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Červen začíná Dámským dnem

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

GOLFSEZONKA.CZ
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• Pro sportovní využití
• Terénní 4x4 UTV
• Homologované modely
• Pro přepravu osob
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MEN DEXTER 2,5L JACKET
WOMAN DEXTRA 2,5L JACKET

...jsou nejlehčí funkční bundy do deště na trhu. 
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Foursome s ženami muži hrát nechtějí
Golf byl, je, ale snad již nebu-
de pouze mužským světem. 
Vyznat se v něm dá zabrat  
i zkušenému manažerovi. A co 
když se najde odvážná žena? 
Martina Tvarůžková působila 
v Motole, Mstěticích i na Dý-
šině.

Antonín Ebr

Jak jste se dostala k pozici mana-
žerky v Golf Clubu Praha?
Nejdříve jsem s motolským hřištěm 
spolupracovala externě díky svým 
předešlým pracovním zkušenos-
tem z cestovního ruchu. Následov-
ně jsem dostala nabídku na pozici 
marketingového a obchodního ma-
nažera.

Měla jste nějaké zkušenosti s gol-
fem?
Před nástupem jsem golf neznala. 
Pracovat na hřišti a nehrát ale není 
slučitelné. Následovně se golf stal 
nejen mým zaměstnáním, ale také 
koníčkem.

Proč jste odešla do Mstětic?
Představovaly pro mě další pracov-
ní výzvu díky pozici provozního 
manažera. Osmnáct jamek, odpo-
vědnost za fungování hřiště a velký 
potenciál Mstětic byly hlavními dů-
vody mého přesunu.

Kdo stál za dalším angažmá v Dý-
šině?
Změny v osobním životě mě vedly  
k přestěhování z Prahy do Plzně, ale 
pendlování mezi Plzní a Mstěticemi 
bylo hodně náročné. Denně jsem 

projížděla Dýšinou a říkala si, jaké 
by to bylo pracovat hned za domem. 
Poté mi náhodou nabídl jeden z ma-
jitelů hřiště, Honza Hlaváček, pozici 
manažerky.

V čem byla práce jiná oproti Moto-
lu a Mstěticím?
Areál patří mezi nejlepší. Není to 
jen hřiště, ale také restaurace, hotel 
i konferenční prostory. Z pohledu 
managementu širší a zajímavější zá-
běr. Díky ambicím majitelů proběh-
la během mého působení řada pře-
staveb jamek, postavila se dětská 

akademie, nový driving range a ob-
jekt občerstvení. Přestavěly se hotel  
a školicí centrum, rozšířily se aktivi-
ty akademie, a navíc se tu pořádaly 
čtyři ročníky Ladies European Tour.

Jaké to je pro ženu pracovat v gol-
fu?
Zpočátku to bylo trochu těžší, ale 
když si získáte důvěru a vybuduje-
te si určitou pozici, je to už jedno. 
Jenom foursome většinou chlapi  
s ženami hrát nechtějí. Jsem ráda, že 
dodnes na Dýšině fungují turnaje 
Ladies´ Tuesdays, ačkoli mě zpočát-

ku mnozí od pořádání odrazovali. 
Seznamují se tu nejen členky, ale  
i hráčky z jiných klubů. Velice přá-
telská atmosféra se liší od jiných 
turnajů.

Jste také součástí projektu Gol- 
ferIS. Je v něm něco pro ženy?
Aplikace může všem manažerkám 
hřišť ušetřit spoustu času díky au-
tomatizaci procesů, které jsou spo-
jeny s vedením agendy golfového 
klubu a turnajů.

Stala jste se také výkonnou ma-

nažerkou turnaje Ladies European 
Tour v Berouně. Jaká byla vaše loň-
ská premiéra?
Zkušenosti z Dýšiny byly nespornou 
výhodou. Nyní jsem už stála na stra-
ně promotéra turnaje, společnosti 
Premier Sports a jejího majitele Lu-
boše Koželuha. Bez jeho entuziasmu 
by se turnaj neuskutečnil. Velkými 
parťáky byli i zaměstnanci a vede-
ní berounského resortu. Spolupráci  
s nimi lze hodnotit na jedničku  
s hvězdičkou. Důležitým článkem 
byl také personál Ladies European 
Tour. Pracoval pod obrovským tla-
kem kvůli covidu, což bylo hlavní 
téma většiny jednání. Manuál o pa-
desáti stránkách byl jenom začátek.

Museli jste řešit nějaký konkrétní 
případ?
Když jedné hráčce vyšel večer před 
prvním kolem pozitivní test, řešili 
jsme její izolaci spolu s caddiem. 
Nakonec vše dobře dopadlo a jiný 
případ se neobjevil. Všechny sta-
rosti a nervy byly vykoupeny pozi-
tivní odezvou diváků, hráček i part-
nerů turnaje.

Bude Tipsport Czech Ladies Open 
(25.–27. června) klidnější?
Letošní ročník je opět pozname-
nán covidem. Nejenže je těžší získat 
sponzory a pokrýt rozpočet, ale i co-
vidový manuál Ladies European Tour 
má letos už 350 stran. Řeší se také 
výjimka pro pořádání hromadné akce 
od ministerstva zdravotnictví, doku-
menty pro vstup hráček do Česka, 
testování na místě a další. Hlavním 
tématem je však vstup diváků, bez 
kterých by turnaj ztratil na své atmo-
sféře. Tak doufám, že se s mnohými 
z vás setkám na berounském hřišti. 

Tipsport Czech Ladies Open 2020: Martina Tvarůžková s vítězkou turnaje Dánkou Emily Pedersen a promotérem Lubošem Koželuhem
Foto: Zdeněk Sluka

Vlastní tour? K nezaplacení
Touha dělat věci po svém, 
podle pravidel a ne populistic-
ky, jak sama říká, vedla Lenku 
Šachovou po mnoha letech 
práce v golfu k osamostatnění. 
Před dvěma roky založila Sport 
and Leisure Golf Tour, kterou 
už prošly stovky golfistů.

