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Sezona vrcholí, hrajte, co to jde!

4x foto: Zdeněk Sluka

Klikni na  sledovat  
@golfovenoviny  
 na        a vyhraj! 
Vyhraj golfovou mikinu z kolekce
RYDER CUP + 3x dárkový poukaz 
v hodnotě 1000 Kč.
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

Foto: Zdeněk Sluka
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VSTUPENKU ZDARMA
Leťte s Emirates z Prahy a získejte

na Expo 2020 Dubai

Amatérská tour nekončí, ale přednost má Open
Když padly poslední putty 
Czech Golf Amateur Tour  
v Čeladné, šeptanda o změ-
nách pro rok 2022 tvrdila, že 
šlo také o poslední akci s tím-
to názvem. Ne, tour neskončí. 
To však nelze říct o tour mlá-
deže do 16 let. Co bude jinak?

Prioritou České golfové federace se 
stala letos premiérová Czech Open 
Golf Tour. Po vzoru Skandinávie se 
utkávají nejlepší mužští amatéři  
s profesionály. Byť tour tvořily jen dva 
turnaje, na Kaskádě a na Karlštejně, 
byla podle technického ředitele fe-
derace Luboše Klikara úspěšná.

Proti vyhoření

„Turnaje měly skvělou úroveň i at-
mosféru. Fandil jsem mladým ama-
térům, ale na druhou stranu jsem 
rád, že vyhráli zkušení profesioná-
lové, Aleš Kořínek a Jakub Bareš, 
kteří tak pokaždé získali vítanou 
injekci 66 250 korun,“ řekl Klikar. 
„Jedinou vadou bylo, že jsem na 
každém turnaji očekával minimálně 
sto hráčů. Nastoupilo jich 87 a 72. 
Ovšem i ve Finsku trvalo několik let, 
než jejich open tour chytila dech. 
Podle mě a z prvních zkušeností jde 
o správný koncept.“
 Technického ředitele frustru-
je, že se za poslední dvacetile-
tí nepodařilo najít více skutečně 
špičkových českých profesionálů  
a profesionálek. „Máme velké úspě-
chy do 14, 16 a také do 18 let, ale 
chybí nám u dospělých,“ konstato-
val Klikar. „Spousta talentů bohužel 
vyhoří. Na úspěchy se u nich tlačí 
odmalička, takže hráči nemají čas 
připravit se na dlouhodobou cestu.“
 Proč je ale Czech Open Golf Tour 
jen pro muže? Na ženy se zapomně-
lo?
 „Máme třicet, čtyřicet kvalit-
ních hrajících profesionálů, což je 

CGAT na Čeladné nebyla poslední
Foto: Zdeněk Sluka

přirozená konkurence pro amatéry. 
Ale profesionálek, které by tako-
vou tour mohly hrát a konkurovat 
amatérkám, je jenom pět šest. Pro-
to jsme u žen šli cestou pořádání 
vlastního turnaje Ladies European 
Tour Access Series a zapojení se 
do výměnného programu karet na 
ostatní podniky této série,“ vysvět-
lil Klikar. „Náklady na start amatérek 
v zahraničních turnajích LETAS bu-
deme hradit.“

Druhý sled

Czech Golf Amateur Tour by se měla 

stát jakousi druhou národní sérií 
pod Open, tak jako je Challenge 
Tour pod European Tour. „CGAT 
bude hrát řekněme druhý výkon-
nostní sled mužů, ale není to myšle-
no negativně. Někdo k výkonnostní-
mu růstu prostě potřebuje víc času,“ 
upozornil Klikar.
 Přibude hracích míst pro ženy  
a prostor najdou i hráči stávající Ná-
rodní golfové tour mládeže. Ta letos 
sloučila mladší a starší žáky do ka-
tegorie žáků do 14 let a dál v ní star-
tovali kadeti, to jsou hráči a hráčky 
od 15 do 16 let. Nejlepší mládež by 

měla podle plánů hrát od příštího 
roku CGAT právě v kategoriích do 
14 a 16 let.
 „S názvem CGAT nechceme skon-
čit i proto, že tato série je dlouho-
době započítávána do WAGR, to je 
do Světového amatérského žebříč-
ku. Díky společné hře profesionálů  
a amatérů se do WAGR započítaly 
i oba letošní pilotní turnaje Czech 
Golf Open Tour. V plánech je naopak 
ústup od NGTM. Nemáme tolik dob-
rých hráčů a hráček, aby v jednom 
termínu naplnili tři individuální tour 
(Open, Amateur a NGTM, pozn. red.). 

Jiné soutěže
Deset změn doznaly podle Lubo-
še Klikara soutěže ČGF v letošním 
roce. Patřilo mezi ně například 
zkrácení Extraligy ze tří na dva 
termíny (tříkolová kvalifikace  
a čtyřdenní play-off) kvůli úspo-
ře nákladů. Tříkolová kvalifikace 
se nově navíc počítá do WAGR. 
V ligových soutěžích mužů a žen 
mohli startovat profesionálové. 
Mezinárodní mistrovství na jamky 
se hrálo s jednokolovou kvalifikací 
na rány a k. o. soutěží pro 64 mužů 
a 32 žen (dříve dvě kola kvalifikace 
a pavouky pro 32 mužů a 16 žen). 
NGTM i národní mistrovství žáků  
a kadetů byly letos vypsány jen 
pro společnou kategorii žáků od  
7 do 14 let. Věková hranice mid- 
amatérů se stejně jako jinde  
v Evropě snížila ze 30 na 25 let.

Vydělají amatéři?
Od roku 2022 se připravují revo-
luční změny v Pravidlech ama-
térského statusu. Amatéři mimo 
jiné budou moci zřejmě brát prize 
money do určitého stanovené-
ho limitu (750 USD – asi 20 000 
korun). „Jde o to, aby byl golf pří-
stupnější i po finanční stránce. 
Elitní amatéři jsou už dnes de fac-
to profesionálové. Špičkový golf 
je stojí spoustu peněz, respektive 
jejich rodiny, národní federace  
a kluby. V případě prosazení této 
změny očekávám zvýšený zájem 
amatérů hrát turnaje Czech Golf 
Open Tour,“ řekl technický ředitel 
ČGF Luboš Klikar.                        -čl-

Chceme, aby si hráči mohli vybrat 
– buď špičku, nebo druhý sled. Nic 
ale není ještě definitivní, moudřej-
ší budeme ve druhé polovině října 
po jednání Technického úseku STK,“ 
řekl Luboš Klikar.            -čl-

Trenér: Chybí týmové soutěže
J ak rozšířit stagnující počet hráčů golfu? 

„Potřebujeme více úspěšných příkladů 
golfistů, kteří osloví negolfovou veřejnost, 
odolných a vítězných typů,“ tvrdí trenér Karel 
Skopový starší ve výzvě, kterou sepsal s cílem 
stav změnit. 
 Renomovaný kouč navrhuje upravit sys-
tém turnajů tak, aby se v individuálním golfu 
více prosazovalo týmové hledisko, podle Sko-
pového ve výchově golfisty důležitější než 
důraz na jednotlivce.

Jak překonat neúspěch

„U obsazení turnajů rozhoduje, kde se konají. 
Ty na vzdálenějších hřištích nejsou tolik na-
vštěvované z důvodů rodinných, finanční zá-
těže i mentality typu Bojoval bych jen sám za 
sebe,“ tvrdí Skopový. „Mnoho hráčů má proto 
velmi nedostatečnou soutěžní zátěž a zůstává 
většinou v tréninkovém režimu.“
 Trenér poukazuje na to, že týmové sou-

těže se hrají s jiným zaujetím a touhou po 
úspěchu než ty individuální. V nich hráč při 
sebemenším neúspěchu bývá často frust-
rovaný, hra ho přestává bavit a může s ní  
i skončit.
 „U počítačové hry se v případě neúspě-
chu snadno začíná znova. U mladých je těž-
ké se zmobilizovat, zkoncentrovat na delší 
dobu či překonat i krátkodobý neúspěch.  
V týmové soutěži existuje zodpovědnost za 
druhé, a to právě i při neúspěchu, kdy hráč 
navíc není na frustraci sám,“ zdůrazňuje 
Skopový jedno z týmových hledisek sportu  
a přidává rovněž sociální faktory kolektivu.

Rozšíření juniorů

Kouč navrhuje přidat u Regionálních tour 
mládeže také počítání týmových soutěží, 
pojmout je jako mistrovství klubů a kvalifika-
ce pro národní finále. Do regionálních soutěží 
by přizval sousední zahraniční kluby. Rád by 

Klíčové je překonat i krátkodobý neúspěch
Foto: Zdeněk Sluka

na turnajích viděl jamkovou hru. Je pro povin-
né zařazení dovednostních soutěží do trénin-
kového procesu klubů, a rozšířil by věkovou 
kategorii juniorů až do 23 let.
 „Máme mnohastupňovou soutěž mužů 
i žen, ale na juniory se nějak zapomíná, po-
kud se po svých osmnáctinách nedostanou 
do týmů dospělých. Tady se objevuje dilema: 
hrát dál, nebo nehrát?“
 Společné týmové soutěže a cesty na ně 
nejenže „utužují týmového či klubového du-
cha, ale zároveň šetří rozpočty i čas rodin“. 

