
Klikni na  sledovat  
@golfovenoviny  
 na        a vyhraj! 

Vyhrajte sportovní tašku CHERVO!
Sportovní taška italské značky golfového 
oblečení a doplňků - Chervo v hodnotě 3300 Kč

Více na www.golfovenoviny.cz/souteze
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Kdo zdražil a kdo ne? 
Známe všechny ceny fee!

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

NEJLEVNĚJŠÍ OSMNÁCTKA?

JAK SE DRŽÍ 
DEVÍTKY?

KDE ZAPLATÍTE 
NEJVÍC?

PROČ HRÁT 
ODPOLEDNE?

C U P R A 
F O R M E N T O R .

CUPRA Formentor komb. spotřeba a emise CO2 1,4–9,3 l / 100 km, 33–212 g/km. Použité obrázky jsou ilustrativní.
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Cashback
10000

Trefa do černého!
Sledujte hokej na nové 
OLED TV a získejte 
za�nákup peníze zpět!
Platí od 26. 4. do 29. 5. 2022 na vybrané 
úhlopříčky LG OLED A1 a LG OLED C1. 
Více na www.lgproradost.cz
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Kompletní přehled 
cen green fee 
na českých hřištích

V době, kdy se zamýšlíme 
nad vyndáním každé stovky 
z peněženky, vám jistě přijde 
vhod kompletní přehled cen 
green fee na českých hřištích 
pro letošní rok.

D ramaticky zdražuje všechno, od rohlíků přes auta až po ne-
movitosti, ale golf kupodivu držel 
ceny již několik let prakticky beze 
změn. Možná byl dražší už dříve, 
možná to je neoddiskutovatelně 
obrovskou konkurencí.
 Ceny na rok 2022 jsou v ko-
runách pro jednoho dospělého  
v produktivním věku za víkendový 
a sváteční golf. 
 Jde tedy o nejdražší varianty 
green fee, ale zároveň o ty nejčastěji 
využívané a rovněž nejprůkaznější, 
pokud jde o politiku hřišť vůči nečle-
nům. Ceny jsou očištěny od dalších 
služeb, bez slev a jiných akcí.
 Někde víkend začíná už v pá-
tek a některá hřiště mají celodenní 
paušální green fee. Areály s dvaceti 
sedmi a více jamkami považujeme za 
osmnáctku, ty s nestandardním po-
čtem jako dvanáctky či šestnáctky 
bereme jako devítky. Některé areá- 
ly mají druhé veřejné hřiště, které 
kvůli zpřehlednění neuvádíme.
 V drtivé většině případů green 
fee obsahuje bezplatné využití ša-
ten, sprch a cvičných ploch. Nepočí-
tají se do toho však už cvičné míče 
na driving range.
 Hrát dvakrát stejné devítijam-
kové hřiště může znamenat výraz-
nou slevu, tedy nemusí se nutně 
počítat dvojnásobná cena devítky. 
Druhé kolo tentýž den vyjde skoro 
za polovinu. Na řadě hřišť pak může 
mít i o víkendu výraznou slevu celý  
flight.

Nejdražší s otazníkem

Ten nejdražší golf nabízí ryze pri-

KDE a za KOLIK?
vátní areál Casa Serena u Kutné 
Hory, patřící tchajwanskému 
gigantu Foxconn. Vlastně ne-
nabízí, protože poloofi-
ciální green fee v hod-
notě 3850 korun se  
i za tyto peníze shání 
velmi obtížně.
 „Standardně fee 
na hru se koupit 
nedá. Jsou pouze 
dvě možnosti. Pokud 
si firma pronajme tur-
najový den, má mož-
nost si dokoupit hrací 
fee za cenu 3500 korun 
bez DPH. Nasmlouva-
ní incomingoví tour 
operátoři mají cenu  
180 eur za hráče, 
což je v přepočtu  
4500 korun. Cena 
již zahrnuje kom-
pletní denní servis 
včetně cateringu, 
buggy a cvičných 
ploch,“ prozradil mana-
žer Dominik Maršík.
 Druhý nejdražším areá-
lem je Oaks Prague PGA Natio-
nal s green fee 3750 korun. Platí 
od středy do neděle s tím, že od 
12.30 hodin se požaduje 3250 ko- 
run. Částka v přepočtu 153 eur je 
shodná s tou, která se vybírá na 
nejlepším rakouském hřišti Fontana  
u Vídně.
 Nechceme polemizovat a srov-
návat kvalitu obou areálů, ale kupní 
síla na jih od českých hranic je po-
řád někde jinde. Oaks však oproti 
Casa Serena nenabízí v ceně nic 
navíc, takže de facto je to nejdražší 
green fee v Česku pro rok 2022.
 Třetí v žebříčku, Karlštejn s hlav-
ní osmnáctkou vyhlížející k hradu, 
požaduje za hru o víkendu dlouho-
době 3000 korun. Zpočátku bylo 
cílem ceny minimalizovat návštěvy 
nečlenů. Navíc, málokdo takovou 

sumu zaplatil, protože 
český golfista si často 
vystačí s pozvánkou 
na víkendový ko-
merční turnaj.

 Mini- 
málně dvě 
tisícovky 
vytáhne-

te z karty 
či peněžen-
ky v případě 
hřišť Albatross  
(2500 Kč), 

 

Co jamka,
to originál

Golf Hostivař si během 20 let vybudoval 
skvělé jméno. Přesto ho nyní měníme. 
Naše vášeň pro golf i moderní umění totiž 
vyústila ve vytvoření osmnáctijamkové 
umělecké galerie pod širým nebem. 
Přímo při hře můžete obdivovat díla 
významných autorů jako jsou Stanislav 
Kolíbal, Karel Malich, David Černý 
a mnoho dalších. Přijďte si zahrát nebo 
si rovnou vyberte vhodný typ členství 
na golfhostivar.cz.

Zahrajte si golf v galerii
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u obou osmnáctek areálů Konopiš-
tě a Čeladná (vždy 2200 Kč), a také  
v Berouně a v Karlových Varech – Ol-
šových Vratech (obě 2000 Kč).

Nejlevnější pod tisíc

Nezapomeňte, že se do golfového 
areálu musíte nějakým způsobem 
dostat. A tedy že levné fee, ale s ním 
300 kilometrů autem může dohro-
mady dát poplatek za relativně dra-
hou osmnáctku za vašimi humny.
 V Česku existují čtyři znormova-
ná osmnáctijamková hřiště, kde si  
o víkendu můžete zahrát za tisí-
covku a méně. Jsou to Molitorov za  
800 korun, Machnín v hodnotě 
950 korun a Grabštejn s Myš-
těvsí, kde shodně zaplatíte 
1000 korun za celodenní hru.
   Pokud vás zajímá jen cena 
bez ohledu na poměr cena/
výkon, zajeďte za Prahu do 
Zlonína. Hodina golfu vás 
tam vyjde na 150 ko- 
run a dvě hodiny sto-
jí o stovku více. 

K dispozici je 
ovšem skrom-
né hřiště par 
27 o délce 
283 met-
rů. 

