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Půlrok radosti začíná
druhá sezona s Golfovými novinaJ emi,tukteré
přinášejí informace a názory,

jaké se jinde neobjevují. Za zprávy a pohledy na věc ručí redaktoři s letitými
zkušenostmi a kontakty v golfovém prostředí. Jediné noviny o golfu vycházejí
na papíře i elektronicky pro vás, golfisty
a přátele golfu. Důležitá fakta o českém
golfu bez úprav najdete právě na těchto
stranách. Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na společné zážitky v následujícím půlroce na hřištích i mimo ně.
www.golfovenoviny.cz
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Klikni na sledovat
@golfovenoviny
na
a vyhraj!
1x mikina PROQUIP
dle vlastního výběru.
www.proquip.cz
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze
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Deset hlavních novinek sezony 2021
JAMKY
Nová podoba hřiště v Poděbradech
se má objevit koncem léta. Středočeský klub, navštívený již 99 % členů spolku Všudehrálů (absolventi
nejméně šedesáti českých hřišť),
prodal dosavadní klubovnu s pozemky, kde ležely první, druhá a osmnáctá jamka. Nové dvě úvodní jamky
rostou na místě někdejšího driving
range, nově se modeluje osmnáctka.
Nová klubovna bude po rekonstrukci objektu pro greenkeeping hotova
až napřesrok. Poděbrady v minulosti
zažily obrovský skok z devíti jamek
na osmnáctku. Tohle je další krok
vpřed.
TURNAJE
Když je devět jamek málo a osmnáct
moc, co takhle dvanáct? To si řekli
v Českém Krumlově a na letošek
ohlásili čtvrteční odpolední turnaje
právě na dvanáctce jamek. Hrát se
budou čísla 1 a pak 3 až 13. Škoda
vynechání oblíbené tříparové dvojky s greenem u pivovaru Glokner,
ale z třináctky vede krátká cesta do
restaurace, kde se místní pivo čepuje. Dvanáct jamek znormovaných
pro soutěž zároveň nabízí naději,
že se turnaje nebudou brát tak moc
vážně.
DRUŽSTVA
Profesionálové hrající společně
s amatéry? Už to známe z Czech
Open, které bylo (výhradně pro
muže) letos na srpen obnoveno
v Berouně. Letos se budou hrát dva
pilotní turnaje Czech Open Golf
Tour. Profesionálové mohou nově
také figurovat v amatérských soutěžích družstev. Jeden profesionál
či profesionálka smí aktuálně nastoupit v utkáních od Extraligy až
po třetí ligu. Podmínkou je členství
nebo hostování v daném klubu. Splní úlohu favoritů?

VYSOKOŠKOLÁCI
Je tu také ligová soutěž společných čtyřčlenných vysokoškolských družstev (UGLD). Mistrovství
se mohou zúčastnit vysokoškolští
studenti bez omezení věku, s registrací v ČGF nebo s členstvím
v PGAC, studijním průkazem nebo
kopií diplomu při ukončení studia
v minulém roce. Turnaje byly zprvu
vypsány na duben v Olomouci a na
Kaskádě, v květnu na Zbraslavi a další, ještě neupřesněné hřiště v okolí
Prahy. Finále se má uskutečnit od
31. srpna do 2. září na Panoramě
Kácov. Hráči neplatí žádný vklad,
green fee i startovné je hrazeno
dotací České asociace univerzitního sportu, a mají také
nárok na dopravu i ubytování. Pronést přísahu
Spondeo ac polliceor před
startem není nutné.
KLUB
Vznikl Players Golf Club. Založil jej Jan Motlík, prezident
GC Cihelny, spolu s profesionálem a generálním sekretářem české PGA Lukášem
Tintěrou. Podle vyjádření
na webu Players GC „nemá
ambici být konkurencí či
alternativou standardním klubům. Je uzavřeným a nevýdělečným spolkem
sdružujícím
golfisty
a golfistky z různ ý c h
klubů,
mající
zájem
s p o lečně
sdílet
tradič-

ní hodnoty, které golf reprezentuje“.
Klub má vstupní poplatky a nabízí
mimo jiné slevy na Tintěrovy lekce.
Když už moc nepřibývají hřiště, tak
tedy aspoň kluby.
CESTY
Už se to slibovalo loni, předloni
a ještě roky předtím. Nyní konečně
snad bude opravdu a oficiálně
otevřena dlouho odmítaná a zásadní nová cesta do resortu v Berouně.
Již žádné
kličkování

mezi retardéry či demonstrujícími
obyvateli čtvrti ve východní části
města, ale komfortní příjezd od čerpací stanice za exitem 14 z D5. Doufejme, že se u železničního přejezdu
náhle nenajde vzácný druh čehokoli, kvůli čemu by se musela cesta
zase zavřít. Nová asfaltová cesta se
místo dosavadní prašné otevře ve
Staré Boleslavi. Stačí, že na golfu
trpí hráči, tak by neměla trpět ještě
jejich auta.
VODA
Vodní nádrže pro závlahu nachystalo několik hřišť. Například Česká
Lípa má za čtvrtým greenem vodu
o ploše 15 000 m². Také Pyšely, které vybudovaly jezero vlevo u pětiparové jamky číslo 6, za někdejším
fairwayovým bunkerem. Molitorov
ohlásil dokončení druhé etapy pokládání zavlažovacího systému. Boj
o vodu bude stále těžší, ale kdo se
pojistí včas, nebude (snad) žíznit.

ODPALIŠTĚ
Změna dvou jamek v Olomouci
započala už loni. Číslo 14, původní čtyřpar, se proměnil na pětipar,
osmnáctka se zkrátila a byla naopak změněna na par 4. Loni se ještě hrálo z provizorních odpališť.
Ta nová jdou do
provozu letos.
Zůstal
par
72, ale hřiště se zkrátilo. Z bílých
odpališť
o 200 m,
ze žlutých
o 115 m,
z modrých
o 171 m
a z červených
o 123 m. Příjemnějšímu golIlustrační foto Zdeněk Sluka
fu zdar.

HŘIŠTĚ
Myšlenka municipálního golfu se
naplňuje v Rapotíně u Šumperka,
kde na obecních pozemcích místo
motokrosové trati vzniká devítijamkové hřiště. Už stojí klubovna,
staví se akademie a driving range.
Posléze bude postaveno šest jamek
a k nim se pak přidají další tři.
A hlavně, hluk vystřídá ticho.
REKLAMA
Nápad pro ostatní devítky vznikl
v Hořehledech. Po boji ohledně
sehnání reklamních partnerů na
jednotlivé jamky přišla nabídka
na sponzoring členům, tak jak to
chodí třeba se zvířaty v zoo. I s libovolným textem. Během tří týdnů
se podařilo takto obsadit pozice na
čtyřech pětinách jamek a díky propagaci na sociálních sítích se ozvali
i jiní reklamní partneři. Tady hodně
platí Golfisté sobě.

Karty (ne)končí
Plastová karta registrovaného
golfisty letos zřejmě končí. Přejde
se totiž na karty elektronické. Už
nyní je členská karta souběžně
k dispozici v elektronické podobě v mobilních zařízeních s iOS
a Androidem. Dožívající plastová karta již nemá přímo uvedené
informace o platnosti a handicapu majitele (indexu). Tento údaj
přináší nově QR kód na zadní
straně. Plastová karta má však
prakticky neomezenou platnost, a to díky trvale platnému
identifikátoru na magnetickém
proužku. Bude ji tak možné využívat i v dalších letech, například pro výdej míčů z podavačů
na driving range.

Připravil Čeněk Lorenc

Turnaje na televizních obrazovkách: Kde a jak?
Po dlouhých letech se stojaté vody televizního vysílání
golfu zčeřily, a to díky stanici Eurosport, která se po pěti
letech vrátila k přímým přenosům, a rovnou z PGA Tour.
Jaké je nynější rozložení televizních sil?
Antonín Ebr
Eurosport 2 zakoupil práva na
43 letošních turnajů z PGA Tour
včetně již odvysílaných Players ne-

bo Arnold Palmer Invitational a letního FedEx Cup Playoffs.
Společnost Discovery, do jejíhož
portfolia Eurosport patří, spustila
před třemi roky společně s PGA Tour
značku Golf TV a zavázala se vysílat
PGA Tour do roku 2030.
Golf Channel tak přišel o PGA
Tour, ale zůstaly mu tři mužské majory, květnový PGA Championship,
červnové US Open i červencové The
Open. Dále také čtyři turnaje World
Golf Championship, série European
Tour i LPGA Tour a rovněž Ryder Cup,
nejsledovanější golfová akce.

