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Amatérka Sára Kousková ovládla turnaj LET Access Series a míří ještě výš
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Je čas na odolný The Terrace, 
ke kterému získáte výhodný cashback

Vrchol dámského roku: Ladies European Tour
Přijeďte povzbudit české gol-
fistky na vrcholný turnaj roku. 
Tipsport Czech Ladies Open 
se odehraje v Berouně v do-
sud nejčasnějším termínu, od 
pátku 25. června do neděle 
27. června. Ladies European 
Tour se koná znovu i s diváky.

Čeněk Lorenc

OBSAZENÍ Ve startovním poli  
120 hráček se objeví zhruba 10 do-
mácích. Včetně Sáry Kouskové, ví-
tězky LET Access Series na Konopišti,  
a další nadějné amatérky Terezy Ko-
želuhové, která v květnu na turnaji 
LET v Itálii prošla cutem a obsadila 
35. místo mezi evropskou elitou. Jen 
Klára Spilková nenaváže na loňské  
12. místo, ve stejném termínu star-
tuje na KPMG Women ś PGA Cham-
pionship, stejně jako obhájkyně 
berounského titulu Dánka Emily 
Pedersen.

HVĚZDY Tou nejžhavější je Slovinka 
Pia Babnik (17), vítězka posledního 
turnaje LET ve Francii. Tam se pro-
sadily i celkově druhá Angličanka 
Annabel Dimmock, obhájkyně ví-
tězství v resortu Evian, a třetí Finka 

Foto: Zdeněk Sluka

Saana Nuutinen, kandidátka startu 
v zářijovém Solheim Cupu. O třetí 
místo se dělila další startující v Be-
rouně, Němka Olivia Cowan, zatím-
co na šestém skončila Rakušanka 

Christine Wolf – loni druhá v Berou-
ně a rovněž adeptka Solheim Cupu. 
Nechybí ani Carly Booth (Skotsko), 
vítězka prvního ročníku turnaje ješ-
tě z Karlštejna.

TRUMF Promotér Premier Sports 
jednal v době uzávěrky tohoto čís-
la o startu hráčky, která zvítězila 
na LPGA, hrála na Ladies European 
Tour a má silné pouto k Česku. Ak-

tuální informace najdete na našem 
Twitteru a Instagramu.

HOLE-IN-ONE Čekají dvě ceny za 
případné eso. Na 6. jamce voucher 
Tipsportu na 250 000 korun a na  
17. jamce hodinky Hublot od hodi-
nářství Bechyně.

DIVÁCI Vstup diváků na hřiště Be-
roun Golf Clubu je potvrzen. Detai-
ly včetně informací o občerstvení 
a dalších informací sledujete na 
czechladiesopen.cz.

TELEVIZE Přímé přenosy ze sobot-
ního a nedělního kola vysílá O2 TV 
Sport.

PROGRAM První a druhé kolo (cut) 
pátek 25. června a sobota 26. červ-
na přibližně od 7.30, finále neděle 
27. června od 8.00.

DIVÁCI Příjezd po dálnici D5, exit 14 
Beroun-východ, před čerpací stani-
cí odbočka vpravo na cestu směr 
Beroun Golf Club.

Chcete mít nové Golfové  
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč

Berounský turnaj se těší na amatérku s rekordy
Úspěch Sáry Kouskové, kte-
rá ve svých 21 letech vyhrá-
la jako první Češka a navíc 
amatérka turnaj profesionální 
LET Access Series, lze už nyní 
nazvat výsledkem roku. Na 
nadcházející Ladies European 
Tour v Berouně se jen těší.

Čeněk Lorenc

Tak dominantní představení český 
golf nepamatuje. Na Konopišti jste 
zahrála v prvním kole 64 (-8), s 29 
ranami na druhé devítce, a vedla  

o 5 ran, druhý den o 7, a nakonec jste 
vyhrála o 8. Co k tomu přispělo?
Golf se zase ukázal jako nevyzpyta-
telný. Cítila jsem sice formu z jarních 
univerzitních turnajů v Americe, 
měla jsem před turnajem určité cíle, 
ale svá očekávání nerada sděluji  
a snažím se na sebe nevyvíjet tlak. 
Greeny na Konopišti byly poměrně 
pomalé, odhadem o tři stopy proti 
tomu, co jsem zažila ve finálovém 
turnaji NCAA, což ale zase byl ex-
trém, něco jako linoleum. Tak jsem 
si řekla, že se budu snažit hrát co 
nejblíž k jamkám, abych neměla 
dlouhé putty, a vyšlo to. Každou 
ránu na green jsem promyslela.

Jarní déšť, to je radost
Turnaj Tipsport Czech Ladies 
Open 2021 se oproti minulým 
rokům koná už koncem červ-
na. Co na nový termín Ladies 
European Tour v Beroun Golf 
Clubu říká hlavní greenkee-
per Martina Šindler?

Antonín Ebr

„Hráči z deštivého a poměrně 
chladného jarního počasí radost 
neměli, ale pro greenkeepery to 
byl dobrý start do sezony. Už loni 
bylo jaro deštivější než jindy. Letos 
spadlo ještě víc vody v kratším ob-
dobí,“ říká head greenkeeper.
 Úhrny srážek? V březnu 36 mi-
limetrů, v dubnu 18 milimetrů  
a v květnu 136 milimetrů. „Z toho 
ale 72 milimetrů spadlo za 24 ho-
din. Když to shrnu, květen byl hod-

ně deštivý, ale pro nás o to výživ-
nější,“ dodává Šindler.
 Je z klimatologického hlediska 
rozdíl pořádat turnaj v červnu nebo 
v srpnu? „Určitě. Tráva je na jaře  
v růstu a dobře se s ní pracuje. V srp- 
nu je naopak v letní dormanci a je 
i větší riziko tropických teplot. Dal-
ším aspektem je čas. V červnu jsou 
nejdelší dny a tím i víc prostoru na 
přípravu mezi turnajovými dny.“
 Ladies European Tour neměla 
žádný požadavek na změnu hřiště. 
Zůstává délka 5693 metrů. Pětkrát 
se v Berouně hraje z bílých odpa-
lišť (jamky číslo 3, 9, 10, 13 a 16), 
třináctkrát ze žlutých. „Sett-up se 
nemění, stejně jako rychlost greenů 
deset a půl stopy,“ konstatuje Šin-
dler.
 Jak se příprava na LET odráží 
finančně, personálně nebo organi-
začně? „Roste spotřeba pohonných 

hmot kvůli větší četnosti sekání  
a bereme dva brigádníky, jinak se 
nic nemění,“ sděluje šéf trávníkářů.
 Jiná je ovšem pracovní doba. 
„Vyjíždíme za svítání a končíme  
s tmou, při mimořádných podmín-
kách i za tmy. Turnaj bereme jako 
nepřetržitý pracovní týden, kdy 
se v práci i spí,“ vysvětluje Šindler  
a připomíná tradici: „Před finálovým 
kolem pořádáme v areálu údržby 
greenkeepers party, na kterou jsou 
zváni všichni, kteří na turnaji pracu-
jí, včetně rozhodčích a novinářů.“
 Tipsport Czech Ladies Open ofi-
ciálně startuje v úterý 22. června 
tréninkovým kolem. „Rekreační 
golfisté si v Berouně mohou na-
posledy zahrát v pondělí,“ upozor-
ňuje greenkeeper. Golfistky podle 
něho neničí hřiště víc než rekreanti. 
„Snad jen na drivingu a odpalištích 
na parech tři,“ dodává šéf údržby.