 
 

 Cenově zajímavé jsou Krásný 
Dvůr s celodenním fee 250 Kč za 
šest jamek (par 20, délka 1036 me-
trů) a Kšírovka s 290 korunami prak-
ticky totéž. Úholičky za devítku (par 
29, délka 982 metrů) požadují ce-
lodenní fee 300 korun. Stejná cena 
za den je v Libouchci, kde ale mají 
devítku par 34 o délce 2371 metrů!
 Dostupné devítky? Například 
Búřov za 300 korun (par 30, délka 
1488 metrů), nebo nedaleké Ko-
márno za 350 korun (par 36, délka  
2795 metrů). Zajímavé jsou Luby 
(par 35, délka 2690 metrů), kterou 
místní cení na 350 korun a její celo-
denní varianta přijde na 600 korun.

Green fee 2022

PRAHA

18  Černý Most  1900 Kč
Zbraslav  1700 Kč

9  Hostivař  1400 Kč*
Hodkovičky  890 Kč

Motol  800 Kč
*16 jamek

STŘEDNÍ ČECHY

18  Casa Serena  3850 Kč*
Oaks  3750 Kč

Karlštejn  3000 Kč
Albatross  2500 Kč
Konopiště  2200 Kč
Beroun  2000 Kč
Kácov  1950 Kč
Mladá Boleslav  1800 Kč
Pyšely  1750 Kč
Mstětice  1550 Kč
Beřovice  1500 Kč
Slapy  1500 Kč
Benátky n. J.  1200 Kč
Poděbrady  1110 Kč
Molitorov  800 Kč
*zahrnuje catering a buggy

9 Podbořánky  900 Kč
Štiřín  700 Kč

Stará Boleslav  700 Kč
Líšnice  690 Kč
Botanika  600 Kč
Srbsko  500 Kč*
Předboj  450 Kč
Úholičky  300 Kč**
Zlonín  100 Kč***
*11 jamek, 
**celodenní fee, 
***1,5 hodiny

JIŽNÍ ČECHY

18 Mnich  1700 Kč
Hluboká n. V.  1590 Kč

Český Krumlov 1300 Kč
Kestřany  1300 Kč
Čertovo Břemeno  1200 Kč

9 Bechyně  650 Kč
Nová Bystřice  450 Kč

ZÁPADNÍ ČECHY

18 Olšová Vrata  2000 KčDýšina  1990 Kč
Cihelny  1950 Kč

Mariánské Lázně  1800 Kč
Hazlov  1800Kč
Sokolov  1800 Kč
Kyžvart  1750 Kč
Darovanský Dvůr  1400 Kč
Alfrédov  1190 Kč

9 Hořehledy  800 Kč
Háje  600 Kč*

Karlovy Vary  450 Kč
Luby  350 Kč**
*celodenní, 
**celodenní 600 Kč

SEVERNÍ ČECHY

18 Ypsilon  1600 Kč
Barbora  1300 Kč

Ústí nad Labem  1200 Kč
Česká Lípa  1200 Kč
Malevil  1190 Kč
Grabštejn  1000 Kč*
Machnín  950 Kč

9 Terezín  790 Kč
Bitozeves  750 KČ

Most  690 Kč
Janov  600 Kč*
Cínovec  500 Kč*
Libouchec  300 Kč*
Krásný Dvůr  250 Kč**
Ještěd  500 Kč
Harrachov  500 Kč*
Semily  400 Kč
*celodenní, 
**celodenní, 6 jamek

VÝCHODNÍ ČECHY

18 Kunětická Hora  1600 KčDolní Dobrouč  1500 Kč
Lázně Bohdaneč  1400 Kč
Mladé Buky  1390 Kč
Myštěves  1000 Kč*

9 Hradec Králové  780 Kč*
Na Vrších  700 Kč*

Broumov  550 Kč
Prosečné  550 Kč
Nebeská Rybná  500 Kč*

Foto: Zdeněk Sluka (2x)

golfhouse.cz

Golf House ČERNÝ MOST · Skorkovská 1511 · 198 00 Praha 14 Černý Most

NEJMODERNĚJŠÍ GOLFOVÝ 
OBCHOD V ČESKU!

Všechny značky, všechny trendy. Profesionální fitting.
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U Ž  J S T E  B Y L I  V  D O B R O U Č I ?

www.golfdobrouc.cz

B Á J E Č N É  H Ř I Š T Ě  
V  S R D C I  P Ř Í R O D Y

Výhodné nedělní 
odpoledne

Také o víkendu lze na mnoha hřištích 
využít levnější hru po západu slunce, 
nebo dokonce i už od 15 hodin, což je 
v létě prakticky bez omezujících vlivů.
 Například Slapy lze hrát od 14.10 
za 1300 korun a od 17 hodin jen za 
600 korun. Mariánské Lázně a Kyn-
žvart od 14 hodin stojí shodně 1000 
korun, Dýšina vás od 15 hodin vyjde 
na 1200 korun.
 Start flightu na Ypsilonce do 8.50 
hodin je za 1100 Kč a pět hodin před 
západem slunce za 1000 korun. Obě 
osmnáctky v Čeladné jsou po patnácté 
hodině k mání za 1500 korun, Ostravi-
ce od 17 hodin přijde na 1100 korun.
 Podbořánky od 15 hodin lákají za 
550 korun, Hořehledy do 8.50 a od  
17 hodin stojí 500 korun a Barbora 
je tři hodiny před západem slunce za  
800 korun.
 Podle statistik jsou první odpaliště 
i o víkendu nejvytíženější v 10 hodin 
dopoledne. Zhruba od 13 hodin jde 
zájem razantně dolů a v 15 hodin už 
zřejmě budete odpalovat sami, nebo  
s přáteli.
 Úvahy o nezdražování green fee  
z úvodu tématu jsou samozřejmě 
podpořené fakty. Na základě statis-
tik společnosti Tee Time se ukazuje, 
že v roce 2010 byla průměrná cena 
fee 558 korun u devítek a 719 korun  
u osmnáctijamkových hřišť. Loni to 
bylo 554 korun, respektive 954 korun, 
což jsme už akcentovali v letošním 
čísle 1. A to průměrnou cenu u osm-
náctek výrazně zvýšila výstavba top 
areálů, jako jsou Albatross nebo Oaks 
Prague PGA National.