Čeněk Lorenc

Vystudovaná inženýrka má za se-
bou v golfových profesích už více 
než desetiletí. Ze zábavy, ke které ji 
dovedli přátelé, se brzy stala práce.
 „S kamarádkou jsme nejprve vy-
myslely Golfin, což byla svačina do 

bagu, muffin s obalem ve tvaru gol-
fového míčku. Nechaly jsme si to 
patentovat. Podíl jsem prodala po 
nástupu do prvního golfového za-
městnání, nedalo se to stíhat. Dodnes 
ale lituji, protože v nápadu už nikdo 
nepokračoval,“ říká promotérka.
 S prací v golfu to šlo rychle. Nejpr-
ve vedla driving range Marina Praha, 
vzápětí Golf Resort Písek, a nakonec 
všechna hřiště společnosti CZ Golf. 
Pak pomáhala v agenturách s orga-
nizací turnajů, což byly Ladies Euro- 
pean Tour na Dýšině i komerční akce. 
V závěru roku 2018 se konečně  
s vírou v sama sebe, se zkušenostmi  
a kontakty rozhodla k práci pro sebe  
a vlastní golfovou tour.
 Sport and Leisure Golf Tour, kte-

rá se letos koná na osmi místech od 
května do září, je jedinečná stabil-
ním, až téměř rodinným obsazením, 
kvalitou hřišť a bezvadným uspořá-
dáním. Jsou to až nenormálně nor-
mální sportovně společenské tur-
naje, jaké si golfisté přejí zažít, ale 
obvykle na ně nenatrefí.
 „Mám štěstí, že pracuji s lidmi, 
které mám ráda, a oni mají rádi mě. 
Přátelská a pohodová atmosféra je 
základem našich akcí,“ říká Lenka 
Šachová. „Mnoho mých blízkých  
a vlastně i vzdálených známých mě 
podpořilo, pomohlo a pomáhá do-
dnes. Bez nich by to nešlo.“
 Stabilní základna tour ráda vítá 
nováčky, pokud jsou podobné krev-
ní skupiny. Když ale nastal skřípot 

a zjistilo se porušování pravidel ze 
stran náhodných hráčů, výtečníkům 
byly rychle ukázány dveře. „Věřím, 
že hráči získávají na turnajích nejen 
hezké golfové zážitky, ale najdou 
také nová přátelství či nenucenou 
formou zajímavé firemní propojení,“ 
dodává promotérka.
 Ale sotva se pustila do vlastní 
tour, nastaly krušné finanční časy. 
„Minulý ročník bylo těžké rozběh-
nout a udržet, ať už kvůli koronaviru 
nebo prvotnímu propojení s Ovčí-
nem Kestřany, které nevyšlo. Nako-
nec se ale tour podařilo uspořádat  
a o to byla větší radost. I když to 
stále nemá ekonomický smysl, tak 
miluji to, co dělám,“ uzavírá zakla-
datelka Sport and Leisure Golf Tour.

Lenka Šachová (uprostřed) při jednom 
ze svých turnajů

Foto: SL Golf Tour
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TERMÍNY KEMPŮ:
	 I.	turnus:	 5.	-	9.	července
	 II.	turnus:	 26.	-	30.	července
 III. turnus: 23. - 27. srpna

Dámský golfový den: Co se chystá?
Oficiálně připadá Dámský 
golfový den na první červno-
vé úterý, letos 1. června. Ter-
mín ale není dogma. Zeptali 
jsme se klubů:

1. Připravujete akci k Women ś 
Golf Day?

2. Jaký podíl mají ženy ve vašem 
klubu a co pro ně děláte?

ALBATROSS
1. Dámský turnaj ve středu 2. 6., La-
dies Albatross Day, je vypsaný na 
ČGF.
2. V našem klubu je přibližně 30 % 
žen.

ČESKÁ LÍPA
1. Letos jsme se rozhodli pro pátek 
4. 6. Den zahrnuje devítijamkový 
turnaj pro hráčky a akademii pro za-
čátečnice. Následuje společenský 
program s módní přehlídkou, níz-
kokalorickým rautem a kosmetické 
poradenství včetně umíchání vlast-
ního parfému.

OSTRAVICE

1. Tradiční nedělní Dámskou de-
vítku, kde nechybí sklenička sektu, 
káva ani zákusek.

2. V klubu je 277 žen ve věku nad 
osmnáct let. Tvoří čtvrtinu členů. 
Každé úterý mají ženy 50% slevu 
na fee. Klub také pořádá Ladies Cup.

2. Asi čtvrtinu. Kdykoli mohou vy-
užít klubový wellness či thajské 
masáže. Restaurace myslí na ženy 
nabídkou salátů, ryb, dezertů, pro-
secca či aperolu. Několikrát ročně 
se koná nedělní Dámská devítka. 
Začíná obědem, následuje hra a po 
ní káva se zákuskem. Ke každému 
turnaji patří program, módní pře-
hlídky s workshopy, ochutnávky ci-
zokrajného jídla, prezentace přírod-
ní kosmetiky a na míru namíchaný 
parfém pro každou účastnici. Na zá-
věr předloňské sezony se pro ženy 
a jejich muže konal večer s cimbálo-
vou muzikou.

PODĚBRADY
1. Odpolední devítka bude zdarma, 
stejně jako úvodní lekce do golfu 
pro začátečnice.               GN

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

2. Poměrně vysoký, 35,5 %. Při pro-
jektování jsme pečlivě zvažovali 
umístění červených odpališť tak, 
aby bylo hřiště k ženám přátelské. 
Se ženami diskutujeme o sortimen-
tu v shopu a restaurace jim ráda při-
praví saláty i moučníky podle chuti.

ČERTOVO BŘEMENO
1. Ten den si ženy zahrají devítku  
i osmnáctku s 50% slevou na fee 
a nesoutěžní výsledek zdarma. Na-
bízíme seznámení s golfem a první 
odpaly na drivingu pod vedením 
trenéra i soutěž v puttování.

2. Ženy tvoří asi třetinu členstva.