V turnaji jste zahrála dva eagly, 
v prvním kole na čtyřparové pat-
náctce, ve druhém na pětiparové 
třináctce. Už se vám to někdy takto 
sešlo?
Jednou v Americe, dokonce dvakrát 
na stejné jamce. Eagle na čtyřparu 
byl ale můj první turnajový, stejně 
jako 29 ran na devítku. Vždycky po-
třebujete i trochu štěstí. Na pětiparu 
jsem měla docela dlouhý putt a den 
předtím na čtyřparu to byla wedge 
za jamku s backspinem. Jenže, dru-
hý den jsem na tomtéž čtyřparu 
zahrála čtyřputt a čtyři putty jsem 
měla také ve finále na tříparové de-
sítce, kdy ale byly pin pozice oprav-
du složité. Nervozita? Cítila jsem ji 
jen při prvním odpalu ve finále, ale 
ten se povedl a nervy ze mě spadly. 
Na poslední jamce nebyla psychic-
ky lehká druhá rána přes vodu na 
green, ale i ta se povedla.

Říká se, že v golfu není žádný ná-
skok bezpečný. Jak jste ten svůj 
hájila?
Žádný náskok jsem nevnímala  
a nekoukala jsem na to, co se děje 

za mnou. Do dalších kol jsem šla 
podle nastaveného plánu.

Před druhým kolem byly problé-
my s dojezdem na Konopiště kvůli 
zácpě po autonehodě u Benešova. 
Měla jste obavy, že nestihnete 
start?
Vyjela jsem s časovou rezervou, 
takže nakonec to vyšlo, ale trčet  
v koloně bylo trochu strašidelné.

Letos jste vyhrála univerzitní tur-

naj, a teď i mezi profesionálkami. 
Co dál?
Připravuji se na Beroun (Tipsport 
Czech Ladies Open). V červenci mě 
čekají mistrovství Evropy jednotliv-
kyň i družstev a v srpnu odlétám do 
Kalifornie na první kolo kvalifikač-
ní školy o LPGA. Mám před sebou 
poslední ročník univerzity v Texa-
su a je to správný čas pokusit se  
o Q-school. Kdybych postoupila, tak 
je výhoda, že tour drží amatérkám 
kartu, než dokončí školu.

Foto: Amundi Czech Ladies Challenge
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Hlas trenérů: 
Takoví nejsme

Trojice opět v ringu
Měla to být neveřejná pre-
zentace kandidátů na funkci 
prezidenta federace pro klu-
by, ale videa trojice Vratislav 
Janda, Pavel Vidura a Juraj 
Werner se veřejně rozšířila 
dál jako rozbuška.

Čeněk Lorenc

Neustále odkládaná konference ČGF 
(nyní na 24. července) způsobila do-
sud nejdelší prezidentskou kampaň. 
Klid veřejnosti v jarních týdnech 
rozčeřila videa natočená kandidáty 
začátkem května v sídle federace  
a zaslaná klubům. Boj o hlasy pro 
šéfa golfu na období 2021–25 se 
znovu rozhořel. Co v něm zaznělo?

Pod praporem hřišť

„Český golf nevzkvétá. Navštívil 
jsem téměř devadesát míst, bavil 
se s prezidenty, majiteli, manažery 
i rekreačními golfisty. Cítíte velkou 
odtrženost ČGF od běžného golfo-
vého života. ČGF neobsahuje ce-
lou golfovou veřejnost, hřiště ani 
profesionály. Obraz golfu ve spo-
lečnosti není dobrý,“ řekl diplomat 
a manažer Vratislav Janda v devíti 
minutách projevu, kde prosazoval 
především zájmy Asociace golfo-
vých hřišť, která ho do boje vyslala.

 Podporu Jandovi vyslovila česká 
PGA, s níž prý jako jediný z kandi-
dátů jednal. PGAC naopak reago-
vala kriticky na dvacetiminutové 
vystoupení současného vicepre-
zidenta federace Juraje Wernera. 
Právě on označil dlouhodobé vzta-
hy ČGF a PGAC za ožehavé téma  
a stav zdejší výuky golfu popsal 
jako „shluk individuálních učitelů, 
nikoli akademie“.

Ne řediteli

Systém akademií, navíc se zahra-
ničními trenéry, vidí Werner jako 
takový, který „nám pomůže víc než 
koupený zahraniční hráč“. Zmínil 
přitom efekt Sabbatini, kdy díky 
svatbě jihoafrického profesionála 
má Slovensko nyní svou vlajku na 
PGA Tour.

 „Jeden z kandidátů, který o fun-
gování federace neví nic, nazval 
naši práci obdobím bezčasí,“ nará-
žel Werner na Jandova vystoupení 
a k členům federace dodal: „Volíte 
prezidenta sportovního svazu, ne 
generálního ředitele všech hřišť  
v republice. Volte s ohledem na bu-
doucnost, nikoli na krátkodobé sli-
by a chiméry.“

Zlevňování, šetření

Nejdelší monolog – na 25 minut – 
vypustil Pavel Vidura. Prezident 
PGC Ostrava a člen právní komise 
ČGF mimo jiné navrhl snížení člen-
ského příspěvku ze 300 na 200 ko-
run. Po dvou předchozích ročních 
ztrátách ve výši 3,5 a 4,5 milionu 
měla ČGF loni podle Vidury přeby-
tek 6 milionů a kandidát čeká úspo-
ru výdajů také letos. I proto ono 
snížení poplatků, ačkoli navzdory 
všeobecnému boomu v PGC Ostra-
va loni poklesl počet členů o 10 %, 
hlavně v kategorii 26–60 let. 
 „Jsem přesvědčen, že u poplat-
ků nejde o populismus,“ rozvíjel 
Vidura svůj návrh, k němuž přidal 
i vizi výstavby společného trénin-
kového centra a sídla ČGF. Ta nyní 
platí za roční pronájem kanceláří  
v Praze-Braníku milion korun.
 Projevy kandidátů najdete na 
Facebooku Golfových novin. Ko-
mentář na str. 8.