Obě zmiňované tour jsou zajímavé díky české stopě Ondřeje
Liesera, Kláry Spilkové nebo také
sester Kordových. Golf Channel
má také seniorské majory, US Open
i The Open.
Česká televize se kvůli finanční
náročnosti práv a veřejnoprávnímu
statutu může už několik let pochlubit jen vysíláním Masters. Otevřenou otázkou pro letošek zůstává
přenos z červnové Ladies European
Tour v Berouně.
Komentář k tématu najdete na str. 10

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Enya Printed Polo S/S
Pro L Pants
www.levelsportkoncept.cz/prodejci
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Těžké časy: Všechno zlé k něčemu dobré
Lady Luisa Abrahams s nadsázkou říkávala, že jí golf za
druhé světové války, kdy se
díky němu ocitla v Británii,
zachránil život. V pandemické
době golf ušetřil život mnoha
především starších lidí. Bez
nadsázky.
Antonín Ebr
Dělat anketu mezi golfisty v těchto časech je problematické. Přesto
se nám podařilo mluvit s dříve narozenými hráči, kteří prakticky bez
výjimky potvrdili uvedenou domněnku. Ano, bez golfu bychom zde
možná již nebyli.
„Jsem sice už pár let v důchodu,
ale vždy jsem byl aktivní dědek.
Kvůli covidu jsem nikam nesměl
a golf byl jedinou variantou. Zaplať
pánbůh za něj. Především mě udržel naživu po psychické stránce,“
prozradil nám Josef.
Jeho parťák Karel se hned přidal s příběhem: „Spolužák si mně
v zimě stěžoval, že má zavřený bazén a saunu, kam byl zvyklý celá
léta chodit, a že se cítí špatně. No
a v březnu měl pohřeb.“
Zlí jazykové tvrdí, že ve flightu
by kvůli rozepřím neměli hrát manželé či partneři, ale zlá doba zřejmě
boří i tyto mýty.

Rok 2020
Hráči
Do 18 let
Do 21 let
Ženy
Nováčci

+139
+184
+248
+142
+412

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

„Kvůli strachu jsme s manželkou
nechtěli hrát s cizími lidmi, a tak
chodíme po hřišti jako zamlada jen
my dva,“ svěřil se Jiří a jeho paní
dodala: „doma u televize bychom se
zbláznili. Jen golfové přenosy jsou
fajn. Rozhodně lepší než důchodcovská ČT3. U ní mám pocit, že brzy
umřu.“
Bezpečí na greenu
Příznivou situaci a šanci golfu pochopili nejen zástupci hřišť a klubů,
ale i federace. Ta si podle svého pro-

Hra ve čtyřech?
Právník je pro!
Omezená hra ve dvojicích a nikoli
v tradičních čtveřicích je leitmotivem doby pandemické. Většina klubů na to přistoupila, ale někde se
nadále hrálo ve čtyřech, což vzbuzovalo podiv těch, po nichž se chtělo chodit ve dvou.
Rozporuplné názory vzbudil
právní rozbor, který si objednala
Asociace golfových hřišť a rozeslala
prostřednictvím své tajemnice Livie Bilincové. Rozbor totiž obhajuje
právě hru ve čtyřech.
„Zjednodušeně, golf je individuální sport. Když nastoupí golfista
do flightu, je to stejné, jako by nastoupil do vlaku, ve kterém je dalších
30 lidí, kteří jedou stejným směrem, ale každý směřuje samostatně
do své destinace,“ napsal právník
Jozef Haládik z kanceláře Haládik
& Partners,
„Vzhledem k pravidlům golfu se
hráči prakticky nedostávají ani do
fyzického kontaktu (neberou si míček ani jinak o míček nezápasí). Proto
i rozestupy postačují doporučené,“
dodal právník.
Dále citoval platný zákaz nebo
omezení veřejných či soukromých
akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, včetně

52 401
5840
6916
16 134
4095

stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou
účastnit. Podle právníka není možné považovat individuální výkon
golfu za veřejnou ani soukromou
akci.
„Prostě každý přijde, nastoupí do flightu a hraje dál sám,“ vysvětluje Jozef Haládik. „Dřívější
nouzový stav vyhlašoval omezení
pohybu osob za jakýmkoliv účelem,
což opatření na základě nového
pandemického zákona jednoduše
neumožňuje.“
Právník ovšem potvrdil, že recepce hřišť musí i v po nouzovém
stavu zůstat uzavřené, respektive
nesmí se do nich přistupovat zvenčí
proto, že dle opatření musí být uzavřené vnitřní prostory venkovních
sportovišť. Přístup však možný je
přes okénko, jako je tomu například
u restaurací.
„My se řídíme podle ČGF, ale
pak se nás členové ptají, proč nemohou hrát ve čtyřech, když to prý
jinde jde? Svaz majitelů hřišť vydal
svůj vlastní a podle mého soudu
nesprávný výklad, což se pak může
obrátit proti golfu jako celku,“ konstatoval Vojtěch Matějček, prezident Beroun GC.		
GN

hlášení váží, že se golfisté mohli vrátit ke své hře, která je pomáhá udržet
ve fyzické i psychické pohodě.
Přišla proto s iniciativou Stay
safe, play golf, tedy Zůstaňte v bezpečí a hrajte golf. Ta má upozornit
na prospěšnost golfu coby fyzické
aktivity na čerstvém vzduchu, při
které lze bezproblémově minimalizovat sociální kontakt a současně
přispívá k duševnímu zdraví.
Příznivé podmínky na golfu také
přivedly zpět ke hře ztracené syny
a dcery. Tedy ty, kteří z nějakého dů-

vodu na golf dříve zanevřeli a věnovali se jiným aktivitám. Nyní vytáhli
hole z garáží a sklepů a vrátili se
s radostí na fairwaye.
Loni tak poprvé od roku 2014 přibyli hráči golfu. Podle zpráv ze hřišť
se zvyšuje počet žen, a také si přicházejí zahrát rodiny. Nové zájemce
hlásily rovněž dětské akademie.
„To mohu potvrdit. Oproti minulým rokům je o golf mezi začátečníky větší zájem. Máme celkem dost
práce,“ těšil se profesionální trenér
Petr Trčka z pražských Hodkoviček.

Míč může zranit
Ale pozor! Golf může nejenom život zachránit, ale také vzít. Řeč je
o obrácené straně mince současné
doby. A nejde tu o úrazy golfistů.
Především hřiště v městských
aglomeracích, na jejich okrajích
a poblíž chatových osad nebo rybníků bojují s novým fenoménem
jménem člověk negolfový. Pandemie koronaviru zavřela vnitřní prostory, takže lidem zbývalo
a ještě zbývá trávit čas pouze venku.
Z lesů, hájů, lesoparků i městských
parků se ozývají stížnosti, že přívaly
lidí devastují přírodu.
A golfová hřiště? Na jedné jamce nejmenovaného hřiště postával
muž a se zájmem sledoval počínání
lidiček s holemi. Problém byl v tom,
že stál sice v roughu, ale přesně
v dopadové zóně drajvu.
Na jiné jamce jiného hřiště šel
pár šedesátníků po fairwayi přímo
proti odpališti. Ptal jsem se jich, zda
vědí, kde jsou. Nevěděli. Na další
jamce dalšího hřiště konal svou
malou potřebu zhruba patnáctiletý
mladík. Bylo to ale jen pár metrů od
greenu, kam právě dopadaly míčky.
Žijeme ve složité době, která
vyžaduje nové návyky a rychlou
orientaci v nezvyklém prostředí. Již
dnes je ale jasné, že golf z této bitvy
vyjde vítězně.