KASKÁDA
1. Na Den pro ženy se hlásí vždy 
dvojice hráčka + nehráčka. Pro hráč-
ky je zdarma driving range a míče, 
pro nehráčky putting s profitrenér-
kou Janou Giacintovou. Následuje 
turnaj na devět jamek, hráčka hraje 
od odpaliště ke greenu, na greenu 
pouze nehráčka. K vyhlášení vý-
sledků patří malé dárky a občerst-
vení pro všechny.

Chcete mít nové Golfové  
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč

Hra s muži? 
Slzy a chuť rozbíjet

Stala se historicky první že-
nou, která se pravidelně 
účastnila ryze mužských tur-
najů. Jaké to bylo? Co dnes 
Gabriela Teissing dělá? Co 
vzkazuje ženám?

 Ještě v polovině devadesátých 
let to ženy neměly na greenech 
lehké. Zlomem byl rok 1996, kdy se 
do turnaje tehdejší Radegast Tour  
v Karlových Varech, patřící pod 
Czech PGA Tour, ze zvědavosti při-
hlásily amatérky Stanislava Kopejt-
ková a právě Gabriela.
 „Byl to stres. Úplně jiný pocit 
než mezi holkami. Kluci hrají daleko 
agresivněji a mají mezi sebou jinou 
atmosféru. Bylo to něco nového, ne-
známého,“ vzpomíná Gabriela, kte-
rá o dva roky později s muži začala 
hrát pravidelně.
 „Česká PGA rozhodla, že ženy 
budou hrát ze stejných odpališť jako 
muži. Pamatuji si to jako dneska. Slzy 
vzteku a chuť rozbít cokoliv je po 
ruce. Věděla jsem, že nemůžu uspět, 
to rozhodnutí mě vyřadilo z možnos-

ti hrát o přední místa. Chtěla jsem 
to děsně dokázat, ale nešlo to, pro-
stě fyzický rozdíl je znát v délce ran. 
Těžko se hraje pětkou železem proti 
pitching wedge. Později, když bylo 
více holek, tak se pravidlo změnilo  
a dneska hrají ženy z kratších odpa-
lišť. Jsem za to moc ráda,“ říká Teissing.
 Mistryní Karlštejna se stala tři- 
krát a pod třemi různými příjmeními. 
Vyhrála jako Teissingová, Chvátalová  
a Šecová. „Dodnes je z toho legra-
ce. Mně to ze začátku tak humorné 
nepřipadalo, přece jen životní ne-
úspěchy se obyčejně na nástěnky 
nevystavují. Časem jsem si odpus-
tila a dneska se směju také. Sestra 
mi říkávala, že se vdám za golfové 
hole, a v tom se tedy spletla,“ říká 
Gabriela.
 Později vstoupila do PGAC a sta-
la se trenérkou. „Bavilo mě to. Při-
vydělávala jsem si při vysoké škole 
výukou na Karlštejně. Nejvíc mě ale 
bavilo poznávat při sportu povahu 
člověka. Je to, jako když někomu na-
kouknete za záclonu.“
 Nakonec dokázala golfové pro-
středí opustit. „Pro profesionální 

kariéru bych musela odjet do USA. 
I přes stipendium, které jsem do-
stala, to bylo velmi finančně nároč-
né, a k tomu jsem se zamilovala. To 
rozhodlo a zůstala jsem doma. Po 
vysoké škole jsem šla pracovat do 
marketingu,“ vzpomíná Gabriela.
 Matka dvou dětí však opustila 
korporace a založila dvě firmy za-
bývající se digitálními triky, které 
využívají ve svých filmech i holly-
woodští producenti. „Teď jsem pro-
dala VFX studio Dazzle. Nyní jsem 
finanční ředitelkou v Creative Dock. 
Staráme se o to, aby šlo vše vyřešit 
online. Užívám si to. Mám ráda krea-
tivní práci a rozmanitost, a když věci 
fungují a někomu dobře slouží,“ vy-
světluje žena, která se kvůli zahra-
ničním klientům zbavila přípony 
-ová.
 A co Gabriela a Den žen na gol-
fu? „Osobní zkušenosti nemám, ale 
moc tomu fandím. Golf hraje stále 
ještě málo holek, a to je velká ško-
da. Je to krásná a sofistikovaná hra  
v přírodě. Všem ženám mohu dopo-
ručit, stojí to za to!“

Antonín Ebr
Foto: Gabriela Teissing

Žena řídí turnaj,  
kam ženy nesmějí

P o roční přestávce a pod novým 
jménem se vrací do Berou-

na turnaj GolfAdvisor.golf Czech 
Open. Paradoxem je, že ačkoli je 
vypsán pouze pro muže, jeho ředi-
telkou je nově žena.
 Promotérem se stal majitel titu-
lárního partnera Peter Feigl, který 
do ředitelské funkce ustanovil Da-
rinu Muchovou, pracující pro jeho 
obchod s golfovým vybavením.  
V letech 2014–2019 pořádal turnaj 
bývalý poslanec Pavel Suchánek.

 „Neřekl bych, že pan Suchánek 
turnaj prodal. Spíš s ním skončil  
a nějak se dohodl. Ono nebylo 
moc co prodávat,“ řekl pro Golfo-
vé noviny zdroj obeznámený se 
situací. Půjde sice znovu o Czech 
Open, ale noví organizátoři ne-
chtějí o návaznosti na předchozí 
ročníky mluvit.
 Turnaj se odehraje od 11. do 
15. srpna 2021, tedy týden před 
Czech Masters na nedalekém Al-
batrossu, a to s dotací 27 000 eur. 
Vítěz získá 10 000 eur. Za hole-in-
-one je vypsáno roční zapůjčení 
vozu Mercedes.
 Počítá se s účastí 144 hráčů, 
z nichž by měli dvě třetiny tvořit 
profesionálové. Cutem po druhém 
kole projde zhruba padesátka nej-
lepších. Startovné pro profesioná-
ly je 250 eur, pro amatéry 150 eur. 
„Nejlepší amatér získá pro svůj 
tým v klubu kredit 30 000 korun 
na nákup golfového oblečení. Po-
kud by celý turnaj vyhrál, kredit 
se navýší na dvojnásobek,“ řekla 
ředitelka Muchová.       -ae-

Darina Muchová
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Czech PGA Tour 2021 začne v červenci
Série profesionálních turnajů, 
kterou pořádá PGA of Czech 
Republic, odstartuje po ome-
zeních kvůli pandemii v čer-
venci. Na první prázdninový 
měsíc je naplánováno několik 
turnajů.