Srovnání cen
2010

devítky 558 Kč
osmnáctky 719 Kč

2021
devítky 554 Kč

osmnáctky 954 Kč

Průměrná cena golfového fee

558 Kč
522 Kč

460 Kč 447 Kč 444 Kč 437 Kč
460 Kč

497 Kč 506 Kč 518 Kč 517 Kč
554 Kč

719 Kč 739 Kč

843 Kč 856 Kč
826 Kč 817 Kč 826 Kč

867 Kč 873 Kč
895 Kč 889 Kč

954 Kč
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Průměrná cena golfového fee
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Svobodné Hamry  500 Kč
Osyčina  400 Kč
Ústí nad Orlicí  400 Kč*
Hrádek  400 Kč**
*celodenní, 
**celodenní 500 Kč

VYSOČINA

18 Telč  1500 Kč

9 Svratka  600 Kč
Jihlava  500 Kč*

Havlíčkův Brod  400 Kč
*celodenní, 6 jamek

SEVERNÍ MORAVA

18 Čeladná  2200 Kč
Ostravice  1900 Kč

Olomouc  1500 Kč
Kravaře  1490 Kč*
Ropice  1450 Kč
Šilheřovice  1300 Kč

9 Slušovice  800 Kč
Rožnov  650 Kč

Ostrožská Nová Ves  600 Kč**
Lázně Kostelec  550 Kč

Velké Karlovice 550 Kč
Radíkov  500 Kč***
Lipiny  500 Kč
Holešov  420 Kč****
Hukvaldy  400 Kč
Komárno  350 Kč
Búřov  300 Kč
*celodenní, 
**celodenní 1100 Kč, 
***celodenní 650 Kč, 
****celodenní 700 Kč

JIŽNÍ MORAVA

18 Kaskáda  1800 Kč
Kořenec  1590 Kč

Slavkov  1500 Kč

9 Těšetice  500 Kč
Automotodrom  400 Kč

Kšírovka  290 Kč*
*6 jamek, celodenní 390 Kč

Údaje jsou z webových stránek hřišť 
a telefonických informací

Téma připravil Antonín Ebr

Nejvytíženější sváteční čas? Deset hodin dopoledne!

WWW.ZLUVA.CZna které se nezapomíná...

Zluva_leto 215x275.indd   1 22.03.17   8:48
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Šampionky na Tipsport Czech Ladies Open přibývají
Už jen týdny zbývají do Tip- 
sport Czech Ladies Open, 
jehož obsazení dostává stá-
le zajímavější kontury. Tur-
naj Ladies European Tour  
(24.–26. června v Berouně) se 
plní jmény šampionek.

Svůj výjimečný start na evropském 
okruhu potvrdila Klára Spilková. 
Dlouhodobá česká jednička a ví-
tězka turnaje LET 2017 v Maroku le-
tos hraje americkou Epson Tour, ale 
začátkem léta se vrátí na hřiště, kde 
předloni skončila těsně za Top 10, 
tehdy jako nejlepší domácí hráčka.
 Nejčerstvější šampionkou ve 
startovním poli je Meghan Mac-
Laren. Angličanka vyhrála koncem 
dubna svůj třetí turnaj na Ladies  
European Tour a potřetí to bylo v ze- 
mi „Down Under“, na Australian La-
dies Classic.
 Mezi přihlášené přibyla také Amy 
Boulden, která v roce 2020 získala 
titul na Swiss Ladies Open. Profesio- 

nálka z Walesu hrála předloni rov-
něž v Berouně a má za sebou i další 
starty na českých turnajích Ladies 
European Tour.

 Do Česka se ráda vrací další re-
prezentantka Walesu Becky Brewer-
ton. Začátkem dubna vedla ve finá-
le South African Women´s Open,  

a přestože nedosáhla na play-off, 
třetí místo ukázalo návrat formy ev-
ropské jedničky z roku 2009.
 Comeback po dlouhém zranění 

letos absolvuje Camilla Lennarth, 
vítězka Slovak Ladies Open, a letošní 
Tipsport Czech Open má tato Švédka 
rovněž zapsaný v plánech turnajů.
 Z domácích hráček bude kromě 
Spilkové upřena pozornost na nastu-
pující generaci. Dvěma cuty na LET 
ve své první profesionální sezoně 
už prošla Tereza Melecká a pokaždé 
z toho bylo umístění v Top 30. Tip- 
sport Czech Ladies Open bude jed-
ním z prvních profesionálních startů 
Sáry Kouskové. Ta loni jako amatérka 
vyhrála LET Access Series na Konopi-
šti a v dubnu zvítězila s týmem Uni-
versity of Texas ve finále konference 
NCAA Big 12.
 Zranění žeber zbrzdilo na konci 
dubna Kristýnu Napoleaovou. Šest-
advacetiletá česká dvojka po zis-
ku druhého místa v Saúdské Arábii  
a deváté příčky na Joburg Open ještě 
prošla na dalších turnajích LET dva-
krát cutem, ale musela vzdát první 
evropský turnaj sezony v Madridu.
 Před kamerami O2 TV Sport 
půjde v Berouně o prize money  
200 000 eur.             -čl-

Tereza Melecká
Foto: Zdeněk Sluka

Mít, či nemít svého trenéra?
U míme správně mířit? Zahrát míč tak, že na 100 % víme, kam pů-
jde? Máme kontrolu nad svou hrou? 
Bavíme se hraním, nebo se při něm 
spíše trápíme?
 Jak správně zahrát úder, to je pro 
mnohé otázkou spíše náhody než 
jistoty. Mnohdy jsme přesvědčeni, 
že vše děláme dobře, ale proč míče 
létají všude, jen ne tam, kam chce-
me? Spousta hráčů hledá odpovědi 
na internetu. Ale ruku na srdce, je to 
ta správná volba? Rozhodně ne.
 Napadlo by vás učit se řídit auto 
na internetu a pak se vrhnout do 
provozu? Asi ne, že? Stejné je to  
i s golfem. Ano, lze mít pocit, že z in-
ternetu se nastuduje správný postup 
a provedení, ale chybí ujištění, zda 
opravdu děláme vše dobře. Málokdo 

dokáže ovládat tělo tak, aby měl nad 
pohybem patřičnou kontrolu.
 S tím vším dokáže pomoci profe-
sionální trenér. Kde ho najít?
 Na stránkách Profesionální golfo-
vé asociace www.pga.cz si vyberete 
z mnoha zkušených profesionálních 
trenérů. Navíc máte jistotu, že vy-
braný trenér patří mezi ty nejlepší. 
PGAC provozuje ve spolupráci s Fa-
kultou tělesné výchovy a sportu sys-
tém vzdělávání svých trenérů. Právě 

díky vysoké kvalitě vzdělávání členů 
– učitelů golfu jsou mnozí z nich vy-
hledávaní.
 Věřte, že i po letech hry je nutné 
mít svého trenéra. Díky tomu, co se 
pod dohledem zkušeného trenéra 
naučíte, můžete pokračovat v sa-
mostatných trénincích. Svou hru na 
hřišti si pak začnete konečně užívat 
a ze svých výsledků budete mít ra-
dost.
 Takže neváhejte, podívejte se 
na stránky PGAC a najděte si svého 
správného trenéra – učitele golfu. 
PGAC vám některé z nich postupně 
představí. PGAC je zde pro všechny, 
kteří hrají golf a hledají trenéra. Pro 
ty, co chtějí s golfem začít, je tu pro-
jekt „Začni s golfem“. Vše najdete na 
stránkách PGAC.                PR

