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Neviditelné nebezpečí v okolí hřišť
Podceňovat soužití s golfem se lidem nevyplácí

Klikni na  sledovat  
@golfovenoviny  
 na        a vyhraj! 
Tři z vás se můžou 
těšit na špičkové 
trávníkové hnojivo 
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

Dělejte s námi svět krásnější

GOLFSEZONKA.CZ

Problematická cesta u hřiště na pražské Zbraslavi a konfrontace golfu s cyklisty při Czech Golf Amateur Tour 
Foto: Zdeněk Sluka
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Pozor kolem hřiště. Vyletí míček!
Jako golfista byl zasažen 
zbloudilým míčem téměř kaž-
dý. Co však, když míček zasáh-
ne kolem hřiště projíždějícího 
cyklistu, běžce nebo jakého-
koli náhodného návštěvníka 
golfového areálu, který na to 
není připraven?

Antonín Ebr

V minulém čísle jsme psali o zvý-
šeném pohybu lidí na okraji hřišť  
a o nebezpečí z toho plynoucího. 
Jak říkal maršál jednoho pražského 
areálu, bude třeba po okrajích hři-
ště instalovat nové výraznější pou-
tače, upozorňující kolemjdoucí na 
nebezpečí úrazu.
 Nechtěli jsme nic zlého přivo-
lávat, ale stalo se. Golfista Martin 
Lidický zažil dramatickou scénu na 
hřišti v Praze.
 „Na Zbraslavi došlo k tomu,  
k čemu tam musí docházet často. 
Cyklista projíždějící kolem čtvrté 
jamky chytil ránu odpalem rovnou 
do hrudi. Sesunul se, nemohl dýchat. 
Naštěstí to s ním dobře dopadlo. 
Hráč psychicky odešel, nedohrál  
a šel domů,“ napsal svědek na twitter.
 Šlo spíše o ojedinělý případ, 
nebo se to stává mnohem častěji, 
než si dokáže kdokoli připustit? Ze-
ptali jsme se manažerů areálů a pí-
dili se po relevantních informacích, 
abychom varovali jak hráče, tak ná-
hodné návštěvníky, kteří třeba ani 
netuší, že se nacházejí v blízkosti 
golfového hřiště.

Cyklisté ve hře
Uprostřed areálu Prague City Golf 
Clubu ve Zbraslavi stojí alej, tvo-
řená starými stromy vrhajícími stín 
v parném létě a lapajícími prach  
z cesty. Právě po ní vede významná 
cyklotrasa 8100, obepínající celou 
Prahu. Problém je, že především 
nepovedené údery ze čtvrté a páté 
jamky ji mohou zasáhnout.
 „Alej s cyklostezkou leží na 
soukromém pozemku, má nějakou 
historii a setrvačnost. Na obou stra-
nách cyklostezky jsme instalovali 
cedule upozorňující na fakt, že vede 
přes golfové hřiště, a nyní k nim při-
dáváme další s dodatkem: Vjíždíte 
na vlastní nebezpečí,“ řekl manažer 
klubu Michal Vlček.
 Uvedený incident se zasaženým 
cyklistou je podle manažera za po-
slední roky ojedinělý. Navíc se chys-
tá přestavba hřiště včetně nové klu-
bovny na jiném místě. „Při tom se 
počítá také s přeložením cyklotrasy, 
a to až za tržnici v severozápadní 
části areálu,“ nastínil Michal Vlček.

Stačí leknutí
Asi nejvíc případů kolemjdoucích, 
zasažených míčem, by se dalo čekat 
v pražských Hodkovičkách, unikát-
ním areálu ležícím mezi stezkami 
plnými cyklistů, bruslařů a běžců. 
Jaká je realita?
 „Zhruba třikrát do roka řešíme 
stížnost člověka, který se pohybo-
val u hřiště, z něhož vylétl míček. 
Dotyčného ani nemusel zasáhnout, 
ale on se lekl, třeba i spadl z kola,  
a hlavně byl ze situace vystreso-
vaný,“ říká Filip Jettmar, manažer 
GC Hodkovičky. Kolem téměř ce-
lého hřiště proto byly vybudovány 
ochranné sítě.
 „Za deset let, co zde působím, 
jsme řešili pouze dvě vážnější situa-
ce, kdy byl golfovým míčem zraněn 
člověk a kdy nastalo plnění ze stra-
ny pojišťovny,“ vysvětluje manažer 
a přidává historku. „U osmé jamky 
stála dlouhé roky loděnice a nikdy 
tam nikdo k úrazu nepřišel. Když 
se ale místo vyklízelo, tak poslední 
den prací byl zasažen dělník míčem 
do spánkové kosti. Všechno dobře 
dopadlo, ale šlo o jeden z těch dvou 
případů plnění a hlavně o paradox.“

Skolený trenér
Historická devítka v pražském Mo-
tole sice stojí v Praze, ale poněkud 
stranou tepu civilizace, takže úrazy 
negolfistů tu prakticky neznají. Hři-
ště sice přetíná asfaltka, ale po ní 
ponejvíc jezdí auta a nekrytí lidé se 
zde vyskytují sporadicky.
 „Nepamatuji, že bychom řešili 
případ, kdy by golfista trefil chodce 
nebo cyklistu,“ říká Karel Kučera, 
manažer GC Praha, a uvádí, že kritic-
ké místo, tedy asfaltová cesta, není 
nebezpečná. Jak to?
 „Hráči jsou rozumní a přestanou 
hrát, když vznikne riziko, že by moh-

li trefit člověka, který jako negolfis-
ta ani nechápe, že je v nebezpečí. 
Výjimkou bylo několik cizinců, kteří 
přesto odpalovali, ale naštěstí se ni-
komu nic nestalo.“
 Stísněnější prostor mezi první 
a druhou, respektive šestou a sed-
mou jamkou spíše přináší zvýšenou 
pravděpodobnost, že golfista může 
být zasažen spoluhráčem. „Loni 
jsme tu řešili tři případy. Dvakrát 
šlo o odražený míček od země, který 
trefil hráče do těla bez nějakých ná-
sledků, ale třetí případ byl drama-
tičtější. Jedna hráčka trefila profe-
sionálního trenéra Jana Juhaniaka, 
který byl na jiné fairwayi, do hlavy, 
a ten lehl k zemi jak podťatý,“ vzpo-
míná Karel Kučera na případ, který 
již Golfové noviny popsaly. Trenér 
musel podstoupit šití rány, ale jinak 
zůstal naštěstí bez následků.

Z nepříjemnosti zisk
V pražské Hostivaři navzdory měst-
ské aglomeraci, která obepíná hřiš-
tě, si libují, že s hřištěm nesousedí 
žádné cyklostezky ani turistické 
trasy. I když…
 „Na drivingu máme dvacet me-
trů vysoké sítě, přesto z něj občas 
míček vylétne. Zhruba jednou za 
dva roky řešíme situaci, kdy někdo 
přijde a stěžuje si, že ho míč málem 
trefil. Dokonce jsme měli případ, 
kdy přišel muž z daleké Dýšinské 
ulice s tvrzením, že mu míček něco 
zničil, ale nakonec se ukázalo, že si 
vše vymyslel,“ vzpomíná Jiří Martin-
ka, prezident GC Hostivař.
 Jeden kuriózní případ, kdy míč 
opustil resort a trefil člověka, tu ale 
mají. „Za šestou jamkou, bývalou 
čtyřkou, je trať a za ní drážní do-
mek. Jeho majitel dostal míčem, ale 
nestěžoval si. Vybudovali jsme mu 
ochrannou síť, a především míče, 

které mu na zahradě přistanou, pro-
dává dál. Má z toho dobrý kšeft,“ 
vysvětluje prezident Martinka.
 Na samotném hřišti se golfisté 
sice navzájem jistě několikrát trefili, 
ale nikdy se nic závažného nestalo, 
takže také nikdo nic nenárokoval. 
„Jediný vážný úraz si hráč způsobil 
sám, když zasáhl kámen a odražený 
míč ho trefil do oka. Naštěstí mu je 
v nemocnici zachránili,“ dodává Jiří 
Martinka.

Trefený greenkeeper
Zlí jazykové tvrdí, že na Černém 
Mostě spíš než náhodného chodce 
trefíte vůz na silniční spojce, opatr-
nosti přesto není nikdy dost.
 „U nás se naštěstí nestalo, že 
by golfista zasáhl náhodně cyklis-
tu nebo turistu. Máme navigační 
cedule, které veřejnost informují  
o nebezpečí úrazu. Žádáme tedy 
lidi, aby dávali pozor a nechodili na 
místa se zákazem vstupu,“ upozor-
ňuje manažerka Jana Nevrklová.
 Na východním kraji Prahy se prý 
ale často stává, že negolfisté vstu-
pují někdy přímo nejen na fairwaye, 
ale dokonce i na greeny. „Také se 
přihodilo, že hráč trefil míčem do 
hlavy našeho greenkeepera. Na-
štěstí úraz nebyl vážný,“ dodává 
Jana Nevrklová.