Martin Kovařík

„Jsme rádi, že se nám i v této složité 
době podařilo dát dohromady sérii 
velmi zajímavých turnajů, kde se 
bude moci poměřit většina našich 
nejlepších profesionálních hráčů,  
a těšíme se také na zahraniční účast-
níky. I přes probíhající pandemii  
a úbytek partnerů se podařilo při-
pravit více turnajů než v předchozím 
roce, za což jsem moc rád,“ říká pre-
zident PGAC Roman Svoboda.
 Prvním turnajem v kalendáři je  
o prvním červencovém víkendu 
Czech PGA Tour MatchPlay Cham- 
pionship, tedy turnaj v jamkové hře. 
Pokud se jednání podaří, bude se 
hrát na Panoramě Kácov. O týden 
později se nejlepší profesionálové 
střetnou v Austerlitz Golf Resor-
tu při Portiva Golf Trophy – Stro-
ke Play Championship Czech PGA 
Tour 2021. Celkové prize money je  
250 000 Kč, vítěz si odnese 50 000 Kč.
 „Mistrovství profesionálů na 

Loňský vítěz Czech PGA Tour Aleš Kořínek
Foto: PGAC

rány by mělo být jedním z vrcholů 
série. Vítězství obhajují Michal Pos- 
píšil a Kateřina Vlašínová,“ říká ředi-
telka turnaje Barbora Barcalová.

 Vzápětí se Czech PGA Tour pře-
sune na 14. a 15. července k Sam-
son Czech Golf Classic na Hlubokou 
a o deset dní později se koná West 

Czech PGA Tour 2021
2.–3. 7.  Czech PGA Tour MachtPlay Championship  Kácov?

10.–12. 7. Portiva Golf Trophy – Stroke Play Championship  Austerliz

14.–15. 7. Samson Czech Golf Classic  Hluboká

24.–25. 7. West Golf Classic  Dar. Dvůr

2.–6. 8.  Ropice Golf Trophy  Ropice?

11.–15. 8.  GolfAdvisor.golf Czech Open  Beroun

26.–27. 8.  Prague Invitational  Black Bridge

30. 9. – 3. 10.  Kaskáda Grand Finale Kaskáda

Golf Classic na Darovanském Dvoře. 
„Pandemie naši sérii v úvodu sezo-
ny omezila, ale chtěli jsme, aby tur-
najů bylo pro hráče co nejvíc, proto 
právě na červenec připadly hned 
čtyři,“ vysvětluje generální sekretář 
PGAC Lukáš Tintěra.
 Našlapaný kalendář bude i v srp- 
nu, kdy se Czech PGA Tour odehra-
je na Ropice Golf Trophy, v Berouně 
při GolfAdvisor.golf Czech Open  
a v Praze na Černém Mostě při Pra-
gue Invitational. „Chceme vytvořit 
kvalitní mezinárodní turnaj, oslovit 
hráče ze střední Evropy a případně 
přivést i další účastníky z jiných za-
jímavých destinací,“ uvedla Darina 

Muchová, ředitelka turnaje, který se 
hraje ve spolupráci s ČGF.
 Závěrečný turnaj s tradičním ná-
zvem Kaskáda Grand Finale se usku-
teční u Brna na přelomu září a října. 
Vítězství v Order of Merit české tour 
obhajuje Aleš Kořínek (loni vydělal 
107 375 Kč), druhý byl Filip Mrůzek 
a třetí Michal Pospíšil.

PGAC Golf Academy
PGAC (Profesionální golfová aso-
ciace hráčů a učitelů golfu v České 
republice) zajišťuje vzdělávání tre-
nérů golfu všech úrovní a je lídrem 
výuky golfu již více než třicet let. 
Trenéři už pomohli tisícům golfistů 
změnit způsob jejich hry.
 Po téměř šestiletém úsilí našla 
PGAC konečně vhodného partnera 
a v překrásném prostředí zámecké-
ho areálu nedaleko Prahy v resortu 
Štiřín vznikla první golfová akade-
mie přímo pod patronací PGA of 
Czech Republic.
 Svou činnost zahájila 1. května. 
Jde o ambiciózní projekt, otevřený 
široké veřejnosti. Výukový proces 
akademie je plně v souladu s me-
todickými standardy PGAC a vedou 
jej výhradně profesionální golfoví 
trenéři.
 Štiřín disponuje kromě 9jamko-

vého hřiště umístěného v obdivo-
vaném parku také konferenčními 
prostory s kapacitou až 500 osob 
a ubytováním v zámeckých budo-
vách. Dále je možné využít wellness 
či golfové simulátory.
 Akademie nabízí kompletní služ-
by ve výuce golfu – individuální  
i skupinové lekce, dětské tréninky  
i kursy pro začátečníky. Mezi hlavní 
cíle patří pro zájemce všech věko-
vých úrovní osvěta golfu jako skvě-
lé volnočasové aktivity a rodinného 
sportu. Výuku a denní chod akade-
mie zajišťují přední čeští profesio-
nálové a členové PGAC.         -mb- 