Jednou ranou

Novým prezidentem GC Cihelny je 
karlovarský Tomáš Sklenička (42), 
který vystřídal Jana Motlíka. • Na 
úvodním turnaji sezony Czech Pro-
-Am Teaching Tour ve Mstěticích 
zvítězil se 69 ranami profesionál 
Vojtěch Dostál z Černého Mostu, 
bylo to jeho druhé vítězství v sé-
rii po úspěchu na Albatrossu v roce 
2019. • Jihoafričan Rory Sabbatini, 
jenž loni získal olympijské stříbro 
pro Slovensko, se stal ambasado-
rem značky Golf Geum Technology. 
• Czech Open Golf Tour zahájila se-
zonu na Kaskádě, kde zvítězili profe-
sionál Filip Mrůzek (po třech kolech 
za minus 16 v play off nad Stanisla-
vem Matušem) a amatérka Denisa 
Vodičková (minus 2, o 6 ran před 
Karolínou Starou). • Czech PGA Tour 
odstartovala na Hluboké, kde se ví-
tězem jednodenního turnaje stal do-
mácí Štěpán Daněk, který v rozstřelu 
porazil Jana Cafourka a Pavla Macha 

(všichni 69 ran) • Mediální manažer 
České golfové federace Petr Hala-
burda odešel po pěti letech pracovat 
pro Fotbalovou asociaci, jeho místo 
zůstalo neobsazeno. • Filip Mrůzek 
se stal klubovým hráčem Albatrossu 
• První turnaj Czech PGA Senior Tour 
na Zbraslavi vyhrál mezi 31 startují-
cími (z toho bylo šestnáct amatérů) 
domácí profesionál Petr Štrougal  
s výsledkem 70 (par). • Ve věku 56 let 
náhle zemřel poděbradský profesio-
nální trenér Robert Balcar.            GN

GOLF MEZI FOTBALEM Jako první golfistka se dostala Kristýna Napoleaová do fotbalové show Tiki-Taka na O2 TV Sport. Bývalá 
fotbalistka usedla mezi Vladimírem Šmicerem a Lubošem Kozlem, shora ji střežili Petr Švancara, Petr Svěcený a Pavel Nečas. 

Foto: O2 TV Sport

zákulisí
Filip Mrůzek a Denisa Vodičková

Foto: Zdeněk Sluka
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Každý týden speciální menu

Kapacita ve vnitřních prostorách 80 míst, letní 
terasa s výhledem na hřiště 30 míst

Ideální místo pro konání firemních akcí, 
večírků, rautů, svateb, atd…

Příjemné golfové prostředí

www.golfmstetice.cz/o-restauraci/

golfrestauracemstetice

1

Již 13. ročník si zapíše hostivařský Multisport 
běh naboso po hřišti. Přijďte si zaběhnout pět-
ku nebo desítku v atraktivním prostředí mezi 
jamkami Galerie Golf Hostivař. Hlavní závod 
mistrovství Česka v běhu naboso startuje ve 
čtvrtek 16. června od 18.00 hodin (5 a 10 km 
muži i ženy, jednotlivci i týmy), od 17.20 hodin 
nesoutěžních 2,5 km běhu i chůze, od 17.40 
hodin nesoutěžní dětský běh 250 m a od 19.30 
hodin Swim-run tři kola (150 m plavání plus  
1 km běh).

PRO SPORTOVCE

2

Seminář na téma Trénink elitních golfistů: Analýza výkon-
nosti hráčů a tréninkových návyků v sezonním plánu pořádá 
PGAC pro své členy. Termín: pondělí 30. května. Místo koná-
ní: Golf Hodkovičky. Lektor: Harry Scott. Informace a přihláš-
ky na www.pgac.cz

PRO TRENÉRY

4

Největší turnaj 11. sezony Czech Pro-Am Teaching Tour, dvou-
denní mistrovství, se koná v pondělí 23. a v úterý 24. května 
tradičně v Royal Golf Clubu Beroun. Využijte možnosti zahrát si 
coby výkonnostní amatéři (do HCP 20) s nejlepšími učícími pro-
fesionály v jednom flightu. Můžete se přihlásit buď individuálně, 
nebo ve dvojicích, jejich vítězové jsou rovněž vyhlašováni spolu 
s individuálními kategoriemi profesionálů, učňů a amatérů. Při-
hlášky a podrobnosti najdete na www.czechproam.cz

PRO-AM

5

Provozovatelé hřišť a resortů v rámci základny Asociace golfových hřišť připra-
vili podpůrný program, kterým pomohou nadějným juniorům s přípravou. Hráči  
z juniorských kategorií sportovního golfu, kteří se v sezoně 2021 umístili v ofi-
ciálním žebříčku ČGF alespoň v jedné z osmi soutěží do desátého místa, mají 
jednu hru měsíčně zdarma. Lze ji čerpat jako tréninkovou, nikoli v rámci turnajů. 
Po rezervaci se hráč identifikuje a odbaví na recepci. Seznam 38 míst, na kterých 
lze volnou hru čerpat, najdete na www.agh.golf

PRO JUNIORY

        Sport & Leisure Golf Tour
Celoroční soutěž o zájezd do Dubaje pro 
dva od CK Blue Flamingo, diamantový 
přívěsek Fancy Diamonds, trofeje Cry-
stalex a vína K2T. Postupný start, vlože-
né soutěže, možnost příjezdu o den dří-
ve a ubytování. Snídaně, občerstvení ve 
hře, oběd po hře. Druhý start série (pro 
celkový výsledek není nutno absolvovat 
každý turnaj) se uskuteční ve čtvrtek  
23. června na Loretě Pyšely. Přihlášky  
a další informace na slgolftour.cz

        Panorama Golf Tour
Oblíbená série otevřených nedělních 
turnajů i pro nečleny s cenami a boha-
tým občerstvením. Hraje se v přátelské 
atmosféře a v duchu fair play. Celoroč-
ní soutěž probíhá ve dvou kategoriích, 
jejichž vítězové získají roční hrací kartu 
na další sezonu. Hráči s nejvyšším souč-
tem brutto a netto bodů získají vozík 
Motocaddy. Termíny: 15. 5., 29. 5., 19. 6.,  
3. 7., 24. 7., 7. 8., 28. 8., 25. 9., 9. 10.
panoramagolf.cz

OPEN TOUR

CHARITA

8 Pojďte dál

Tradiční charitativní 
turnaj se koná 21. květ-
na v Golf Clubu Hodko-
vičky. Výtěžek půjde 
chráněné cukrárně 
Pojďte dál v Neratovi-
cích, která zaměstnává 
mladé lidi s mentálním 
a kombinovaným po-
stižením. Registrace na  
r.brydlova@seznam.cz

Turnaje Nadačního fondu 
Josefa Nováka na pod-
poru stáří se uskuteční  
18. června na Zbraslavi  
a 24. září na Konopišti. 
Výtěžky půjdou na pod-
poru hospicových služeb 
na Zbraslavi. Příznivé 
ceny, možnost vytvořit 
vlastní flight, vhodné  
i pro hendikepované.