Odrážedlo na greenu
Mezi areály, které jsou kvůli své po-
loze často navštěvované negolfisty, 
patří i Poděbrady. „Na našem hřišti 
je pohyb civilních osob velmi vyso-
ký, ale naštěstí jsme nějaký úraz ne-
museli řešit. Poslední zážitek mám  
z konce dubna, kdy jsme asi sto pa-
desát metrů od jamky čekali, až si 
malé dítě dojezdí na odrážedle po 
našem greenu,“ konstatuje podě-
bradský manažer Jan Štaidl.
 „Mamince dítěte vůbec nedošlo, 
kam potomka vlastně pustila. Stála 
od něj asi na dvacet metrů a nijak 
nezasáhla. Jinými slovy, vaši inicia-
tivu upozorňovat negolfisty na ne-
bezpečí podporujeme všemi dese-
ti,“ dodal manažer.

Piknik na jamce
Západočeský resort s hotelem, kon-
gresovým centrem, wellness, spor-
tovním areálem, stájemi a 27jam-
kovým hřištěm může způsobit 
logistické potíže, když se mezi golf 
vmísí hosté. Naštěstí „za třiadvacet 
let existence areálu nedošlo k žád-
nému přímému zranění náhodných 
kolemjdoucích hostů, turistů nebo 
cyklistů,“ říká Jiřina Sinkulová, ma-
nažerka Golf klubu Darovanský Dvůr.
 Hoteloví hosté a účastníci kon-
gresů si ovšem mnohdy neuvě-
domují, kde se vlastně nacházejí. 

„Setkáváme se velmi často s tím, že 
negolfisté se o kávových přestáv-
kách vydávají ven na procházku,  
a to přímo na golfové hřiště. Líbí 
se jim parková úprava okolí hotelu. 
Několik hostů si dokonce odneslo 
polštářky a deky z restaurace až 
na green u hotelu a udělalo si zde 
piknik s kávou a koláčkem,“ dodává 
Jiřina Sinkulová.

Zasažené auto
Podobně je na tom severočeský Ma-
levil, který nabízí ubytování, bow-
ling, wellness, koně, lanové cen-
trum nebo malou zoo. Také zde se 
pohybuje mnoho negolfistů, kteří 
se můžou nevědomky ocitnout na 
nesprávném místě.
 „Naštěstí jsme tyto situace ani 
žádné újmy na zdraví řešit nemu-
seli,“ říká manažer klubu Igor Cetl. 
Před mnoha lety bylo golfovým mí-
čem zasaženo kolemjedoucí auto. 
„Mohu k tomu pouze dodat, že hráči 
si nesou sami odpovědnost za své 
činy a musejí být opatrní, především 
pokud se v blízkosti hřiště pohybu-
jí negolfisté, kteří riziko možného 
zásahu míčkem nejsou schopni vy-
hodnotit,“ dodal Igor Cetl.

Řešení na místě
Osmnáctka v nádherném parku  
v Šilheřovicích jistě může lákat  
k procházkám mezi létajícími míči.
 „Žádný takový problém se zasa-
žením jsme oficiálně neřešili. Nic-
méně vím, že se to stává a dotyční 
si to mezi sebou nějak vyřeší. Kdysi  
v minulosti měl jeden hráč problém 
s ublížením na zdraví, ale to je oprav-
du dávno,“ připouští Pavel Pniak, se-
kretář Park Golf Clubu Ostrava.
 „Jde o posouzení situace a také  
o trpělivost hráčů, ať už vůči ná-
vštěvníkům z řad veřejnosti, ostat-
ních hráčů nebo personálu hřiště,“ 
vysvětluje sekretář.

Spásou břišní vak
V centru Karlových Varů a také 
ve Slušovicích se nachází devítka 
jamek uprostřed hipodromu. Při 
dostizích se golf samozřejmě hrát 
nemůže, ale jinak? „Cizí návštěvníci 
golfového hřiště zasaženi nebyli,“ 
zdůrazňuje prezident Derby Golf 
Clubu Slušovice Michal Mrázek.
 Podle něj se na hřišti od roku 
1995 staly po zásahu golfovým míč-
kem jen dva úrazy. „Jednou to bylo 
po delší ráně do hlavy, následova-
ly mdloby a převoz do nemocnice. 
Podruhé šlo o přímý zásah míčem 
do břicha po drajvu z pěti metrů. 
To jsem dostal já, a jelikož jsem ob-
dařen břišním vakem, zůstala z celé 
situace pouze modřina,“ směje se 
slušovický prezident.

Dropování míče, který dopadl na veřejnou cestu, tentokrát bez následků  
Foto: Zdeněk Sluka

Enya Printed Polo S/S
Pro L Pants

www.levelsportkoncept.cz/prodejci 
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Pojištění škody? Jak kde...
Proti úrazu na hřišti nebo 
způsobení škody se lze indi-
viduálně pojistit. Jsme však 
automaticky pojištěni, když 
si zaplatíme green fee nebo 
hrajeme turnaj? Jak kde...

Antonín Ebr

„Členové klubů nejsou z tohoto po-
hledu členy České golfové federace, 
která sdružuje jen právnické osoby, 
nikoli fyzické. Pokud se nemýlím, tak 
členové nikdy nebyli střešně pojiště-
ni od federace,“ řekl generální sekre-
tář ČGF Aleš Libecajt. Podle něj jsou 
pojištěni (takzvaně na odpovědnost) 
organizátoři, činovníci a najímané 
osoby při turnajích, výjezdech a ak-
cích pořádaných federací, jako Se 
školou na golf či Bav se golfem.
 „Velká část členských subjektů 
federace je členem České unie spor-
tu. Ta určité základní úrazové pojiš-
tění zajišťuje,“ doplňuje Libecajt.
 „Nejlepší variantou asi je, když 
si hráč sám pořídí golfové pojiště-
ní. Pokud ale dojde ke zranění nebo 
poškození majetku u golfisty, který 
je odbavený recepcí nebo oficiálně 
trénuje v areálu, tak následuje plně-
ní z pojistky, kterou má uzavřenou 
areál,“ vysvětluje manažer GC Hod-
kovičky Filip Jettmar.

 Prakticky totéž potvrdil manažer 
Golf Clubu Praha Karel Kučera: „Gol-
fista odbavený recepcí má veškerou 
hru a její rizika pojištěna klubem.“
 Prezident Golf Clubu Hostivař 
Jiří Martinka potvrdil, že resort je 
pojištěn a pokrývá odpovědnost 
za způsobenou škodu na majetku  
a zdraví.
 „Pokud se ale prokáže, že pojist-
ná událost vznikla záměrným nedo-
držováním pravidel, jde škoda za 
hráčem,“ upozornil Martinka.
 Výše uvedené ovšem zpochyb-
ňuje generální manažer Prague City 
Golf Clubu Michal Vlček. „Promotér 
si může pojistit turnaj, v tom pro-
blém není. Žádná společnost nám 

však nechtěla vyjít vstříc, co se týká 
pojištění fee hráčů. Za škody způso-
bené na hřišti si tedy golfisté odpo-
vídají sami,“ říká Vlček a dodává, že 
podle pojišťovny by s každým fligh-
tem musel jezdit maršál a kontrolo-
vat, zda se chovají podle pravidel. 
Potom by prý pojistka mohla spatřit 
světlo světa.           -ae-

Řešení u pramene
Zvýšený tep kolemj(e)doucího u hřiště může jistě vzniknout poškoze-
ním jeho majetku. Jedna taková událost proběhla kdysi na Karlštejně.
 „Pamatuji si jedno rozbité sklo osobního auta na silnici podél karl- 
štejnského hřiště. Pán přijel rozčilený ke klubovně, tak jsem ho chtěl 
uklidnit pozváním na kávu a ujištěním, že se k tomu Česká pojišťovna 
postaví určitě čelem,“ vzpomíná bývalý karlštejnský manažer a dnešní 
šéf berounského hřiště Vojtěch Matějček.
 Nebylo to však jednoduché. „Muž nepřestal nadávat a o pojišťovně 
prohlásil, že je to prý banda zlodějů. Jenže u stolečku vedle něj zrov-
na jako na potvoru seděli generální ředitel České pojišťovny Ladislav 
Bartoníček a jeho náměstek Petr Prokop, rovněž naši členové. Nako-
nec to dobře dopadlo. Pánové se postarali o bleskové vyřízení škody, 
kterou míček na autě způsobil,“ dodává Matějček.