Individuálním turnajům by trenér vyhra-
dil čas prázdnin a kvůli týmům prodloužil 
soutěžní sezonu. „Nastanou sice chladnější 
měsíce, ale v takto těžkých podmínkách se 
často hrají i důležité mezinárodní soutěže,  
a naši hráči na to nejsou dostatečně zvyklí  
a odolní,“ dodává Skopový.
 Tento pohled na golf je podle kouče nejen 
názorem i jiných profesionálních trenérů, ale 
také mentálních koučů, rodičů i samotných hrá-
čů. „Tato výzva není dogma, ale námět k disku-
si,“ uzavřel svůj návrh Karel Skopový.            -čl-
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Amerika dobyta hned napoprvé
Denisa Vodičková: Hvězda vítězného týmu Evropy v Junior Solheim Cupu

Jako druhá Češka reprezen-
tovala Denisa Vodičková tým 
Evropy v Junior Solheim Cupu. 
Kláru Spilkovou trumfla jak 
celkovou výhrou družstva nad 
domácími USA, tak svými dvě-
ma body a puttem, který stvr-
dil konečné vítězství.

Čeněk Lorenc

Šestnáctiletá juniorka ověnčená 
úspěchy na evropském kontinentu 
se vydala poprvé v životě do USA 
– a z Inverness v Ohiu se vrátila  
triumfálně. První den vyhrála 5/4 
fourball s Italkou Franceskou Fio-
rellini, a ačkoli dvojice ztratila násle-
dující foursome na osmnácté jamce, 
vše korunovalo druhý den vítězství 
2/1 v singlu nad Sarou Im. Hráčka 
Beskydského GK se stala hvězdou 
týmu kapitánky Anniky Sörenstam. 
Evropa zvítězila na americkém hřiš-
ti poprvé, a sice 13:11.

Jaké to bylo, hrát putt na sedm- 
nácté jamce singlu na celkové ví-
tězství?
Tak trochu jsem tušila, o co jde, když 
jsem viděla, jak se na mě přišly spo-
luhráčky podívat a fandit. Byla to 
velká zodpovědnost. Přiznám, že 
jsem na první jamce celého zápasu 
byla nervózní, ale ke konci jsem se 
už cítila dobře. Bylo také fajn mít  
v Americe tátu, který se mnou letěl 
jako doprovod.

Znaly se spoluhráčky z týmu Evro-
py navzájem před startem?
S holkami jsem se potkávala na tur-
najích, ale jen letmo, zdravily jsme se.

Jak jste se daly dohromady s ital-
skou spoluhráčkou?
Když kapitánka dala do dvojic holky 
ze stejných zemí, tak už jsme zbyly 
jenom čtyři. Zkoušely jsme spolu 
hrát ve cvičných kolech. Měly jsme 
tři, z toho poslední dvě na buggy. 
Jelikož nám to šlo dobře, tak jsme 
spolu zůstaly.

Co říkala kapitánka, legenda svě-
tového golfu s deseti tituly kate-
gorie major?
Je to jedna z nejlepších hráček všech 
dob a jenom být vedle ní a poslou-
chat ji znamená obrovský zážitek. 
Promlouvala k nám hlavně před zá-
pasy. Motivovala nás a uklidnila zá-
roveň.

Jak vlastně proběhla úvodní nomi-
nace na Junior Solheim Cup?
Věděla jsem, že bych mohla být 
nominovaná, a pak mi zavolala ka-
pitánka.

To muselo být velké překvapení, 
mít telefon s Annikou Sörenstam?
Věděla jsem, že bude volat, ale i tak 
to samozřejmě bylo skvělé.

Kde tým Evropy bydlel a co jste  
v USA viděly?
V hotelu asi pět minut jízdy autobu-
sem od hřiště. Kromě hotelu a hřiště 
jsme neviděly prakticky nic, ale to 
nevadilo. Hlavně jsme měly možnost 
sledovat následující „velký“ Solheim 
Cup a další výhru Evropy. Kvůli opat-
řením proti covidu tam diváci z Ev-
ropy nemohli, podpora hráček byla 
menší, ale i tak vše super. Fandila 
jsem Evropě, ale chodila jsem hlavně 
s Nelly a Jessikou Kordovými. Viděla 
jsem třeba chip-in Jessiky. Potkaly 
jsme se předtím na týmové večeři. 
Pozdravily jsme se a vyfotily. Bylo to 
hektické, spousta lidí.

Byl to na Junior Solheim Cupu nej-
lepší golf této sezony?

Nemyslím si. Na začátku roku jsem 
hrála špatně, pak se to vylepšilo, ale 
nejlepší, to bych neřekla.

Která rána nebo výsledek z Inver-
ness uvízly v paměti?
V singlu jsem nehrála moc dobře na 
první devítce, ale pak jsem dala tři 
birdie za sebou.

I když zbývají ještě tři roky gym-
názia v Česku, dal se na místě už 
vycítit zájem Američanů vzhledem  
k univerzitnímu golfu?
Přiletěli tam koučové z univerzit, 
chodili se na nás dívat, ale jinak je 
předčasné o vysoké škole uvažovat. 
Co se týče dalšího studia, tak to ješ-
tě vůbec nevím.

Co ještě zbývá z letošní sezony?
Asi už jen Pohár evropských klubů 
ve Francii, kam jedeme s Beskyd-
ským GK díky vítězství v extralize.

Denisa Vodičková
Narodila se 6. ledna 2005, bydlí v Novém Městě na Moravě, reprezentuje 
Beskydský golfový klub. Letošní úspěchy: 2. místo European Young Masters 
(Finsko), 1. a 2. místo Golf Amateur Tour (Zbraslav, Sokolov). Loni vyhrála 
mezinárodní mistrovství žen na rány (Karlštejn). Momentálně 123. hráčka 
světového amatérského žebříčku (jejím maximem bylo 69. místo).

Vítězný tým, Denisa přímo za pohárem
Foto: Junior Solheim Cup

Denisa Vodičková v dresu Evropy
Foto: Klára Kuchařová

S Jessikou a Nelly Kordovými
Foto: Junior Solheim Cup

Vpolovině září 2021 na nich byla 
o ciálně spuštěna dlouho očekávaná 
O2 TV aplikace. Uživatelé ji naleznou 

v sekci LG Content Store a to znamená 
jediné – po jejím stažení už nebude třeba 
využívat set-top box či webový prohlížeč.

Aplikaci mohou využít jak stávající, 
tak i noví zákazníci. „Zákazníci O2 TV si 
jednoduše stáhnou aplikaci v LG Content 
Store a následně se přihlásí pomocí svých 
přihlašovacích údajů,“ potvrzuje ředitelka 
O2 TV Dana Tomášková.

O2 TV Stříbrná na 3 měsíce 
za 3 Kč
A jako bonus si LG ve spolupráci s 
O2 připravilo uvítání v podobě O2 TV 
Stříbrná na 3 měsíce pro všechny, kteří 
si v následujících měsících zakoupí novou 
LG OLED TV. Užít si tak můžete tři měsíce 
toho nejlepšího sportu a zábavy jen za 3 Kč. 

V aplikaci mohou zákazníci využívat 
všechny funkce, na které jsou zvyklí 
z rozhraní setopboxové verze O2 TV. 
Nechybí možnost posunu v čase až 
sedm dní zpět, přeskakování programu, 
nahrávání nebo vyhledávání pořadů podle 
názvu či žánru. Uživatelé se mohou těšit 

rovněž na   lmové novinky v O2 Videotéce 
nebo divácky nejúspěšnější snímky, které 
jsou aktuálně dostupné na jednotlivých 
kanálech O2 TV. Nebudou chybět ani 
exkluzivní sportovní kanály, které vám 
zprostředkují přenosy těch nejlepších 
fotbalových zápasů (Liga mistrů, Premier 
League, Fortuna liga) a dalších sportovních 
přenosů, včetně těch golfových.

Více informací najdete na 
www.lg.com/cz/promotions

Při koupi LG OLED TV 
si tak můžete užít 

tři měsíce toho 
nejlepšího sportu 

a zábavy jen za 3 Kč!

O2 TV aplikace nově 
v televizích LG
Máme skvělou zprávu pro všechny majitele televizorů 
se systémem webOS vyrobených v roce 2017 a později. 

Kam půjde památeční bag z Junior 
Solheim Cupu? Doma na výstavku?
Asi ano.

A co takhle s ním vyrazit na hřiště?
Ještě nevím. Uvidíme.
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Petr Moučka

telefon: 739 009 647
e-mail: petr@moucka.cz
působiště: Brno Kaskáda
certifikovaný trenér TPI

cena lekce: 1000 Kč / 50 min

Golfové motto / vize při golfové výuce: 

„Délka ran a krátká hra klíč 
k úspěchu dnešního golfu.”

VÁŠ PGA TRENÉR V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Přejte si něco, padají esa!
Hole-in-one Aleše Kořínka 
ve finále Czech Masters na 
Albatrossu, jediná za turnaj  
European Tour, jako by navna-
dila spoluhráče. V krátké době 
zažila trojice předních golfistů 
slastný pocit ze zahrání esa,  
z toho dva po Kořínkovi.