4

Sport

České úspěchy v zahraničí
Třetina roku je už za námi,
a ačkoli se domácí sezona teprve rozbíhá, na zahraničních
hřištích byli čeští golfisté již
vidět. Přinášíme souhrn turnajových úspěchů za první
čtyři měsíce roku 2021.
PROFESIONÁLOVÉ
Klára SPILKOVÁ má letos omezený
status na LPGA , dvakrát se nedostala do hlavní soutěže přes kvalifikaci,
ale napotřetí a napřímo už to stálo
za to. Na Havaji uhrála svůj rekord
17 pod par za čtyři kola a dělila se
o 12. místo, jen ránu od top 10. Byl
to její druhý nejlepší výsledek na
okruhu po loňském osmém místě.
Ondřej LIESER vstoupil nadějně do European Tour jako její řádný člen. Při dvou turnajích v Keni
na stejném hřišti u Nairobi se dělil
o 33. a 30. místo. Svůj výkon v první soutěži ozdobil finálem za 64 ran

s albatrosem. Posléze neprošel
o ránu cutem v Rakousku (80–68)
a o tři na ostrově Gran Canaria
(68–71).

Kateřina VLAŠÍNOVÁ se poprvé
vydala na Sunshine Ladies Tour a na
prvních dvou turnajích v JAR uhrála
19. místo v Kapském Městě a sedmou příčku v Johannesburgu, než
neprošla cutem v Sun City. Uspěla
také Kristýna Napoleaová, která třikrát prošla cutem a dělila se o 23.,
17. a 24. místo.
Šimon ZACH vyhrál turnaj Toro
Tour v Marbelle. Po druhém kole
vedl s výsledkem 8 pod par (64–72),
třetí kolo bylo kvůli dešti anulováno,
a tak se do konečných výsledků po-

čítaly první dva dny. Dvakrát třetí na
španělské tour skončil Filip Mrůzek.
AMATÉŘI
Sára KOUSKOVÁ vyhrála svůj první turnaj na University of Texas.
S náskokem tří ran zvítězila na Arizona Wildcat Invitational, a navíc se
svým týmem vyhrála soutěž družstev.
Tereza MELECKÁ (East Tennessee) získala čtvrtý univerzitní titul
na Chattanooga Classic se 4 pod par
(68–72–72). Na podzim plánuje hrát
Q-school na LPGA .
Tomáš KUBATA (Eastern Wyoming College) zvítězil se skóre 4 pod
par na dvoukolovém univerzitním
turnaji ve Wyomingu.
Filip JAKUBČÍK vyhrál při svém
prvním startu v sérii A JGA . Sedmnáctiletý student prošel kvalifikací
do turnaje Sean Foley Perfomance
Junior Championship na Floridě,
kde posléze vyhrál se 7 pod par
a s náskokem osmi ran.
GN

Ženy s výjimkou

ČGF bez plastu

Oba mezinárodní turnaje profesionálek, plánované na červen,
žádají o výjimku ministerstva
zdravotnictví na jejich pořádání, včetně přístupu omezeného
počtu diváků, a podle informací
GN by jim nemělo nic bránit. Jde
o Tipsport Czech Ladies Open
v rámci Ladies European Tour
v Berouně a o Amundi Czech
Ladies Challenge ze série LET
Access na Konopišti.

Už žádné plastové obaly na pití
při turnajích ČGF. Od letoška se
bude voda pro zhruba tři tisícovky hráčů nabízet jen v termoláhvích s objemem 0,65 l.
Federace je začala prodávat za
390 korun. Dosud šlo o distribuci více než 50 tisíc plastových
láhví na hřiště ročně. „Nikoho
nenutíme, aby si termoláhev
kupoval, ale v plastech balená
voda už nebude,“ řekl Luboš Klikar za ČGF.

Štiřín s PGAC
První golfová akademie pod
patronací české PGA vznikla na driving range ve Štiříně.
V zámeckém parku s devítijamkovým hřištěm budou na
akademii působit profesionálové a členové PGAC. V základní
nabídce mají být individuální
i skupinové lekce, dětské a začátečnické kursy i denní programy zaměřené na specifická
témata (například biomechanika, krátká hra).

Trackman Outdoor

Série Sport & Leisure Golf Tour se
letos skládá z osmi otevřených
turnajů na nejlepších českých
hřištích. Začíná se „double.“ Ve
čtvrtek 27. května na Slapech,
kde od 10.00 hromadně startuje charitativní bonusový turnaj,
a v pátek 28. května na Konopišti (Radecký), s ubytováním
a postupným startem. Informace na slgolfour.cz, přihlášky na
sachova@agencysl.cz
GN

GREEN VILLAGE

Váš trénink bude mít jiný rozměr!

Všichni dobře víme, že aktivní trénink dělá mistra. Pokud po několika ranách vidíme analýzu švihu
a konkrétní čísla, která ukazují, co je
třeba doladit, změnit nebo upravit,
stane se trénování radostí.
Představte si, že trávíte dlouhé
hodiny na driving range a létá vám
to doleva nebo naopak doprava,
špatně trefujete míč a stále nevíte
proč. Pomocí přístroje Trackman odhalíte chybu rychle, efektivně a buď
sami, nebo společně s trenérem ji
můžete upravit.
Park Golf v Hradci Králové přístroj Trackman má. Přijeďte si s ním
zatrénovat. Jsme si jisti, že se váš
trénink stane nepopsatelným zážitkem. Trackmana si též můžete vzít
na putting green, kde ukáže tempo
i směr puttu a mnohé další vychytávky.
Viděli jste někdy trénovat profesionální hráče s pomocníkem,

Start s „doublem“

Zabydlete se na golfu
Unikátní projekt GREEN VILLAGE od Real – Treuhand Reality
& Development v klidu krásné přírody a přímo u golfového hřiště otevírá brány prvním obyvatelům. Zcela nová vesnička
21. století sousedí s Golf & Spa Resortem Konopiště a nabízí
členství v místním golfovém klubu. První etapu z 21 úhledných
rodinných domů s dispozicí 5+kk už zabydlují první majitelé. Do
Prahy to mají 30 minut vlakem nebo ještě rychleji vozem. Mohou
využít také blízké sportoviště, dětské hřiště, v zimě sjezdovku
a malý vlek. Architekturu bílých domků se sedlovou střechou
(foto) doplňuje koupací romantické jezírko s molem.
www.greenvillage.cz

kterého mají za sebou? Bývá to caddie, ale také je tam Trackman. I ti
nejlepší světoví hráči jej používají
pro rychlou analýzu švihu.
Už žádné nervování na driving
range, chippingu nebo puttingu. Během chvíle najdete chybu nebo nedostatek ve švihu. Může se stát, že
váš švih je perfektní a nebude třeba
nic měnit. I za ten pocit to stojí.
Přijeďte si trénink na přístroji
Trackman vyzkoušet. K dispozici jsou
také naši trenéři, kteří s Trackmanem
pracují a moc se na vás těší.
Více informací na www.parkgolf.cz

AKTIVNÍ
GURMÁNSKÉ

VÍKENDY

Využijte nabídku na zvýhodněné fee

4 hráči za cenu
cenu 3

A GOLF TOUR
ČERTOVO BŘEMENO

www.grcl.cz

K čerpání je od pondělí do čtvrtka až do konce června 2021.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

www.cebr.cz

Golfový
klub
Líšnice

Senioři 65+

Dospělí

CEBR_Gastro_Print_108x70_Golfove_noviny.indd
● roční hrací karta17 000 Kč

členství 10 000 Kč
+ 5 000 Kč roční
hrací poplatek
● po-pá sleva 20 % z fee
●

● roční hrací karta 10 000 Kč

členství 7 000 Kč
+ 8 000 Kč roční
hrací poplatek
● manželé
10 000 Kč + 15 000 Kč
roční hrací poplatek
●

Rodiny
09.04.2021
18:42
roční
karta pro
2 dospělé
a 2 děti do 18 let 23 000 Kč
● roční karta mládež do 13 let
3 500 Kč , do 18 let 5 000 Kč
● členství (2+2)
10 000 Kč + 20 000 Kč
roční hrací poplatek
●

Firmy

Fee

firemní pas
(30 předplacených
her na 9 jamek)
12 000 Kč
● Golfové turnaje pro 40 lidí:
25 000 Kč (18 jamek),
16 000 Kč (9 jamek)
●

Přijďte se podívat na hřiště, kde se utvářely české golfové dějiny.