9 Podpora stáří

3

Pátý ročník turnaje Falkensteiner Golf Cup se koná 25. červ-
na na hřišti Royal GC Mariánské Lázně. Vítězové budou po-
zváni na říjnové finále v Rakousku (Velden u Wörthersee). 
Balíček zahrnuje: 2 noci v hotelu Falkensteiner Spa Resort 
Marienbad, 18 jamek (startovné, green fee, driving range, 
občerstvení a nápoje při hře a po ní, welcome drink v ho-
telu, galavečeři včetně nápojů se slavnostním předání cen, 
golfovou masáž). Možnost objednat fee na tréninkové kolo 
nebo na den po turnaji. Více na falkensteiner.com/cs/spa-
-resort-marianske-lazne/nabidky

FALKENSTEINER GOLF CUP

NA VÝLET

6

7

3
8 1

9a4 6
9b 7

www.golfarts.cz

Největší golfový obchod 
a eshop v ČR
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Foto: Zdeněk Sluka
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V Molitorově to závlahou nekončí
Po třech letech budování se 
může středočeský Molitorov 
pochlubit zásadní proměnou. 
Všechny jamky u Kouřimi jsou 
nyní plně zavlažované. Novi-
nek se ovšem na nejlevnější 
české osmnáctce najde víc.

„Jak pro hřiště, tak hlavně pro hrá-
če je to výrazná změna. Můžeme 
už všechno dělat pořádně, pískovat 
odpaliště, fairwaye i greeny, protože 
to právě závlaha umožní. Ušetří se 
spousta práce a golfisté to pozna-
jí na kvalitě ploch,“ říká prezident  
a provozovatel molitorovského hřiš-
tě Vladislav Davídek.
 Všemu pomohla a vyšla vstříc 
společnost Ittec. Ta rovněž dodala 
nové sekačky John Deere a Jacob-
sen. Hřiště se mění také z důvodu sí-
lící zásoby vody, kterou na dva až tři 
měsíce vždy zadrží velké jezero mezi 
devátou a desátou jamkou. Navíc tu 
zůstávají okrasná jezírka na třech 
dalších jamkách.
 Molitorov dále nakoupil pět 
set stromů, sekvojí, kvůli oddělení 
jamek do koridorů. Ztížení doznala 
dvojka, kde hráči už nebudou moci 

využívat širokou pravou stranu k se-
dmnáctce, protože je tu nový stome-
trový bunker.
 „Změněný sled jamek se nám 
osvědčil. Právě proběhlo přenormo-
vání celého hřiště. Jak, to si mohou 
hráči vyzkoušet při našich turnajích, 
třeba při nedělním Molíčko Open. 
Každá kategorie letos hraje o vozík 
JuCad,“ připomíná prezident.
 Mezitím se za driving range bu-

dují tři plnohodnotné tréninkové 
jamky s pary 3, 4 i 5. „Začali jsme 
stavět hlavně proto, aby se sem veš-
lo 350 dětí, které se učí golf v rámci 
tělocviku na základní škole v Kouři-
mi,“ vysvětluje prezident.
 Golf v osnovách má obrovský 
úspěch. Celý první stupeň se tu stří-
dá na hodinách golfu dvakrát týdně, 
od rána až do odpoledne. Ze ško-
ly i zpět chodí třídy s učiteli pěšky. 

800
Tolik korun stojí nedělních  

18 jamek v Molitorově. Zna-
mená to nejlevnější fee  

z „velkých“ českých hřišť.

Trénuje je Ladislav Břeska s pomocí 
Jiřího Kodeše. Ti nejtalentovanější 
žáci tvoří zvláštní skupinu, která má 
tréninky navíc.
 Kolem klubovny v Molitorově 
vznikly nové zídky, zvětšila se tera-
sa. Novým partnerem areálu se stal 
Emil Frey, který nabízí členům různé 
výhody včetně slevy na servis. Od 
příštího roku budou v rámci členství 
dokonce kárky a míče zdarma. Kvůli 
přibývajícím buggy vzniknou nové 
cestičky.
 „Máme asi 350 řádných a 200 roč- 
ních členství, k tomu je dalších  

300 členů dalšího klubu Davis  
a 350 žáků školy,“ nestěžuje si Vladi-
slav Davídek, který plánuje k dvěma 
pokojům v budově klubovny přista-
vět ještě šest bungalovů.           -čl-

Foto: GC Molitorov

Foto: GC Molitorov

Jak na špičkový anglický trávník?
Luxusní zahradní trávníky, 
golfová hřiště a další extrém-
ně namáhané plochy jsou se-
čeny výhradně vřetenovými 
sekačkami, které zaručí per-
fektní střih i čistý finiš a vy-
tvářejí charakteristické pruhy.

Dokonalý anglický trávník vám po-
mohou udržovat vřetenové sekačky 
Allett. Tradiční anglická značka pa-
tří již přes padesát let ke špičce na 
sportovních trávnících a okrasných 
zahradách. Sekačky mají nejčastěji 
tichý a úsporný AKU pohon, v na-
bídce jsou však i modely s tradičním 
benzinovým pohonem.
 Zatímco rotační sekačka trávu 
seká, a to doslova, vřetenová se-
kačka ji ustřihne jako nůžky. Tím se 
výrazně méně roztřepí travní stéblo 
a trávník tak mnohem rychleji rege-
neruje. Zároveň se výrazně snižuje 
riziko travních chorob a defektů.
 Vřetenové sekačky Allett jsou 
osazeny předním a zadním válcem. 
Trávník je po ustřižení ihned válco-
ván a tvoří se silné, jasné a dlouho 
rozeznatelné pruhy, dobře známé  
z golfových i fotbalových hřišť.
 Většinu typů vřetenových seka-
ček Allett pro zahrady lze jednoduše 

doplnit o unikátní systém výměn-
ných kazet. Stroj se tak stane uni-
verzálním pomocníkem. Pročesávací, 
vertikutační, aerifikační a protiplsťo-
vá kazeta společně s kazetou s čis-
ticím kartáčem jsou při pravidelném 
používání zárukou kompletní a té 
nejlepší péče o trávník na zahradě.
 Sekačky Allett udržují dokonalý 
anglický trávník v královském Buc-
kinghamském paláci, v kriketových 
svatostáncích Edgbaston či Lords  
a na mnoha stadionech Premier Lea- 
gue včetně Manchester United. Na 
poslední mistrovství světa ve fotba-
le dodal Allett více než 180 strojů! 
V Česku stroje Allett používají napří-
klad AC Sparta Praha a FC Viktoria 
Plzeň. Mimoto je s nimi spokojena  

i spousta dalších zákazníků. Přidejte 
se k nim i vy!
 Výhradním dovozcem vřeteno-
vých sekaček značky Allett pro český 
trh je společnost ITTEC, která má ví- 
ce než dvacetipětileté zkušenosti  
s profesionální péčí od golfových tráv-
níků až po zahrady rodinných domů. 
SekačkyAllett je možné zakoupit pří-
mo u dovozce nebo v síti autorizova-
ných prodejců.                                                   PR
www.allett.cz

Hřiště objevují nový systém a vystupují na Štafle

Vznikl totiž nový online rezervační 
systém Štafle, s nímž tak končí do-
savadní monopol portálu TeeTime. 
Kromě Semil jej začínají používat 
další devítky Bechyně a Podbořánky 
a z větších hřišť například Karlštejn, 
informuje jeden ze zakladatelů sys-
tému Jiří Novosad ze společnosti 
GolferIS.
 Spolu se Slovenskem (například 
Trnava, Malacky, Bernolákovo, Duna-
kiliti) má být novinka v této sezoně 
zhruba na desítce hřišť.