Chcete mít nové Golfové  
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč

Ladies European Tour 
se vrací do Berouna

Na hřiště Beroun GC se v novém ter-
mínu před prázdninami vrací III. roč- 
ník Tipsport Czech Ladies Open. Tur-
naj série Ladies European Tour bude 
hrát od 25. do 27. června mimo jiné 
desítka domácích golfistek.
 Formát tří kol na rány od pátku 
do neděle se sobotním cutem je 
daný a už se také rozšiřuje seznam 
přihlášených, byť uzávěrka nasta-
ne až týden před pátým turnajem  
v letošním kalendáři evropské sé-
rie, začínající v týdnu vydání tohoto 
čísla. Série začne v Jihoafrické re-
publice a pokračovat bude přes Itá-
lii, Francii a Švédsko právě na české 
hřiště. Na něm půjde o prize money 
200 000 eur.
 „Ještě je předčasné hovořit  
o všech domácích, ale předpoklá-
dáme účast zhruba desítky Češek, 
profesionálek i amatérek,“ řekl pro-
motér Luboš Koželuh ze společnos-
ti Premier Sports.
 Už nyní figurují u Berouna za-

jímavá zahraniční jména. Vítězky 
turnajů Amy Boulden, Carly Booth  
a Becky Morgan, všechny z britských 
ostrovů, dále Skandinávky Camilla 
Lennarth, Linda Wessberg či Mari- 
anne Skarpnord i slovinský zázrak 
Pia Babnik, která tu už také hrála 
loni. Rovněž Jihoafričanka Lee-Ann 
Pace, někdejší vítězka evropského 
Order of Merit i turnajů na LPGA.
 Otázka, zda se v Berouně stejně 
jako loni objeví Klára Spilková, se 
má vyřešit v první polovině června. 
V době Tipsport Czech Ladies Open 
se koná Women ś PGA Champion-
ship v USA a členka LPGA se ještě 
nevzdala myšlenky na start. Totéž 
se týká obhájkyně titulu Dánky 
Emily Pedersen.
 Další informace k Tipsport Czech 
Ladies včetně divácké účasti, u kte-
ré pořadatelé čekají na povolení 
ministerstva zdravotnictví, budeme 
přinášet v následujících vydáních 
až do turnaje.                ČL

Emily Pedersen, loňská vítězka Tipsport Czech Ladies Open
Foto: Martin Sidorják

Rodinný double

Na Svátek matek zazářili sourozenci Sionkovi. K velké radosti mamin-
ky Martiny a otce Libora, bývalého fotbalisty, Klára poprvé vyhrála na 
Czech Golf Amateur Tour (Kunětická Hora) a David na Národní golfové 
tour mládeže (Česká Lípa)                        Foto: Zdeněk Sluka
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Tipy na příměstské a pobytové tábory s golfem o letních prázdninách 2021
ALFRÉDOV

Termín: 
19.–21. 7.

Detaily: Tři dny s golfovými trené-
ry pro děti do 14 let. Nástup 8.00, 
konec 16.00. Hra a soutěže o ceny. 
Cena 2390 Kč (dvakrát svačina  
+ oběd + pití po celý den).
Přihlášky na 725 404 996 nebo na 
recepce@alfredov.cz

BARBORA

Termín: 23.–27. 8.

Detaily: Cena 4000 Kč členové klubu, 
5000 Kč nečlenové. Kontakt: hlavní 
trenér akademie Martin Kovařík na 
martin@golfkovarik.cz. Informace: 
www.golfkovarik.cz/kempy.html

BEROUN

Termíny: 12.–16. 7., 19.–23. 7., 
26.–30. 7., 2.–6. 8., 23.–27. 8.

BLACK BRIDGE

Termíny: 5.–9. 7.; 19.–23. 7.; 9.-13. 8. 
a 23.-27. 8.

Detaily: Pro mládež od 6 do 15 let 
ve dvou variantách. Golf s tréninkem 
i hrou na hřišti pro pokročilé, Golf 
a hry pro začátečníky s dopolední 
hrou a odpolední zábavou. Zajištěny 
obědy, svačiny i pitný režim. Ceny: 
Golf/Golf a hry 1 den 1600/1100 Kč, 

2 dny 3050/2150 Kč, 3 dny 
4350/3150 Kč, 4 dny 5550/4100 Kč, 
5 dní 6700/5000 Kč. 
Informace: www.grcm.cz

ČESKÁ LÍPA

Termíny: 12.–16. 7. a 2.–6. 8., short 
přípravka 28.–30. 7.

Detaily: Kursy pod patronací akade-
mie profesionálního trenéra Petra 
Janoucha, trenéra ČGF III. třídy Jana 
Vltavského a Ivy Janouchové. Pro 
děti a mládež od 8 do 18 let, denně 
8.45–16.00 s dopoledním trénin-
kem a odpolední hrou, na závěr kur-
sů turnaj. Stravování a pitný režim. 
Cena pro členy nebo děti v přípravce  
2900 Kč (den 600 Kč), nečlenové 
4490 Kč. Kontakt: recepce@grcl.cz

DOLNÍ DOBROUČ

Termíny: 
5.–9. 7., 12. –16.7. a 16. –20.8.

Detaily: Vhodné pro úplné začáteč-
níky i pokročilé hráče ve věku 6 až 
18 let. Kempy pod vedením profe- 
sionálních trenérů z Golfové akade-
mie Tomáše Daula. 
Kontakty: 725 036 222, 
daul@golfdobrouc.cz

GRABŠTEJN

Termíny: 19.–25. 7. a 23.–29. 8.
Detaily: Věk 6–18 let, bez rozdí-

lu výkonnosti. Denně 8.00–16.00 
všestranné tréninky pro začátečníky 
i pokročilé, technika, taktika i pravi-
dla, videoanalýza švihu, hra na hřišti 
s parem 72, závěrečný turnaj. Stravo-
vání a nápoje zajištěny po celý den. 
Cena: 5150 Kč (sleva 30 % pro děti  
z tréninkových skupin).
Přihlášky: Jan Martiník (trenér golfu 
III. třídy) telefon 608 434 222, 
e-mail j.r.martinik@seznam.cz

GREENSGATE

Termíny: 5.–9. 7., 12.–16. 7., 19.–23. 7.,
2.–6. 8.,16.–20. 8., 23.–27. 8.

Detaily: Denně 9.00-16.00 pro 
všechny výkonnostní úrovně, též 
možno absolvovat jen dopolední 
nebo odpolední blok. Hra na akade-
mii par 3 i na mistrovském hřišti, tré-
ninky, pravidla, etiketa, noční turnaj. 
Vše pod vedením profesionálních 

trenérů. Novinkou jsou pravidelné 
kondiční bloky. Celodenní pitný re-
žim, 2x svačina, oběd. Letos poprvé 
kempy pořádá Regionální golfová 
akademie Plzeňského kraje. 
Více na www.rgapk.cz

GROSSHOF

Termín: 2.–6. 8.

Detaily: pro děti 6–15 let od začá-
tečníků dál, denně 8.00–16.00, cena 
za den 598 Kč. V ceně strava, pití, 
trenér, vstupy na hřiště, zapůjčení 
vybavení. S sebou sportovní obleče-
ní a obuv, plavky, ručník a opalovací 
krém. 
www.grosshof.cz

HLUBOKÁ

Termín: 16.–18. 7.

Typ: pobytový

Detaily: Věk 6–15 let, pro všechny 
včetně začátečníků. Příjezd pátek do 
18.00, odjezd neděle 15.00–16.00. 
Program: výuka s trenéry, hry, do-
provodný program, adrenalin park, 
stezka odvahy, ubytování ve stanech 
na hřišti u klubovny. V ceně 2500 Kč 
snídaně, oběd, svačina a večeře  
v klubové restauraci, vstupy na hři-
ště, zapůjčení vybavení, tréninkové 
míče, doprovodný program.
Kontakt: telefon 776 826 376, 
e-mail: recepce@golfhluboka.cz.

Zážitky z golfových kempů jsou na celý život
Foto: GC Barbora

TRAVNÍ SMĚSI
A HNOJIVA

TRAVNÍ SMĚSI
A HNOJIVA

www.gardenboom.comwww.gardenboom.com

29.6. - 2.7.2021 v Beroun Golf Clubu

Otevřená registrace pro jednotlivce. 

Jedinečná příležitost prezentace pro firmy.

www.beroungolfweek.cz
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HOSTIVAŘ

Termíny: pro děti 5–10 let 5.–9. 7.; 
12.–16. 7.; 19.–23. 7.; 2.–6. 8.; 9.–13. 8.; 
16.–20. 8. a 23.–27. 8. Děti 10–15 let, 
trenér David Šipla: 5.–9. 7.; 26.–30. 7.; 
2.–6. 8.; 16.–20. 8. a 23.–27. 8. Trenér 
Roman Chudoba: 12.–16. 7.; 26.–30. 7.; 
2.–6. 8.; a 16.–20. 8. Trenér Martin 
Měch: 12.–16. 7. a 9.–13. 8.

Detaily: Vždy 9.30–16.00. V ceně 
oběd a pitný režim, vstup na driving 
range, cvičné greeny, akademii nebo 
do indooru, dohled asistentů. Cena 
pro mladší kategorii 4590 Kč, pro 
starší 6490 Kč, pro členy sleva 10 %. 
Rezervace: kurzy@golfhostivar.cz

KASKÁDA

Termíny: příměstský 19.–23. 7.; 2.–6. 8. 
a 16.–20. 8., pobytový 26.–30. 7.  
a 9.–13. 8.

Detaily: tři příměstské kempy pro 
děti 4–14 let s minimálně půlroční 
zkušeností s golfem. Program vždy 
8.30–16.00, výuka golfu včetně her 
na hřišti. Stravování svačina, oběd, 
svačina, pitný režim. První pobytový 
kemp vhodný i pro začátečníky, dru-
hý pobytový pro HCP pod 30. Cena: 
5500 Kč příměstský, 10 500 Kč po-
bytový (ubytování v hotelu Kaskáda, 
plná penze). 
Kontakt: tomas.kroupa@tmr.sk, 
telefon 734 418 880.