490/790 Kč
(9/18 jamek)
pro dospělé
ve všední den
● slevy 20 %
a 50 % pro
smluvní kluby
● slevy pro mládež

www.gkl.cz

●
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Nejdůležitější turnaje české sezony 2021
ZAHRANIČNÍ TOUR

AMATÉŘI – MISTROVSTVÍ

3.–5. 6.

LET Access Series

Konopiště

27.–30. 5. Mezinárodní ve hře na jamky Greensgate

3.–6. 6.

Challenge Tour

Kunětická Hora

15.–17. 7. Mezinárodní dorostu a juniorů Kaskáda

25.–27. 6. Ladies European Tour Beroun

15.–17. 7. Mezinárodní mid-amatérů

Černý Most

1.–4. 7.

Kaskáda

4.–7. 8.

Kunětická Hora

19.–22. 8. PGA European Tour

Albatross

10.–12. 8. Mezinárodní seniorů

Karlovy Vary

27.–29. 8. Pro Golf Tour
		

Kynžvart
a Sokolov

31. 8.–1. 9. Akademické mistrovství

Panorama

11.–12. 9. Mistrovství klubů

klubová hřiště

Challenge Tour

OPEN TURNAJE

AMATÉŘI – TOUR

25.–26. 6. Czech Open Golf Tour Kaskáda
12.–15. 8. Czech Open
3.–5. 9.

7.–9. 5.

Beroun

Czech Golf Amateur Tour

12.–13. 5. Czech Mid & Senior Tour

Czech Open Golf Tour Karlštejn

9.–10. 10. Pohár mistrů klubů

Mezinárodní ve hře na rány

Černý Most

Czech Mid & Senior Tour

Hluboká

18.–20. 6. Czech Golf Amateur Tour

Sokolov

24.–25. 7. Czech Mid & Senior Tour

Ostravice

24.–25. 8. Czech Mid & Senior Tour

Karlštejn

27.–29. 8. Czech Golf Amateur Tour

Čeladná

24.–25. 9. CGAT President Masters

Karlovy Vary

5.–6. 6.

Konopiště

Kunětická Hora

3x foto: Zdeněk Sluka

SOUTĚŽE DRUŽSTEV
MLÁDEŽ
CZECH PGA TOUR

2. a 3. liga

různé

11.–13. 6.

Extraliga 1. – 3. kolo

Panorama

8.–9. 5.

Národní golfová tour mládeže

Česká Lípa

12.–13. 6.

3. liga

různé

26.–27. 6.

Národní golfová tour mládeže

Greensgate

28.–31. 7.

Extraliga 4. kolo

Karlštejn

30. 6.–2. 7.

Mistrovství žáků a kadetů

Mstětice

10.–11. 7.

3. liga

různé

12.–15. 8.

Mistrovství smíšených týmů „16“

Dolní Dobrouč

30. 7.–1. 8. 1. a 2. liga

různé

21.–23. 5.

Czech PGA rány

28.–29. 8.

Národní golfová tour mládeže

Šilheřovice

7.–9. 6.

Prague Invitational Černý Most

25.–26. 9.

Národní golfová tour mládeže

Kácov

14.–15. 7.

Czech Golf Classic Hluboká

1.–3. 10.

Mistrovství smíšených týmů „14“

Svratka

24.–27. 7.

West Golf Classic

1.–3. 10.

Mistrovství týmů chlapců „18“

Terezín

bez data

Ropice Golf Trophy Ropice

1.–3. 10.

Mistrovství týmů dívek „18“

Motol

29. 6.–1. 7. Czech Disabled Golf Masters Černý Most

27.–29. 10.

IMG Academy World Championship

Kunětická Hora

27.–29. 8. Czech Disabled Open

30. 9.–3. 10. Grand Finále

KURZY
GOLFU
PRO
DOSPĚLÉ

Austerlitz

22.–23. 5.

Dar. Dvůr
Kaskáda

HENDIGOLF
Česká Lípa

KURZY
A PRAVIDELNÉ
TRÉNINKY
PRO DĚTI
29.6. - 2.7.2021 v Beroun Golf Clubu
Otevřená registrace pro jednotlivce.
Jedinečná příležitost prezentace pro firmy.

www.beroungolfweek.cz

gcp.cz

CZECH PRO-AM
TEACHING TOUR
24. 5.

Albatross

14.–15. 6. Beroun

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ
GOLFOVÉ
TÁBORY

VÍ

ST
EN

Y
DK

ČL

Golfový trávník

i na Vaší zahradě.

É

H
VÝ

N
OD

Panorama Kácov

6. 9.

Beroun

4. 10.

Černý Most

Chcete mít nové Golfové
noviny ve své schránce?

Í

B
NA

19. 7.

www.allett.cz

Napište si o zasílání na
info@golfovenoviny.cz
Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč
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Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
1

NABÍDKY

4

Lipiny
8. 5. Veřejný turnaj na úpravu handicapu.
• 8. 5. Dětský den: trénink na driving range,
9 jamek veřejného hřiště na rány pro začátečníky a děti do 15 let bez handicapu. • 14. 5.
Odpolední 9jamkový turnaj na mistrovském
hřišti na úpravu handicapu s grilováním na terase. • 14. 5. Odpolední veřejná devítka texas
scramble s grilováním na terase. • 15. 5. Úvodní lekce do golfu Start karta.

2a
6

1e
3

7b
5

1b
1d

2b

Sportovní kempy v Panorama Golf Resortu se zaměřením na golf. Dále tenis,
beach volejbal, cyklistika, atletika, poznávání řeky Sázavy na raftech a další
aktivity v přírodě. Cena 3950 Kč obsahuje celodenní stravu a pití, profesionální vedení všech aktivit, zapůjčení
výbavy, turnaj o ceny.
Kontakt info@golfpanorama.cz nebo
602 203 203.
Termíny: 5.–9. července, 26.–30. července, 23.–27. srpna.

1a
1c
7a

6

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

Osyčina
Hřiště má dva nové greeny s umělým povrchem podle specifikace PGA a nová umělá
odpaliště. Vzniklo nové zázemí pro stroje
s opláštěním z červeného kanadského cedru,
aby ladilo s roubenou klubovnou. V neděli
13. června proběhne DEN Bav se golfem.
Ropice
Stavba třetí devítky pokračuje tak, aby byla
otevřena ve druhé polovině roku 2022. Od
června budou probíhat každou sobotu dopoledne tréninky pro nové zájemce zdarma.
Následovně celý týden mohou noví zájemci
zdarma trénovat na drivingu, hrát na veřejném
hřišti a zapůjčit si potřebné vybavení.
Svobodné Hamry
Tři hřiště v jednom poplatku pro členy současné i budoucí. Malebná devítka v údolní nivě
řeky Chrudimky nabízí v rámci základního
ročního poplatku hru na třech hřištích zdarma. Kromě domácího hřiště také v Molitorově
a ve Štiříně a k tomu mnoho recipročních cen
u partnerských hřišť. Více na www.gccsh.cz.
Zlonín
Děti do 12 let hrají nadále zdarma v doprovodu platícího dospělého. České dráhy výrazně
pročistily okolí kolem trati, takže nyní je hřiště
vzdušnější. Nové kameny na odpalištích, vždy
s číslem jamky. Doladěn byl bunker u sedmé
jamky i s novým pískem.

LETNÍ TÁBOR

5

ŠKOLA PRO DĚTI

Nová golfová škola pro děti a juniory v resortu Karlštejn. Více informací ve Sportovním
klubu Michal, e-mail 33misak33@gmail.com
nebo 737 286 787.

7
2

TURNAJE

Beroun Golf Week: 29. 6. – 2. 7. Spojení hry, golfového trhu i společenských setkání. Čtyři tematické
turnaje na mistrovském neveřejném hřišti. Doprovodný program, akademie s profesionály, golfová
show, Golf Market, tombola, charitativní trouble
shot, slavnostní galavečer. Zahrajte si na hřišti jen
dva dny po turnaji Ladies European Tour.
Čertovo Břemeno pořádá v rámci Gurmánských
víkendů nedělní otevřené turnaje pro všechny,
kteří uznávají dobré jídlo a kvalitní servis. Rodiče
ocení současně probíhající turnaj pro děti na devět
jamek pod dohledem trenéra. Děti jsou hlídány až
do skončení hry dospělých.