Filip MRŮZEK 
Karlštejn, 4. září

Dva týdny po životním 12. místě 
na Czech Masters nastoupil brzy 
třicetiletý profesionál do turnaje 
Czech Open Golf Tour. Na Karlštejně 
skončil o dvě rány čtvrtý, ale neza-
pomene na druhé ze tří kol. V něm 
totiž zahrál eso na dvanácté jamce. 
Kolikáté v kariéře? „První,“ šokoval 
odpovědí Mrůzek, který zahrál proti 
větru na 158 metrů ideálně osmič-
ku železo. „Míč dopadl těsně před 
tyč a skutálel se do jamky,“ popi-
soval úspěch hráč, kterého ale na 
dvanáctce žádná odměna nečekala. 
To až doma, kde si s manželkou dali 
na oslavu šampaňské. Na nejkratší 
jamce hřiště přitom o den dříve za-
hrál bogey. Ve finále už měl par.

Junmin CHOI 
Čeladná, 29. srpna

Osmnáctiletý Korejec, který žije tři 
roky v Čechách a hraje za Albatross, 
se vrátil vítězně na východ repub-
liky, kde v červenci vyhrál Morava 
Cup na Kaskádě. Své největší vítěz-
ství na posledním ze čtyř turnajů 
Czech Amateur Tour ozdobil hole-
-in-one na patnácté jamce finálo-
vého kola. Proslulou ostrovní jamku 
na Old Course v Čeladné s aktuální 
délkou 142 metrů zasáhl devítkou 
železem. Dálkoměrem pak viděl 
cosi, co považoval za míč u jam-
ky, ale byl to pitchmark po dopadu 
balonu, který skončil uvnitř. „Moje 
třetí eso v životě. Dvě jsem měl ješ-
tě v Koreji,“ radoval se Choi, který  
v play-off porazil Jana Šustka.

Jiří JANDA 
Waterville, 18. srpna

Na veterána, který jako první Čech 
prošel cutem při European Tour,  
v jedné statistice jen tak někdo 
nemá. Hole-in-one při rekreační hře 
v Irsku měla totiž už číslo 23 v ka- 
riéře současného člena reprezenta-
ce hendigolfistů. „Samozřejmě, že si 

všechny pamatuji,“ ohlédl se Janda, 
který se trefil jednou ranou na čtvr-
té jamce hřiště Waterville. Míč ze 
šestky železa tam putoval na vzdá-

lenost 165 metrů. Světovým rekord-
manem v počtu es za život je Ame-
ričan Mancil Davis, který jich zahrál 
51, a ještě měl také deset albatrosů! 

Na PGA i European Tour je rekordem 
deset es (Hal Sutton a Robert Allen-
by v USA a Miguel Ángel Jiménez  
v Evropě).             -čl-

Junmin Choi, vítěz z Čeladné i s hole-in-one
Foto: Zdeněk Sluka

Rekord roku i tour: 62 v Berouně
Předposlední turnaj desáté 
sezony Czech Pro-Am Tea-
ching Tour v Beroun Golf Clu-
bu přinesl nejlepší výsledek, 
jaký série pamatuje, a zároveň 
vyrovnaný rekord hřiště. Také 
na Karlštejně se zrodil jeden 
skvělý výsledek.

Učící profesionál Vít Šimek zahrál  
v ideálních podmínkách na beroun-
ské osmnáctce 62 ran, 10 pod par, 
což je vyrovnaný rekord Filipa Mrůz-
ka z WGM Czech Open 2018. Šlo 
také o vůbec nejlepší skóre letošní 
sezony na českých hřištích a rovněž 
o osobní rekord hráče, který měl do-
sud minimum 64 ran, jenže to bylo 
na paru 64 v Semilech.

Stoprocentní greeny

„Osmnáct greenů v regulaci, dvacet 
šest puttů... Na co jsem sáhl, to tam 
spadlo. Možná jeden putt ne,“ smál 
se Šimek po životním výsledku,  
v němž rozdělil svá birdie po pěti 
na každou devítku a zahrál vždy tři 
birdie za sebou na posledních třech 
jamkách obou devítek.
 Žádnou zvláštní přípravu při-
tom rekordman neměl. „Byl jsem tři 
týdny na dovolené a pak jsem jen 
trochu trénoval puttování. V sobotu 
jsem šel s kamarády na pivo a v ne-
děli jsem byl s manželkou na kon-
certě,“ popisoval Šimek, který už 
před lety sahal na celkové vítězství 

v sérii, než o ně přišel ve větrném 
počasí při posledním turnaji sezony 
na Černém Mostě.
 Trenér Prague City Golf Clubu 
vyhrál v Berouně o nevídaných 
sedm ran. O druhé místo se na  
69 (-3) dělili Petr Nič a Marek Toman.

Jedenáct birdie

Třetí nejlepší výsledek z profesio-
nálních odpališť za téměř třicet let 
existence hřiště na Karlštejně byl 
vyrovnán při Czech Open Golf Tour. 
Své letošní první profesionální ví-
tězství podtrhl Jakub Bareš finálo-
vým kolem za 63 ran (-9).
 Zapsal nevídaných 11 birdie  
a k nim dvě bogey. „Všechno se 
sešlo včetně úžasného puttování,  
a navíc jsem měl i štěstí,“ řekl Bareš 
po životním kole.
 Rovněž 63 předvedl na Karlštej-
ně ve finále Němec Bernhard Langer 
při svém vítězství na Czech Open 
1997 v rámci European Tour, a také 
Skot Stephen Gallacher, který zde  
o rok později vyhrál Challenge Tour.
 Ještě o ránu méně hrál ve dru-
hém kole Challenge Tour 1996 
později celkově pátý Venezuelan 
Carlos Larrain. Rekordem zůstává  
61 (-11), které ve druhém kole Euro- 
pean Tour 1997 nastřílel Švéd Patrik 
Sjöland.               -čl-

Vít Šimek po svém rekordnmím vítězství v Berouně mezi promotéry Czech Pro-Am 
Teaching Tour, Janem Juhaniakem (vlevo) a Jiřím Moučkou. Foto: Lukáš Berounský

Sára KOUSKOVÁ (22) se dostala na 39. místo světového žebříčku amatérek, 
jako jedna za tří Češek v Top 100 (ještě Jana Melichová a Tereza Melecká).

3x foto: Zdeněk Sluka

Výsledky v obrazech

Kristýna NAPOLEAOVÁ (23) dosáhla nejlepšího výsledku krátké kariéry,  
4. místa na LET Access Series ve Švýcarsku, když před finálovým kolem vedla.

Tereza SCHWARZOVÁ (20) vyhrála poprvé na Czech Golf Amateur Tour. Hráčka 
Beskydského golfového klubu porazila v Čeladné (-2) o ránu Agátu Vahalovou.
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Vše začíná 
volbou...

sales@oaksprague.cz | +420 702 260 000 | oaksprague.cz

Bydlení
v srdci české

přírody

Život u nejlepšího golfového hřiště v Evropě
PGA National Czech Republic

Oaks Prague, prémiový deve-
loperský projekt v Nebřeni-
cích u Prahy, představil svůj 
první vzorový byt a první 
obyvatele přivítá již letos.

Oaks Prague nabízí nejen moderní 
bydlení, ale i volnočasové aktivi-
ty podporující work-life balance. 
Projekt, jehož součástí je prvotříd-
ní golfové hřiště a je zasazený do 
středočeské krajiny, naplno využívá 
blízkosti přírody a svým obyvate-
lům nabídne i širokou škálu služeb.
 Nově otevřený vzorový byt je 
součástí první rezidenční části Oaks 
Prague. Kolaudace nízkoenergetic-
kých bytových domů, navržených 
významnými architektonickými stu-
dii Chapman Taylor a londýnskými 
JTP Architects, je naplánovaná na 
letošní podzim.
 Budoucí majitelé si budou 
moci zvolit ze čtyřicítky jedineč-
ných bytů o velikosti studiových 
apartmánů až po duplexy o 190 me- 
trech čtverečních. Součástí budov 
jsou i komerční prostory.
 „Oaks Prague nabízí to nejlepší 
z obou světů. Městečko je zasazené 
v srdci středočeské krajiny, a přes-

to pouhých dvacet minut od Prahy. 
Na podobě bytových domů jsme 
spolupracovali se světově proslulý-
mi architekty. Vzdušný a velkorysý 
prostor s nadčasovým designem 
dokonale zapadá do celkové filozo-
fie projektu, pro který je typický ak-
tivní životní styl a propojení s příro-
dou. Právě tuto atmosféru chceme 
prostřednictvím vzorového bytu co 
nejvíce přiblížit,“ říká Kateřina Polá-
ková, Marketing & Sales Director.