JIŽ 25 LET NA TRHU
Specialista na výrobu časopisů, katalogů, brožur a kalendářů

Nonstop provoz 2 x V1 šitá 2 x V2 PUR lepená V4 šitá vazba 
twin očka lamino UV lak ISO 9001 FSC* PEFC

 digitální tisk v kvalitě ofsetu - Indigo 7600

www.trianglprint.cz

TISKÁRNA TRIANGL, a.s.
Největší ofsetová archová tiskárna v ČR

Pomoc pro trávníky
Probuzení trávníků v letošním roce 
je jak z Čapkova Zahradníkova roku. 
Mnoho pěstitelů je překvapeno, jak 
proměnlivé počasí může být, ale 
takto má vypadat opravdové jaro.
 Mírný nárůst teplot, častý déšť, 
žádné extrémy. Pro přípravu na let-
ní zátěž je takový průběh jara ideál-
ní. Tradiční květen bývá milosrdný, 
nepřináší žádné choroby, suché léto 
je daleko. To na červen již potřebu-
jeme být připraveni a v kondici. Pro 
správnou regeneraci a zarůstání 
po zimě je vhodné doplnit výživu  
o vyšší dávky dusíku, který podpoří 
intenzivní tvorbu nových listů a za-
huštění trávníků.
 Jarní hnojivo Garden Boom 
Spring je právě díky svému slože-
ní dobré k regenerativnímu růstu 
nebo zapojení po odstraněných 
plevelech. Hrajeme o čas, čím dříve 
zaplníme mezery po zimě, tím méně 
plevelů využije příležitost okupo-
vat náš pažit.
 Postupem času a zvyšováním 
teplot je třeba přidávat na obsahu 

draslíku ve výživě, a tady přichází 
na řadu letní hnojivo Garden Boom 
Summer. Kdo zaspal na jaře, během 
roku to už nedožene, ale v červnu 
má poslední šanci věci napravit. 
Takže neváhejte a pomozte trávní-
ku do nové sezony zodpovědným 
hnojením.               PR

agrocs.cz
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VYUŽIJTE SLEVY NA FEE 40%
A PŘIJĎTE SI ZAHRÁT
NA DEVÍTIJAMKOVÉ HŘIŠTĚ
V BITOZEVSI 

SLEVA JE POČÍTÁNA ZE ZÁKLADNÍHO CENÍKU,
NENÍ MOŽNÁ KOMBINACE S JINÝMI SLEVAMI

https://www.teetime.cz/Reservation.aspx
Tel.: +420 725 923 022

AKCE
KVĚTEN - ČERVEN 
2021 

Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

Pro ženy
LADIES-GOLF.CZ TOUR
Devítijamkové turnaje startují vždy od 15.00. 
Více informací na www.ladies-golf.cz nebo na 
tel. 606 617 852 (Naďa Kverková)

Lázně Bohdaneč  30. května  18 jamek
Grosshof  2. června    9 jamek
Lázně Bohdaneč  23. června    9 jamek
Poděbrady  4. července  18 jamek
Poděbrady  8. července    9 jamek
Lázně Bohdaneč  23. července    9 jamek
Poděbrady  12. srpna    9 jamek
Lázně Bohdaneč  18. srpna    9 jamek
Poděbrady  5. září     9 jamek
Lázně Bohdaneč  8. září     9 jamek
Grosshof  15. září    9 jamek
Lázně Bohdaneč  28. září  18 jamek

1

Pro děti
Carla Dětská tour by ladies-golf.cz:
Hra na 9 jamek stablefordu vždy po 13.00. 
Fee 250 Kč, startovné 150 Kč (v ceně voda, 
skořicový šnek, ochutnávka čokolády).

27. června  Lázně Bohdaneč
13. července  Mladé Buky
18. července  Grosshof
1. srpna   Myštěves
8. srpna   Mladé Buky
15. srpna  Grosshof
22. srpna  Lázně Bohdaneč
19. září   Myštěves
3. října   Lázně Bohdaneč

2

Pro cyklisty
Čertovo břemeno obnovuje 10. a 11. čer-
vence tradici dvojboje cyklistiky a golfu. 
Přijeďte si zazávodit a poznat místní kou-
zelné tratě s kompletním servisem a jíd-
lem. Sobotní závod na kolech pod záštitou 
mistra republiky v MTB Ivana Rybaříka je 
určen pro všechny věkové a výkonnostní 
kategorie. Závod lze absolvovat i samo-
statně bez účasti v nedělním golfovém 
turnaji. www.cebr.cz

3 Pro srdcaře
Otevřená Sport and Leisure Golf Tour: třetí turnaj sezo-
ny se koná ve středu 9. června na hřišti Ypsilon–Liberec. 
Možnost příjezdu o den dříve, ubytování na hausbótech. 
Registrace a snídaně od 8.30, postupný start od 10.00. 
Přihlášky: sachova@agencysl.cz

5

Pro táborníky
Monínec
Tábor v krásné krajině 73 km na jih od 
Prahy, okres Sedlec Prčice, Jetřicho-
vice, Monínec č. 7, rekreační zařízení. 
Cena: mládež do 18 let 8500 Kč, dal-
ší 9500 Kč. Doprava vlastní. Příjezd  
26. 7. v 10.00, chata Čertovka. Odjezd: 
1. 8. ve 13.00. 
Kontakt: www.wandavorlova.cz

Konopiště
Sedmidenní pobytové tábory ve 
stanech s podsadou v Golf & Spa 
Resortu Konopiště pro začátečníky 
i pokročilé ve věku 6 až 13 let. V pro-
gramu celotáborová hra, wellness ba-
zén, celodenní výlet, další relaxační  
i vzdělávací aktivity. Zázemí je bý-
valá klubovna u jamky číslo 5 hřiště 
Radecký (společenské místnosti a so- 
ciální zařízení). Cena 5990 Kč zahrnu-
je ubytování, celodenní stravu včetně 
pitného režimu (Zámecká restaurace), 
dopolední výuku golfu pod vede-
ním profesionálních trenérů, půjče-
ní vybavení pro začínající, turnaj na  
9 jamek, negolfový program, noční 
hry, táborovou soutěž.
Termíny: 3.–10. července, 10.–17. čer-
vence, 7.–14. srpna, 14.–21. srpna,  
21.–28. srpna. Rezervace na tel. čísle  
606 073 819 nebo m.fulinova@gcko.cz

6

Pro rekordmany
Klub Všudehrálů, tedy hráčů s minimem 60 absolvo-
vaných českých hřišť, pořádá turnaj 7. června v Telči.  
V ceně startovného 900 korun je hra, včetně případné-
ho zápisu do klubu, oběd a občerstvení na 13. jamce. 
Hosté hrají mimo soutěž o putovní tác (počet odehra-
ných hřišť se odečte od počtu odehraných ran, při rov-
nosti rozhoduje výsledek na hřišti, nebo rozstřel). Při-
hlášky do 31. 5. do 20.00 na kryspin@vsudehralove.cz

4

Sobotní závod na kolech lze 
absolvovat i samostatně v různých 
výkonnostních kategoriích.