3

JÍDLO

Nové Bistro na desítce
otevřelo na Černém Mostě
na víkendy a herně vytížené dny. Na desáté jamce
se nabízí pivo a rychlé občerstvení „do ruky“. Současně se na desítce hraje
při oficiálních klubových
turnajích o hole-in-one,
za kterou je vypsána roční
dodávka Pilsner Urquell.
Studentské fee: 18 jamek
za 1000 Kč, 9 jamek za
600. Ranní skupinové tréninky (5–6 hráčů) s profesionálkou Evou Koželuhovou v úterý a ve čtvrtek
od 7.00 a 8.00, cena pro
jednotlivce 300 Kč.

4

JAK UŠETŘIT

Bez vstupní platby
Možnost stát se členem klubu
s neomezenou roční hrou i dalšími benefity (slevy na služby, ubytování, reciprocity) bez vstupního
poplatku nově nabízí Ostravice.
Částka 18 900 Kč je tak nákladem
na celoroční hru na jednom z nejoceňovanějších českých hřišť.
Zlevněné fee
Speciální jarní cenu fee pro 18 jamek na letní greeny nabízí GC Poděbrady za 500 Kč po celý týden.

HOLE NA MÍRU

Plánujete nákup golfové výbavy, ale nemáte kde? Přijeďte vždy v sobotu vyzkoušet na Grosshof hole zdarma,
případně absolvujte fitting. Východočeský klub ve spolupráci s MMGolf, distributorem značek SRIXON, CLEVELAND, XXIO, ECCO, BIG MAX, JUCAD, LAMKIN, PRIDE,
ZOOM nabízí zboží za zvýhodněné ceny. Rezervace času
na info@grosshof.cz nebo na 608 888 430.

✓ hra za zvýhodněné fee
✓ přenosná hrací karta,
můžete ji sdílet s dalšími hráči
✓ není vázána na kalendářní
rok
✓ kdykoliv možnost dobití

členství Light

2 900
1 x green fee na
18 jamek

GARANTOVANÁ CENA FEE 590 KČ 7 DNÍ V TÝDNU
KLUBOVÉ RECIPROCITY NA VÍCE NEŽ 30 HŘIŠTÍCH
KLUBOVÉ AKCE A VÝHODY

registrace v ČGF

Více informací na
www.golfmstetice.cz

www.golfpodebrady.cz
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Pražské dění: Blikly červená i zelená

Vinoř spadla do insolvence, ale má zájemce o koupi
A

ž do krajnosti, tedy do insolvence, došla začátkem března společnost Golf Vinoř, která se
snažila na severním okraji Prahy
vybudovat areál Twin Chapels Golf
Resort se 27 jamkami.
Firma, jejímž jediným akcionářem
je Miloš Drbal, podle insolvenčního
návrhu dluží věřitelům přes 33 milionů korun. Zprávy o nedobrém
stavu věcí přicházely dlouho. Již
před dvěma lety se mělo ve Vinoři
začít hrát, ale místo toho šly zvěsti
o firmách, které si jezdí pro svůj materiál, za který nedostaly zaplaceno.
O atraktivní areál má podle informací Golfových novin zájem několik subjektů. Firma Natland, vlastnící osmnáctijamkový areál Prague
City Golf Club ve Zbraslavi. Dále
Český golfový klub, provozovatel
drivingu na Císařské louce. A také

Vinoř v podobě z klubové stránky
Foto: GC Twin Chapels

banka Creditas. Co je ve hře? Především 72 hektarů pozemků, které
má Golf Vinoř pronajaté na pětatřicet let prakticky bez možnosti

předčasného ukončení smlouvy. Na
nich se nachází mokřad, pět jezer,
zpustlé herní dráhy a klubovna bez
kolaudace. Roční nájemné magist-

rátu za celý areál má činit 2,1 milionu korun, ale po dobu výstavby ho
firma Golf Vinoř prý vůbec neplatila. Ve hře je i pokuta za nedodržení
dostavby resortu, která by měla činit 100 tisíc korun měsíčně. A nyní
to hlavní! Podle našich informací
byl areál ještě loni nabízen za zhruba 200 milionů korun, ale nyní po
insolvenci cena klesla asi na třetinu.
Podle Hospodářských novin podal insolvenční návrh Norton Invest
s pohledávkami ve výši téměř 2,4 milionu korun. Ty byly odkoupeny například od firmy pronajímající stavební stroje nebo společnosti montující plošiny pro invalidy. Starosta
Vinoře Michal Biskup by tu už raději
viděl lesopark, ale hřiště má i přes
současné problémy budoucnost.
Golf Vinoř začala stavět už
v roce 2007 společnost Sekyra Golf

Chabry: Prostor
pro devítku
Z

astupitelstvo
městské
části Praha-Dolní Chabry
schválilo v březnu přeložku
lokálního biokoridoru, který
tak už nebude bránit výstavbě devítijamkového areálu na
místě bývalé skládky.
Díky Memorandu o spolupráci mezi městskou částí
a společností Golf Chabry,
zastoupené Vilémem Knoblochem a Josefem Malým, bude
koridor vybudován severněji.
Tím se získá potřebný prostor
pro vybudování devíti jamek.
„Projektem se nám podaří zabít dvě mouchy jednou ranou. S vybudováním
sportovně rekreačního areálu bychom se totiž konečně

Napsali jinde

Poznáváte se?

definitivně zbavili i bývalé
skládky,“ řekl místostarosta
Milan Golas.
Devítijamkové hřiště s parem 34 a délkou 2431 metrů
(ze žlutých odpališť) autorů
Jakuba Červenky a Jiřího Němečka má jen jednu jamku
par 5, měřící 469 metrů, a tři
jamky par 3. Mezi ulicemi Ústecká a Spořická se plánuje
klubovna, parkoviště, driving
range o délce 260 metrů
a putting green.
Hřiště má vrcholit ostrovním greenem deváté jamky
s umístěním přímo před klubovnou.
Připravil Antonín Ebr
Vize devítky v Chabrech
Foto: GC Chabry

TRAVNÍ SMĚSI
A HNOJIVA

GOLFSEZONKA.CZ

Golf Club Molitorov u Prahy
Členství 2021

www.gardenboom.com

Resort. Ještě předloni to viděl růžově Alan Babický, který v letech
2013 a 2014 působil jako předseda
dozorčí rady Golfu Vinoř. „Bude to
nejlepší areál v Praze, není tam jediná věc špatně nebo nějaká z nouze
ctnost,“ napsal na facebook ještě
v roce 2019.
Otázkou také je, co bude s členy
vinořského Twin Chapels Golf Clubu? Přejdou pod nového majitele,
nebo skončí s hořkým pocitem?
Mimochodem, klub na svém webu
stále nabízí členství pro rok 2021.
Pro Miloše Drbala a jeho společnici, prokuristku Moniku Bažantovou, jde o druhý golfový neúspěch.
Předtím se jejich společnost Forest
Golf Resort Praha marně pokoušela
obnovit hřiště v Klánovicích. Tamní
klubovna s pozemkem má nyní sloužit glampingu.