LIPINY

Termíny: 12.–16. 7., 19.–23. 7., 2.–6. 8., 
9.–13. 8.

Detaily: Cena 2500 Kč. Zapůjčení 
vybavení, strava a pitný režim.

OSTRAVICE

Termín: 2.–6. 8.

Detaily: Program od 8.30 do 16.00. 
Příprava s trenéry, výuka pravidel  
a etikety, hra na hřišti (podmínkou 
pro účast je schopnost již hrát sa-
mostatně), další sportovní aktivity  
a zábava. Zajištěn vždy oběd, 2x sva-
čina, pitný režim. Cena pro členy klu-
bu 3700 Kč, nečleny 5200 Kč.
Kontakt: telefon 605 881 035, 
e-mail: jindrich.byrtus@centrum.cz

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Termíny: 19.–23. 7. a 16.–20. 8.
Detaily: výuka pro děti 8–15 let for-
mou hry. Denně vstup na driving, 
cvičné míče k dispozici, 5x neome- 
zené denní fee na hřiště Jezera, stra-
va: svačina, oběd a svačina, pitný 
režim. Zábavný program, soutěže  
a hry. Cena 2800 Kč členové,  
3000 Kč nečlenové. 
Kontaktní e-mail info@golf-jezera.cz

OSYČINA

Termín: 2.–6. 8.

Detaily: pro děti od 5 do 14 let pod 
vedením Martina Diana letos v pirát-
ském stylu. 
Kontakt na www.gko.cz

PANORAMA KÁCOV

Termíny: 
5.–9. 7.; 26.–30. 7. a 23.–27. 8.

Detaily: Sportovní kempy se zamě-
řením na golf. Dále tenis, beach vo-
lejbal, cyklistika, atletika, poznávání 
řeky Sázavy na raftech a další aktivi-
ty v přírodě. Cena 3950 Kč obsahuje 
celodenní stravu a pití, profesionální 
vedení všech aktivit, zapůjčení vý-
bavy, turnaj o ceny. 
Kontakt: info@golfpanorama.cz 
nebo 602 203 203.

PARK GOLF HK

Termíny:
5.–9. 7.; 26.–30. 7. a 23.–27. 8.

Detaily: Věk 6–15 let, i pro začáteč-
níky. Program 8.00–16.00. Golfové 
tréninky, výuka pravidel a etikety, 
hra na hřišti, celodenní stravová-
ní a pitný režim, lekce angličtiny, 
další sporty, společenské hry, zá-
věrečný turnaj. Cena 3490 Kč člen,  
4190 nečlen. K online platbě dárek.
Kontakt: tereza.spalovska@parkgolf.cz

PRAHA MOTOL

Termíny: 19.–23. 7.; 26.–30. 7.; 2.–6. 8.; 
9–13. 8. a 16.–20. 8.

Detaily: Pro hráče všech výkon-
nostních úrovní ve věku 5–18 let. 
Denně 9.00–17.00. Možnost získat 
oprávnění pro hru na hřišti, zdarma 
zapůjčení holí. Program: rozcvička 
se zaměřením na golf, trénink krát-
ká hra, svačina, trénink železa, dřeva  
a driveru, oběd, nácvik herních si-
tuací, pravidla, svačina, denní hra  
9 jamek, závěrečný den minitur-
naj na úpravu handicapu. V ceně 
2x svačina, oběd, pitný režim, pro-
gram s trenéry, vstup na hřiště, ne-
omezený počet tréninkových míčů. 
Cena: pro členy TCM a členy GCP  
5300 Kč, nečlenové 5700 Kč. Přihláš-
ky s uvedením termínu, věku a golfo-
vých zkušeností (hcp) na tcm@gcp.cz, 
kontaktní telefon 702 088 313 Ka-
teřina Horáková. Uzávěrka přihlášek  

12. 6., při naplnění kapacity rozhodu-
je datum zaslání.

RADÍKOV

Termíny: 19.–23. 7. a 9.–13. 8.

Detaily: Pro děti 5–16 let od začá-
tečníků po pokročilé. Denní program 
od 8.00 do 17.00 zahrnuje golf, jízdu 
na koních, rybaření, táboráky. Cena 
3200 Kč obsahuje celodenní stravu, 
nápoje, zapojení trenérů, pedago-
gický dozor, zapůjčení výbavy, kaž-
dodenní vyhodnocení soutěží, závě-
rečný turnaj o ceny. 
Kontakt: 
e-mail golfradikov@seznam.cz 
a telefon 732 779 664.

TĚŠETICE

Termíny: 12.–16. 7. a 2.–6. 8.

Detaily: pro děti 7 až 15 let denně 
8.30–16.00. Cena 2500 Kč zahrnuje 
obědy a pití, golfový trénink, další 
sporty a hry, závěrečný turnaj. Vyba-
vení možno zapůjčit. S sebou nutno 
vzít svačiny na celý den a jízdní kolo 
na výlety. Přihlášky do konce června 
na www.golf-ares.cz

YARD PŘEDBOJ

Termíny: 
12.–16. 7.; 2.–6. 8. a 23.–27. 8.

Detaily: Pro děti od 6 let denně 
9.00–16.30. Kromě výuky golfu  
a hry na hřišti probíhají negolfové 
aktivity a soutěže. Zajištěno stravo-
vání (oběd a svačiny) a pitný režim. 
Cena: 4990 Kč, pro děti členů klubu 
YRGC sleva 10 %. Zapůjčení setu 
holí na celý týden za 300 Kč. Přihláš-
ky na www.yardresort.com, kontakt 
golf@yardresort.com nebo telefon 
725 847 963.

ZLONÍN

Termín: 23.–27. 8.

Detaily: kromě golfu řada dalších 
aktivit, venkovní hry, opékání buřtů, 
výlet za zmrzlinou. Cena 3300 Kč, 
pro členy GCZLO 3000 Kč. Další in-
formace na www.golfzlonin.cz/deti

GN

Pozdrav spokojených účastníků kempu z České Lípy
Foto: GR Česká Lípa

Desatero dětí pro rodiče, kteří dělají kouče a kedíky
1. Fanděte nám a podporujte nejen 
nás, ale i spoluhráče.

2. Golf je hra a ne boj. Užívejme si 
možnost být spolu. Víte, že golfová 
pravidla neznají termín soupeř, ale 
jen spoluhráč?

3. Oceňte každý záblesk zlepšujících 
se dovedností, ale hlavně naši snahu. 
Po kole nás obejměte, když se nám 
dařilo, ale ještě pevněji, když se nám 
nedařilo.

4. Nenadávejte, nedělejte obličeje  
a gesta. Nevzdychejte a nedávejte na-
jevo své zklamání či stres. Vytvoříte 
na nás tlak, který našemu výkonu jen 
uškodí.

5. Neraďte nám konkrétní řešení her-
ních situací. Navádějte nás k nim ve 
vhodnou dobu a vhodným způsobem.

6. Respektujte naše spoluhráče, jejich 
rodiče a tým.

7. Cílem je radost ze hry a kvalitní skó-
re. Umístění hráče závisí i na tom, jak 
se dařilo ostatním, a to nelze ovlivnit. 
Nikdo nevyhrává každý týden.

8. Nechtějte výhru za každou cenu. 
Vztah dětí a rodičů je v životě to nej-
důležitější.

9. Pokud děláme stále stejnou chybu, 
uvědomte si, od koho máme geny  
a výchovu.

10. Tím vším nám pomáháte, aby-
chom se my děti zlepšovaly a cho-
dily na golf rády.

Dětská prosba na závěr:
Prosíme vás, rodiče, dodržujte tato 

pravidla. Připravíte pro nás i sebe 
příjemnější a zábavnější golfové 
prostředí. Pokud nejste schopni 
tato pravidla dodržovat, zapracujte 
na svém porozumění golfu, sportov-
nímu výkonu a psychice dítěte. Po-

kud se neorientujete, nejste našimi 
opravdovými fanoušky ani mentory. 
Prosíme vás, staňte se jimi. Potřebu-
jeme vás, jste našimi vzory.

Zdroj: PGAC
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www.zluva.cz

První veřejné hřiště otevřelo přímo v Ostravě
Golf Park Lhotka, to je nejen šest 
jamek pro začátečníky. Ostravský 
areál po pěti letech od slavnostního 
otevření uvádí do provozu své nové 
veřejné hřiště se šesti jamkami. Pří-
mo ve městě.
 Navíc byl založen Golf Klub Lhot-
ka, loni registrovaný u České golfo-
vé federace. Zájemci o golf se mo-
hou těšit především na šest jamek 
par 3 o délce 70 až 100 metrů. K dis-
pozici jsou driving range s délkou  
250 metrů, driving range pro střed-
ní hru, dva putting greeny, chipping 
green a cvičný bunker.
 Jistě zaujme i stávající osmnác-
tijamkové hřiště pro adventure golf  
a stylová restaurace s terasou. Kdo-
koli tu může hrát bez osvědčení  
o způsobilosti ke hře (zelené kar-
ty), ale certifikát lze získat s pomocí 
zdejších trenérů. K tomu je ve Lhotce 
už čtvrtým rokem dětská akademie.
 „Otevíráme sice jen šestijam-
kovou akademii, ale je to první 
místo v Ostravě, kde si lidé mohou 
zahrát skutečný golf,“ řekl pro De-
ník zakladatel hřiště Petr Konečný. 
Zdejší areál před pěti lety vydupal 
ze země a loni v říjnu sledoval, jak 
téměř dokončené jamky atakuje po-
vodeň řeky Odry.
 „Areál je vhodný pro lidi, kte-
ří si přijdou zahrát po práci nebo 
při výletě na kole. Je otevřený pro 
všechny,“ dodává Petr Konečný  
a upozorňuje, že zájemci o golf za-
platí celodenní vstupné. Je tedy 
jedno, kolik zde stráví hrou času.