Spolupráce mezi PGAC a federací 
není ideální, ale proti hodnocení 
členů jako „shluku profesionálů“ 
se tvrdě ohrazujeme. Tak reagoval 
prezident PGAC Roman Svoboda na 
prezentaci Juraje Wernera před vol-
bou prezidenta ČGF.
 Svobodovi se nelíbilo, jak se sou-
časný viceprezident ČGF vyjadřuje 
„ … o kvalitě českých trenérů, jejich 
působení v jednotlivých resortech, 
metodickém vedení tréninkového 
procesu. Rovněž je polemizována 
jejich schopnost fungovat jednotně 
a odpovědně s cílem rozvíjet náš 
krásný sport,“ napsal Svoboda.
 Podle svého prezidenta je PGAC 
v Evropě „považována za velmi 
pokrokovou a vzdělanou“. „Úrovní 

vzdělávacího systému se již tento 
rok velmi pravděpodobně zařadí 
na nejvyšší stupeň k zemím jako 
Německo, Španělsko či severské 
země,“ polemizuje Svoboda v pro-
hlášení organizace. „Je velmi neko-
rektní vyjadřovat se o absolventech 
tohoto vzdělávacího procesu jako 
o osobách nekompetentních a ne-
organizovaných.“
 PGAC zároveň podpořila na pre-
zidentství ČGF Vratislava Jandu, 
který „jako jediný projevil zájem 
o skutečný dialog s námi. Bohužel 
nikdo z ostatních kandidátů se ne-
ozval a ani neprojevil zájem se se-
tkat“.
 Celou reakci PGAC najdete na Fa-
cebooku Golfových novin.            GN

Šumpersko dostane 
první obecní hřiště

Vznikající areál v Rapotíně 
bude v mnoha ohledech uni-
kátní. Po několika nerealizo-
vaných projektech se stane 
prvním hřištěm na Šumper-
sku, a především prvním 
opravdu municipálním golfo-
vým projektem v Česku.

Antonín Ebr

To vše na 46 hektarech po vojen-
ské střelnici a motokrosovém areá- 
lu. Podle plánů Jakuba Červenky 
z Czech Golf Development vzniká 
šestijamkové hřiště par 23. Layout 
s dvěma vodními plochami obsa-
huje dvě jamky par 3, tři jamky par 
4 a jednu par 5 o délce 460 metrů. 
Pokračuje loni započatá výstavba 
driving range o délce 270 metrů, se 
sedmi target greeny a dvaceti kry-
tými odpališti.
 „Projekt je rozdělen do tří etap. 
Na konci bude plnohodnotné de-
vítijamkové hřiště s velkou akade-
mií. Nyní je dokončena klubovna, 
parkoviště, krytá stání na akademii 
a zpevněné plochy. Z herních ploch 
jsme již zaseli putting green, trav-
naté odpaliště a okolní plochy klu-
bovny a akademie,“ říká Červenka.
 Jde o první ryze municipální gol-
fový projekt v Česku. „Vlastníkem 
pozemků je obec Rapotín, která vy-
budovala zázemí s klubovnou a par-
kovištěm. Nájemcem je Golf Club 

Rapotín, tedy spolek golfových 
nadšenců. Sportoviště bude otevře-
né pro širokou veřejnost,“ dodává 
designér.
 Projekt financují členové a spon-
zoři. „Většina investic je hrazena 
z příjmů z ukládek zeminy a z pří-
spěvků nebo půjček členů. Spolek 
loni podal žádost o dotaci z Národní 
sportovní agentury, která však bo-
hužel není dodnes vyřízena,“ upo-
zorňuje designér.
 Přesto je akademie již téměř 
z poloviny vybudována vlastními 
zdroji. „Jsou dokončeny drenáže, 
závlahový systém, putting a kryté 
i nekryté odpaliště. Všechny tyto 
plochy jsou již oseté. Další etapu 
bude možné dokončit až po získání 
dotace. Naší snahou je projekt do-
končit letos,“ dodává Červenka.
 Z vyšších částí pozemku se podle 
autora projektu nabízí dechberoucí 
výhledy na panorama Jeseníků. „Ty 
budou tvořit neopakovatelnou kuli-
su greenů a vlastně většiny jamek,“ 
tvrdí Červenka.
 Rapotín Golf Club byl založen  
v roce 2016. „Spolek má 150 členů 
a stále se hlásí noví. Cílem je zvýšit 
počet sportujících dětí i dospělých,“ 
říká designér. Spolek se dohodl na 
spolupráci se základní i střední 
školou a umožní využít sportovi-
ště také hendikepovaným dětem. 
„Jako cvičné plochy budou Rapotín 
recipročně využívat členové klubů 
z Olomouce a Kořence,“ uzavírá Ja-
kub Červenka.

Foto: CGD

Juraj Werner
Foto: Zdeněk Sluka

Roman Svoboda, prezident PGAC
Foto Zdeněk Sluka
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Challenge Tour 
v číslech

Turnaje European Challenge Tour 
na českém území domácím dlou-
hodobě nevycházejí. Přes množ-
ství herních příležitostí se Češi na 
svých hřištích neprosazují, což byl 
i případ D+D Real Czech Challenge 
na Kunětické Hoře.

-2
Cut, kterým prošel přesně na rá- 
nu jediný domácí hráč, Gordan 
Brixi.

+133
Celkový výsledek čtrnáct čes-
kých hráčů, kteří neprošli po 
dvou kolech cutem.

+54
Celkový výsledek pěti českých 
amatérů – průměrně +10,8 na 
jednoho.

+79
Celkový výsledek devíti českých 
profesionálů – průměrně +8,7 na 
jednoho.

-17
Turnaj vyhrál v play off tří hráčů 
Španěl Santiago Tarrio.

+15
Konečný výsledek Gordana 
Brixiho (71-71-83-78), znamenající 
60. místo ze 61 hráčů v cutu.

GOLFSEZONKA.CZ

www.golfpodebrady.cz

Při koupi fee platí na druhé

SLEVA

30 %

1 green fee 990 Kč
2 green fee 1690 Kč

Druhá liga žen s velkými nadějemi i přemety
Turnaj Amundi Czech Ladies 
Challenge na Konopišti byl 
kromě domácího titulu pře-
vratný v mnoha ohledech. 
LET Access Series přinesla 
spoustu přemetů.

Čeněk Lorenc

SKÓRE Sára Kousková zvítězila se 
14 pod par (64-67-71) a s náskokem 
osmi ran na Rusku Ninu Pegovu, 
která jako profesionálka brala místo 
amatérky vítěznou prémii 6000 eur  
z celkové dotace 37 500 eur. „Ne, 
nic mi jako všimné neposlala,“ re-
agovala se smíchem skutečná ví-
tězka na dotaz, zda se jí Ruska od-
vděčila.