Rychlý vývoj

Proč nový systém? Podle Novosada 
chtěla mít hřiště na výběr z produk-
tů od různých dodavatelů a sama si 
vznik Štaflí vyžádala. Nejde totiž jen 
o on-line rezervace časů, ale také  
o odbavovací systém pro řízení hřiště.
 GolferIS vystupuje vůči hřištím 
pouze jako dodavatel software, ale 
už ne jako prodejce a propagátor 
jejich produktů. Tím, že z transakcí 
hřišť nečerpá provize, nemá podle 

Novosada motivaci ovlivňovat ob-
chodní politiku hřišť vůči hráčům.
 „Původně jsme neměli v úmy-
slu doplnit naše portfolio aplikací 
pro golfové prostředí o rezervační 
a odbavovací systém. Impulsy od 
hřišť ale byly velmi silné. Prezenta-
ce ke spuštění projektu se zúčast-
nilo sedm desítek zástupců hřišť.  
S dvoutýdenním skluzem se za dva  
a půl měsíce podařilo naprogramo-
vat základní řešení, které pokrývá 
hlavní potřeby hřišť a hráčů.“
 V novém systému jde o vylepšení 
pozic hřišť. S dvěma systémy, Tee-
Time a Štafle, pracujícími současně 
ale zákonitě klesá pohodlí hráčů při 
rezervacích. Podle Novosada jde jen  
o krátkodobý efekt.

Co na to hráči?

„Nastartovala se konkurence, služ-
by se mění a hřiště se rozhodují, čí 
řešení využít. Teď je potřeba udělat 
vše pro zachování komfortu hráčů, 
kteří chtějí mít jednoduchý přístup 
k rezervacím. Počítáme s vytvořením 
centrálního rezervačního portálu  
a mobilní aplikace. Jsem přesvědčen, 
že na zdravé soutěži dvou dodavatel-
ských subjektů vydělají v konečném 
důsledku jak hřiště, tak i hráči,“ říká 
mimo jiné Novosad.
 Semily nabízejí nové odbavení 
na své internetové stránce. Navzdo-
ry změně systému se odkaz jmenuje 
dvojsmyslně teetime.gcsemily.cz/
teetime.     -čl-

„Od letošní sezony již není možná rezervace hry na naše hřiš-
tě přes portál (respektive aplikaci) teetime.cz, ale pouze pro-
střednictvím odkazu na našem webu.“ S takovým vzkazem jako 
zde ze hřiště v Semilech se hráči budou setkávat častěji.

Do Štaflí se zapojí také Karlštejn
Foto: Zdeněk Sluka

Hrajete golf jen na svém DOMÁCÍM HŘIŠTI ?

Zahrajte si s námi po celých Čechách,
mějte k dispozici až 45 GOLFOVÝCH HŘIŠŤ !

Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2022 !

Albatross, Alfrédov, Barbora, Benátky nad Jizerou, Botanika, Cihelny, Čapí hnízdo, Čertovo 
Břemeno, Česká Lípa, Český Krumlov, Haugschlag, Hazlov, Hluboká nad Vltavou, Hodkovičky, 
Hrádek u Nechanic, Ještěd, Karlovy Vary, Karlštejn, Konopiště, Kunětická hora, Kynžvart, 
Lázně Bohdaneč, Liberec - Machnín, Líšnice, Malevil, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Mnich, 
Molitorov, Myštěves, Olomouc, Panorama - Kácov, Penati Golf Resort, Písek - Kestřany, 
Podbořánky, Poděbrady, Praha - Motol, Slapy, Sokolov, Stará Boleslav, Svobodné Hamry, 
Štiřín, Telč, Teplice - Cínovec, Terezín - Kotlina, Ústí nad Labem - Terasy, Ypsilonka

www.cgk.cz  |  info@cgk.cz  |  +420 731 125 120
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Zachráněný Most, zavírání na Moravě
Za poslední léta se sice na 
golfové mapě objevilo něko-
lik nových hřišť, i když ne to-
lik jako na počátku století, ale 
současně jich řada zanikla.

Pojďme se podívat nejprve na po-
zitiva. Některá hřiště, kterým hrozil 
zánik, se zachránila. Zkraje letošní 
sezony potěšil fakt, že se zřejmě de-
finitivně vzpamatuje devítka v Mos-
tě, kde se nyní pracuje na novém 
závlahovém systému.
 Kladně vypadá také investorské 
převzetí prakticky odepsaného areá- 
lu v pražské Vinoři, kde oficiálně 
nebyl odehrán ani jeden úder, ale 
přesto původní majitel zkrachoval. 
Nyní se pracuje na obnově hřiště  
a zprovoznění klubovny.
 Ale nyní také negativa. Spoustu 
emocí vzbudil definitivní zánik mno-
ho let fungující devítky Klášter Tep-
lá. Stejně jako vlastní, poněkud taje-
ný konec, zaujala neochota se o něm 
vůbec bavit. Sdílná nebyla poslední 
prezidentka klubu a nepodařilo se 
kontaktovat nového šéfa, a to ani po 
mnoha pokusech.
 Dvě ztráty hlásí severní Morava. 
Šestijamková akademie Oderský 

Park v Ostravě skončila i kvůli roz-
hodnutí stavebního úřadu, ale de-
taily jsou zahaleny mlhou. Špatně 
dopadla i šestijamková akademie ve 
Městě Albrechtice, kde přitom ještě 
loni prodávali členství. Údajně se 

nepodařilo zajistit nového provozo-
vatele areálu a klub na vlastní žádost 
ukončil činnost.
 Připomeňme i dávnější konce. 
Tím největším je sedmadvacetijam-
kový areál Nová Amerika ve východ-

ních Čechách. Ještě dřív skončila 
osmnáctka Lipno a devítky Třímany 
a Větřní. U Lipna šlo o neochotu po-
tomků zemřelého majitele starat se 
o hřiště. Další areály dojely na nedo-
statečný zájem, a naopak dostatečně 
velké klacky házené pod nohy.

 Potvrzen je i neodvratný konec 
šestijamkových Liščích luk na Šuma-
vě, kde dlouhodobě řádili i ekotero-
risté. Smutek nastal také po zániku 
devítky Trhový Štěpánov, o zpackané 
obnově devíti jamek v Klánovicích 
ani nemluvě.             -ae-

Již zavřené hřiště Město Albrechtice
Foto: Zdeněk Sluka

Malebné Albrechtice už „nehrají“
Foto: Zdeněk Sluka

Sponzor padl, ale Czech Open bude
Ani letos v kalendáři turnajů 
nechybí Czech Open 2022.  
V termínu 11.–14. srpna se 
opět odehraje na hřišti Royal 
Beroun Golf Clubu.