Neomezená hra na hřišti
Míčky na driving range zdarma
Buggy pro členy za 300,- Kč
Hra na hřišti Svobodné Hamry zdarma
A další 2 hřiště za skvělou reciproční cenu
Cena členství 9.000,- Kč
Registrace na www.golfmolitorov.cz Recepce: +420 773 600 001

Již po necelém měsíci letošního provozu hřiště ve Svachově
Lhotce u Českého Krumlova
musel klub konstatovat, že
„opakovaně dochází k porušování golfové etikety na hřišti
i na tréninkových plochách“.
O co šlo konkrétně? To jsme
přečetli na gcceskykrumlov.cz
s tím, že asi nepůjde jen o případ tohoto hřiště.
„Hráči i hráčky hrají z odpališť, která jsou uzavřená
(nejsou na nich žluté ani červené kameny). Nejvíc se to týká
horního odpaliště osmnácté
jamky, které otevíráme pouze
ve vybraných dnech nebo při
vybraných turnajích.
Taktéž hráči i hráčky trénují
z travnatých ploch u drivingu,
i když jsou tam cedulky, že je
hra z trávy zatím zakázaná! Psali jsme, že travnaté plochy otevřeme, až se budou pravidelně
sekat (to znamená, až poroste
tráva). To, že tam někdo před
vámi trénoval a jsou zde viditelné řízky, neznamená, že vy
tam můžete jít trénovat také! Ty
řízky tam jsou od někoho, kdo
nechápe, že takhle se správný
golfista prostě nechová! Takže
tam také nechoďte a když tam
někoho uvidíte trénovat z trávy, tak ho slušně upozorněte,
ať jde na rohožky! Nebo prosím
zavolejte na recepci a nechte
to za vás vyřešit zaměstnanci
klubu.
Navíc hráči i hráčky si z vydavače vezmou 40 míčků, ale
trénují systémem odpálím, pak
si jdu odpálené míčky sebrat
a trénuji vesele dál. Jsou toho
svědkem i děti, které tady také
odpalují (i pod dohledem provinilců), a ty už odmalinka vidí,
že míčky se sbírají z travnaté
plochy, ale ne, že se kupují!
Hráč/hráčka, kteří budou
při porušení pravidel upozorněni zaměstnanci hřiště nebo
jinými hráči, budou vyzváni
k přerušení hry. Zároveň bude
v systému nastavená stopka na
týden. Druhé porušení znamená ukončení platného členství
bez náhrady vrácení zaplacených členských příspěvků.“
Kráceno a upraveno redakcí GN
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Rozhovor

Nejdůležitější je, jak se kouč stará o druhé
Nový kouč golfové reprezentace Harry SCOTT se po listopadovém jmenování dostal
do Česka poprvé až v dubnu. A teprve ho čeká setkání
se Staffanem Johanssonem,
s nímž letos bude spolupracovat, než ho napřesrok nahradí.

třičný technický základ. Když jsem
začínal, byl jsem velkým studentem
dat a statistik. Pokud má někdo být
vítězem, musí zaznamenávat určité
výsledky a statistická čísla, která
jsou nezpochybnitelná. Od technicky založeného kouče jsem se ale
posunul k hernímu prostředí. Zajímá
mě nejen technika, ale také jak dosáhnout a vyvíjet herní dovednosti.
Nejde o to pracovat jen na číslech,
ale rozumět své hře. Umět přenést
švih z jednostranných podmínek na
drivingu do neustále se měnících
herních situací, přizpůsobovat se,
upravovat svou hru. Golf je sport, ve
kterém každý úder má svůj unikátní kontext a také řešení problému.
Těžko pochopit, co golf obnáší, když
se bude jen trénovat a nikoli hrát.

Čeněk Lorenc
„Zatím se dvakrát týdně bavíme
přes video chat. Velmi se těším na
první osobní kontakt. Je fascinující Staffana poslouchat a byl bych
blázen, kdybych jeho zkušenosti
nevyužil,“ komentuje složitosti nynějších restrikcí třicátník z Anglie.
Konkurs k národnímu týmu vyhrál mezi dalšími 36 zájemci, z toho
27 zahraničními. Má kvalitní golfové vzdělání a úspěšné trenérské
zkušenosti. Ze St Andrews v rámci
spolupráce na juniorském programu Scottish Golf Union, dále z univerzity v anglickém Exeteru a také
z působení v Šenzenu v Číně.
Co jste věděl o českém golfu před
konkursem?
Nemnoho o profesionálech, ale něco
o juniorech a národních týmech ano.
Prožíval jsem úspěšné období jako
kouč v Exeteru, který třikrát vyhrál
národní univerzitní šampionát. Ale
pak přišla pandemie a turnajům byl
konec. Do toho jsem se dozvěděl
o příležitosti práce v Česku. To mě
nadchlo. Rád soutěžím, rád vyhrávám a rád pomohu hře v zemi, která je pořád v golfu poměrně nová.
Aby se amatéři dostali do nejlepší
světové stovky, aby uspěli na mistrovstvích Evropy a aby více hráčů
přešlo úspěšně k profesionálům.
Golf potřebuje více herních vzorů
a v Česku k tomu vidím potenciál.
Pro negolfovou veřejnost je pak důležitý úspěch u profesionálů, aby si
golf u ní zasloužil pozornost.
A co můžete prozradit o sobě?
Byl jsem dobrý amatérský hráč, ale

Harry Scott
Foto: Zdeněk Sluka

věděl jsem, že na obživu hrou to stačit nebude. Ale hlavně mě víc než
samotné hraní začaly zajímat aspekty trénování a koučování. Věděl
jsem, že být dobrým hráčem ještě
neznamená být i dobrým koučem.
Na University of Birmingham jsem
studoval golfový management, ale
specializoval jsem se na sportovní
vědu, psychologii a koučink. Moje
závěrečná práce se týkala bariér,
které mohou bránit sportovnímu
rozvoji. Postgraduál jsem pak vě-

noval tomu, jak se mé poznatky
odrážejí do praxe. Žádný kouč ale
nemůže být expertem na všechno.
Musím se ptát, kde jsou mé silné
stránky a kde se musím nejvíc zlepšovat. Jsem pořád připraven učit se
od každého.
Z našeho neformálního rozhovoru
mám ale dojem, že nejste vědec-teoretik?
Pro práci, i když já ji beru jako životní styl, samozřejmě potřebujete pa-

Už jste zpozoroval nějaká specifika
českého golfu?
Zatím jsem toho příliš mnoho neviděl. Byl jsem ale unesen tréninkovými podmínkami. V Anglii máte
třeba jenom hřiště bez drivingu
nebo odpaliště se sítí, a to, co jsem
viděl tady, je výjimečné. Česká hřiště, která jsem navštívil, byla všechna
docela dlouhá, široká a otevřená. To
se odráží ve sportovní nátuře hráčů,
a ta zase ukazuje, kolik práce se tu
odvedlo za posledních pět, deset let.
Hráči mají švihy natrénovány, ale jak
už jsem říkal, jde o to, přenést techniku na hřiště. Učí se jeden technicky perfektní švih, který se pak tlačí
do hry. Úkolem kouče je učit, jak
hrát, jak měnit švih a techniku, aby
to přineslo skórování.
Jak vidíte současný trénink?
Hlavně je nutno trénovat efektivně.
Mladí amatéři mají obvykle kvůli
škole omezený čas. Musejí se naučit
trávit jej účelně, pochopit svou hru
a umět se sami opravit a přizpůsobit dané situaci. Úkolem kouče je
vybudovat si silný vztah a získat si
důvěru hráče, aby on mohl kdykoli zavolat a svěřit se s problémem
nebo špatným dnem. Když se hráč
třeba rozejde s přítelkyní a týdny
hraje špatně, není to přece otázka

opravování švihu. Kouč musí pochopit, co se děje, a fungovat jako
podpora, i když hráči nějakou dobu
golf nepůjde.
Kam se letos chystáte?
V květnu proběhnou dva reprezentační kempy, kde se potkám snad
se všemi hráči a také se Staffanem.
Budu na červnové LET Access Series
na Konopišti a pak na mistrovstvích
Evropy. Těším se mimo jiné na další spolupráci s Davidem Carterem
z Albatrossu. Už jsme spolu strávili
pět nebo šest velmi přínosných dní.
Po sezoně mě čeká stěhování do
Prahy se dvěma malými dětmi a se
ženou, která je naštěstí díky předchozí práci na kočovný život zvyklá.
Existuje nějaká jedinečná rada,
které se držíte?
Pro mě je větší vášní než vlastní hra
golfu pomáhat druhým se zlepšovat. Asi nejlepší rada, kterou jsem
kdy slyšel, zní: Důležitější, než co víš
a jak učíš, je pro lidi to, jak se o ně
staráš. Nejlepší momenty koučinku jsou takové ty desetiminutové
rozhovory, po nichž najednou něco
správně klikne. Ne to, že se narychlo předělává technika. Pár minutých
puttů ještě nic neznamená.