PŘEKVAPENÍ Druhým největším 
překvapením bylo dělené třetí mís-
to teprve patnáctileté Kláry Sion-
kové, která coby vítězka předchozí 
Czech Golf Amateur Tour dostala 
pozvánku na turnaj jako poslední  
z amatérek. Vyrovnané skóre 2 pod 
par (73-70-71) je na tak mladou 
hráčku z Albatrossu úctyhodné.

DVĚ TRESTNÉ Cestu za oblíbeným 
druhý místem, na němž skončila na 

Patnáctileté překvapení: Klára Sionková
Foto: Zdeněk Sluka

Konopišti v letech 2018 a 2019, za-
tarasily Tereze Melecké mimo jiné 
dvě trestné rány ve 2. kole. Otec – 
caddie vytáhl kámen značící vzdá-
lenost, místo aby hráčka měla u ne-

pohyblivé závady beztrestný drop. 
Nakonec tedy dělené třetí místo.

SEDM POD PAR Jen 7 z 86 startu-
jících se dostalo celkově pod par.  

V top 10 skončily čtyři české ama-
térky: vítězná Kousková, třetí Sion-
ková a Melecká a ještě devátá Jana 
Melichová (+1). Nejlepší domácí 
profesionálkou byla na děleném  

35. místě Kateřina Vlašínová (+8), 
která získala 547,50 eur.

DESET TRESTNÝCH Na 90 ran na-
rostlo skóre prvního kola Agáty 
Křenkové, vnučky loni zemřelé 
hráčské legendy Ludmily, a to kvůli 
deseti (!) trestným úderům. Mladá 
amatérka totiž hrála pět jamek s ji-
ným typem míče, než s jakým zača-
la, takže za každou jamku se jí při-
počítaly dvě trestné rány.

VYSOKÝ CUT Šlo zřejmě o světový 
rekord: cut na Konopišti byl +22! 
Podle pravidel LET Access Series 
prochází cutem 45 nejlepších pro-
fesionálek plus všechny amatérky 
se stejným výsledkem. Jelikož pro-
fesionálek přijelo málo (46) a ama-
térek (40) naopak hodně, tak finále 
hrály všechny – až na Křenkovou, 
které po deseti trestných nakonec 
přebývala jedna jediná rána.

DOMÁCÍ Turnaj LETAS hrál nebý-
valý počet 29 domácích golfistek,  
z toho 25 amatérek a čtyři profesio-
nálky. Kousková, s novým rekordem 
hřiště 64 (-8) v prvním kole, zvítězi-
la na profiokruhu v Evropě jako dru-
há Češka po Kláře Spilkové, která 
vyhrála turnaj Ladies European Tour 
2017 v Maroku.

Gordan Brixi, amatér žijící v USA, 
který letos přestoupil k profesioná-

lům, prošel jako jediný ze čtrnácti 
Čechů cutem na Kunětické Hoře

Foto: Ladislav Adámek

 

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

Telefony na hřišti

Všeobecný zákaz používání telefonů při hře neplatil při prvním turnaji sezony 
LET Access Series. V covidové době se eliminují kontakty, což se týká i tradičních 
skórkaret a jejich vyměňování. Golfistky si na Konopišti psaly skóre do svých te-
lefonů a ta se rovnou zobrazovala na leaderboardu. Jestliže se dá dnes vůbec 
něčemu tleskat, pak této inovaci rozhodně ano.

Vládce německé juniorky
Sedmnáctiletý Filip Ja-
kubčík, loni vyhlášený 
Golfovými novinami 
Amatérem sezony, vy-
hrál se skóre 12 pod 
par (69-68-67) prestižní 
German Girls‘ & Boys‘ 
Open. Jedna z nejvy-
hlášenějších kontinen-
tálních juniorských sou-
těží se hrála v resortu  
St. Leon Rot. Dále skon-
čili Jakub Janda čtvrtý  
a Anna Andrýsová sed-
má. Navíc se dařilo Česku  
v soutěži družstev Na- 
tions Cup. Chlapecký 
tým vyhrál a dívky braly 
stříbro.

Foto: Zdeněk Sluka

Trojnásobný vítěz Stanley 
Cupu Jiří HRDINA vypráví 
o svém golfovém hobby, 
Alexi Čejkovi i nehrajícím 
Jaromíru Jágrovi.

Stahujte ze SoundCloud, 
Spotify, Apple a Google 
Play. 
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Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
ČLENSTVÍ

Roční členství BASIC PLUS v Golf Clubu Mstětice 
obsahuje 4x green fee, další hry s 20% slevou, 
50% slevu na míče na driving range, registraci 
v ČGF, slevu v golfové restauraci a další výhody.

Nová forma celoživotního členství v Greensga-
te Golf Clubu. Nový člen získá benefit v celkové 
hodnotě 40 000 Kč a další výhody.

1

TÁBORY
Driving Range Rohanský ostrov ve spolupráci s GC Marina 
Praha pořádá příměstské sportovní tábory s golfem pro děti 
ve věku od 4 do 12 let. Program je zaměřený na techniku, 
teorii a etiketu hry. Probíhá v pondělí až čtvrtek od 9 do  
17 hodin na Rohanském ostrově a v pátek v Benátkách nad 
Jizerou (vlastní doprava). Přehled termínů a další informace 
na golfrohan.cz/pro-deti

2

BENEFIT
Black Bridge nabízí přes léto možnost vyzkoušet hlavní 
klubový benefit: slevu 15 % na green fee neomezeně  
a kdykoli. Hřiště po 14 dnech rotuje kluby. Pokud jste je-
jich členem a přijedete si zahrát v daném termínu, zapla-
títe méně.

7. 6. – 20. 6. Čechie + Stará Boleslav

21. 6. – 4. 7. Hodkovičky + Karlštejn

5. 7. – 18. 7. Český Golfový Klub + GC StredaInak

19. 7. – 1. 8. Hostivař + GC Praha

2. 8. – 15. 8. Loreta Golf Club Pyšely + Pražský Golfový klub

16. 8. – 29. 8. Mstětice + Prague City GC

4

FITTING
Grosshof pořádá v sobotu 19. 6. fitting holí 
SRIXON, CLEVELAND a XXIO. Zájem hlaste 
na recepci. Toho dne se bude také hrát klu-
bový turnaj.

5

TURNAJE
Neděle 20. 6. bude jedním z nejdelších dnů v roce a slunce vyjde již ve 
4.50. Začněte brzkým golfem na Albatrossu. Turnaj startuje canonem  
v 5.00. Občerstvení: od 4.00 káva a koláč, po hře snídaňový raut.