Více informací na:

BIKE
GOLF

10. – 11. 7. 2021

www.cebr.cz

CEBR_GolfBike_Print_220x140.indd   1 17.05.2021   9:57ZDARMA vám dodáme  
stojánek na Golfové noviny.  

info@golfovenoviny.cz

▪ 4x green fee zdarma
▪ 20% sleva na ostatní hry
▪ 50% sleva na DR míče
▪ 10% sleva v golfové restauraci
▪ Sleva u smluvního partnera na

golfové vybavení
▪ Registrace na ČGF
▪ Sleva na partnerských

hřištích

ČLENSTVÍ BASIC PLUS
nejvýhodnější členství 2021

www.golfmstetice.cz

VÁŠ PGA TRENÉR V PLZEŇSKÉM KRAJI
Jan Mergl
telefon: +420 602 132 755
e-mail: jan.mergl@greensgate.cz

Působí v Greensgate golf and leisure resort 
Plzeň - Dýšina jako Head professional

Lekce: 50 min / 1200 Kč

Golfové motto / vize při golfové výuce: 

„Neučím své svěřence odstraňovat chyby, 
ale učím je jak hrát lépe.”, „Nesnažte se odstranit 

své chyby, snažte se rozvíjet své silné stránky.”

3

4

5

6a

6b
1, 21

2 1, 2

2
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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

Nové Poděbrady otevřou v září
Slavnostní otevření nových 
jamek na osmnáctce v Po-
děbradech proběhne v září. 
Poté nastane postupná re-
konstrukce hřiště včetně obá-
vaných lesních jamek. To vše 
kvůli prodeji objektu klubov-
ny i s přilehlými pozemky.

Antonín Ebr

„Klubovna nevhodná pro golf byla 
prodána s pozemky, na nichž se na-
chází současná jednička a značná 
část dvojky,“ říká architekt Jakub 
Červenka a vysvětluje, že se muselo 
vyřešit nové umístění klubovny. „Ta 
bude v objektu současného tech-
nického centra. Už existuje projekt 
na rekonstrukci,“ dodává architekt.
 Jak se vyřešila ztráta dvou jamek 
a nová poloha klubovny? „Bylo ně-
kolik možností. Výjimečnost hřiště 
spočívá v jeho posazení do lužních 
lesů a v soustavě odvodňovacích 
kanálů a jezírek. Z pohledu hráče 
ale jde o úzký prostor, často zastí-
něný vzrostlými stromy. Dále tu 
jsou bunkery vybudované bez kra-
jinného konceptu a mnohde jed-
noduché a jednoúrovňové greeny 
klidné lázeňské osmnáctky,“ říká 
Červenka.
 Architekt cítí velkou příležitost 
zvednout kvalitu středočeského 
hřiště. „Chtěl bych vytvořit nové 
Poděbrady, které zapadnou do výji-
mečného území, jaké v Česku nemá 
obdobu. Byl bych rád, kdyby se vý-

sledkem stal design tradičního hřiš-
tě se strategicky a hráčsky atraktiv-
ními jamkami,“ vysvětluje architekt.
 První část redesignu a dostavby 
hřiště už je oseta. Při debatě se zá-
stupci klubu přišel Červenka s kon-
cepcí anglických tvarovaných bun-

kerů, otevřených překážek a pohledů 
do krajiny. „Chtěl jsem zde uplatnit 
své principy, které ctím na každém 
projektu. Hráči se pohled z odpališ-
tě na jamku musí líbit, má ho potěšit 
a pozvat do hry. Druhým vjemem je 
přemýšlení o course managemen-

tu a zkoumání možností, jak jamku 
hrát. Všechny překážky musejí být 
vidět a hráč musí být odměněn, po-
kud je přehraje. Nebo naopak musí 
mít možnost hrát konzervativně  
s důsledkem pro další postup jam-
kou. To je princip strategického 

designu,“ říká architekt, který na-
vrhl také nové tréninkové zázemí  
s driving rangem o délce 350 metrů 
a čtyři velké cvičné greeny.
 Po redesignu přijde na řadu re-
konstrukce některých greenů včet-
ně okolí. „Po sezoně se vybudují 
zimní greeny a budou rekonstruo-
vat letní, vždy postupně, ideálně po 
několika jamkách. Zřejmě začneme 
dvěma lesními jamkami. Tam je od-
lišné designové i technické řešení. 
Ostatní jamky totiž neleží v tak ná-
ročném a zastíněném prostoru jako 
ty lesní. Současné greeny ani nejsou 
založeny odpovídajícím způsobem. 
Při dalších rekonstrukcích bychom 
chtěli využít travní drny. U prvních 
greenů bychom použili drn ze stá-
vajících cvičných greenů a ještě do 
konce sezony bychom je chtěli po-
stavit,“ uzavírá Jakub Červenka.

Golf Club Poděbrady
1961 Odsouhlasen záměr stavby

1962 Zahájení výstavby hřiště

1966 Otevřeny první tři jamky

1966 Otevřeny další tři jamky

1974 Otevřena devítka

2000 Otevřena osmnáctka

2021 Otevření nových jamek  
a začátek postupného redesignu 
hřiště

Masterplan CGDA
Ilustrace: GC Poděbrady

Plány TMR v golfovém světě: Čtyřmi hřišti to nekončí
S kupina TMR vstoupila do golfo-

vého odvětví premiérově v roce 
2019. Do letošní sezony vstupuje 
již se čtyřmi resorty zapojenými 
do svých aktivit a netají se zájmem  
o další rozšíření sítě hřišť, která 
spojí GOPASS.
 Nyní mohou členové domácích 
klubů hrát neomezeně na všech 
čtyřech hřištích (Olomouc, Ostravi-
ce, Kaskáda Brno a Skalica na Slo-

vensku) v ceně 24 000 korun ročně 
včetně všech dalších výhod domá-
cího členství.
 Stejnou možnost přináší všem 
hráčům Golfsezónka (permanent-
ka na tři nebo pět green fee) nebo 
členství v Central Golf Clubu. 
Všechny tyto produkty umožňují 
hru na uvedených hřištích kdykoli 
dle vlastního výběru.
 Za tuto síť je v rámci TMR zodpo-

vědný Jan Kastner. Proto jsme se ho 
zeptali, jaké jsou další plány.