 Členové nově vzniklého Golf 
klubu Lhotka platí 1500 korun roč-
ně. V ceně mají vstup na tréninko-
vé plochy a hřiště. Služby golfové 
akademie využívá zhruba 70 dětí 

všech věkových kategorií. Na webo-
vých stránkách areálu najdete také 
text s titulkem Naše poslání: „Prio- 
ritou je naplnění myšlenky o pří-
stupnosti golfu široké veřejnosti. 

Bez nutnosti klubových registra-
cí, pořizování nákladné výbavy, 
dodržování dress code. Pilně pra-
cujeme na trvale nízké náklado-
vosti prvních krůčků v golfu. Pro 

obyvatele Ostravy a okolí i návštěv-
níky města jsme na dosah ruky, jen  
10 minut cesty autem z centra či  
15 minut městskou hromadnou do-
pravou.“             -ae-

4x foto: GPL

Jak na špičkový 
anglický trávník?

Luxusní zahradní trávníky, golfová 
hřiště a další extrémně namáhané 
plochy jsou sečeny výhradně vře-
tenovými sekačkami, které zaručí 
perfektní střih i čistý finiš a vytvá-
řejí charakteristické pruhy.
 Dokonalý anglický trávník vám 
pomohou udržovat vřetenové se-
kačky Allett. Tradiční anglická 
značka patří již přes padesát let ke 
špičce na sportovních trávnících  
a okrasných zahradách. Sekačky 
mají ponejvíc benzinové motory, 
ale do popředí se stále více posou-
vají modely s tichým a úsporným 
AKU pohonem.
 Zatímco rotační sekačka trávu 
seká, a to doslova, vřetenová se-
kačka ji ustřihne jako nůžky. Tím 
se výrazně méně roztřepí travní 
stéblo a trávník tak mnohem rych-
leji regeneruje. Zároveň se výrazně 
snižuje riziko travních chorob a de-
fektů.
 Vřetenové sekačky Allett jsou 
osazeny předním a zadním válcem. 
Trávník je po ustřižení ihned válco-
ván a tvoří se silné, jasné a dlouho 
rozeznatelné pruhy, dobře známé  
z golfových i fotbalových hřišť.
 Většinu typů vřetenových se-
kaček Allett pro zahrady lze jed-

noduše doplnit o unikátní systém 
výměnných kazet. Stroj se tak sta-
ne univerzálním pomocníkem. Pro-
česávací, vertikutační, aerifikační 
a protiplsťová kazeta společně  
s kazetou s čisticím kartáčem jsou 
při pravidelném používání zárukou 
kompletní a té nejlepší péče o tráv-
ník na zahradě.
 Sekačky Allett udržují dokonalý 
anglický trávník v královském Buc-
kinghamském paláci, v kriketových 
svatostáncích Edgbaston či Lords  
a na mnoha stadionech Premier Lea- 
gue včetně Manchester United. Na 
poslední mistrovství světa ve fotba-
le dodal Allett více než 180 strojů!  
V Česku stroje Allett používají na-
příklad AC Sparta Praha a FC Viktoria 
Plzeň. Mimoto je s nimi spokojena  
i spousta dalších zákazníků. Přidej-
te se k nim i vy!
 Výhradním dovozcem vřete-
nových sekaček značky Allett pro 
český trh je společnost ITTEC, která 
má více než dvacet let zkušeností 
s profesionální péčí od golfových 
trávníků až po zahrady rodinných 
domů. Sekačky Allett je možné za-
koupit přímo u dovozce nebo v síti 
autorizovaných prodejců.              PR

www.allett.cz
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www.golfpodebrady.cz

Odehrajte u nás letos 
pět her a šestou máte

ZDARMA

4x foto: GPL

Dolní Dobrouč

Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
Dětské kursy

Jarní dětské kursy na GR Black Bridge.

Děti od 7 let 1× týdně 85 minut celkem 3000 Kč.

Děti od 7 let 2× týdně 85 minut celkem 6000 Kč.

Golfová školička (děti 5–6 let) 1× týdně 55 mi-
nut celkem 2000 Kč.

Přípravka Junior Group (bez kondičního trénin-
ku) 2× týdně trénink ve skupině 2–3 dětí 85 mi-
nut celkem 6720 Kč.

Jednotná cena pro členy i nečleny zahrnuje  
i členství v klubu Black Bridge se všemi výhoda- 
mi. Lekce i školička probíhají na drivingu. Rodi-
če mohou souběžně s kursem dítěte navštěvo-
vat také kursy pro dospělé, individuální i sku-
pinové lekce s trenérem. Přihlášky a detaily na  
www.grcm.cz

1

Tréninky
Golf Mstětice nabízí dámské skupinové trénin-
ky vždy v pondělí, středu a čtvrtek 18.00–19.30, 
cena za lekci 400 Kč. Vede profesionální tre-
nérka Hana Neubauerová. Dětské tréninky pon-
dělí až čtvrtek 16.50–18.00, kondiční cvičení  
18.00–19.00.

Golf Český Krumlov ve Svachově Lhotce otevřel 
úterní dopolední tréninky. Ženy 10.00–11.30, 
děti a junioři 16.00–17.15 a 17.30–18.45.

2 Výhodné fee
Příležitost, jak strávit celý den na golfu. Celodenní fee 
o víkendech na třetí devítce GR Karlštejn za 900 Kč. 
Rezervace na telefonu 602 248 424. 
Jarní cena fee na Cihelnách: 18 jamek za 890 Kč.

6

Přidané jamky
Poděbrady otevřely lesní jamky, takže se hraje par 71. 
Na lesních jamkách a na „tůni“ (jamka č. 14) byly polože-
ny nové travní koberce. V této konfiguraci se bude hrát 
osmnáctka až do otevření nových, nyní dokončovaných 
jamek, takže je tu poslední možnost užít si ty původní 
Poděbrady. K tomu akce 5+1 (za 5 odehraných her jedna 
hra zdarma).

8Nové hřiště
Golf Dobrouč čeká první kompletní sezona. Na hřišti byla vyčištěna 
většina remízků okolo fairwayí a greenů, což zrychlí hru. Doplněn byl 
orientační systém stejně jako nové značení pohybu elektrických vo-
zíků, kterých bude letos k dispozici dvacet. V klubovně vznikla část 
s pohodlným sezením. Novinkou bude i možnost rezervací hracích 
časů prostřednictvím aplikace TeeTime. Tréninkový systém pro děti 
řídí akademie Tomáše Dala.

7

Setkání pro děti
Golf Resort Lipiny pořádá setkání pro 
děti, které golf pravidelně nehrají a ne-
mají ani handicap. Zatrénují si na driving 
range a odehrají 9jamkový turnaj na ve-
řejném hřišti. Seznámí se s vrstevníky, 
zasoutěží si o ceny na vzduchu bez počí-
tačů a užijí sobotní dopoledne.

Termíny: 12. 6.; 26. 6.; 10. 7.; 31. 7.; 21. 8.; 
11. 9. a 25. 9. Finále se uskuteční 9. října 
v rámci turnaje Lipiny Cup 2021.

Setkání se může zúčastnit každý junior od 
7 do 15 let, který byl v minulosti na Lipi-
nách zaškolený do golfu. Poplatek za do-
poledne je 210 Kč a obsahuje cvičné míče, 
poplatek za hru a startovné na turnaj.