Třetí ročník dobročinného turnaje Golf Lions Masters 2021 se uskuteční  
v neděli 20. 6. v resortu Darovanský dvůr. Cannon start v 10.00. V ceně 
dobročinného startovného 1500 Kč je občerstvení. Doprovodný program: 
akademie pro děti a dospělé, oběd pro nehrající, ukázka výcviku asistenč-
ního psa, vycházka k vodopádu Dírka.

Whisky & Kilt Golf Club pořádá v sobotu 26. 6. v RGC Mariánské Lázně  
III. ročník Memoriálu Milana Hroudy, prvního prezidenta a zakladatele 
Whisky & Kilt GC. Hraje se texas scramble dvojic. Registrace je standardně 
na serveru ČGF s nutnou poznámkou na sestavení dvojic.

3

6a

4

5

1a

3a

KDE: Golfové hřiště Mstětice
KDY: 5. 7. - 27. 8. 2021

golf_academy_mstetice
www.golfmstetice.cz

VÁŠ PGA TRENÉR V PRAZE
Rudolf Nechanický
telefon: +420 737 151 043
e-mail: golf@rudolfnechanicky.cz

Golf Club Hodkovičky
Golf Professional A+
50 min / 1000 Kč

Vize:

„Dostat klienta na potencionální úroveň jeho hry v čase, 
který tomu chce věnovat a hra ho přitom bavila.”

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

POBYT
Akce Golf resortu Kaskáda na červen: balí-
ček GOLF za 1890 Kč obsahuje jednu noc 
pro dvě osoby v hotelu Kaskáda, dvě green 
fee a zvýhodněnou cenu buggy. Více na 
www.golfbrno.cz/balicky/balicek-golf

Balíček Play and Stay GC Kynžvart zahrnu-
je noc se snídaní pro dvě osoby v hotelu 
Metternich, dvě green fee a parkoviště. 
Cena od 3400 Kč.

6

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

4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za c4 hráči za cenu 3enu 3enu 3enu 3enu 3enu 3enu 3enu 3enu 3enu 3enu 3enu 3
Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee Využijte nabídku na zvýhodněné fee 

www.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.czwww.grcl.cz

Partner rubriky

1b

2

3b

3c6b

Foto: Zdeněk Sluka

Foto: Zdeněk Sluka
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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

Vydává: GN media s.r.o, 
Husinecká 10, 130 00 Praha 3 
IČO: 08894612, 
ev. č.: MK ČR E 23881 

• Ročník II, čtvrté vydání

• Vyšlo 11. 6. 2021 

• Redakce: Čeněk Lorenc, Antonín  
   Ebr, Zdeněk Sluka 

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

• Grafika: Renata Nováková 

• Korektura: Jarmila Strnadová 

• Případné náměty, reakce a názory 
   nám můžete zaslat na adresu 
   info@golfovenoviny.cz 

Aktuality z české PGA

Martin Kovařík

Ondřej Lieser se zaskvěl hned na 
dvou prvních turnajích, kterých se 
účastnil. Šlo o dva turnaje v Keni, 
kde pokaždé prošel cutem a obsa-
dil 33. a posléze 30. příčku. Pak sice 
přišly tři nezdary s cutem, ale na 
Canary Islands Championship opět 
Lieser cutem prošel.
 Stanislav Matuš zahájil sezo-
nu European Tour na Austrian Golf 
Open, kde neprošel cutem, a poté 
se přesunul na Challenge Tour, kde 
se mu v Jižní Africe povedlo obsadit 
dvacátou příčku na Dimension Data 
Pro-Am. Cutem prošel i o čtrnáct dní 
později na Dormy Open ve Švédsku.
 Trojice profesionálek zahájila 
sezonu v Jižní Africe na Sunshine 
Ladies Tour, jejíž poslední turnaj se 
započítával také do Ladies Euro- 
pean Tour. Nejlépe dopadla Kateři-
na Vlašínová, která v Order of Merit 
obsadila 18. místo a na jednom tur-
naji se dělila o sedmé místo. Její ko-
legyně Kristýna Napoleaová obsa- 

dila na OoM celkově 22. místo a Ši- 
deri Váňová skončila na 46. místě.
 Rozehrána byla Czech Pro-Am 
Teaching Tour učících profesionálů  
a jejich amatérských partnerů. Na 
Albatrossu zvítězil domácí Petr Nič 
o dvě rány před Jiřím Němečkem.  
O prázdninách se rozjede Czech PGA 
Tour jamkovým mistrovstvím na Ká-
cově.
 Členové české PGA měli na 
programu také vzdělávání. Kvů-
li situaci proběhly první semináře 
vzdělávacího systému PGAC online 
formou. Podobně tomu bylo u semi-
nářů na téma TrackMan nebo roz-
voje juniorského golfu, které PGA 
of Czech Republic připravuje svým 

členům pro rozšíření vědomostí. 
Novinkou je podpis smlouvy čes-
ké PGA s areálem Zámek Štiřín, kde 
bude fungovat akademie pod vede-
ním PGAC. Na zdejším driving range 
bude PGAC nabízet výuku a osvětu 
pro všechny věkové kategorie a rodi-
ny. V akademii budou působit před-
ní profesionálové a členové PGAC.  
V základní nabídce budou individuál- 
ní i skupinové lekce, dětské kursy  
a kursy pro začátečníky, ale i denní 
programy, zaměřené na specifická 
témata (biomechanika, krátká hra  
a jiné). 
 Spolupráce se Zámkem Štiřín 
umožňuje PGAC představit ambicióz-
ní projekt otevřený široké veřejnosti.

Úvod sezony byl pro český 
profesionální golf sváteč-
ní, protože si mohl užívat, že  
Ondřej Lieser začal pravidel-
ně startovat na European Tour. 
Na jednom turnaji ho doplnil 
Stanislav Matuš, který se jinak 
účastnil především Challenge 
Tour.

Hraj golf, 
změň život

Odhoďte předsudky o golfu 
jako sportu pro bohaté a po-
nořte se do jeho světa plnými 
doušky.