Promyšlený design

Vzorový byt s dispozicí 3+kk se 
dvěma koupelnami a dvěma tera-
sami poskytuje nádherný výhled na 
hřiště PGA National Czech Republic, 
pyšnící se oceněním nejlepší golfo-
vé hřiště v Evropě za rok 2020. Byt 
je vybaven smart home řešením  
a nábytkem na míru s důrazem na 
dostatek úložného prostoru. Design 
je dílem ateliéru Kunc Architects.
 „Při navrhování jsme se inspi-
rovali přírodou a ladili interiér do 
jemných, teplých tónů. Naším cílem 
bylo podtrhnout výjimečnost pro-
sluněného a vzdušného prostoru,“ 
říká Michal Kunc z ateliéru Kunc Ar-
chitects.
 Bytové domy jsou součástí uni-

kátního konceptu rostoucího na 
ploše o 140 hektarech. Oaks Prague 
je ve střední Evropě výjimečný svou 
velikostí, komplexností a kvalitou. 
Projekt vzniká na několika úrovních. 
Rezidenční část bude po dokončení 
obsahovat přibližně 450 domovů  

v podobě atypických bytových 
domů a luxusních vil.

Zázemí a služby

Všichni obyvatelé budou mít k dis-
pozici zázemí se službami concier- 
ge, nonstop bezpečnostní služby  

a stylové Deli Bistro. Příští rok navíc 
započne výstavba mateřské školky 
pro 40 dětí. V další fázi připravuje-
me spa, butikový pětihvězdičkový 
hotel a další zázemí pro sportovní 
aktivity.
www.oaksprague.cz

Oaks Prague
Nový koncept prémiového bydlení. Budoucí obyvatelé se mohou těšit 
na život v nádherné přírodě, na moderní architekturu i na nejnovější 
technologie. Oaks Prague nabízí širokou škálu nemovitostí – byty, ro-
dinné domy a designově výjimečné vily. Každá nemovitost má úžasný 
výhled do krajiny, nabízí klid a soukromí. Bytové a rodinné domy byly 
navrženy v úzké spolupráci se světově uznávanými architekty, jako 
jsou McGarry-Moon, Chapman Taylor, JTP Architects anebo newyor-
ský ateliér Meier Partners. Součástí Oaks Prague je nejlepší golfové 
hřiště v Evropě, PGA National Czech Republic. Jedinečnou podobu 
hřiště navrhl Kyle Phillips a jeho garantem standardu služeb je spo-
lečnost Troon International pod značkou Troon Privé, světový lídr  
v oblasti správy golfových klubů.

Arendon
Za Oaks Prague stojí společnost Arendon Development Company,  
a. s., součást skupiny Decimus Real Estate, zabývající se developmentem  
a investicemi do nemovitostí. Skupina sídlí v Londýně a věnuje se 
projektům v široké škále sektorů včetně rezidenčních, dále maloob-
chodu a pohostinství. Každý projekt je vytvořený na míru s ohledem 
na danou lokalitu a dbá na vysokou kvalitu designu i provedení.

Oaks Prague, vzorový byt v Rezidenci u parku

Golfové hřiště PGA National Czech Republic, jamka č. 14
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Partner vydání

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
Partner rubriky

Chcete mít nové 
Golfové noviny 

ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho 
čísla je 20 Kč

HRAJTE 2021
ZDARMA

KUPTE SI ČLENSTVÍ NA  2022 A
HRAJTE UŽ  LETOS ZDARMA

 

14 980 KČ  
 

HRACÍ A ČLENSKÉ POPLATKY
 

RECEPCE@GOLFPODEBRADY.CZ

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, osmé vydání

• Vyšlo 17. 9. 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 

Tour pro každého
Série SPORTS & LEISURE ACTIVITY GOLF TOUR 
zve na finálový turnaj svého III. ročníku. Koná 
se ve čtvrtek 30. září na hřišti Greensgate Golf 
Clubu. Přihlášky na sachova@agencysl.cz. Tour 
hraje mimo jiné celoroční soutěž o černý dia-
mant od Fancy Diamonds, polštář Magniflex  
a další ceny.

1

Nová hřiště v TeeTime

V nabídce TeeTime jsou nová hřiště: 
Komárno pod Hostýnem 
GCC Prosečné 
Královská vinice Těšenice 
Zlonín (foto)

2

3

Hra za 45 % ceny
Akční nabídky Kaskády na září: vyrazte na 
golf s partou přátel nebo rodinou a využij-
te akční nabídku s 55% slevou. Akční cena 
3900 Kč platí při zakoupení 4x green fee 
(18 jamek), na kterýkoliv den v týdnu. Mož-
nost zakoupení je v hotelové recepci, telefon 
731 530 679, e-mail recepce@golfbrno.cz.

4

5

Kynžvart Play & Stay 2021
Využijte speciální nabídku Golf Clubu Kynžvart a při-
jeďte si zahrát! Balíček za 2900 Kč obsahuje jednu noc 
se snídaní pro dvě osoby v 3* zámeckém hotelu Metter-
nich, 2x green fee na hřišti GC Kynžvart a parkoviště po 
dobu pobytu. Rezervace na telefonu 778 426 113 nebo  
e-mailu metternich@metternich.cz. Voucher lze využít 
jak ve všední dny, tak i o víkendu až do konce října.

Členství za polovinu

Od začátku září se lze stát členem klubu Black 
Bridge s platností do konce letošního roku, a to se 
slevou 50 %, tedy dospělí za cenu 1500 Kč a děti za 
500 Kč. Členství platí do 31. 12. 2021 a opravňuje 
k čerpání všech klubových výhod ročního členství.

1

2a

2b

2c

2d

3

4

5
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Golf, padel a hvězda NHL

Lecjaké dvojboje, trojboje či 
víceboje už byly k vidění, ale 
kombinaci golfu a padelu, tu 
zažil nejen Beroun poprvé.

Postarala se o to Česká padelová 
federace, která se snaží zpopulari-
zovat tento ve světě už známý a ob-

líbený raketový sport. Pro originální 
Padel Golf Cup si vybrala Beroun 
Golf Club. Odsud je to blízko do 
multifunkčního Sportcentra Eden, 
kde také stojí zatím jeden z mála 
padelových kurtů v zemi.
 Myšlenka klání byla postavena 
na faktu, že padel se hraje výhradně 
v párech. Stejné dvojice z padelové-

ho turnaje se postavily proti sobě 
do golfových foursomů. Nastoupil 
také nejlepší český hokejista Da-
vid Pastrňák, a to se svým agentem 
Alešem Volkem. Hráči Boston Bruins 
nakonec patřilo třetí místo.
 „Padel mě baví, hraji ho docela 
často ve Švédsku, odkud je moje 
přítelkyně. Mají tam mnoho hal  

s padelovými kurty,“ líčil Pastrňák. 
Turnaje se zúčastnil i další hoke-
jista Josef Straka, ale suverénně 
vyhráli bratři Václav a Martin Či-
čatkové, kteří zužitkovali své sin-
gle handicapy spolu s padelovou 
průpravou ve Španělsku, evropské 
baště této hry.
 „Asi si dám do životopisu, že 

jsem porazil Pastrňáka. I když jen 
v padelu a golfu,“ řekl Lubomír Je-
žek, člen České padelové federace, 
který s myšlenkou turnaje přišel. 
„Hlavně jsem rád, že si David před 
odletem do NHL udělal čas a viděl, 
jak se padelu v Česku daří. Doufám, 
že se příští rok tento turnaj povede 
opět uspořádat.“             -lj-

David Pastrňák na golfu a padelu v Berouně
2x foto: ČPF – František Borek

Loreta nezdražuje 
a vybere si každý

Netřeba pochybovat o populari-
tě středočeské osmnáctky Lore-
ta Pyšely. Mezi českými hráči jde 
o jedno z nejnavštěvovanějších, 
herně nejoblíbenějších hřišť.  
A také z hlediska klubové základny 
patří k vyhledávaným. Na rok 2022 
připravil Loreta Golf Club Pyše-
ly pestrou nabídku různých typů 
klubových členství, a to za velice 
atraktivní ceny.
 Na rok 2022 Loreta své klubové 
členství nezdražuje. To je základní 
zpráva pro všechny, kteří uvažují  
o členství ve zdejším klubu. A dru-
há důležitá informace: Loreta nabí-
zí několik typů členství, která jsou 
přehledným a logickým způsobem 
cenově odstupňována. Pro každé 
členství je nabízen určitý počet her, 
které může hráč na hřišti odehrát.
 Jako v minulých letech je základ-
ním typem členství SWING, a to za 
cenu pouhých 1590 korun. Při jeho 
zakoupení hráč obdrží jednu hru na 
hřišti „zdarma“ a navíc se automa-
ticky stává členem ČGF, tedy získá-
vá onu pověstnou „kartičku“, díky 
níž má vedený hendikep a může 
hrát turnaje. Toto členství už na Lo-
retě oslovilo velké množství hráčů  
a zůstává nadále velmi populární.
 Druhým typem členství v na-
bídce je členství SWING PLUS, kde 
za cenu 3990 korun obdrží hráč 
čtyři hry na Loretě. a stává členem 
ČGF. Jednoduchá matematika: jed-
na hra za tisíc korun, což je cena  
v případě tohoto kvalitního a snad-
no dostupného areálu skutečně 