Přihlášky na 725 044 292 nebo 
info@golflipiny.cz

5

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

Tábory v Praze
Příměstské tábory pořádá Český golfový klub na 
Císařské louce v Praze 5. Výuka golfu pro děti 
s profesionálním trenérem PGAC Bohumilem 
Křivdou. Týdenní golfový i negolfový program 
plný zábavy. Termíny: 19.–23. 7. a 16.–20. 8. In-
formace a přihlášky na vladikova@cgk.cz

3

Otevřená tour

Série otevřených turnajů Sport & Leisure Acti-
vity Golf Tour

27. 5 Slapy

28. 5. Konopiště

9. 6. Ypsilon

15. 7. Mariánské Lázně

16. 7.  Karlovy Vary

1. 8.  Pyšely

12. 8.  Panorama Kácov

23. 9.  Greensgate 

Přihlášky a informace na sachova@agencysl.cz

4

1 2a

2b

5

6b

4c

4d
4e

4f
4g4h

4a4b
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Golf Sever: Výhodná hra na čtyřech hřištích

ITV TOUR 2021

VÍŤAZ
HCP 0-15

VÍŤAZ
HCP 15-25

NED

NED

NED

ŠTV

ŠTV

NED

NED

NED

NED

ŠTV

ŠTV

NED

ITV - individuálne testovanie výkonnosti

WAGC
WORLD FINAL
WAGC
WORLD FINAL

2021 Cancun
Mexiko

16. - 23.
októbra

jún
2022AGWC

WORLD FINAL
AGWC

WORLD FINAL
2022 Heritage Resort

Mauricius

Osmnáctijamková hřiště na severu 
Čech jsou spojena v nabídce Golf 
Sever pro místní golfisty i návštěv-
níky regionu. Dává jim možnost hrát 
na čtyřech hřištích za výhodných 
podmínek. Golfový pass umožňu-
je výhodný nákup fee se slevou 
až 30 % z ceny, pro řádné členy 
všech klubů partnerských hřišť 
reciprocitu ve výši 30 % z pulto-
vých cen a také programy na pod-
poru začínajících hráčů „Kamarád“  
a „Jdu na golf“. Cílem je přivést ke 
hře co nejvíc obyvatel severočeské-
ho regionu i jeho návštěvníků.

1. Jaké výhody přináší projekt 
Golf Sever?

2. Na co se mohou návštěvníci  
u vás letos těšit?

ČESKÁ LÍPA
Ivan Solfronk
1. Projekt má dva hlavní směry. Ten 
první je určen členům našich hřišť, 
tedy převážně golfistům Liberecké-
ho kraje, druhý je zaměřen na ostat-
ní hráče. Máme pocit, že hráči stále 
více hrají na domovských hřištích,  
a je potřeba udělat něco pro to, aby 
opět začali za hrou cestovat. Hřiště 
jsou od sebe vzdálena do půl ho-
diny jízdy autem a hráči v regionu 
se navzájem znají. Mohou si všude 
zahrát za výhodných podmínek. Za 
dobu fungování Golfu Sever po-
zorujeme nárůst počtu těchto her, 
hráči rádi využijí nabízených výhod 
a více navštěvují naše hřiště. Příno-
sem je i společné úsilí při vychová-
vání nových golfistů. Druhý směr, 
zaměřený na ostatní hráče, byl 
loni výrazně poznamenán restrik-
cemi. Zahraniční golfisté z regionu  
v podstatě zmizeli a ani domácí ne-
měli moc možností cestovat za gol-
fem. Těžko přesvědčit někoho, aby 
jel přes půl země, hrál 4,5 hodiny  

a musel zase zpátky, když mu nemů-
žete nabídnout ani večeři, o sprše 
či přespání nemluvě. Vyčkáváme, 
až budeme vědět, kdy se všechna 
opatření uvolní.

2. Po pěti letech od otevření považu-
jeme resort v České Lípě za doladěný 
a dokončený. V zimě jsme vybudo-
vali další velký rybník k zadržování 
vody v okolí jamek 4 a 5 a máme zá-
sobu vody na dvě sezony pro 100 % 
závlahy hřiště. Můžeme se tak zamě-
řit na dokonalou přípravu ploch bez 
ohledu na suché počasí. A pak jsou 
tu tradiční přednosti hřiště jako nu-
lové civilizační ruchy, krásná příroda 
a výhledy na Ještěd, Ralsko, Sloup, 
Kokořínsko a Lužické hory.

LIBEREC MACHNÍN
Vladimír Zapotil
1. Golf Sever jsme před lety zalo-
žili hlavně jako společný produkt 
severočeských hřišť. Přináší výho-
dy členům našich klubových hřišť  
a zajímavou cenovou politikou láká 
hráče i z jiných koutů Česka. V Li-
bereckém kraji máme golfistům co 
nabídnout. Určitě stojí zato si přijet 
vyzkoušet naše hřiště.

2. Naše hřiště v Machníně se upra-
vuje a zlepšuje každou sezonu. 
Snažíme se jeho kvalitou i zázemím 
vždy posouvat o stupínek výš. Tra-
dičně sázíme na klubovou atmosfé-
ru, dobrou kuchyni i spoustu klubo-
vých turnajů a akcí. Pro neliberecké 

návštěvníky je jistě zážitkem vý-
hled prakticky z každé jamky na do-
minantu Liberce – Ještěd.

MALEVIL
Igor Cetl
1. Díky projektu k nám může zavítat 
více hráčů. Za prvé těch, kteří využi-
jí výhodného Golf-passu a za druhé 
také členů spolupracujících klubů, 
cestujících mezi hřišti díky part-
nerské slevě a společné tour. Hřiště 
také sdílejí know-how a společně se 
snaží o rozvoj golfu v regionu.

2. Hráči se mohou opět těšit na 
krásnou přírodu, zajímavé jamky, 
typickou příjemnou atmosféru a zá-
zemí jednoho z největších českých 

resortů s mnoha dalšími aktivitami. 
Usilovně pracujeme na dalším zkva-
litňování hracích ploch. Novinkou je 
pořádání celoroční Malevil Tour, slo-
žené z dvanácti turnajů s různými 
formáty. Klub získal status Tréninko-
vého centra mládeže a bude nadále 
vylepšovat podmínky pro trénink  
a hru dětí. Rozšířili jsme vozový 
park o další nové elektrické buggy 
a dostavíme elektrický ohradník ko-
lem druhé devítky.

YPSILON LIBEREC
Martin Trita
1. Letní měsíce vybízejí vyrazit na 
golf. Golfová turistika bude letos na 
vzestupu. Jedinečnost spolupráce 
nejlepších hřišť na severu Čech je 
jakousi podanou rukou všem, kteří 
chtějí cestovat za kvalitním golfem 
a prožitky. Golf Sever je důkazem, 
že hřiště si nemusejí konkurovat, 
ale společně dokážou nabídnout 
velmi výhodné podmínky pro páry, 
rodiny i skupiny nadšenců z celé 
republiky i příhraničí. Podhůří Jizer-
ských hor na Ypsilonce, výhledy na 
Ještěd ze všech resortů i malebnost 
Lužických hor jsou zárukou krásné-
ho prostředí na hřištích. K tomu je 
tu vysoký standard služeb i hracích 
ploch.

2. Na velmi vysoký standard, který 
Ypsilonka nabízí dlouhodobě. Pa-
tří mezi nejlepší a nejoblíbenější 
resorty. Zasazení hřiště v krásné 
přírodě, oproštěné od civilizačních 
ruchů přináší zážitek, za kterým do-
poručujeme vyrazit ze všech kou-
tů Česka i Evropy. Přispívá k tomu 
také netradiční, velmi oceňované 
ubytování v deseti obytných lodích 
na vodě mezi jamkami 9, 10 a 11,  
s celkovou kapacitou 40 lůžek. Kdo 
nebydlel v hausbótu na Ypsilonce, 
nebyl v severních Čechách.          GN

Česká Lípa Machnín

Malevil Ypsilon Liberec

Jak oživit zatěžovanou trávu
G olf Resort Česká Lípa instalo-

val nejmodernější regenerač-
ní systém extrémně zatěžovaných 
travnatých ploch.
 Při údržbě českolipského hřiště 
představuje usměrňování pohybu 
hráčů v kritických místech trvalý 
problém.
 „Hřiště je vybudováno v těžké 
jílovité půdě. Abychom zachovali 
nejvyšší kvalitu travnatých ploch  

v okolí greenů, což hráči právem vy-
žadují, musíme omezit průjezd gol-
fových vozíků a bugin mezi gree-
ny,“ říká spolumajitel resortu Ivan 
Solfronk. „Pokud projede denně sto 
hráčů koridorem širokým tři met-
ry, další týden se už hraje v těchto 
místech z vyšlapané cesty. Běžná 
regenerace zabere několik měsí-
ců, obrovské množství lidské práce  
a další výrazné omezení hry.“
 Klub zkoušel informační leták na 
recepci, zákaz průjezdu v místních 
pravidlech a cedulky s touto infor-
mací do každého průchodu. Nic ale 
nefungovalo.
 „Nakonec jsme na radu rakous-
ké poradenské společnost Grünes 
Gras instalovali automatický rege-
nerační systém z Jižní Koreje, kde 
mají s extrémní zátěží travnatých 
ploch dlouholeté zkušenosti,“ vy-
světluje Ivan Solfronk.
 Systém automaticky detekuje 
průjezd vozíku nebo buginy pomocí 
indukčních okruhů, zabudovaných 
do trávníku v okolí greenu, a oka-

mžitě spustí regenerační proces. 
Krátce zalije problematické místo, 
přidá do zálivky kapalnou výživu  
a celou plochu zalije ještě asi dva-
krát. Množství vody a výživy je 
dávkováno podle aktuální vlhkosti 
půdy, venkovní teploty a potřeby 
chemických prvků pro trávník. Sys-
tém je maximálně šetrný k přírodě.
 Podle rozsahu zasažené plochy 
jde o cyklus trvající zhruba 5 až  
8 minut. Dokončí se tedy vždy ještě 
před hrou další skupiny.
 „Zprvu jsme se obávali negativ-
ních reakcí. Při probíhajícím pro-
cesu nemusí být puttování zcela 
komfortní. Mohou také nastat drob-
né kožní problémy vlivem přidané 
travní výživy. Naši partneři nás ale 
přesvědčili, že výsledná bezchybná 
kvalita ploch převáží nad negativy 
a že to hráči ocení,“ dodává Ivan 
Solfronk. „Podle předběžné kalku-
lace by se investice měla vrátit asi 
za 25 let. Věříme však, že bezchyb-
né okolí greenů k nám přivede další 
hráče a že tato doba se zkrátí.“     PR

Výhodný Sever
Golfový pass Golf Sever umožňuje nákup fee se slevou až 30 % z ceny, 
pro řádné členy všech klubů partnerských hřišť vzájemnou reciprocitu 
ve výši 30 % z pultových cen a programy Kamarád a Dny otevřených 
dveří na podporu začínajících hráčů. Při nákupu nejméně tří fee z na-
bídky čtyř severočeských hřišť získá hráč možnost nákupu fee za ceny 
„Gold“ a další možnost dokoupit fee na všech partnerských hřištích za 
cenu „Silver“.