Taky jste již tolikrát investovali do 
vybavení pro váš nově objevený 
sport, ale po pár pokusech jste ho 
odložili do garáže? Nebo se vám prá-
vě z tohoto důvodu nechce s daným 
sportem začínat? Pak je kampaň 
Hraj golf, změň život tou nejlepší 
variantou pro váš golfový začátek! 
Startovní balíček nabízí ty nejlepší 
počáteční podmínky, a vy se tak jako 
nováček seznámíte s tímto oblíbe-
ným sportem bez jakýchkoli riskant-
ních investic.
 Profesionální golfová asociace 
hráčů a učitelů v Česku podporu-
je projekt Hraj golf, změň život, do 
kterého se zapojilo již tisíce spoko-
jených absolventů kursu. Cílem pro-
jektu je umožnit cenově velmi pří-
stupnou začáteční výuku pro dosud 
neregistrované golfisty. Význam-
nou součástí kampaně jsou také 

známé osobnosti, které zábavnou 
formou vyprávějí příběhy ze svých 
golfových začátků a vysvětlují, co je 
na tomto sportu nejvíce baví. Hlav-
ní tváří celého projektu je Česká 
miss 2016 Andrea Bezděková, kte-
rá vzhledem k aktivnímu zapojení 
do tréninků prezentuje projekt na 
svých sociálních sítích.
 Startovní balíček nyní pořídíte za 
pouhých 299 Kč. Součástí balíčku 
jsou tři 50minutové lekce s trené-
rem, neomezené množství tréninko-
vých míčků a zapůjčení holí. Nejenže 
se seznámíte s golfovým prostředím 
a poznáte nové přátele, ale také 
zrelaxujete mysl na otevřeném pří-
rodním hřišti a možná najdete svou 
novou životní zálibu. Nabízí se vám 
tak bezpečná příležitost zjistit, zda 
je golf tím pravým sportem pro vás. 
Svou registraci do projektu můžete 
provést přes www.hrajgolfzmenzi-
vot.cz, kde naleznete i seznam ob-
lastí, které projekt podporují. Díky 
příznivé ceně balíčku můžete také 
přihlásit celou rodinu a objevovat 
kouzlo golfu společně.             PR

Andrea Bezděková a Lukáš Tintěra, generální sekretář PGAC
Foto: Inago

Ondřej Lieser
Foto: Golf Geum

Glosář aneb Co se (ne)stalo

POZOR NA KAMERU! Možnost získat 
nepřenosné green fee na karlštejn-
skou osmnáctku, pokud se povede 
par na poslední jamce, už v rámci 
marketingové akce hřiště využilo 
několik golfistů. Podmínkou výhry 
jsou ovšem zaplacené fee nebo účast  
v turnaji, a také aspoň dva spoluhrá-
či ve flightu. Pozor! Jamku sleduje 
kamera, takže se nedoporučuje pod-
vádět.

POČTRNÁCTÉ STEJNĚ. Pohár mistrů 
klubů ve hře jamky se opět, tento-

krát 16. června, uskuteční na hřišti 
GC Stará Boleslav. Je určen vítězům  
i vítězkám klubových jamkových mis-
trovství za rok 2020 a také obhájcům 
titulů v šampionátu. Kdo by devítku 
vedle písečných břehů Labe, mistrov-
ský výkon architekta Jiřího Veldena 
na pouhých 11,5 hektarech plochy, 
neměl rád? Proč se tu ale hraje každý 
ročník? Není to už nuda?

NEVYDAŘENÉ INVESTICE. Miliardář 
Rudolf Ovčaří pro Forbes zavzpomí-
nal, jak se společníkem od železáren- 

ských pecí, zbraní a střeliva René Ho-
lečkem hledali příležitosti k investicím 
a našli golf. „Nepředpokládali jsme, že 
se tady z dotací postaví sto hřišť. My 
dotace nevzali žádné, takže pro nás to 
není moc dobrý byznys,“ řekl Ovčaří. 
Společnost CZ Golf vlastní osmnáctky 
v Telči, Písku a Ústí nad Labem  
i driving na pražském Rohanském os-
trově. Areál v rakouském Waidhofe-
nu zavřel a společnost skončila i v Be- 
nátkách nad Jizerou. Důvody budou 
jistě složitější, ale na dotace se neú-
spěch svalovat nedá.              -ae-

Narušitelé všeobecné pohody
Až na výjimky nevznáším poža-
davky, koho chci nebo nechci do 
flightu. Nechávám to náhodě. A tak 
jsem zažil...

... bývalého politika, který se všemi 
řešil každou spornou situaci a doža-
doval se vzájemné shody.

... třináctiletého kluka, který po 
každé špatné ráně – a že jich bylo 
– mlátil holí do bagu, protože mu 
bohatí rodiče neřekli, jak se má na 
hřišti chovat.

... paní, která hrála, přesněji řečeno 

drbala třicetimetrové „rány“, až to 
budilo dojem, že hraje jen ona.

... bratra Slováka, který nenašel míč, 
a tak si v klidu spustil nový, a když 
byl upozorněn, že to nesmí, divil se: 
„Prečo?“ Protože to pravidla nedo-
volují, bylo mu vysvětleno, a on na 
to udiveně: „Jáj.“

... manžela, který turnaj pojal jako 
trénink své manželky včetně pesko-
vání a trestů.

... hráče, kteří na greenu zapisují čís-
la, jako by sepisovali manifest.

... muže, který za 18 jamek neproho-
dil slovo.

To vše ovlivňuje mentální rozpolo-
žení a hru samotnou. Nedávno jsem 
přišel na to, že to není chyba naru-
šitelů, ale moje, jelikož podvědomě 
přemýšlím, jak se k situaci postavit. 
Všímat si toho, nebo ne? Jak dalece? 
Až si tyto otázku přestanu pokládat 
a najdu vnitřní postoj a klid, tak už 
to mou hru neovlivní. Závěr je jasný. 
Kdy se tak stane? Nikdy!

Martin Lidický
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Hra s ubytováním
Ubytování 1 nebo 2 noci sleva 15 % na fee aj.
Ubytování 3 a více nocí sleva 30 % na fee aj.
+ Voucher na občerstvení v hodnotě 200 Kč/os.

Golfové skupinky
 7 + 1  fee zdarma
 12 + 2  fee zdarma
 16 + 3  fee zdarma
 20 + 4  fee zdarma
+ Voucher na občerstvení v hodnotě 200 Kč/os.

Více se dozvíte na  
www.grcm.cz/cs/ubytovani/golfove-balicky/  
nebo objednejte na hotel@grcm.cz
Nabídky není možné kombinovat mezi sebou ani s dalšími slevami.

PRÁZDNINY NA 
BLACK BRIDGE

Nabídka je platná  

od 1. 6. do 31. 8. 2021

www.grcm.cz
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Vytvořte si své rituály a držte se jich
Civilizace i jednotlivce for-
mují rituály a tradice. Golfo-
vé rituály nejenže přispívají  
k atmosféře a emocím, ale 
mohou mít podstatný vliv na 
váš výkon.

Jiří Kastner

Mezi všemi sporty je golf kromě jiné-
ho výjimečný právě pro své rituály, 
prováděné jak při hře, tak mimo ni. 
Díky pevně zavedeným a dodržova-
ným rituálům je proto golf skvělým 
způsobem výchovy pro děti i pro 
dospělé.
 S příchodem do golfového pro-
středí začne každý vnímat a při-
rozeně přijímat spoustu návyků. 
Pozdravy a z podstaty vstřícnou 
komunikaci, tradici přání hezké hry, 
poděkování za hru na posledním 
greenu soupeřům, které navíc v gol-
fu v podstatě málokdy jako soupeře 
vnímáme.