Členství 2022 na Loretě

1× 18 SWING 
1590 Kč / 990 Kč junior

4× 18 SWING PLUS
3990 Kč / 2490 Kč junior

8× 18 TWIST 
7990 Kč / 4990 Kč junior

dobrá. Navíc členství SWING PLUS 
lze využívat i tak, že lze jednotli-
vou hru na 18 jamek rozdělit i na  
2x 9 jamek. Hráč tedy může odehrát 
celkem osm devítek na Loretě.
 Na rok 2022 je ovšem v nabídce  
i zcela nový typ členství, a to TWIST. 
Jedná se o členství, v němž za cenu 
7990 korun hráč obdrží osm her, 
opět s možností rozdělit je po de-
vítkách (tedy 16x 9) a již standardně 
se automaticky stává členem ČGF. 
Loreta tímto krokem vychází vstříc 
těm hráčům, kteří si hřiště oblíbili, 
rádi na ně jezdí, ale například z ča-
sových či finančních důvodů si ne-
chtějí koupit plné členství.
 Všechny druhy členství nabízí 
Loreta i v juniorské verzi, která je 
samozřejmě levnější. Další důležitá 
informace je, že členství je možné 
upgradovat, navíc členství TWIST 
je opakovatelné.
 Plné členství PREMIUM je samo-
zřejmě také v nabídce, jedná se o ne- 
omezený počet her pro nyní končí-
cí sezonu 2021 a na celou sezonu 
2022, přičemž je možné si ale toto 
členství zakoupit i „na zkoušku“. 
 A ještě informace pro ty, kteří 
si jakékoli členství na rok 2022 na 
Loretě zakoupí nyní: v takovém pří-
padě získává člen automaticky i mož-
nost kupovat fee od 1. října 2021 do  
31. března 2022 za cenu o 25 % nižší.
 Celý realizační tým Loreta se těší 
na vaši návštěvu ještě v tomto roce 
a věří, že nabízené typy klubového 
členství vás osloví. Děkujeme vám 
za přízeň, která letos nepolevila!  PR

cr
ys
ta
le
x.
cz
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Nejcennějšími oblastmi jsou národ-
ní park ČESKÉ ŠVÝCARSKO, chráně-
ná krajinná oblast Labské pískovce, 
část chráněné krajinné oblasti Lu-
žické hory a celý Šluknovský výbě-
žek s nejstarším pískovcovým útva-
rem Evropy, Pravčickou bránou. Leží 
tu také oblíbené Hřensko se soutěs-
kami na řece Kamenici.
 Nabízí se tu golfové hřiště v Ja-
nově a nespočet pěších tras a cyk-
lotras. Harmonii dotvářejí památky 
lidové architektury, roubené a hráz-
děné podstávkové domy.
 Celkem 97 procent plochy Čes-
kého Švýcarska tvoří lesy v unikát-
ní krajině s rozmanitými rostlinami  
a živočichy. Nejvyšší horou zde je  
Děčínský Sněžník (723 m), kaňon 
Labe v Hřensku (115 m) je nejnižším 
místem v zemi.
 Mnoho příležitostí pro výlety 
a také několik krásných golfových 
hřišť poskytuje ČESKÉ STŘEDOHO-
ŘÍ. Chráněná krajinná oblast s měst-
skými centry Litoměřice, Roudnice 
nad Labem, Terezín a Ústí nad La-
bem zahrnuje i malou část chráněné 
krajinné oblasti Kokořínsko.
 Přímo u Terezína se nachází pů-
vabná devítka Kotlina, na které lze 
hrát celoročně. K Ústí nad Labem 

Navštivte ÚSTECKÝ KRAJ, bo-
hatý na krásnou přírodu, pa-
mátky i zážitky. Výlet můžete 
spojit s golfem, a to na jedněch 
z nejhezčích míst republiky.

patří osmnáct jamek hřiště Terasy 
a severně odtud leží další přátelské 
hřiště, veřejná devítka Libouchec.
 Přírodním krásám dominuje Mi-
lešovka (837 m) s jedním z nejkrás-
nějších výhledů. Unikátní scenerie 
Labe vstupujícího do Českého stře-
dohoří se dá obdivovat v kterém-
koliv ročním období. Kolem řeky se 
táhnou vinice, z nichž pochází žer-

nosecké víno, které pil už Karel IV. 
Můžete také navštívit hrady Střekov 
a Hazmburk či zámky Ploskovice  
a Libochovice. K odpočinku se nabí-
zejí rodinné lázně Mšené jen 45 km 
od Prahy.

www.branadocech.cz
www.ceskestredohori.cz 
www.ceskesvycarsko.cz

Pravčická brána - největší přirozená skalní brána Zámek Ploskovice

Labská cyklotrasa Velké ŽernosekyNově otevřená Mariina vyhlídka

Golf Terasy Ústí nad Labem

Ústecký kraj: Přijeďte hrát a žít naplno
Golf Janov

Kotlina Terezín

Terasy Ústí n.  Labem

Golf Libouchec

Údolí Labe zvané Porta Bohemica (Brána Čech)

Poděbrady otevřely nové jamky
Dvě zbrusu nové jamky a dvě 
výrazně proměněné, nové čís-
lování, normování a také nová 
celková metráž osmnáctky. To 
jsou Poděbrady verze 2021. 
Ta se otevřela u příležitosti 
60. výročí založení klubu.

Čeněk Lorenc

Po 21 letech od rozšíření podě-
bradského hřiště z devíti na osm-
náct jamek (tehdy teprve pátého  
v republice) nastala další význam-
ná změna. Klub po prodeji pozem-
ků pod někdejší jedničkou a částí 
dvojky (spolu s klubovnou) postavil 
nové jamky, převážně na místě bý-
valého driving range.
 Tudy vede zcela nová jednička 
(par 4) a v protisměru větší porce 
fairwaye prodloužené osmnáctky 
(par 5), která využívá staré odpa-
liště a první část staré fairwaye. 
Driving range se přesunul východ-
ním směrem, až za osmnáctou jam-

ku. Je u něj také chipping green, za-
tímco putting leží hned u jedničky.
 Dvojka (par 3) využívá starý 
green osmnáctky. Trojka (par 4) je 
vlastně obrácenou verzí doglegu 
staré dvojky, z níž si vzala druhou 
část fairwaye od dopadové plochy 
a green.
 Novou podobu klíčové části Po-
děbrad navrhl architekt Jakub Čer-
venka. Jeho práce je patrná zvláště 
na členitých bunkerech u fairwayí 
i greenů a také na jamkovištích sa-
motných. První i poslední green 
jsou pro Poděbrady netypické. 
Žádné v podstatě rovné plochy, ale 
pořádně zvlněné greeny se znatel-
nými stupni, které umožňují těžká 
navrtání jamek.
 Den před zářijovým otevření 
překvapila vyzrálost nových her-
ních ploch. Kvalitní tráva na odpa-
lištích i fairwayích, a především na 
greenech, to vzhledem k nejedno-
duchému zdejšímu klimatu lužního 
lesa zasluhuje obdiv. Stejně jako 
odvaha sáhnout do osvědčeného 
layoutu a postavit něco jiného, co 

sem v celkovém kontextu patří, ale 
zároveň se také vymyká dosavadní-
mu stylu.
 Nové Poděbrady rozhodně stojí 
za to navštívit. Jako by se na ně v po-
sledních letech kvůli boomu jiných 
hřišť v okolí Prahy zapomnělo. Ne-
právem. Jen lepší hráči budou mož-
ná vyděšeni přísným normováním. 
Hřiště už tak náročné na přesnost ve 
výsledcích mnoho neodpustí.
 Poděbrady 2021: celková dél-
ka 5867 metrů (bílá odpaliště),  
5592 (žlutá), 5214 (modrá), 4942 (čer-
vená), 3460 (fialová dětská). Par 72.

Odpaliště nové jedničky s bývalou klubovnou v pozadí
Foto: Čeněk Lorenc

Nové jamky
číslo  par  Ž  Č

1   4  287  264
2   3  121  113
3   4  259  218
18   5  518  455

Pozn.: Ž a Č – délka v metrech ze 
žlutých a červených odpališť

Nový začátek třetí jamky
Foto: Čeněk Lorenc

Konec osmnáctky, za kterou se upravuje budova pro novou klubovnu
Foto: Čeněk Lorenc

Pohled na nový driving range
Foto: Čeněk Lorenc
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Bestgolf se simulátorem Trackman 4
Jedinečný privátní indoor  
o velikosti 45 metrů čtvereč-
ních, to je nový prostor se si-
mulátorem Trackman 4, sou-
sedící s pražským obchodem 
Bestgolf.

