trénink v indooru, hru na
hřišti i akademii. Stávající členové
mohou na zaplacení členského příspěvku využít bonus 6000 Kč a VIP
členství tak vyjde na 12 000 Kč.
KARLŠTEJN • Dárkové vouchery
za zvýhodněnou cenu. Birdie za
4500 Kč s 4x fee na 18 jamek (ušetříte až 7500 Kč z ceníkových sazeb). Bogey za 6000 Kč s 4x fee +
2x autíčko na 18 jamek (ušetříte až
8400 Kč). All in one za 7000 Kč
s 4× fee + 2x autíčko na 18 jamek,
svačina s sebou a oběd (ušetříte
7400 Kč). Voucher Start za 1500 Kč
s 90minutovou lekcí s trenérem pro
1–2 osoby, driving range, putting
a chipping green, drivingové míče,
půjčení holí a dárkový set míčů s logem GC Karlštejn. Voucher Advance
za 2000 Kč se 45 minutami na cvičných plochách s trenérem, 4 jamky na hřišti s trenérem, drivingové
míče, využití tréninkových ploch
a fee na South Course (jamky
19–27). Vouchery jsou nevratné
a nelze je uplatnit v turnaji. Objednávky na +420 602 248 424 nebo
na recepce@karlstejn-golf.cz

KONOPIŠTĚ • Balíčky ke koupi do
22. prosince: 4x vstup do wellnessu
1200 Kč (sleva o 400 Kč), 3x rodinný vstup do wellness 1500 Kč (sleva
750 Kč), balneo procedury 1100 Kč
(sleva 400 Kč), 2x green fee 2660
Kč (sleva 1040 Kč), ubytování 1x

LÍŠNICE • Roční registrace v klubu 1500 Kč, v ceně karta ČGF,
1000 míčů na driving, nebo voucher na 18 jamek. Roční karty s neomezenou hrou: dospělí 10 000 Kč,
dvojice ve společné domácnosti 18 000 Kč, rodina (2 dospělí +

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco
Ideální partner pro vaši hru.

se snídaní a wellness při dvou
osobách na pokoji 2100 Kč (sleva
700 Kč). Vouchery s platností do
30. 6. 2021 prodává e-shop, info na
+420 317 784 044.
KOTLINA • Členství s neomezenou hrou, buď jednorázová platba,
nebo měsíční od března do listopadu. Dospělí 8900 Kč jednorázově / 1290 Kč měsíčně, mládež do
18 let 4900 Kč / 690 Kč, hra po-pá
do 12.00 za 5900 Kč / 790 Kč. Noví
členové neplatí žádný vstupní poplatek.

2 do 18 let) 23 000 Kč, senior 65+
7000 Kč, děti do 13 let 3500 Kč,
mládež 14–18 let a studenti do
24 let 5000 Kč. Členství v klubu:
15 000 Kč, dvojice 25 000 (v ceně
neomezená hra na hřišti, výhodnější ceny míčů na drivingu, slevy na
green fee na smluvních hřištích, registrace v ČGF).
SLAPY • Neomezené roční členství
za 15 000 Kč včetně slev: v restauraci, 30 % na partnerských hřištích,
50 % za hru pro přátele.
info@golfovenoviny.cz

Green Village
www.zluva.cz

Pýchou společnosti Real-Treuhand
Reality & Development je projekt
Green Village, který leží v nádherné
krajině Benešovska. Ve vzdálenosti
45 minut z Prahy je ideálním místem pro ty, kdo hledají bezpečné
zázemí v náruči přírody či rekreační
víkendové bydlení. Green Village
nabídne kromě 21 rodinných domů
s dispozicí 5 + kk a výměrou 145 m2
také spoustu benefitů: sportoviště,
jezírka s molem či dvě plnohodnotná členství v golfovém klubu. S cenou od 8,5 mil. Kč vč. DPH, zahrnující dvě parkovací místa a pozemek,