Štěstí ze setkávání

Golf je prostředím pro setkávání 
se s přáteli. To samo o sobě tvoří 
důležitý a hezký rituál pro každé-
ho. Odměnou za rituál chození na 
golf je hromada příjemné energie 
a radosti. Dá se říct, že golf fungu-
je jako rituál opakovaného štěstí  
a bezbřehé radosti. Nebýt tedy sku-

tečnosti, že tentýž golf nás zároveň 
honí po lesích, vodách, pískoviš-
tích a nepřestává děsit metrovými 
putty.
 Do hry můžete zařadit rituály, 
které vám pomohou lépe zdolávat 
nástrahy a snášet nezdary. Patří  
k nim i „vylévání a nalévání mentál-
ního kýble“, o kterém se zmiňoval 

úvodní článek této série v předmi-
nulém vydání.
 K důležitým rituálům patří jídlo  
a pití. Řada hráčů si umí přitížit  
a zkomplikovat hru právě předstar- 
tovní stravou. Pokušení jídla a pití 
bývá silné a násobí se nabídkou 
jídla zdarma při turnajích. Zkuste si 
 zavést rituál střídmého a skladeb- 

ně rozumného jídla. Nebudete se 
muset vyrovnávat se zbytečnou fy-
ziologickou zátěží, ani upíráním po-
zornosti na pochody v břiše, způso-
bené nejen nervozitou.

Představy a ujištění

Mezi sportovní rituály patří práce 
s psychikou pomocí imaginace. Ta 

pomáhá vytvořit představy o ideál-
ním světě s bezchybnou hrou, emo-
cemi spojenými s přebíráním pohá-
ru a oslavami, což dokáže rozvolnit  
a uklidnit myšlenky. Pomůže to roz-
hodně víc než rozhovory, ať už vlast-
ní, či s ostatními, na negativní téma-
ta, jako bývají úvahy nad nejtěžšími 
jamkami či nebezpečnou vodou.
 Před každou ranou lze použít 
jako rituál vizualizaci podobnou té 
u alpských lyžařů. Také golfista si 
může se zavřenýma očima předsta-
vovat, jak provede švih, kudy poletí 
míček a kam na jamce dopadne. Síla 
takové myšlenky rozhoduje daleko 
více, než jsme ochotni si přiznat.
 Dalším užitečným rituálem je 
afirmace. Krátké, nahlas či v duchu 
pronášené posilující sdělení, kte-
ré připomíná to „důležité“ a nabíjí 
mysl energií. Patří sem ujištění jako 
„Hraj lehce“, „To zvládneš“ nebo 
„Tohle umím!“. Jde vlastně o struč-
né zadání pro mysl, co je v danou 
chvíli důležité a co podpoří výkon.
 Někdo má jako rituál pohlazení 
coverů či plyšových talismanů pro 
štěstí i pro koncentraci. Ať už bu-
dete říkat či hladit cokoli, dělejte 
to hlavně pravidelně. Skutečná síla 
rituálu je v jeho opakování a pra-
videlnosti. Držte se svých rituálů, 
protože i tady hlava rozhoduje!

jiri.kastner@kasty.cz 
www.HLAVA-ROZHODUJE.cz

Ilustrační foto: Jiří Kastner

Nové bunkery na Albatrossu
Hráči, kteří letos zavítali na Alba-
tross, si určitě všimli zásadní změny 
na hřišti – nových bunkerů s novou 
barvou písku.
 Podobně jako v minulých letech 
i loňský podzim a zima byly ve zna-
mení úprav hřiště s cílem ho nadále 
vylepšit. Volba byla jednoduchá. 
Bunkery v nezměněném stavu exi-
stovaly již několik let a prudké li-
jáky přispěly ke kontaminaci písku  
a zhoršení funkčnosti drenáží.
 Šlo o kompletní výměnu písku  
a vyčištění drenáží. Albatross se též 
rozhodl pro položení speciální izo-
lační látky, dovezené z Austrálie. Je 
plně propustná, ale zároveň zabra-
ňuje kontaminaci písku z podloží  
a udržuje plnou funkčnost drenáží.
 Již v minulých letech se uva-
žovalo o redesignu bunkerů, aby 
lépe odpovídaly současným tren-
dům. Vzhledem k potřebě vyměnit 
písek dozrála doba k jejich úplné 
rekonstrukci. Osloven byl architekt 
Jonathan Davison, který mimo jiné 
navrhl osmnáctku Heritage na Pe-

nati. Výsledkem je designová úpra-
va všech existujících bunkerů a též 
změna barvy písku, dotvářející ra-
zantní vizuální změnu hřiště.
 Zároveň bylo čtrnáct bunkerů 
zrušeno. Nejvíc se to dotklo jamky 
č. 15, kde zmizel jeden fairwayový 
bunker, což přivítají zejména hráči  
s vyšším handicapem, a také byly 
zrušeny dva greenové bunkery. Po-
řád ale ještě dva u greenu zůstaly.

 Odstraněné greenové bunkery by- 
ly nahrazeny plochami run-off, zná-
mými například na 8., 16. a 18. jamce. 
Tyto nížiny kolem greenů jsou hlavně 
pro profesionály větší překážkou než 
bunkery. Albatross může touto změ-
nou zaskočit hráče letošního turnaje 
European Tour. Pro rekreační golfisty 
to ovšem naopak znamená jisté este-
tické i herní zpříjemnění, a také zlep-
šení průchodnosti hřiště.             PR

Léto u vody a na golfu

Unikátní projekt GREEN VILLAGE od 
Real-Treuhand Reality & Develop-
ment v klidu krásné přírody a přímo 
u golfového hřiště Konopiště oteví-
rá brány prvním obyvatelům.

 Budoucí majitelé mohou trávit již 
toto léto ve svém novém domě u hři-
ště a využít jeden z unikátních bene-
fitů Green Village – koupací jezero.
 Koupací jezera v projektu Green 

Village nejsou jen příjemným prvkem 
pro letní osvěžení, ale tvoří také vý-
znamný přírodní biotop. Zachycená 
dešťová voda je svedena do vrchního 
jezera s molem a následovně přes 
okrasný vodopád stéká do spodního 
jezera s pláží. Odtud se voda čerpá do 
takzvané kořenové (vegetační) čistič-
ky, kde probíhají samočistící procesy 
zcela bez chemikálií.
 Takto vyčištěná voda je násled-
ně čerpána zpět do vrchního jezera 
a cyklus se opakuje. V celkové ceně 
je navíc zahrnut pozemek včetně 
oplocení, terasa, zahradní domek  
a další venkovní úložné prostory, 
terénní úpravy včetně zeleně, zdě-
ný přístřešek na popelnice a poš-
tovní schránky a standardní vyba-
vení domu. Projekt je zkolaudován 
a ihned k nastěhování.              PR

www.greenvillage.cz

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
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Kdy už přijde červenec?