 Osazen byl počítačovým vyba-
vením s  nejmodernější a  nejpokro-
čilejší technologií. Trackman 4 vyu-
žívá devět z  deseti profesionálů na 
světě a tato technologie se nabízí  
v  hlavním městě jako jediná.
 Trackman 4 skýtá nabídku více 
než 90  špičkových hřišť, včetně  
St. Andrews nebo PGA National. 
Netřeba cestovat daleko, ale pouze 
do blízkosti metra Ládví. Na své si 
přijdou i  děti, pro něž má simulátor 
zajímavé hry.
 Indoor je vybaven špičkově jak 
akusticky, tak povrchově. Čeká vás 
ten nejlepší povrch Elite TEE turf, do 
kterého si zapíchnete své týčko. Bě-
hem hry si můžete vychutnat kávu 
Tonino Lamborghini a  chlazené ná-
poje.
 Díky obchodu Bestgolf si lze 

doplnit vybavení, nakoupit obleče-
ní, vyzkoušet hole či s pomocí dat 
využít profesionální fitting. Přes-

né informace o  švihové rychlosti či 
vzletovém úhlu jsou pro volbu holí 
stěžejní. Bestgolf dokázal klientům 

nastavit drivery tak, že na délce ran 
získali 20  metrů, a  to „carry“!
 Stejně tak je možné prodloužit  

a  hlavně zpřesnit hru těm, kteří po-
užívají nevhodný (nejčastěji měkčí) 
typ shaftu, ať už na železech nebo 
dřevech. Škála flexí, gramáží, torzí  
a rozmístění váhy v  shaftech je dnes 
tak široká, že vybrat správnou kom-
binaci bez patřičného měření je  
takřka nemožné. 
 Hodně golfistů přichází s   tím, 
že nehrají tak dobře, aby nějaký  
fitting potřebovali. Opak je pravdou! 
Nevhodná délka, tuhost nebo váha 
holí během prvních let hraní, kdy se 
formuje a  vyvíjí švih, mohou zavinit 
chyby v technice. Proto lze fitting  
golfových holí doporučit všem, kteří 
to s golfem myslí opravdu vážně, bez 
rozdílu v   handicapu. Přesná čísla 
o  švihu rovněž pomáhají trenérům.
 Začátkem roku 2022 by měla na 
simulátoru Trackman  4 odstartovat 
oficiální Trackman tour. V  otevřené 
globální soutěži se bude soupeřit 
o  zajímavé ceny. Stejně tak v další 
sérii, kterou bude rovněž organizo-
vat Bestgolf.
 V  případě zájmu o  technologii 
Trackman navštivte BESTGOLF, U  Slo- 
vanky 9D, Praha 8-Ládví, 182  00. 
Více info www.bestgolf.cz

Hřiště vstřícná vůči elektřině
Často je golfu vyčítán údajně 
neekologický přístup, změny 
krajiny, hnojení nebo hustota 
dopravy v okolí hřišť. Golf ale 
vždy byl, je a bude ekologicky 
vstřícný.

V oblastech výrazně antropogen-
ně ovlivněných jako jsou skládky, 
intenzivně využívané zemědělské 
půdy, bývalé doly či oblasti po-
vrchové těžby mohou mít hřiště 
pozitivní ekologický význam, a to  
i z hlediska zvýšení retence i aku-

mulace vody a snížení eroze úze-
mí. Hráči na hřišti používají vozíky  
s elektrickými bateriemi, nebo jez-
dí v buginách, které jsou téměř vý-
hradně na elektřinu. Také údržba 
obnovuje vozový park a postupně 
se zbavuje spalovacích motorů. Do-
konce i provoz restaurace může být 
moderní a ekologický.
 České areály se navíc snaží na-
bízet nabíjecí stanice pro elekt-
romobily a elektrokola. Například  
v pražském Black Bridge Golf Resor-
tu si lze dobít šťávu do elektrického 
auta, zatímco je hráč na hřišti. Pro 
golfisty a hotelové hosty je služba 
za symbolických 50 Kč.
 Nabíjecí stanice mají také napří-
klad v Yard Golf Resortu v Předboji, 
na Botance v Horním Bezděkově,  
v Bitozevsi, v České Lípě, v Hazlově 
u Františkových Lázní, na brněnské 
Kaskádě, Čeladné i Ostravici. Další 
přibývají.
 Jak se ale vyrábí ona čistá elek-
trická energie? Nevzniká v zásuvce, 
ale nejspíš v uhelné elektrárně. Dal-
ší otázkou je, co s použitými bate-
riemi, kterých brzy budou miliony. 
Pokud se nenajde způsob recykla-
ce, tak nelze elektropohon nazývat 
ekologický.            -ae-

Ekologičnost golfu se už nedá zpochybňovat
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Co chce změnit kandidát na prezidenta PGAC?
Záměr kandidovat na funkci 
prezidenta PGA of Czech Re-
public oznámil současný vi-
ceprezident Jan Mergl. „Rád 
bych navázal na předchozích 
osm let působení ve výboru 
našeho spolku,“ uvedl.

Jak funguje spolupráce PGA a ČGF?
To je rozsáhlé téma, které bych 
nerad shrnoval pod suché konsta-
tování dobře či špatně. Ve vzdělá-
vání trenérů je spolupráce výborná. 
Máme funkční systém a jednoznač-
né rozdělení trenérských úrovní. 
Téma sportovního golfu je slabší, 
nacházíme mnoho průsečíků, ale 
bohužel se je nepodařilo dotáh-
nout do konce. Například projekt 
Open Golf Tour vznikal společně  
a v plné kooperaci se členy výbo-
ru PGAC. Letošní první ročník bo-
hužel proběhl naprosto bez nás. 
Zde vidím prostor pro spolupráci  

a v budoucnu třeba i společný tur-
naj s některou z nižších profisérií. 
Dále je tu získávání nových hrá-
čů. ČGF nám předala projekt „Hraj 
golf, změň život“, který se v rámci 
možností snažíme rozvíjet. Bohu-
žel ostatní impulsy vyšuměly a je 
škoda, že se nepodařilo vybudovat 
společný projekt.

Co si slibujete od nového prezi-
denta ČGF?
Náš spolek kandidaturu pana Jandy 
podporoval a veřejně se k ní hlásil 
od počátku. Měl jsem tu čest být  
v jeho týmu jako kandidát na vice-
prezidenta ČGF. Před jeho zvolením 
jsme úzce spolupracovali, scházeli 
se a detailně řešili vše okolo golfu. 
Konference ČGF bohužel Vráťu zvo-
lila, ale mě a Honzu Loužeckého na 
pozice viceprezidentů nikoliv. Mož-
ná se delegáti zalekli velkých změn.

Jak by se spolupráce mohla rozví-
jet?

Věřím, že v základních tématech se 
nám podaří více konat než mluvit.  
V minulosti tomu mnohokrát bylo 
naopak. Myslím si, že kooperace 
obou organizací a s majiteli hřišť 
je nutná. Za nás budou vždy mlu-
vit výsledky, tedy spokojení hráči 
a majitelé hřišť, dostatek kvalitních 
trenérů a úspěchy reprezentantů. 
Jde také o zlepšení jména golfu  
a o nárůst členské základny. Vidím 
prostor pro vznik pracovní skupiny, 

která sdruží všechny zainteresova-
né v golfovém prostředí a bude ge-
nerovat nové podněty a nápady. Její 
vznik jsme iniciovali již před něko-
lika lety, ale bohužel k němu nikdy 
nedošlo.

Kam by mělo směřovat fungování 
české PGA?
Je to hlavně servisní organizace 
pro hráče a učitele golfu. Musíme 
pracovat na neustálém zkvalitňo-
vání celoživotního vzdělávacího 
procesu trenérů. Dále pro členy 
zajistit turnaje a pomáhat řešit 
běžné starosti s výukou. Během 
posledních let jsme se etablo-
vali mezi velmi uznávané PGA 
v Evropě. Tuto pozici je třeba 
udržet a osvětlit ji doma. Mnoh-
dy nás zahraničí vnímá výrazně 
lépe. Počátkem příštího roku chci 
kandidovat na prezidenta PGAC,  
a pokud bych byl zvolen, chci na-
vázat na své předchůdce a pokra-
čovat v rozběhnutých projektech.

Co bude potřeba změnit?
Zjednodušit a zefektivnit interní 
chod organizace. Velkým úkolem 
je mediální prezentace a budování 
dobrého jména našeho spolku. Vě-
řím, že se to podaří a PGAC bude 
každý brát jako seriózního partnera. 
Snad se podaří zachovat všechny 
stávající projekty. Vzdělávání fun-
guje perfektně a vydělává. „Hraj 
golf, změň život“ běží také dobře  
a kritika od některých činovníků 
ČGF není na místě. Je potřeba pouze 
sehnat víc peněz. Otázkou je dlou-
hodobá udržitelnost Czech PGA 
Tour. Věřím, že i to se podaří, byť už 
turnaje asi nebudou tak pompézní 
jako dřív. Přemýšlíme o změně for-
mátu a větším zapojení amatérů. 
Posledním produktem je akademie 
PGAC. Po počátečních problémech 
jsme nyní nadmíru spokojeni. Vzhle-
dem k rozpočtu a našim možnostem 
už žádné zásadní nové aktivity ne-
plánujeme a spíše chceme udržet  
v dobré kondici ty stávající.          PR

Skotský turnaj i počasí. Turnaj Whisky and Kilt GC v rámci tradičních Skotských 
her se odehrál opět na libereckém Machníně. Skotské kilty byly pro muže, suk-
ně se skotským vzorem pro ženy. A vládlo skotské počasí...  Foto: Zdeněk Sluka



10

Třikrát Pobaltí jako málo probádaný kout Evropy
Všechny cesty nemusejí vést 
na jih. Znáte někoho, kdo hrál 
v Pobaltí? Společně se ze-
měmi na Balkáně jde o jeden  
z nejméně objevených golfo-
vých regionů Evropy. 