budou rodinné domy k nastěhování
již na začátku roku 2021.
www.greenvillage.cz

Šárecký dvůr
Jedinečný obytný komplex spojuje
moderní styl bydlení s historickým
zázemím dávné usedlosti. Leží na
dosah klidného prostředí pražské
Šárky a zároveň v blízkosti nedalekého dopravního uzlu stanice metra Nádraží Veleslavín. Příležitost
k vybudování vlastního domova se
v Šáreckém dvoře nyní naskýtá především v townhousech. Společnost
Crestyl si je vědoma, že každý si
přeje vybudovat domov podle svých
představ, a tak jsou zrekonstruované
historické prostory nabízeny v provedení Shell & Core, připraveném

pro další interiérové úpravy podle
přání zákazníka.
www.sareckydvur.cz

Gabreta Šumava
Přímo v srdci Šumavy vzniká jedinečný developerský projekt Gabreta. Svým vzhledem obohatí obec
Prášily, kde noví majitelé bytů naleznou kromě možného vstupu do
wellness centra také náležitou občanskou vybavenost a sportovní vyžití. V Prášilech je téměř nemožné
koupit parcelu, chalupu nebo byt.
Unikátní příležitost přichází právě
nyní, kdy se důkladnou přestavbou
promění stylová ubytovna v moderní apartmánový dům. Golfová hřiště

v Německu jsou vzdálena do 45 minut jízdy autem.
PR
www.bytovydumgabreta.cz
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Dubaj: vyspělý svět a vrchol European Tour
Na podzim patřila Dubaj
k málu dostupných destinací, kam šlo vyrazit za teplem
a golfem, byť také s postupnou nutností covid testů. Lákadlo hřišť, na kterých se koná
European Tour i finále Race to
Dubai, bylo veliké, stejně jako
poznat tento emirát u Perského zálivu.
Antonín J. Grimm
Spojené arabské emiráty jsou federací sedmi emirátů. Nachází se zde
celkem na třicet hřišť a ta nejlepší
právě v emirátu Dubaj. Společnost
Emirates létá z Prahy třikrát týdně
přímo, cesta trvá necelých šest hodin.
Navštívili jsme pětici hřišť ve
třech klubech, spravovaných státní
společností Dubai Golf. Vše funguje perfektně od jednotné rezervace
hracích časů díky aplikaci viya.ae až
po vyčištění holí po hře. Na všech
hřištích čeká každé dvě až tři jamky
automat na studenou vodu. Při teplotách okolo 30 stupňů přijde vhod.
První dvě hřiště patří pod Emirates Golf Club. Hřiště Majlis bylo
otevřeno v roce 1988 jako první
osmnáctka na Středním východě.
Další rok už hostilo prestižní turnaj Dubai Desert Classic. U vchodu
do klubovny spatříte jména a pamětní hole všech minulých vítězů
a v luxusních šatnách si lze vybrat,
u které ze skříněk golfových hvězd
se převléknete. Dominantou resortu jsou různě velké beduínské stany, které dávají podobu klubovně,
příjezdové bráně, místu pro startéra
i prostorům k občerstvení.
Hřiště se nachází v top kvalitě,
včetně prostorů mezi fairwayemi
s vyskládanými kameny, zastřižený-

Emiretes Golf Club a poslední jamka na hřšti Majlis
Foto: Antonín J. Grimm

mi keři, upravených mulčovací kůrou nebo písky. Vzniklo zde i několik
vodních ploch, hlavně na druhém
hřišti Faldo. Autor designu zapojil
vodu do hry na čtrnácti jamkách.
Děkujeme pěkně. Toto skvělé hřiště bude vždy trochu ve stínu svého
souseda, ale jako jediné v Dubaji
má umělé osvětlení a lze tu hrát
do pozdních hodin, kdy do tmy září
okolní mrakodrapy. Nyní se tu dokončuje půlkruhový dvoupatrový
driving range. Kouzelné místo.
Dalším místem se dvěma hřišti
je obří rezidenční projekt Jumeirah Golf Estates. Obě hřiště, Earth
a Fire, navrhl Australan Greg Norman. Jednotícím prvkem obou
jsou mírně zvlněný profil a obří
bunkery, na Fire vyplněné na-