S nad konečně, prosíme všichni, 
bude po několika posunutí vo-

lební konference nalezen nový pre-
zident federace pro léta 2021–2025. 
Odklady volební hromady a prodlu-
žování kampaní je jako počítat při 
stablefordu rány nad 10.

Forecaddie
Čeněk Lorenc

 „Ani jeden z kandidátů nevypa-
dá jako lídr, který má pro těžký úkol 
všechny nezbytné předpoklady. 
Ani jeden z mužů také bohužel není 
osobností, která bude bez větších 
pochybností schopna spojit…“ Ne, 
to není z našich hlav, to napsal De-
ník Sport před volbou předsedy fot-
balového svazu.
 Slova však sedí i na kandidáty 
golfu, o nichž se podobně dalo po-
chybovat již předtím, než unikly je-
jich původně interní videoprojevy 

Jestliže se golfová obec nemůže dočkat konce července, tak nikoli proto, že vyvrcholí léto.

www.vladimirbalcar.cz

Ufff, nesnáším rány s dlouhým doběhem!

k voličům. Působily jako provizorní 
rány, které však dopadnou ještě hůř 
než ty původní.
 Těžko si představit, že by jiná or-
ganizace pustila ven nesestříhané 
záznamy nejistých proslovů spatra, 
s opakováním slov a formulací často 
tahajících za uši či se zadrháváním 
v tempu. O obsahu jednotlivých vy-
stoupení a jejich nevůdčích inter-
pretech nemluvě.
 Zvláštní také bylo natočení čtvrté-
ho projevu, a sice Petra Dědka, který 
kandidaturu odvolal a podpořil Pavla 
Viduru jako „garanta, že ČGF nevy-
bočí z toho, co by mohlo následovat 
(sic), kdyby se stal prezidentem kan-
didát Janda, který jednoznačně repre-
zentuje skupinu právníků a auditorů... 
Chtějí z ČGF udělat firmu a nebál 
bych se říct, až skoro privatizaci“. 
 Tolik záznam, jehož forma by vy-
dala na samostatný komentář, ale 
držme se konstatování, že pouhým 
příjmením se oslovují zcela jiní lidé 
než soupeři, současní či bývalí.
 Projevy vznikly zřejmě v kan-
celáři federace vedle pražské Jižní 
spojky při otevřených oknech. Na-
svědčuje tomu zvukový výsledek. 
Že by další znamení podpory favo-
ritu Pavlu Vidurovi, který horuje pro 
nové, vlastní sídlo ČGF?

Vytáhnout bílý praporek? Nebo červený? Golfová kampaň by porazila leckoho.
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Fenomén úspěchu

K propagaci golfu potřebují ce-
loplošná média těžkou kano-

nádu. Nic proti projektům Bav se 
golfem nebo Se školou na golf, ale 
konzumenta zpráv lze zaujmout jen 
úspěchy. V případě golfu úspěchy 
Ondřeje Liesera a Kláry Spilkové.
 Minulý měsíc byli oba výjimeč-
ně v jeden čas na jednom místě.  
A ... nic! Česká golfová federace, kte-
rá organizovala jejich focení, nedala 
o svých hvězdách na Zbraslavi vě-
dět. Kdy jindy ale bude taková šan-
ce dostat golfisty do médií?
 „Ondru a Kláru použijeme jako 
tváře Olympijských festivalů v Pra-
ze a Brně. Média o tom budeme in-
formovat. Při focení nám na případ-
nou tiskovku nikdo nedal dostatek 
prostoru. Nic jsme nezamlčeli, šlo 
o pracovní setkání,“ reagoval před-
seda federační Komise pro marke-
ting a média Juraj Werner.
 Pro veřejnost golfu stále scházejí 
velké příběhy a hrdinové. „Zásadní je 
úhel pohledu na sociálně psycholo-
gický fenomén úspěšných sportovců 
a jejich vliv na popularitu toho kte-
rého sportu. Je třeba rozlišovat. Kteří 
to jsou? Masmédia je obratem označí 
za hvězdy, celebrity, ikony, či dokon-

Můj pohled
Antonín Ebr

ce legendy. Povrchnímu čtenáři to 
stačí. Dokonce je ochoten podle je-
jich doporučení na billboardu něco 
koupit, nebo vsadit si,“ reagoval dále 
Werner na redakční e-mail.
 „Úspěch musí být veliký, sporto-
vec musí hrát pod českou vlajkou,  
v reprezentačním dresu a na akci 
typu mistrovství světa nebo olym-
pijských her. Jeho sport musí mít 
náklonnost diváků, sportovec musí 
být populární nebo mít pro to ale-
spoň komunikační předpoklady. 
Jsem z úspěchů Kláry a Ondry ne-
smírně šťastný, jsou to průkopníci 
a vzory pro mladé. Avšak upřímně: 
Které z těch předpokladů splňují?“ 
ptá se Werner a dodává, že to není 
jejich chyba.
 Golf nikdy nebude populární 
jako fotbal, hokej nebo tenis, ale 
přesto ho Spilková svými výsledky 
a hlavně vystoupeními propaguje 
víc než kdokoli, a hlavně cokoli jiné-
ho. Lieser by to mohl rovněž, spíše 
výsledkově, dokázat.
 „Rozhodnutí hrát golf zpravidla 
není o spontánním spojení s příbě-
hem hvězdy. Je to náročný proces, 
který má úskalí. Učení, čas a peníze. 
Proto při propagaci golfu hledáme 
synergie racionální, ne chvilkové, 
pocitové. Až bude Klára, nebo spíše 
Ondra úspěšně hrát na nějakém ma-
joru, tak bude situace určitě lepší, 
ale rozhodně ne samospasitelná,“ 
myslí si šéf mediální komise. A vy?

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
na jihu Rakouska

GOLFOVÁ  
DOVOLENÁ  

VČETNĚ GREEN 
FEE OD € 227

Přenosy přináší:

www.czechladiesopen.cz

LADIES EUROPEAN TOUR
SVĚTOVÁ GOLFOVÁ TOUR ŽEN OPĚT V ČESKÉ REPUBLICE

25.-27. 6. 2021

K zapamatování

„Největší obtíže v golfu jsou mentální  
a nikoli fyzické povahy. Jsou subjektivní, ne objektivní.  

Jsou to vytvořené přeludy mysli, nikoli skutečné  
překážky na hřišti.“

Arnold Haultain,
britský spisovatel (1857–1941)