Antonín J. Grimm

Začněme v ESTONSKU, které má 
stejně obyvatel jako Praha. Z jeho 
pěti hřišť jsou čtyři na trase z Tallin-
nu do Litvy. Jen Saaremaa Golf Club 
je dosti vzdálený od této spojnice,  
a navíc leží na ostrově.

Výhled na Balt

Cesta z centra Tallinnu do Estonian 
Golf & Country Club zabere půl 
hodiny. Klubovna s terasou stojí na 
nejvyšším bodu hřiště s výhledem 
na Baltské moře. V paměti vám utkví 
odpal na signature hole, jamce čís-
lo tři, hrané mírně z kopce směrem  
k moři, kde hned za greenem číhá 
husté rákosí. Nepřesnosti trestají 
rozlehlé waste areas s obřími bal-
vany, které na některých jamkách 
lemují i fairwaye.
 V okolí hřiště se staví nové mo-
derní vily. Stejně jako Albatross pa-
tří i toto hřiště do skupiny destinací 
European Tour. Za redesignem stojí 
švédská legenda Annika Sörenstam. 
Komu by nestačilo hlavní hřiště, 
pak tu má ještě devítijamkový Sto-
ne Course s délkou 2740 metrů. Je 
to absolutní rovina, fairwaye lemují 
kamenné zídky a obří balvany, na 
kterých posedávají čápy.

Mezi borovicemi

Další a hodně populární hřiště, to 
je Niitvälja Golf Club. Rozcvičíme 
se na pětijamkové akademii, kde při 
opakování čtyř jamek hrajete plno-

laus Design. Otevřeno bylo před 
třemi lety. Je to rovina s kvalitními 
greeny a s bílým pískem v bunkerech 
přesně podle vkusu Jacka Nicklause. 
Až vyrostou vysazené stromy, bude 
vizuální dojem ještě lepší. Akade-
mie u velkých hřišť bývají podce- 
ňované, ale zdejších devět tříparo-
vých jamek v okolí ovocného sadu 
je v podstatě kopie hlavního hřiště.  
V resortu se můžete i ubytovat.  
Z balkonů máte výhled na padesát 
metrů vzdálené první tee.

Střed Evropy?

Vše podstatné v LITVĚ, včetně gol-
fu, se točí okolo hlavního města 
Vilniusu. Trojlístek hřišť startuje na 
European Centre GC neboli hřišti ve 
středu Evropy. Diskutabilní název 
při pohledu na mapu, ale odborní-
ci z Francouzského geografického 
institutu takto určili místo vzdále-
né 26 km od Vilniusu a posvětil ho  
i zápis v Guinnessově knize rekor-
dů. Pak už si klub jen název osvojil. 
Lze tu bez obav použít driver. Úzká 
je jen pasáž na závěrečných třech 
jamkách podél jezera. U klubovny si 
pochutnáte na grilovaných rybách.
 Hřiště Capitals GC, to je jiná liga. 
Úvodní devítka je hodně kopcovi-
tá. Druhá se už vine více v rovině  
s množstvím vodních překážek. Hři-
šti dominují rozlehlé kvalitní greeny.
 Putování Pobaltím končíme ve 

V Golf Club nedaleko Vilniusu je těžký golfový test
Foto: Antonín J. Grimm

Dobře chráněný desátý green na Capitals GC 
Foto: Antonín J. Grimm

hodnotné, skoro tři kilometry dlou-
hé hřiště. Hlavní osmnáctka je rovi-
natá, posazená v borovicovém lese 
se spoustou vodních ploch. Prostor 
pod stromy byl vyčištěn, což usnad-
ňuje hledání po nepřesných ranách. 
Jde o příjemné a kvalitní hřiště, 
jehož vrcholem je patnáctá jamka,  
par 5, hraná na ostrovní green.

Samá voda

„Pärnu je v létě naše hlavní město. 
Lidé sem z Tallinnu jezdí za lepšími 
plážemi i golfem,“ říká Vahur, ma-
jitel hřiště White Beach Golf. Před 

hrou nás trochu vystraší informace, 
že vodní překážky jsou ve hře na 
šestnácti jamkách. Birdie karta i in-
fotabule u jednotlivých jamek mají 
poměr zelené a modré barvy tak půl 
na půl. Ale realita není tak hrozná. 
Rovinaté hřiště s kvalitními greeny 
graduje na těžké závěrečné jamce. 
Bonusem je skvělý oběd na terase 
klubovny. Plavky s sebou, pár minut 
chůze od parkoviště vás dělí od pís-
čité pláže.

Hra na písku

Hřiště Pärnu Bay Golf Links, otevře-

Nejlepší pobaltské hřiště i vizuálně nejatraktivnější je Pärnu Bay Golf Links
Foto: Antonín J. Grimm

Vzhůru na sever
Kde to zažijete? Za týden pro-
jedete tři evropské země a za-
hrajete si na 90 % jejich hřišť. 
Kombinace Vilnius–Tallinn nebo 
naopak znamená vzdálenost asi 
600 km. Půjčíte si auto, a pak ho 
vrátíte na jiném místě, odkud 
odlétáte. Většina silnic je první 
třídy (plus asi 90 km dálnice nad 
Vilniusem) a nezná zácpy.
 Bez problémů se tu domlu-
víte anglicky. Na rozmanitých 
hřištích nebude úplně plno. Za 
návštěvu rozhodně stojí všechna 
tři hlavním města. V Pobaltí se 
střídá vliv Skandinávie a Rus-
ka. Při zastávkách podél silnic 
ochutnáte skvělý šašlik a domá-
cí kuchyni. V klubovnách nebo  
v restauracích na plážích se po-
dává boršč, soljanka nebo ryby. 
Žízeň zažene kvas i místní piva.
 Koupel v moři nebo sauna? To 
už je na vás.

né teprve před šesti lety, se pravi-
delně umisťuje v žebříčku britského 
Golf World mezi TOP 100 kontinen-
tální Evropy, naposledy na třicátém 
místě. Jamky s písečným podložím 
lemuje řídký borovicový porost. 
Občas působí až bizarně samostat-
né vysoké borovice. Částečný do-
jem linksu narušují rozlehlé vodní 

plochy na druhé devítce. Závěreč-
né čtyři jamky se hrají podél zálivu  
s rákosím. Dramatická je poslední 
jamka s kaskádovitými písečnými 
plochami kolem greenu. Po hře si 
dopřejte odměnu v klubovně s pa-
noramatickým výhledem na moře.

Na dohled Rigy

Po dvouhodinovém přejezdu podél 
Rižského zálivu dorážíme na před-
městí Rigy, hlavního města LOTYŠ-
SKA. Ozo Golf Club je městské hři-
ště, v těsném sousedství velkého 
jezera. Začíná v kopcovitém boro-
vicovém lese, ale od pětky už čeká 
rovina se spoustou vodních ploch.
 Druhé hřiště u Rigy leží deset 
minut od letiště. Jurmala Golf Club  
& Hotel nese rukopis značky Nick- 

Vilnius Grand Resortu. Stojí tu vel-
ký hotel, sauny i vnitřní bazén, je 
tu jezero s pláží a půjčovnou lodí  
a kajaků i několik restaurací. Hřiště 
V Golf Club působí napoprvé oprav-
du náročně.
 Na to, že je v Pobaltí hodně vod-
ních překážek, jsme si již zvykli. 
Zde však fairwaye občas přecházejí 
rovnou do zarostlého lesa a několik 
jamek se hraje naslepo přes rákosí. 
Po dobré ráně někdy skončí míček 
v neviditelné vodní překážce. Kva-
litní hřiště, ale podle našeho soudu 
není pro průměrné. Velmi dlouhé 
přechody mezi jamkami vyřeší bu-
ggy. Druhý den jsme si na „V“ prošli 
znovu jamky, které nám daly za uši. 
Dojem byl o trochu lepší, ale stejně 
si do bagu přibalte tucet míčů navíc.