hnědlým a na Earth bělostným pískem. Na slavnějším Earth se hraje
finále Race to Dubai.
Norman hráče nešetřil. O posledních čtyřech jamkách tvrdí, že
je to nejtěžší golfová míle na světě. „Tahle jamka je peklo, rozhodně
nejtěžší v celé Dubaji,“ popisuje
osmnáctku Angličan Tom, který jde
se mnou ve flightu. Dlouhý par pět
se táhne do kopce a přes fairway
se klikatí potok obložený kameny.
Bezpečného místa je pramálo. Tabulka na fairwayi připomíná, že
odsud – ukrutně daleko ke greenu – zahrál Henrik Stenson ránu
roku na Europen Tour 2013 a po
následném eagle puttu potvrdil
výhru na celé sérii. „Zítra si vezmi na Dubai Creek více míčů,

speciálně na závěr,“ šibalsky dodává znalec hřišť v Emirátech.
Dubai Creek Golf & Yacht Club
je jediným hřištěm v srdci staré Dubaje. Leží přímo u břehu Perského
zálivu. Ze tří stran ho lemuje rušná
silnice, ale hluk nakonec nevnímáte.
Plnou koncentraci vyžaduje přetěžká dvojka, a také green tříparové páté jamky hned u samotného
moře. Šestka má odpaliště netradičně vytažená na plovoucí molo. Závěr, jak to v Dubaji bývá, je opravdu
přetěžký. Poslední dvě jamky ukrutně úzké, vlevo po celé délce voda
zálivu, vpravo uměle vybudovaná
jezera, navíc tu často fouká.
Doprava a co po hře
Emirates GC a Jumeirah se nachá-

zejí asi 25 km od centra staré Dubaje, odkud jsou hřiště dosažitelná
taxi za rozumné ceny. Vedle vchodu
do Emirates GC staví červená linka
nadzemního metrovlaku a je kuriozní si vzít bag a jet skoro patnáct
zastávek. Máte na co koukat, třeba
na šesti až osmiproudou dálnici do
Abú Dhabí nebo na tucty výškových
budov. Posledním přírůstkem mezi
nimi je Dubai Frame. Výtah jezdí
do výšky 150 metrů, odkud lze sledovat kontrast mezi starou a nově
budovanou metropolí. Na nejvyšší
věži světa Burdž Chalífa vás výtah
dopraví do 148. patra, kde z terasy
ve výšce 555 metrů oněměle zíráte,
jak se město rozpíná. Výstavba nebere konce. Sentiment dřívějších
časů udržují staré zlatnické trhy
v úzkých uličkách čtvrti Deira. Protikladem jsou nákupní centra obřích rozměrů, jen Dubai Mall má na
1200 obchodů. Pokračuje i výstavba Palmových ostrovů na moři se
stovkami vil a budov. Navštivte také
bělostné pláže a udělejte si čas i na
kulturu. Nadchne špičková cirkusová show La Perla, krytá sjezdovka,
největší ruské kolo… Dubaj prostě
chce mít všechno nej.
www.visitdubai.com/cs
www.dubaigolf.com

Špička v žebříčcích

Nejvyšší budova světa Burdž Chalífa. Výhled z terasy ve výšce 555 metrů je dechberoucí
Foto: Dubai Tourism

Předposlední jamka na Jumeirah Earth course hraná na ryze ostrovní green
Foto: Antonín J. Grimm

Hodnocení hřišť na Středním východě se věnuje například Golf Digest USA a web
top100golfcourses.com. V Top10
GD jsou z pětice popsaných hřišť
tři: Majlis, Dubai Creek a Jumeirah Earth. Top100golfcourses.com
má v top 15 uvedenu celou pětici.
Pod dalšími hřišti v Dubaji jsou
podepsaní například Ernie Els
nebo Colin Montgomerie, a své
hřiště tady má i Donald Trump.