Pořadatel, kterým je letos přímo 
Royal Beroun Golf Club, počítá se 
startovním polem 144 domácích  
i zahraničních hráčů. Mělo by to být 
zhruba osmdesát profesionálů, čty-
řicet amatérů do handicapu 8 a dal-
ších čtyřiadvacet hráčů na divokou 
kartu. Výsledky se započítají do ama-
térského světového žebříčku WAGR 
a do Order of Merit PGAC.
 „Oproti loňskému roku skončil ti-
tulární partner turnaje (GolfAdvisor, 

pozn. red.), ale chtěli jsme akci za-
chovat a pokračovat v tradici. Proto 
jsme se rozhodli uspořádat turnaj 
vlastními silami a z velké části ve 
vlastní režii,“ uvedl prezident Royal 
Beroun GC Vojtěch Matějček.
 Turnaj pod záštitou ČGF a PGAC 
bude čtyřkolový, s cutem pro pro 
čtyřicet nejlepších hráčů včetně dě-
lených míst po druhém kole. Hraje 
se opět týden před vrcholem domácí 
sezony, kterým je podnik DP World 
Tour, D+D Real Czech Masters na Al-
batrossu. Právě spolupráce s promo-
térem Czech Masters je novinkou.
 „Se společností Relmost jsme do-
hodli, že osloví zhruba osmdesátku 
profesionálních hráčů působících na 
Challenge Tour, kteří nemají zajiště-

nou přímou účast na Czech Masters 
a jsou takzvaně na čekačce, že mají 
možnost si v týdnu před turnajem 
zahrát Czech Open. Bereme to jako 
velkou šanci pro zkvalitnění startov-
ního pole našeho turnaje,“ konstato-
val Vojtěch Matějček.
 Celkové prize money Czech Open 
bude minimálně 400 000 korun. 
„Pracujeme na tom, abychom částku 
na odměny hráčů ještě zvýšili. Priori-
tou pro letošní ročník je vůbec turnaj 
odehrát, byť i ve skromnějších pod-
mínkách,“ doplnil Matějček.
 Startovné 3000 korun zahr-
nuje soutěžní hru a občerstve-
ní ve hře. Uzávěrka přihlášek je  
31. července ve 12 hodin. Více na  
www.czechopen2022.cz          -až-

Foto: Royal Beroun Golf Club

Na fajnové trávníky
s fajnovým hnojivem

Také potřebujete ráno něja-
kou podporu k lepšímu vstá-
vání? Dobrou kávu, sprchu, 
nebo příjemnou hudbu? Po-
dobně jako vy ráno se cítí 
naše trávníky na jaře. Pro 
zdárný rozjezd je nejlepší jim 
nabídnout něco příjemného.

PROFI Trávníková hnojiva special 
od AGRO CS nabízejí kombinaci po-
třebných živin, a to nejen hlavních, 
ale i doplňkových.

Tu správnou kávu pro jarní rozjezd.

Navíc kávu chytrou ve svém půso-
bení. Když je chladněji, nikam se 
svým působením nespěchá. Stejně 
ani trávník v chladnějším počasí ne-
spěchá, tolik živin zatím nepotřebu-
je. Naopak, jakmile se oteplí a jsou 
příhodné podmínky pro růst, hned 
potřebuje, aby se živiny uvolnily.  
A to hnojiva od AGRO CS umějí. 
Užívejme si tedy jarního probuzení  
a stejnou měrou dopřejme start na-
šim trávníkům.              PR
www.agroprofi.cz

Klára Spilková jako patronka turnaje 
Dobrogolf v Olomouci

Foto: Facebook 

Citát čísla

„Průměrná délka scratch hráče s trojkou 
dřevem z fairwaye: 200 metrů. Průměrná délka po 
pětiminutovém čekání na volný green: 30 metrů.“

Lou Stagner (Golf Stat Pro)

Martin Laimar
telefon: +420 604 290 812
e-mail: martin.laimar@seznam.cz

působiště: Golfový resort Kaskáda
web: www.skolagolfubrno.cz
Vzdělání: PGAC Head PRO
cena lekce: 1000 Kč/ 50 minut

Golfové motto při golfové výuce: 

„Hlavně se golfem bavit:-)”

VÁŠ PGA TRENÉR V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
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Čtyři hřiště společně a výhodně aneb Golf Sever posiluje
Golf Sever je sdružení hřišť, 
která táhnou za jeden provaz 
a nabízejí jednoduché a hlav-
ně výhodné balíčky pro hráče. 
Golf pass při nákupu mini-
málně tří fee na jednotlivých 
hřištích Libereckého kraje 
umožňuje hru za výhodných 
podmínek. Co znamená Golf 
Sever jak pro kluby, tak pro 
golfisty?

1.  Jaké výhody vám konkrétně 
přináší projekt Golf Sever?

Česká Lípa
„Golfisté rádi cestují a poznávají hři-
ště. Prodloužený víkend v severních 
Čechách je jednou ze zajímavých na-
bídek, které to umožní. Tři roky fun-
gování a statistiky ukazují, že jsme 
se vydali správnou cestou. Navíc je 
tu stále populárnější Golf Sever Tour. 
Po jednom turnaji na každém z hřišť 
pomáhá navázat přátelské vztahy. 
Letos se hraje už čtvrtý ročník. Ne-
plánovanou, ale neméně přínosnou 
stránkou spolupráce čtyř regionál-
ních hřišť je navázaní nadstandard-
ních vztahů mezi managementy  
a sdílení zkušeností.“

Machnín
„Je to hlavně spolupráce a tahání za 
jeden provaz všech, kdo se na tomto 
projektu podílejí. Golf Sever budu-
jeme a podporujeme s myšlenkami 
nabídnout našim klubovým hráčům 
lepší servis a hlavně přilákat golfisty 
ze všech koutů země. Zvýhodněnými 
balíčky chceme na naše čtyři hřiště 

přilákat golfisty, kteří třeba vůbec 
náš kraj neznají – a určitě stojí za 
to ho poznat. Hory, příroda, výlety 
– Liberecký kraj má hodně co nabíd-
nout.“

Malevil
„Hlavní přínos vidíme ve zvýšené 
spolupráci mezi kluby, sdílení know-
-how a společné snaze o rozvoj gol-
fu v regionu. Komunikace mezi klu-
by je na úplně jiné úrovni než před 

několika lety a věřím, že to prospívá 
všem, klubům i jejich hráčům. Díky 
recipročním slevám a společné tour 
mohou kluboví hráči více cestovat 
mezi hřišti a poznávat nové přátele.“

Ypsilon Liberec
„Spolupráce nám přináší nové  
a spokojené hráče z celé republiky, 
kteří dostávají zajímavý impuls, aby 
si zahráli čtyři nádherná hřiště na se-
veru Čech. U nás na Ypsilonce mají 