Ozo GC u Rigy. Na pobaltských hříštích není o vodní překážky nouze 
Foto: Antonín J. Grimm

Estonian Golf & Country Club a kouzelná třetí jamka
Foto: Antonín J. Grimm

Niitvälja Golf Club nedaleko Tallinnu nabízí netradiční kombinaci 18+5 jamek
Foto: Antonín J. Grimm
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Otázky českých specif ik

P roč mají hřiště modrá odpališ-
tě, když se z nich nehrají téměř 

žádné turnaje? Týčka prvotně ur-
čená pro lepší dámské handicapy 
zůstávají nevyužita i na těch nej-
větších akcích. Závěrečnou Czech 
Golf Amateur Tour na Old Course 
v Čeladné hrály ženy s výraznými 
plusovými handicapy z červených! 
Lze chápat obavy ředitelství z před-
povědí dešťů (které se jako obvykle  
z větší části nenaplnily). Avšak vidět 
handicapy +3 nebo dokonce +5, jak 
si rozebírají hřiště o délce 5200 me- 
trů, zanechalo rozpačitý dojem, o co 
tady vlastně jde, a to i u samotných 
hráček. „Z červených je to o ničem,“ 
řekla nám jedna z reprezentantek. 
Vox populi, vox dei. Co by se stalo, 
kdyby výsledky z modrých začína-
ly osmičkami? Nebo třeba taky ne! 
Odkud mají hráčky sbírat zkušenos-
ti, když ne z náročných turnajových 
podmínek? Znáte to, těžko na cviči-
šti...
 Proč komerční turnaje stále 
častěji tají svá obsazení a startovní 
listiny? Čím vybranější hřiště či tur-
najový klient, tím hůř se na serveru 
doberete toho, kdo vlastně hrál. 
Už delší čas se na webu schováva-
jí výsledky, aby je neznali dychtiví 
účastníci turnajů dřív, než dojde 
na samotné vyhlášení cen. Skrytí 

Forecaddie
Čeněk Lorenc

se obvykle nastavuje do půlnoci, 
ale někdy se výsledky neobjeví ani 
druhý den. Má snad vliv GDPR, zá-
kon na ochranu osobních údajů? Či 
jde o to, že by hráč byl denuncio- 
ván, jelikož s handicapem 10 zrov-
na zahrál „kilo“? Nebo že se vůbec 
objevil na určitém turnaji, i když 
měl být vlastně někde jinde? Zů-
stává k pousmání, že sofistikovaný 
výsledkový server nic nezmůže  
s tím, když si pořadatel turnaje chce 
hrát na schovávanou. Možná z nás 
mluví voyeurství, ale řekněte, kdo  
z vás někdy ve výsledcích nehledal 
 i někoho jiného než sebe?
 Proč ČGF nebo PGAC nedonutí 
neznalá média k omluvě za šíření 

nesmyslů? Poslední šrapnel, to byl 
článek v Týdeníku Květy s titulkem 
Sport na vlastní nebezpečí. „Kdo by 
řekl, že k velmi rizikovým sportům 
může patřit i něco tak zdánlivě ne-
škodného, jako je golf? Statistiky 
ukazují, že golf si ročně vyžádá asi 
1000 životů. Podle pravidel nelze 
hru přerušit, i když je velmi špatné 
počasí. Byly zaznamenány případy, 
kdy sportovci zemřeli při zasažení 
bleskem, aniž by se v bouřce pus-
tili kovové pálky. Úder míčkem do 
hlavy může být také smrtelný. Vý-
jimečná nejsou ani poranění očí, 
třísel, kloubů, a dokonce zlomeniny 
páteře.“ Defenestrace autora tako-
vých bludů nemůže být trestná!

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

www.vladimirbalcar.cz

Jo! Konečně na vrcholu leaderboardu!

Blaho na duši

V íce než sto hřišť na mapě 
České golfové republiky způ-

sobuje, že se většinou vracíte do 
konkrétního areálu po nějaké pau-
ze. Často složitě vzpomínáte na 
konkrétní zážitky i výsledné dojmy.
 Zlákán kamarádem do Benátek 
nad Jizerou jsem rovněž namáhal 
paměť. Na místě někdejšího ruského 
tankodromu jsem léta nehrál a pama-
toval si pouze zdejší boj s divočáky, 
tvrdé vyprahlé fairwaye a pomalé 
greeny.
 Už příjezd vyvolal další vzpo-
mínky, neboť areál je nebývale 
velkorysý. Na parkovišti jen asi pat-
náct aut, což, na rozdíl od motorestu  
s jídlem, uklidní. Příjemná paní Rad-
ka v recepci a dvě usměvavé dív-
ky v restauraci se ke mně chovaly 
jako k dávnému známému, takže 
jsem mávl rukou nad faktem, že 
místo čepovaného piva tu mají jen 

Můj pohled
Antonín Ebr

lahvové. Ovšem dobře vychlaze-
né. Příjemná klubovna s restaurací 
stojí na místě velitelství vojenské-
ho prostoru. Málokterá terasa je na 
golfu tak blízko prvního odpaliště, 
a zároveň na dohled devátého a po-
sledního greenu. S hřištěm sousedí 
rezervace koní a zubrů, takže se lze 
kochat pohledy na zvířata v jejich 
(téměř) přirozeném prostředí.
 Divočáky jsme v Benátkách ne-
potkali, fairwaye byly dostatečně 
kvalitní a pomalejší greeny jsme 
neřešili. Přestože se ten den nehrála 
dámská tour, bylo v areálu mnohem 
víc žen než mužů. Na veřejné devít-
ce Dýmač se údajně naučilo hrát golf 
více lidí než v leckteré akademii.
 Osmnáctijamkové hřiště nese 
název Soudný. Každý, kdo přijede 
na golf, a nejen do Benátek, by měl 
být rovněž soudný a neřešit pro re- 
kreanta takové podružnosti jako 
rychlost greenů. Zahrát si v pátek 
osmnáctku za pár stovek v příjem-
ném prostředí, obklopený sympa-
tickým personálem a ušlechtilým 
zvířectvem, je pohlazení po duši. 
Doufám, že si to vybavím při návratu.

Když doherná, tak 
v Mariánských Lázních

Vlídné klima babího léta, nastu-
pujícího podzimu a koneckonců  
i začínající zimy nabízí ideální čas 
pro sportovně-regenerační pobyt. 
Pár dní na zklidnění a odpočinek. 
S filmařskou inspirací ho nazvěme 
zaslouženou dohernou. Náš tip zní: 
Falkensteiner Spa Resort Marián-
ské Lázně, a to z mnoha důvodů.
 Ten první a zásadní je golfo-
vý. Ve vzdálenosti 45 minut máte 
šest velice kvalitních hřišť. Kromě 
domácích Mariánských Lázní aris-
tokratický Kynžvart, industriální 
Sokolov, přírodní Cihelny, spor-
tovní Františkovy Lázně i tradiční 
Karlovy Vary. 
 Vracíte se do čerstvě a komplet-
ně rekonstruovaného luxusního 
zázemí se značkou Falkensteiner 
Hotels & Residences. O jeho kva-
litě svědčí fakt, že v jedenatřiceti- 
členné skupině, sídlící v Rakousku, 

Itálii a Chorvatsku patří ten marián- 
skolázeňský do kategorie Premium 
Collection. Hned při vstupu na 
vás dýchne historie vznešeného  
19. století a časy fin de siècle.
 Hotelové zázemí disponuje 
prvotřídním lázeňským servisem. 
Užít si můžete pět bazénů, jeden je 
se slanou vodou. Zdejší Spa Medi-
cal Centre se rozkládá na 2500 m2  
a poskytuje 90 druhů léčebných  
a ozdravných procedur a balneo-
logických programů včetně skot-
ských střiků i postcovidových te-
rapií v duchu hesla Heal Restore 
Relax – Vyleč, obnov, relaxuj. Ho-
tel má i vlastní pramen Alexandra 
s vysokým podílem volného oxidu 
uhličitého.
 Originální je také Library bar se 
skutečnou knihovnou, kde tři poli-
ce zabírají spisy Johanna Wolfgan-
ga Goetheho, který v Mariánských 

Lázních čtyřikrát pobýval a prožíval 
tu lásku k Ulrice von Levetzow. Do-
stanete se ale i k českým autorům, 
od Kundery přes Škvoreckého po 
Párala.
 Po uspokojení ducha odmění-
te tělo vybranou kuchyní, lehkou, 
zdravou a zaměřenou na zdejší su-
roviny. Sýrový bufet proslul neko-
nečnou paletou chutí.
 V okolí najdete příjemné te-
rény pro vyjížďky na kole nebo 
výběhy. Inspirací pro rozjímání  
a zklidnění duše je klidná až zá- 
dumčivá krajina nedalekých nedo-
tčených Doupovských hor. Okolní 
Slavkovský les proslul coby velké 
dechové lázně a jeho předností  
a účinků využíval i Karel IV., král 
český a císař římský. Vyjet můžete 
na elektrokole z hotelové půjčov-
ny. Nebo se jen tak lehce brouzdat 
prvním sněhovým popraškem.   PR

Podařené hřiště dokáže povzbudit víc než leckterý prostředek
Foto: Zdeněk Sluka

Napsali jinde

O vstup do fotbalového Hradce Králo-
vé má zájem miliardář Petr Dědek, ma-
jitel hokejového Dynama Pardubice.
 „Jsme připraveni převzít hradec-
ký fotbal, ale chceme, aby zájem 
měla také většina zastupitelů města,“ 
uvedl Petr Dědek, jehož firma D&D 
Elektromont se podílí na výstavbě 
nového fotbalového stadionu v Mal-
šovicích.  „Fotbal v Hradci není žádné 
zlaté vejce. Tady nestojí fronta oprav-
du silných partnerů. Lidé z hradecké-
ho fotbalu a města by měli být rádi, 
že přijde někdo, kdo má o klub zájem  

a je třeba mu také vytvořit adekvátní 
podmínky.“
 Troufl byste si vlastnit a dobře řídit 
hokejový klub v Pardubicích a záro- 
veň i ten fotbalový v Hradci Králové?
 „Neměl bych s tím vůbec pro-
blém. Myslím si, že není už nic hor-
šího než převzít hokejový klub, kte-
rý je pomalu utopený, ještě v době 
covidu ho zachránit a oprášit jeho 
značku. Nepochybuji o tom, že by-
chom to zvládli.“

Pardubický deník, 2. 9. (kráceno)