Hřiště GOLD  SILVER
Machnín  550 Kč 600 Kč
Malevil  650 Kč  700 Kč
Česká Lípa  750 Kč  850 Kč
Ypsilon  850 Kč  950 Kč

www.golfsever.cz

NE S VOZÍKEM
MEZI GREEN  

A PŘEKÁŽKU

Ilustrace: GR Česká Lípa
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Naše adresa: SKORKOVSKÁ 1511 
198 00  PRAHA 14 ČERNÝ MOST

 SEZÓNA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Vše pro tvůj golf

25.749,-
ROGUE ŽELEZA
DÁMSKÁ  5-SW
PÁNSKÁ  reg. 5-SW
PÁNSKÁ light 5-SW 16.749,-
ROGUE DRIVER 
DÁMSKÝ/PÁNSKÝ   12.449,-   8.499,-   
   
ROGUE FERVEJOVÉ DŘEVO
DÁMSKÉ/PÁNSKÉ 7.699 ,- 4.999,-
    
ROGUE HYBRID
DÁMSKÝ/PÁNSKÝ  6.399,- 3.799,-
      
  

59

611

M

300 m od Makra

na ploše větší než 700 m

ČERNÝ MOST

Seriál

Málokde funguje pravidlo  
o tom, že hlava rozhoduje, tak 
silně a s takovou pravidelnos-
tí, jako při hře golfu.

Jiří Kastner

Od roku 1999 se profesně zabývám 
mentálním tréninkem, psychickou 
odolností a prací s emocemi lidí 
nejrůznějších oborů, věku i pohla-
ví. Všem bez rozdílu pohlaví, věku, 
vzdělání, odbornosti nebo životní-
ho stylu ordinuji hru golfu.
 Neexistuje snad totiž lepší způ-
sob, jak si vyzkoušet závislost fyzic-
kého a mentálního výkonu na naší 
psychice, náladě a myšlenkách, než 
je hra golfu.
 Golf je plný jednoduchých pra-
videl, jak s psychikou při hře pra-
covat: Na nic nemysli a soustřeď se. 
Buď víc v klidu! Od teď začnu hrát 
pořádně. Stačí hrát dlouhou rovnou! 
Nic to nechce, jen hrát lehce. Neber 
to tak vážně!
 Stejně jako profesionálové růz-
ných profesí či vrcholoví sportovci, 
tak i my, nadšení hráči golfu, potře-
bujeme pro svůj optimální výkon 
mít srovnané myšlenky a klidnou 
hlavu. Technika pro uspořádání 
myšlenek a zklidnění hlavy, kterou 
vám chci nabídnout, má název ky-
blík neboli kýbl.
 Princip této techniky se do světa 
psychologie dostal z fyziky.
 1. Do desetilitrového kbelíku se 
více než 10 litrů vody za standard-
ních podmínek nevejde.

Hlava rozhoduje aneb Mentální poradna

 2. Naše hlava funguje na po-
dobném principu jako kýbl. Má své 
limitní a naší osobní kapacitou ome-
zené možnosti v tom, kolik myšle-
nek dokáže udržet v jeden okamžik.
 3. Pokud si cíleně a záměrně 

zaplníme hlavu správnými myšlen-
kami, pak je logické, že na základě 
výše uvedeného se do ní další, ne-
chtěné myšlenky prostě nevejdou.
 Příklady nechtěných myšlenek: 
Dnes už konečně musím! Bacha, 

je tam voda. Nesmím to zatáhnout 
doprava. Neměl jsem na tuhle ránu 
vzít jinou hůl? Touhle ranou musím 
zachránit tu předchozí!
 Před každým švihem si tedy 
zkontrolujte svůj mentální kýbl  

a vytlačte nežádoucí myšlenky jiný-
mi. Stejně jako se doporučuje před 
každým švihem pro ideální uvol-
nění celé tělo na pár vteřin zatnout  
a v následujícím uvolnění provést 
švih, tak se naučte vylévat a správ-
nými myšlenkami zaplavovat svou 
hlavu – kýbl – před každou ranou.
 Každý hráč má vlastní způsob, 
jak si během mentální přípravy 
před turnajem, při mentální rozcvič-
ce před hrou a v rámci rituálu před 
každou ranou vylévá svůj golfový 
kýbl.
 Doporučení zní: Naučte se zapla-
vit si hlavu správnými myšlenkami 
tak silně, že se do vašeho golfového 
kýblu nevejde ani jedna myšlenka 
na pracovní starosti, rodinné po-
vinnosti, vztahové neshody, finanč-
ní tlaky nebo jiné trable. Patří sem  
i nejistota o vlastním golfovém ta-
lentu.
 Buďte přesvědčeni o své připra-
venosti. Nechte se zaplavit emoce-
mi radosti, že stojíte na golfovém 
hřišti, a zaplňte si svou hlavu my-
šlenkami na krásu golfu i vaší hry! 
Pokud se naučíte uchránit svůj kýbl 
od nežádoucích myšlenek a zaplní-
te si ho „klidnou vodou“, bude váš 
lepší švih častější.
 Pokud znáte typické „nechtě-
né myšlenky”, které nám zaručeně 
dokážou zaneřádit kýbl, rozhodit 
hlavu, pošlete mi je do mého archi-
vu. Děkuji. Přeji hezkou hru a klidný 
kýbl. 

jiri.kastner@kasty.cz

www.HLAVA-ROZHODUJE.cz

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Tipy

Hry na mobilu 
Pokud se zrovna nedostane-
te na hřiště, netřeba zoufat. 
Tady jsou tipy na hraní golfu 
ve vašem mobilu.

GOLF IMPACT
Zdarma ke stažení na App Store  
i Google Play. Golf v New Yorku  
i v Paříži, na Maledivách či na Fidži. 
Do hry se přidává faktor počasí, vítr, 
déšť, mlha. Příjemné ovládání i dob-
ře působící grafika. Vývojáři slibují 
dlouhodobou podporu i nejrůznější 
herní přídavky v budoucnosti.

DINKIGOLF
Vývojář A To Play vydal na Google 
Play 2D minigolfovou hru, ve které 
je třeba se vyhnout nejrůznějším 
překážkám. K dispozici jsou dva 
herní módy: kampaň a nekonečný. 
Můžete odemykat nové schopnos-
ti a do budoucna očekávat několik 
upgradů.

GOLF STRIKE
Na displejích zařízení se systémem 
iOS nabízí hra spoustu scenerií, 
možnost utkat se s pěti dalšími hrá-
či, snadné ovládání i lákavé odmě-
ny. Hráč může vylepšovat golfovou 
výstroj i výzbroj a přidávat se do 
různých turnajů.            GN

ZDARMA vám dodáme  
stojánek na Golfové noviny.  

info@golfovenoviny.cz

Jen jednou dostat šanci

Ř idič kropicího vozu, taxíkář, 
redaktor, producent, manažer 

rockových skupin, významný advo-
kát, talentovaný textař, a především 
vášnivý golfista. Tím vším byl a je 
Ladislav Vostárek, který koncem 
dubna oslavil 75. narozeniny. Nej-
lepší dárek si možná věnoval sám, 
když vydal vzpomínkovou knihu  
s názvem Jen jednou dostat šanci.
 Dostalo se v ní samozřejmě i na 
milovaný golf. Vzpomněl na dětství 
spojené s hřištěm v Klánovicích, 
kde se otec a jeho bratři před vál-
kou živili jako kedíci. Díky štědrosti 

barona Ringhoffera, rytíře Škody, 
nebo paní Tonderové měli Vostár-
kové větší příjmy než dědeček, 
přednosta místní železniční stanice.
 Strýc Mirek, vyučený instalatér, 
byl Rudým právem oslavován jako 
první dělník, který dokázal vyhrát 
mistrovství republiky v golfu. Ladi-
slav miloval rychlá auta a golf byl 
pro něj dlouho málo akční, ale nako-
nec volání zeleného pažitu podlehl.
 Zajímavá je historka, jak si Vostá-
rek nezahrál s Mickem Jaggerem na 
Karlštejně, ale s manažerem Rolling 
Stones v Irsku ano. Dlouhý čas byl 
Ladislav také prezidentem Golf Clu-
bu Praha v Motole.
 Součástí publikace jsou jeho le- 
gendární texty písní pro skupiny 
Katapult, Turbo a OK Band, ilustra- 
ce Petra Síse a Josefa Blechy, a pře-
devším golfové novoročenky Jiřího 
Slívy, který měl od roku 1989 za 
úkol vtipně graficky propojit golf  
a právo. Povedlo se.
 Knihu vydal Ladislav Vostá-
rek vlastním nákladem v počtu  
2000 kusů. Stojí 299 korun a ob-
jednat si ji můžete pouze na auto-
rově e-shopu.             -ae-

TERMÍNY KEMPŮ:
	 I.	turnus:	 5.	-	9.	července
	 II.	turnus:	 26.	-	30.	července
 III. turnus: 23. - 27. srpna
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Glosář aneb Co se (ne)stalo

Společně tvoříme jediné noviny  
o golfu, ale neznamená to, že máme 
na věci také jednotný názor. Oteví-
ráme proto rubriku „Pro a proti“, ve 
které se k faktům vyjadřují redakto-
ři s odlišnými pohledy.