Ping pong
se Spartou
V mládí jako správný Angličan,
přestože je Scott, hrával nový
kouč reprezentace hodně kriket. Ten si tedy v Česku neoživí,
ale jiný sport ano. Výborně totiž
hraje stolní tenis! Ještě nedávno
figuroval na národním žebříčku.
A tak oslovil e-mailem pingpongový klub ligové Sparty Praha,
zda by se v areálu v pražském
Podvinném mlýně nemohl připojit. Přišla kladná odpověď.
Jen je potřeba počkat, až se zase
bude moci sportovat uvnitř. Golf
má pořád výhodu.
-čl-

GOLF CLUB SLAPY


Staňte se
naším členem!
Mistrovství Ski and Golf se letos odehrálo na Monínci a Konopišti. Absolutními vítězi se stali Viktorie Trůková a Adam Provazník
Foto: Zdeněk Sluka

Neomezená hra a mnoho
výhod za 15 000 Kč
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www.vladimirbalcar.cz

Kdyby vláda řídila golf...
...nakázala by povinné zastoupení
českého zboží na trhu, což by otevřelo cestu startupům jako Pytlajst,
TaylorŠmejd či Šizuno.

...zavedla by EET neboli Elektronickou evidenci triplů, při jejichž zahrání by golfista platil 15 procent navíc
z ceny green fee do státní kasy.

...během necelého roku by se vystřídali čtyři prezidenti federace, což je
stejný počet, jaký měl golf ve skutečnosti za posledních třicet let.

...založila by skupinu Agrogolf, skupující hřiště v problémech a napojenou na čerpání evropských dotací
v oblasti volného času.

...zavedla by elektronickou golfovou známku, jejíž prodej na síti by
v den začínající sezony zkolaboval
a nikdo by si tak nezahrál.

...odmítala by vyšetření kauzy jedovatých látek, které z premiérovy
fabriky unikly do Vltavy a způsobily
erozi a sesutí hřiště v Hodkovičkách.

...přišla by s distanční hrou, kdy by
pravorucí golfisté směli na hřiště
v sudý týden a levorucí v lichý, takže
by se střídaly kolapsy s prázdnem.

...nakoupila by pro mládež předražené atrapy golfových holí v Číně
a jejich dodávku by vítala salutováním svých členů na letišti v Praze.

...napsala by omluvný dopis Rusku
za to, že došlo k výstavbě hřiště Benátky nad Jizerou u bývalého vojenského prostoru.

...vydala by dluhopisy, za jejichž
úrok by v r. 2040 mohli členové získat ve svém klubu láhev vody s desetiprocentní slevou.

P.S. Je to naštěstí jen fikce, ale pamatujme, že co není, může být.

dátů na prezidenta České golfové
federace, jejíž volba byla odsunuta
z březnového termínu na 24. července. Kromě největšího českého tuzemského turnaje vlastní také golfový
tým, golfovou televizi a zpravodajský golfový web. To snad není střet
zájmů?

a marketing PGAC rezignoval Jiří
Pospíšil. „Již delší dobu se neslučuje můj názor a přesvědčení s chováním vedení výboru a spolku PGA of
Czech Republic s prezidentem Romanem Svobodou,“ prohlásil.

Čeněk Lorenc

Glosář aneb Co se (ne)stalo
ANNA MÍSTO JAKUBA. Novým členem české PGA se stala Anna Nicole
Kučerová, profesionálka s více než
dvacetiletou praxí ve výuce, působící v Praze na Císařské louce. Že
vám jméno nic neříká? Jde o bývalého hrajícího i učícího profesionála
Jakuba Kučeru, který se v ženském
těle prostě cítí mnohem lépe.
Neznáme aktuální formu Anny Nicole, ale redakce Golfových novin
dostala nápad. Požádáme promotéra Tipsport Czech Ladies Open,
zda by jí snad neudělil divokou kartu. Byla by to jistě zajímavá konfrontace sil.
CO JE STŘET ZÁJMŮ? Podnikatel Petr Dědek, promotér Czech
Masters, neuspěl se svou firmou
Relmost ve výběrovém řízení na
nového marketingového partnera a majitele práv na hokejovou
extraligu 2023 až 2028. Asociace profesionálních klubů si
opět vybrala firmu BPA a jedním
z důvodů byl střet zájmů, neboť
podnikatel je také majoritním vlastníkem HC Pardubice.
Dědek je také jedním ze čtyř kandi-

PO ÚRAZU JEDNIČKOU. Legenda
profigolfu Jiří Janda se znovu zapsal do historie. Po vážném zranění nohy, které hrozila amputace,
se zapojil do hry handicapovaných
a v tomto odvětví se stal jako první Čech světovou jedničkou. V roce
1994 byl v Mariánských Lázních prvním českým reprezentantem, který
kdy prošel cutem na European Tour.
„Po hře ve Španělsku jsem spadl
z terasy, asi ze 4,5 metru. Šel jsem
posunout slunečník, abychom lépe
viděli na Gibraltar,” prozradil okolnosti úrazu Janda, který už znovu
naplno také lyžuje a při jeho výkonu
na mistrovství Ski and Golf nemohl
chybět oblíbený šumivý nápoj.
KONEC ŠÉFA (NE)KOMUNIKACE. Na
post programového ředitele a ředitele komise pro média, komunikaci

Nový šéf komunikace bude podle
PGAC zvolen na valné hromadě až
v příštím roce! Snad to bude někdo,
kdo se médiím ukáže aspoň jednou
ročně a pošle byť i jedinou tiskovou
zprávu. Mimochodem, Pospíšilovo
vyjádření k rezignaci jsme četli několikrát, ale beztak jsme mu neporozuměli.
UŽ I HŘEBEJK. Zkorumpovaný policajt, bezskrupulózní novinářka
a samozřejmě mafiáni kující pikle
na golfu. Zažité stereotypy a klišé
použil režisér Jan Hřebejk v novém
televizním seriálu Boží mlýny.
Herec ze seriálu Jiří Lábus si ale
myslí, že ne každý bohatý člověk je
padouch. Opravdu ne! Dokonce ani
každý golfista není bohatý člověk.
Mnoho hráčů vyhlíží, zda už přišla
výplata. Na nájem, benzin či novou
golfovou rukavici. Samozřejmě ne
předraženou.		
AE

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

Přes zimu hraje karambol a na jaře
mu chvíli trvá, než si zase zvykne na golf.

Když ovladač projde televizí
Můj pohled
Antonín Ebr

Málokdy se český golfový národ semkne či dokonce sjednotí ve svém názoru. Stalo se!
Podle televizních diváků je
důvodem způsob komentování přenosů na Eurosportu,
který začal vysílat PGA Tour.
Začalo to nevinnou otázkou Tomáše
Kübela na sociální síti. „Zdá se mi to,
nebo golf na Eurosport 2 komentuje
Alan Babický?“ Vzápětí na adresu
profesionálního trenéra přistál příspěvek rekreační hráčky Lucie Pilch.
„Komentuje to Babický a upřímně, úplně mi rve žíly. Když pominu,
že tu klapačku nezavře, neustále
nás poučuje o úplně základních
věcech, tak teď se ještě ukázalo, že
ani nezná nová pravidla. Znáte mě,
že nepatřím mezi stěžovatele, ale
tohle nejde,“ podotkla pod nickem
Luxie.
„Upozornění pro negolfisty, kteří
začínají sledovat na Eurosportu golf
z Havaje: Nenechte se odradit strašným machrováním a žvaněním Alana Babického při komentování! Golf
je úžasný a stojí za to,“ vstoupil do
diskuse Tomáš Fejfar.
Přidal se také profesionální trenér Radek Wagner. „Když jsem si
pustil prvních deset minut z Havaje, kde se masíroval a zakončil to
větou ,Matěj Kuchař ten putter drží
stejně jako DeChambeau‘, prohodil
jsem ovladač televizí. To se opravdu
nedá poslouchat,“ prohlásil Wagner.
Kritický na síti byl, pokud šlo
o komentátorovy znalosti, také Mas-

ter Pro Pavel Nič. „Co mi vadí nejvíce, je jeho (Babického) styl a obsah
komentování, který nemůžu nazvat
jinak než hospodské žvanění v páté
cenové skupině,“ přidal se muž
s nickem Golee. Nervy neudržel ani
herec a golfista Pavel Nečas: „Alane,
věnuj se něčemu užitečnějšímu! Tohle se fakt nedá poslouchat.“
S radou nakonec přispěchal Jan
Rautenkranc: „Zkuste přepnout
zvuk na angličtinu, u cyklistiky to
docela funguje.“