Obecně bunkery na Jumeirah Greg Norman nešetřil
Foto: Antonín J. Grimm
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www.vladimirbalcar.cz

A vítězem roku se stává…
Forecaddie
Čeněk Lorenc

Z

vláštní, divný, extrémní. Pro
rok 2020 se dá najít mnoho
adjektiv i pojmenování. Například
lockdown. V golfu se ale letopočet
neukázal vůbec špatně. Krize mu
nečekaně pomohla. Hře i výsledkům. Golf je vítězem roku.

Něco bylo ve vzduchu už při první vlně a uzávěře na jaře. Golfová
hřiště se stala oázou svobodného
pohybu, tak jako kdysi bývala azylem před totalitním režimem. Možná je to tu znova, jen v trochu jiné
(po)době?
Na každý pád se děly věci, i když
se jinak moc věcí dít nemohlo. Tři
momenty z malého města – od Prahy vzdáleného tak akorát na dojezd,
ale přece jen žijícího jinak než metropole – ukazují na znatelné probíhající změny.

2020: Letopočet, kdy bylo možné všechno, i levitace
Foto: Zdeněk Sluka

Ztráta a předsevzetí
Můj pohled
Antonín Ebr

U

ž je v povaze člověka, že dokud
něco neztratí, tak si toho obvykle příliš neváží. Nejdříve vám milovaný golf sebere covid, pak komplikovaná zlomenina ruky a peklo
v podobě několika měsíců bez greenů je na světě.
Kvůli zranění jsem byl nucen
navštívit několik lékařů. Chirurg byl
překvapen, když jsem odmítl neschopenku. Zeptal se na mé zaměstnání a koníčky. Když pochopil, že
mám větší trauma z faktu, že nebudu moci dlouhou dobu hrát, pouze
utrousil – jo golf, to je vášeň.
Nebyl to golfista, a tak si ani neuvědomil, jak velkou pravdu měl. Nikdy jsem se nepovažoval za vášnivého hráče, ale podle všeho jím jsem.
Golf mi schází. Jako dobrý přítel.

Jako milovaná žena. Jako dobré jídlo
a pití.
Od jiného lékaře na rehabilitaci
jsem se dozvěděl, jak se jeho kamarád těšil, že se v důchodu konečně naučí hrát golf. Už to ale nestihl
a zemřel půl roku před penzí. Strašné.
Neměli bychom odkládat naše tužby.
Trochu (vlastně hodně) jsem přemýšlel a zjistil, že jsem byl hlupák
a na golfu se zbytečně rozčiloval.
Jako při jedné z posledních možností hrát, kdy jsem málem vyskočil
z kůže. Proč? Hráči před námi čekali na odpališti jamky par 4 na volný
green, a přitom nikdo z nich nebyl
schopen zahrát dál než na 150 metrů.
Nejsem přítelem předsevzetí, ale
jedno jsem si nyní vytyčil: až se konečně dostanu na greeny, budu si
užívat každou minutu s holí v ruce
a malichernosti nebudu řešit. A když,
tak s nadhledem. Věřím, že mi to vydrží. Aspoň delší dobu, než po kterou
bezmocná ruka nebyla schopna ani
uchopit hůl.

Glosář aneb Co se (ne)stalo
MSTĚTICE MĚNÍ MAJITELE?! Osmnáctijamkové Mstětice má od miliardáře Tomáše Chrenka za 60 milionů
korun koupit jeho dlouholetý spolupracovník Libor Vrba, prezident klubu a člen dozorčí rady společnosti
Golf City, která hřiště provozuje. Ředitel Jaroslav Kuracina na naši otázku odpověděl: „Tuto informaci vám
nemůžu potvrdit. Zatím bych to bral
jako spekulaci.“ Za hřiště u Prahy je
to relativně nízká částka, ale transakce se netýká pozemků, které jsou
podle katastru majetkem řady soukromých vlastníků a hřišti nepatří.
POMOC UMĚNÍ Karlovy Vary ozdobí
jezdecká socha císaře Karla IV. Peníze přinesou veřejná sbírka, ples,
dražba děl západočeských výtvarníků a rovněž golfový turnaj Rotary
klubu. Skvělé, že golf pomůže, ale
organizátoři nesmějí udělat tutéž
chybu jako Divadlo Járy Cimrmana, jemuž se socha Radeckého na
pražském Malostranském náměstí
nevešla pod trolejové vedení.