Fakt: Turnaj Czech Masters ze série 
European Tour, který se odehraje  
v srpnu v Albatross Golf Resortu, 
obdržel od Středočeského kraje do-
taci půl milionu korun z fondu na 
podporu cestovního ruchu. Schvá-
lení toku peněz předcházela před-
pokládaná vášnivá debata zastupi-
telů, kteří měli k dotaci výhrady.

+ Antonín EBR: „Nejvýznamnější  
a nejnákladnější sportovní akce ne-
jen kraje, ale celého Česka si pod-
poru jistě zaslouží a přiláká do kraje 
řadu diváků. Pokud si nejste jisti, tak 
vězte, že na tři závody horských kol 
Bikemaraton byla odklepnuta dota-
ce o sto tisíc korun vyšší.“

- Čeněk LORENC: „Nechci se přít  
o podstatu dotací v profesionálním 
sportu či obecně, ale proběhlo už 
šest ročníků turnaje, aniž by si kdo-
koli v zahraničí mohl všimnout, že 
je to ve Středočeském kraji. Všech-
ny zprávy i kalendář European Tour 
uvádějí domicil Albatross, Prague. 
Dotacím navzdory.“

Fakt: Na ostrově Virgin Gorda, nej-
východnější výspě Panenských ost-
rovů, trávil nedávno zesnulý nejbo-
hatší Čech Petr Kellner mnoho času. 
Málokdo ale věděl, že ačkoli golfu 
neholdoval, postavil v zátoce Nail 
Bay, údajně především pro svého 
otce, devítijamkové hřiště.

+ Antonín EBR: „Velká škoda, že se 
Petr Kellner nikdy nepustil do vý-
stavby hřiště v Česku. Perfekcioni-
sta by zřejmě stvořil resort, který 
by byl výkladní skříní českého golfu  
a mohl by konkurovat areálům, jako 
jsou Oaks a Albatross. Problém s pe-
nězi by asi neřešil.“

- Čeněk LORENC: „Za čtvrtmiliar-
dovou klisnu, kterou Petr Kellner 
koupil dceři, by se dalo postavit le-

dacos. Otázkou je, zda by hřiště, po-
dobně jako podnikatelovy aktivity, 
které obrátily politickou orientaci 
země na Čínu a Rusko, nakonec ne-
stálo český golf podstatně víc.“

Fakt: Petr Dědek stáhl kandidatu-
ru na funkci prezidenta České gol-
fové federace. Jako důvod uvedl, 
že se chce coby promotér stopro-
centně věnovat turnajům European  
a Challenge Tour. Do červencové vol-
by bude veřejně podporovat Pavla 
Viduru, se kterým prý vyznává stejné 
hodnoty. Dalšími kandidáty zůstáva-
jí Vratislav Janda a Juraj Werner.

+ Antonín EBR: „Zalekl se možného 
střetu zájmů? Chce mít více času na 
HC Pardubice, které vlastní? Nebo 
za jeho rozhodnutím stojí fakt, že 
má být přijat do Royal and Ancient 
Golf Clubu? Ze St. Andrews by totiž 
mohl ovlivňovat golf a byznys mno-
hem víc než z federační židle.“

+ Čeněk LORENC: „Petr Dědek ne-
měl vůbec kandidaturu vyhlašovat. 
Při jeho aktivitách by prezidentství 
bylo kolosálním konfliktem. Nová 
podpora jednomu z kandidátů, kte-
rého prosazuje současný prezident 
i další lobbing, znamená klidnější 
cestu, jak golfové dění ovlivňovat – 
a prakticky hotovou volbu.“
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Tady orel, kdo přijímal to hlášení 
o zapáleném golfistovi?

Přijďte mluvit do klubovny

V e filmu Kulový blesk málem 
skončila největší akce v dě-

jinách stěhování v kuchyni paní 
Jechové, která bránila dvanácti-
směně. Bohužel, jedna velká a pro-
spěšná akce opravdu rychle skonči-
la tam, kde se vaří a peče golf.
 Tvrzení z posledního loňské-
ho čísla Golfových novin o tom, 
že nové internetové fórum lidí za-
městnaných v golfu se pro úspěch 
bude opakovat vždy první úterý  
v měsíci, bylo bláznivě optimistické.
 Internetová konference, která 
napoprvé přilákala v prosinci téměř 
třicítku řečníků a 130 posluchačů, 
se v novém roce opakovala už jen 
dvakrát. Na vině rozhodně není 
zakladatel ušlechtilé myšlenky vir- 
tuálního setkávání golfu Jiří Novo-
sad. Všechna tři fóra sám organizo-
val, moderoval, promoval.
 Postupně však progresivnímu 
manažerovi, plně zaměstnanému 
projektem GolferIS a dělajícímu vše 
okolo fóra dobrovolně, ubýval čas  
a energie. Výzvy, aby se do řízení 
fóra a jeho témat zapojil také někdo 
jiný, nikdo nevyslyšel. Březnové fó-
rum bylo nejprve odloženo na du-
ben, a pak už na věčnost.

Forecaddie
Čeněk Lorenc

 Přitom zájem řečníků i poslu-
chačů byl bezpochyby znát. Jistěže  
k prvnímu fóru vedla účastníky pře-
devším zvědavost, ale i napodruhé 
a napotřetí se sešla slušná účast,  
a hlavně byly nápady, jak posouvat 
golf tam, kde by si zasloužil být.
 Prosincovou glosu jsme zakončili 
slovy, že platformy golfu tu už máme, 
tak ještě nějaké ty platformisty. Jen-
že brzy se ukázalo, že nemáme zase 
nic. Kromě staré bolavé nemoci těch, 
kteří mají svá hřiště inspirovat myš-
lenkami odjinud a také kluby zastu-

povat navenek, avšak dělají to buď 
špatně, nebo vůbec ne.
 Golf zahodil jednu z velkých 
šancí, jak růst. Pokud jsme teď na-
opak příliš velcí pesimisté, rádi se 
necháme vyvést z omylu. Místo 
náročných videokonferencí na-
bízejí Golfové noviny možnost 
zprostředkovat a moderovat setká-
vání lidí z branže na jednoduché au-
dioplatformě Clubhouse. Kdykoli, 
nad čímkoli. Ten název k sobě golf 
přímo volá! Stačí potvrdit zájem na  
info@golfovenoviny.cz.

Virtuální fórum přímo ze hřiště? A proč ne?
Foto: Zdeněk Sluka

Golf Club Molitorov u Prahy

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

Členství 2021

Diskuse o golfu v podcastu našich redak-
torů ke stažení na Apple, Google, Spotify, 

Soundcloud a dalších platformách

Divácký zájem při Národní golfové tour mládeže v České Lípě
Foto: Zdeněk Sluka

Myšlenka

„Nikdo nepotřebuje ke hře čtrnáct holí. Omezení počtu  
by mělo nulový vliv na výsledky. Golf by se o něco zlevnil  
a také by se méně jezdilo na vozíkách, protože by si hráči  

hole nosili nebo tahali sami. Francis Ouimet vyhrál  
US Open 2013 se sedmi holemi v bagu.“

Frank HANNIGAN (1931-2014) výkonný ředitel USGA
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Chladný start sezony pohledem Zdeňka Sluky

Na Zbraslavi fouká vždycky Někdy se může zdát, že je to v h...áji

Kdyby pohled zabíjel, míč už neexistuje

To není trik, to je jen ošidný golf

Skotské počasí i kilty na Darovanském dvoře Bunkery i voda na oblečení, to je inovace!Stůj, nebo si dnes nevystřelíš

Golfový 
klub 
Líšnice

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

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

 Senioři 65+
 ● roční hrací karta 7 000 Kč
 ● členství 10 000 Kč
 + 5 000 Kč roční
 hrací poplatek
 ● po-pá sleva 20 % z fee 
 

 Rodiny
 ●  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
 ●  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)

 Dospělí
 ● 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
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