Aby bylo jasno. Sám jsem si
komentování přímého přenosu
vyzkoušel pro Sport 1, když jsem
čtyři dny provázel US Open. Není
to legrace, zvláště když se přenos
natáhne na šest sedm hodin. Člověk
by ale měl být hlavně soudný a dodržovat základní pravidla. Nemluvit o sobě (je to směšné), neplést
pravidla (trapné), neodbíhat od hry
(neprofesionální) a nesnažit se stále
žvanit (nesnesitelné).
Svérázně komentování golfu na
Eurosportu však přeci jen přineslo
jedno pozitivum. Diváci objevili na
ovladačích tlačítko, díky němuž se
dostanou k originálnímu komentáři,
a mohou tak pilovat cizí jazyk. Say
no to dabing!
Vydává: GN media s.r.o,
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IČO: 08894612,
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Příjemné posezení na terase v Hrubé Borši
Foto: Antonín J. Grimm

Hrubá Borša a nelehký par 3, č. 16
Foto: Antonín J. Grimm

Když opět cestovat, tak na Slovensko
Cestu na Slovensko jsme absolvovali již koncem loňského
léta. Zajímala nás situace na
stávajících oblíbených osmnáctkách a také dvě relativně
nová hřiště. Nyní, když padají
omezení, přišel čas podívat se
na jihozápad země. Bratislava
a hřiště do hodiny jízdy od ní
jsou výborná destinace.
Antonín J. Grimm
Green Resort HRUBÁ BORŠA nedaleko Sence je jedním z nejpopulárnějších slovenských hřišť. Okolo
přibývají nové domy a v teplých
dnech mohou hráče rozptylovat
dívky, opalující se na lehátkách
kousek od odpališť, například na
čtrnácté jamce. Z terasy klubové
restaurace pozorujete závěrečné
greeny obou devítek. Oba od sebe
dělí jezero. Borša je příjemné hřiště
několika tváří. Otevřené plochy se
prolínají s částí okolo jezer, kde leží
asi nejhezčí jamka, třípar číslo 16

Penati Legend, jamka č. 4
Foto: Antonín J. Grimm

s poloostrovním greenem. Několik
jamek svírají lesní porosty.
PENATI znamená už letitý po-

Devátá jamka, táhlý par 5 na hřišti Red Oak u Nitry
Foto: Antonín J. Grimm

jem. Obě hřiště, Heritage i Legend,
patří do TOP 100 hřišť kontinentální
Evropy podle britského Golf World.
Výše stojí Heritage, byť z pohledu
rekreačních golfistů působí zajímavěji a hlavně hratelněji Legend. Je
to díky širokým fairwayím i vyčištěným prostorům okolo, kde se dá
většina míčků po nepřesných ranách najít. „Čeští golfisté tvoří asi
třetinu návštěvníků, ale potenciál
není ještě naplněný. Nejoblíbenější
nabídkou je balíček 3+4, kdy platí
pouze tři hráči ve flightu,“ řekl za
klub Radomír Holečka.
SEDÍN Golf Resort má jedno ze
dvou nejmladších osmnáctijamkových hřišť na Slovensku, otevřené

třetím rokem. Hřiště, znamenající
těžkou zkoušku i pro lepší hráče, se
kompletně proplétá lesem, má vodní zádrhele a někdy i více bunkerů,
než se zdá být zdrávo. K nejhezčím
jamkám patří pětiparová devítka,
která se obtáčí okolo jezera oblíbeného nutriemi. V okolí patnáctky lze
zase spatřit v korunách stromů orlí
hnízda. Těžkým testem je i úzká jedenáctá jamka, a potrápí také následující krátký třípar, hraný přes vodu.
Po hře, ještě před posezením, přijde
vhod koupel v jezeře u stylové klubovny.
Druhým slovenským nováčkem
je RED OAK u Nitry. Z klubovny vypadá hřiště syrově, ale už po něko-

lika ranách si vás získá. Tvrdé fairwaye výrazně přidávají na doběhu
míče a při celkové délce 5520 metrů
je většina jamek hratelná i pro průměrné golfisty.
„Trochu jsme se nechali inspirovat Pyšely a vytvořili jsme hřiště
tolerantní k rekreačním hráčům,“
vypráví jeden z majitelů resortu.
Dobře udělali. Hlavně na odpalištích se vysazují stromky, aby hřiště
nepůsobilo tak otevřeně. Na první
devítce je sousedem i kukuřičné
pole. Jedinou nevýhodu představují delší přechody mezi jamkami, ze
kterých ale máte pokaždé výhled na
vrch Zobor a ovšem také na obří továrnu Landroveru. Překvapivě mají
všude v klubovnách české pivo. Plzeň, Staropramen i Svijany. Takže
nakonec si připadáte jako doma.
Co golf proložit trochou gastronomie a enologie? Do Slovenského
Grobu nedaleko Pezinoku se sjíždějí gurmáni z celého světa. Třeba
v Penzionu Karolína se podávají
proslulé husy s lokšami a červeným
zelím, pečené podle více než sto let
staré receptury. Jako sladká tečka je
připravena ochutnávka rumů. Navíc
nedaleko leží vinařské oblasti. Z Pezinku se podél úbočí Malých Karpat
dojede za půl hodiny do Suché nad
Parnou. Degustace vinařství Terra
Parna doplněná o místní kuchyni tu
probíhá přímo ve vinici. Končí se samozřejmě až po západu slunce.
Ideálním startovním bodem pro
poznávání všech hřišť je Bratislava.
Navíc leží v pohodové dojezdové
vzdálenosti od hlavního města ještě osmnáctky BLACK RIVER Bernolákovo, WHITE EUROVALLEY u Malacek a BÁČ WELTEN.

Nejen golf, ale i dobré jídlo a pití patří ke Slovensku. Bílé víno chutná nejlépe
přímo ve vinici jako v Terra Parna. Foto: Antonín J. Grimm

Dlouhý, ale hratelný par 6, Penati Legend jamka č. 15
Foto: Antonín J. Grimm

Krátká dvanáctka v Sedíně, ale kvůli větru opravdu nelehký třípar
Foto: Antonín J. Grimm

Penati Legend a osmá jamka
Foto: Antonín J. Grimm

N OVÁ C U P R A
F O R M E N TO R .
POZNEJTE JINÝ SMĚR.

Formentor je prvním jedinečně navrženým
a vyvinutým vozem značky CUPRA. Nabízí širokou škálu
vysokovýkonných motorizací. Usedněte za volant vozu
se zážehovým motorem 2.0 TSI o výkonu 310 k, nebo si
vyberte vůz s hybridním systémem a motorem o výkonu
245 k, jenž kombinuje zážehový motor 1.4 TSI o výkonu
150 k a elektromotor o výkonu 115 k. Poznejte sportovní,
odvážné a inovativní SUV kupé, které vám přináší ten
nejlepší výkon značky CUPRA.

O P E R AT I V N Í L E A S I N G
O D 5 9 9 9 KČ B E Z D P H M Ě S Í Č N Ě *
CUPRA Formentor komb. spotřeba 1,4–7,7 l /100 km, komb. emise CO2 33–175 g/km. *Vzorový příklad operativního leasingu na vůz
CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW v ceně 774 900 Kč. Doba pronájmu 36 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční
splátka 5 999 Kč bez DPH, 7 259 Kč s DPH. Ve splátce je dále obsaženo povinné a havarijní pojištění s 5% spoluúčastí s uznáním bonusů
za bezeškodný průběh v dosavadních pojištěních (0 měsíců) a pojištění vnějších skel do limitu 10 000 Kč. Tato indikativní nabídka
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o.,
a druhou stranou závazkový vztah. Nabídka platí pouze pro firmy a podnikatele. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