Plánujete rozšíření vašich aktivit, 
a případně kdy?
Ano, plánujeme. Nechceme zůstat 
jen na Moravě, ale naším cílem je 
pokrýt Českou republiku i Sloven-
sko tak, aby měli golfisté na výběr 
ze skutečně pestré nabídky různých 
hřišť a zajímavých lokalit. Kdy, to je 
mnohem těžší otázka. Určitá jedná-
ní probíhají i nyní, ale situace kolem 
covidu vše malinko zbrzdila. Nicmé-
ně doufám, že nějaké novinky stih-
neme představit ještě letos.

Jaká hřiště máte v hledáčku?
Nerad bych prozrazoval něco kon-
krétního, dokud nebude vše jisté. 
Nechceme se omezovat na konkrét-
ní region nebo typ hřišť. Naším cí-
lem je zpopularizovat golf, rozšířit 
řady golfistů o další nadšence ak-
tivního odpočinku, a přitom využít 
potenciál různých typů hřišť bez 
ohledu na to, zda mají devět nebo 
dvacet sedm jamek. Když mě ma-
jitelé hřišť kontaktují, snažíme se 
najít nejlepší podobu spolupráce 
pro konkrétní resort. V Česku i na 
Slovensku je hodně krásných míst 
a hřišť.

Budou s novými hřišti přicházet  
i nové produkty?
Prioritou jsou pro nás stávající pro-
dukty, které s přibývajícími hřišti 
budou nabývat na atraktivitě. Určitě 
budou i nadále našimi nosnými pro-
dukty Golfsezónka a členství v do-

mácích klubech s neomezenou hrou 
na všech resortech. Naším cílem je 
vytvořit komunitu golfistů, kteří si 
budou moci užívat hru neomezeně, 
kdykoli a kdekoli se budou se svým 
GOPASSem pohybovat.             PR
www.centralgolfclub.cz

Golf Ostravice
Foto: TMR
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Hlavně nenápadně

V pandemii byl golf přinucen 
vrátit se do starých časů  

– a obstál, stejně jako za komuni-
smu. Změnil se letopočet, nikoli 
povaha vlády. Tenkrát zemi řídili 
aktivní členové jediné strany a sle-
dovačky, dnes jsou to „bývalí“. Golf 
se ale opět přizpůsobil.
 Jestliže jste až někdy do půli 
května nehráli žádný turnaj, pak ne-
patříte do golfového undegroundu. 
Podle renomovaných epidemiologů, 
jako je například brněnský expert 
Omar Šerý, nehrozí pod širým ne-
bem žádné nebezpečí nákazy. Avšak 
organizovaný sport, a tedy i golf, byl 
v duchu kolektivní viny zakázán.
 Padesát lidí se mohlo narvat 
do jednoho uzavřeného autobusu 
k jízdě na ranní. Padesát golfistů 
ale na desítky hektarů otevřeného 
hřiště vstoupit nesmělo. Hledáte  
v tom logiku? Tento pojem, natož 
pak jeho obsah, vláda nezná.
 Jenže golfisté pitomí nejsou. 
Oprávněně přestalo stačit pouhé 
hraní golfu „jen tak“. Od loňska byla 
připravena řada turnajů, které se 
neměly konat jen proto, že se kdosi 
náhodně uvažující – kolemjdoucí – 
lobbující rozhodl pro nesmyslné zá-
kazy? Třeba někdo z Národní spor-
tovní agentury nebo policie, kdo 

Forecaddie
Čeněk Lorenc

zrovna seděl na večírku v jinak uza-
vřeném hotelu v uzavřené době? 
Jděte někam!
 Golfisté si diktát režimu nene-
chali vnutit. Naplánované turnaje 
se, přiznejme si, mrk mrk mrk, kona-
ly. Samozřejmě že ne oficiálně. Žád-
né vypsání soutěže na federačním 
serveru, žádné zadání výsledků ani 
jejich otevřené vyhlášení.
 Přesto se organizovaný golf hrál. 

Ke spokojenosti všech zúčastně-
ných. Pravý sportovec nepotřebuje 
mít někde zapsaný výsledek. Stačí 
ho uchovat v srdci. Stejně jako zá-
žitky z chvil strávených se spoluhrá-
či. Ze špičkování, hecování, kecání. 
Tomu žádná epidemie, natož hloupá 
vláda nezabrání.
 Golf jen ukázal rozum, který vlá-
dě zoufale chybí. Ale jak se říká, kde 
nic není…

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Párek za 125 korun?

L ze psát litanie o podřezávání 
větve pod sebou nebo o střílení 

do vlastní nohy, ale je to marné. Za-
tímco golf jen pomalu dostává ob-
raz normálního sportu, každý jeho 
exces vyvolává jen další negativní 
reakci na toto prostředí.
 Golfové areály, slovy šéfkucha-
ře a golfisty Zdeňka Pohlreicha, by 
neměly být gastronomickou oázou 
uprostřed pouště kuřecích plát-
ků se sýrem a broskví, ale rychlým  
a levnějším občerstvením s jedno-
duchými a jasnými pravidly.
 Po provozovatelích na golfu ni-
kdo nechce, aby prodávali jídla za 
cenu ze školních jídelen. Opačný 
extrém je však nebezpečný, a kro-
mě znechucení návštěvníků dává 

Můj pohled
Antonín Ebr

také střelivo lidem, kteří považují 
golfisty pořád za snoby.
 Například jedno hřiště má v na- 
bídce vídeňský párek s hořčicí  
a křenem za 125 korun. Může být 
velký, chutný, jakýkoli, ale stále to 
je pouze párek. Jinde se podává he-
menex za 119 korun. I kdyby byla 
vejce domácí a šunka od nejlepšího 
řezníka v okolí, opět to bude pouze 
hemenex.
 Na druhém břehu cenového toku 
stojí areál, kde je každý den k mání 
polévka do padesáti korun a jedno  
z hlavních jídel za 120 nebo 130 ko-
run. Můžete srovnávat.
 Gastronomie je služba jako kaž-
dá jiná, a i tady jde o otázku nabídky 
a poptávky. Předražené jídlo si ni-
kdo objednávat nemusí. Avšak vel-
ká škoda pro golf jako takový, když 
spokojeně sedíte na zahrádce před 
klubovnou a musíte si vyslechnout 
nelichotivé komentáře o tom, že 
golfisté musejí být velcí snobové.

www.vladimirbalcar.cz

Zatracené kroupy!