CHYBÍ SEBEDŮVĚRA? Podle trenéra
Davida Cartera z Albatrossu „máme
spoustu tvrdě pracujících hráčů
a hráček, jen potřebují větší sebedůvěru,“ jak řekl pro časopis Téma.
Může to být pravda, ale občas se
zdá, že problém je opačný. Najde se
totiž mnoho talentovaných jedinců,
kterým sebedůvěra rozhodně neschází, ale tréninková píle bohužel
ano.
I TY, POLDO? Televizní seriál Polda
s Davidem Matáskem patří k tomu
lepšímu, co z obrazovky vyskočí. Ani
tady si ale tvůrci neodpustili laciné
klišé, když nesympatický plastický
chirurg, podezřelý z vraždy, drasticky
nutil syna do tréninku golfu. Vynucovat si diváckou pozornost šachy
nebo volejbalem nefunguje. Zato
golf zaujme. Poukazujeme na to
často a nikdy s tím nepřestaneme.
Každá taková ubohá akce vyžaduje
reakci.			
-aeFacebook.com/Golfovenoviny

Majitel nuceně zavřené sportovní prodejny mohl jen poskytovat servis nebo výdejní službu.
V obchodě šlo spatřit potřeby pro
mnoho sportů, ale pro golf ne. Kdo
by je asi tady kupoval, že? Tím spíš
při předávání balíčku překvapilo,
že muž začal o golfu sám mluvit.
„Hraju rád! Nechcete jít někdy se
mnou?“ Domluveno.
Na maloměstě našlapujete opatrně, když míříte s bagem od auta
k domu. Úctu tu požívá majitel pole,
ale nikoli ten, kdo místo setí či orby
plácá do míčů. Setkání se sousedem, otcem tří malých dětí, chodícím pracovat na směny, nemuselo
dopadnout dobře, ale on se rozzářil:
„Kdepak hrajete? Mám hole doma,
jenže čas není.“
Při venčení psa tu také zaslechnete lecjaké útržky konverzace
kolemjdoucích. Dospělý a junior,
zřejmě táta se synem, vypadali sportovně, ale čekali byste asi všechno
jiné, než „Myslím, že má slušný hendikep, něco kolem šestnácti.“
Když se to všechno stane během
krátké doby v ani ne desetitisícovém městě, řeknete si, že to nemůže
být náhoda. Tak jako rekordní počet
odehraných kol v době pandemie,
přírůstek nových hráčů po letech
stagnace, a také první velká vítězství českého hráče v Evropě. Pěkně
se to sešlo v jinak nepěkném roce.

Co jsem dostal golfového k Vánocům?
...syn mi v Dubaji nadělil 90 metrů při drajvu!
poznámka
Budoucnost nepatří jen aluminiu, jak
tvrdil Jára Cimrman, ale také internetovému setkávání. A to i v golfu, který v jinak virtuální době pandemické vydělal na možnosti potkávat se
v reálu. Dvě internetové konference,
pořádané během dvou prosincových
dnů společnostmi GolferIS (Czech
& Slovak Golf Business Forum)

a TeeTime (manažeři a majitelé hřišť),
ukázaly hlad po sdílení myšlenek
a nápadů on-line. Fórum GolferIS přilákalo 28 řečníků a 124 unikátních
uživatelů a bude se opakovat každé
první úterý v měsíci. V parafrázi na
prvního československého prezidenta – tož platformy bychom měli, tak
teď ještě nějaké ty platformisty. -čl-