Glosář aneb Co se (ne)stalo

S INJEKCÍ LEVNĚJI? Dle nařízení  
z půli května lze nyní pořádat tur-
naje do počtu padesáti hráčů. Ti se 
musejí prokázat negativním testem 
nebo potvrzením o dvojím očková-
ní. Při individuální hře mohou být 
ve flightu čtyři prověření jedinci, 
ale pouze dva, pokud nemají pro-
kázánu zdravotní způsobilost. Bu-
dou vytížené areály apelovat, aby 
se hráči nechali testovat či očkovat  
a mohli tak chodit ve čtyřech? Nebo 
budou mít slevu prokazatelně zdra-
ví golfisté – a naopak?

GOLFISTÉ RIZIKEM? Nejrizikovější 
úseky silnic v Česku se podezřele 
kryjí s cestami na hřiště. Například 
nejvíce nehod v Karlovarském kraji 
je na silnici č. 6 pod Olšovými Vraty, 
kde kdysi zahynul i Ivan Hlinka, a na 
silnici č. 20 mezi Bečovem a Toužimí. 
Nejvíce střetů aut se zvěří se ode-
hraje na silnici č. 13 mezi Chrastavou  
a Rynolticemi. Že by na statistiky 
měli vliv často spěchající golfisté? 
Kromě Olšových Vrat se na zmíně-
ných štacích nacházejí Cihelny a Ma-
riánské Lázně nebo Ypsilonka, Mach-
nín, Grabštejn a Malevil. Náhoda?

VYDĚLÁVAT NA NEŠTĚSTÍ? E-shop 
prodávající golfové vybavení oslo-
vil klienty s nabídkou neznačko-
vého dezinfekčního gelu v „akční“ 
ceně 490 Kč za půl litru s tím, že 
původní prý byla 650 Kč. Jiný gol-
fový web nabízel respirátor FFP2 za 
299 korun/kus?! Během pandemie 
výrazně zbohatly a naopak zchud-
ly desetitisíce lidí. Vypočítavost či 
spíše hyenismus bychom si měli při 
příštím golfovém nákupu zapama-
tovat. Těžká doba odhaluje charak-
tery jako nic.

CO BY UDĚLAL LEONARDO? Přes 
historický Opatovický kanál v těs-
ném sousedství osmnáctky Lázně 
Bohdaneč bude postaven dřevěný 
most podle plánů renesančního gé-
nia Leonarda da Vinci. Cílem GC Par-
dubice je replika zhotovená podle 
renesančních kamenických postu-
pů. Jak by asi všeuměl Leonardo 
ovlivnil golf, kdyby žil v pozdější 
době? Vymyslel by míček létající 
jen rovně? Namaloval by hráčku  
s uhrančivým pohledem? A hrál by 
vůbec golf?

Antonín Ebr

Otázky v nejisté době

EGO PROTI HŘIŠTI
Čas od času se ve flightu objeví hráč 
s přehnaně velikým egem. Pozná se 
hned. Vypráví o sobě, všechno mu 
jde, a co mu nejde, na to má lidi, kte-
ří to za něj udělají, a on má pocit, že 
i to mu jde.
 Pak se tento člověk dostane na 
hřiště, kde je stále myšlenkově na 
chodbách firmy, která mu přicmrn-
dává, pomáhá, přivírá oči, přizpůso-
buje se. To trvá do prvních pokaže-
ných ran, které egomaniak bere jen 
jako náhodu, při nejhorším úlet.
 U dalších nepovedených úderů 
začíná k sobě mluvit ve třetí osobě, 
protože přeci není možné, aby jemu 
osobně něco nešlo. „Ale no tak, Ja-
romíre, co to děláš?“ Následuje fáze 
divení se, jak se tohle může dít, kte-
ré je doprovázeno kroucením hla-
vou a trhavými pohyby.
 Pokud špatná hra pokračuje  
a připustit realitu nelze, přichází 
bohužel poslední, nejhorší způsob 
k nutné záchraně ega, a sice poru-
šování pravidel. K tomu se egohráč 
většinou uchýlí v situaci, kdy nemů-
že najít svůj míček. Potom nahmátne 
v kapse míček náhradní, vytrčí ruku 
nepřirozeně podél těla, ujistí se, že 
pohledy ostatní hráčů nesměřují na 
něj a spustí ho na zem se zvoláním: 
„Mám ho!“
 Působí to směšně, ale jedna věc 
je na tom všem pozitivní. Hřiště ni-
komu nic neodpustí, nedělá rozdíly 
a s každým hraje stejně. Egoisté se 
buď přizpůsobí, nebo ztrapní.

Martin Lidický

 

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

Druhý díl se věnuje ženám. Odpovídá 
trenéra a hráčka Eva Koželuhová. Naj- 

dete na Apple, Google Play, Spotify  
a Soundcloud.

Je čas na domácí  kino s The Premiere, 
ke kterému získáte výhodný cashback



golflust.at

Hráčem golfu se člověk nerodí, hráčem golfu se stává! 
Krůček po krůčku zvládnete jednu golfovou výzvu  
za druhou. Úspěch si ale nejlépe vychutnáte s lidmi,  
kteří s vámi sdílejí vášeň ke sportu. Užívejte si společné 
chvíle na golfovém hřišti. V Korutanech. 

GOLFOVÁ  
DOVOLENÁ  

VČETNĚ GREEN 
FEE OD € 227

Golfová dovolená
na jihu Rakouska