Ypsilon Liberec
Foto: Golf Sever

možnost si během pobytu užít uni-
kátní ubytování na hausboatech.“

2. Na co se mohou návštěvníci le-
tos těšit?

Česká Lípa
„Naše hřiště funguje od roku 2016 
jako plnohodnotné osmnáctijam-
kové. Každý rok jsme se přiblížili  
k vytčenému cíli mít kvalitní moder-
ní resort s kompletním tréninkovým 
zázemím. Tohoto cíle jsme dosáhli  
a od roku 2020 se umísťujeme  
v polovině třetí desítky hodnoce-
ných hřišť v republice. Nyní se sou-
střeďujeme na detaily. Vysadili jsme 
další stromy pro snazší orientaci, 
kompletně jsme obnovili značení, 
rekonstruovali jsme cestu mezi jam-
kami 1 a 2. Resort je ve vynikajícím 
stavu a hráči se mohou těšit na již 
tradiční kvalitu hracích ploch a golf 
s výhledy v krásném podhůří Lužic-
kých hor. Restaurace s rozmanitou 
kuchyní jistě pomůže příjemně strá-
venému dni.“

Machnín
„Na všech hřištích se snažíme o co 
nejlepší kvalitu ploch. Společně 
pořádáme již třetím rokem oblíbe-
nou Golf Sever Tour. U nás v Liberci 
jsme letos vybudovali nová odpališ-
tě jamek 8 a 14. Na čtyřce hráče při 
bouřce ochrání nový domeček. Jako 
každou sezonu se snažíme, aby si od 
nás každý příchozí odnesl kousek 
klidné, pohodové atmosféry.“

Machnín
Foto: Golf Sever

Malevil
Foto: Golf Sever

Malevil
„Máme nové míče Wilson Premium 
na driving range. Budeme stavět 
nový ohradník také okolo druhé 
devítky, abychom zabránili kancům  
v ničení hriště. Neustále pracuje-
me na dalším zkvalitňování hracích 
ploch a rozšiřování vozového par-
ku o další buggy. Konečně lze hrát 
bez covidových zákazů a omezení 
všech turnajů včetně úspěšné Ma-
levil Tour. Každého můžeme přivítat  
v krásně zrekonstruované klubovně. 
Golfshop nabízí sortiment rozšíře-
ný o zajímavé značky. Malevil jak 
jednotlivce, tak rodiny nejvíc láká 
krásnou přírodou, zajímavými jam-
kami, neopakovatelnými sceneriemi, 
příjemnou atmosférou a jedinečným 
vybavením jednoho z největších re-
sortů.“

Ypsilon Liberec
„Čtyři hřiště, každé jiné a všechna 
krásná. V kombinaci s naším ubyto-
váním na hausboatech a skvělým ca-
teringem na všech hřištích se hráči 
mohou těšit na zaručený zážitek, za 
kterým se budou vracet. Golf Sever 
má také svou tour určenou hráčům 
ze zapojených klubů. Letos opět če-
káme vysokou účast a boje o celko-
vé vítěze až do posledního puttu na 
Malevilu.“

Odpovídali: Ivan Solfronk (Česká 
Lípa), Vladimír Zapotil (Liberec Mach-
nín), Igor Cetl (Malevil), Martin Šíma 
(Ypsilon Liberec)

Golf Tour Sever 2022

29. 5.  Česká Lípa
31. 7.  Machnín Liberec
21. 8.  Ypsilon Liberec
3. 9.  Malevil
golfsever.cz

Česká Lípa
Foto: Golf Sever
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Nechte se nafittovat a hrajte Bestgolf
Fitting holí je velmi praktic-
ký pro výběr vašeho nového 
setu a měli byste jej podstou-
pit i při doplňování holí do 
bagu. Jak na to? Poradí vám 
Bestgolf.

Nové hole nekupujete každý rok. 
Jejich správné parametry dokáže-
me doporučit díky údajům ze zaří-
zení Trackman 4. Využívá ho víc než 
90 % profesionálů na celém světě 
právě k výběru holí, ale také pro 
zlepšení výkonu. Jde o nejmoder-
nější přístroj pro měření a analýzu 
golfových dat.
 Sestavení holí na míru doporu-
čujeme všem hráčům bez ohledu 
na handicap. Pokud máte špatně 
zvolené vybavení, nesprávné délky 
holí nebo jejich nevhodné hlavy, 
budete to nejčastěji kompenzovat 
technikou, jejíž špatné návyky se 
obtížně přeučují.
 Proto vás zveme na fitting na 
našem simulátoru v Praze Ládví. 
Disponujeme pestrým výběrem pl-
ných fittovací sad značek Callaway, 
Titleist, PING, Srixon a Cobra. Věno-
vat se vám budou proškolení fitteři 
se znalostí Golf Trackman Academy. 
Připraveno je několik fittingových 
balíčků se zaměřením na výběr růz-
ných holí nebo na pomoc při nasta-
vení nebo doplnění vašeho stávají-
cího setu.
 Začíná se vstupním pohovorem 
a statickým fittingem, tedy změře-
ním fyzických parametrů. Posoudí-
me vaše aktuální hole a podle nich 

vybereme nové tak, aby se mohly 
naplnit vaše cíle. Následuje dyna-
mický fitting: odehrání míčů a ana-
lýza dat. Podle ní vám nabídneme 
změny u typů hlav či druhu a délky 
shaftů.
 Často jsme zákazníkům doká-
zali nastavit driver tak, že na čisté 
délce ran získali 20 metrů. Ano, ta-
kový může být rozdíl při nevhodné 
trajektorii míče u staršího driveru. 
Rovněž jsme schopni prodloužit  
a hlavně zpřesnit hru u těch, kdo 
mají nevhodný (nejčastěji příliš 
měkký) typ shaftu na železech či 
dřevech. Najít správnou konfiguraci 
holí bez měření je při dnešní nabíd-
ce takřka nemožné.
 Výsledkem fittingu zdaleka ne-
musí být nákup nových holí, ale  
i správné nastavení těch součas-
ných. Zkrátka uděláme vše proto, 
abyste z Bestgolfu odcházeli s po-
citem kvalitně využité služby. Nabí-
zíme rovněž servis holí a hráči nej-

častěji opomíjenou výměnu gripů. 
Náš simulátor si také můžete pro-
najmout s přáteli a zahrát si během 
nepřízně počasí nějaké z mnoha 
světoznámých hřišť.
 Během návštěvy vám připraví-
me maximální pohodlí, chlazené 
nápoje, kávu Tonino Lamborghini 
a při placeném fittingovém balíčku 
nápoj zdarma. Pro radu s výběrem 
holí, fittingem a objednání jsme  
k dispozici na telefonu 604 262 922.

Nyní běží AKCE
SLEVA 50 %

na fitting 
A pouze pro čtenáře 

Golfových novin k fittingu 
balení 12ks míčků Callaway 

Warbird ZDARMA

Ústecký kraj: Přijeďte hrát a žít naplno

Hned čtyři možnosti, jak spojit výlet 
do přírody s golfem, nabízejí KRUŠ-
NÉ HORY. Pohoří protkané stovkami 
kilometrů pěších tras i cyklotras ob-
jímá půvabnou krajinu, v níž najde-
te osmnáctijamkové hřiště Teplice–
Barbora a také tři osobité devítky 
Cínovec, Libouchec a Most.
 V Chomutově na vás čeká Pod-
krušnohorský zoopark, v Děčíně  
a Ústí nad Labem zoo. V Mostě můžete 
navštívit autodrom, aquadrom i hipo- 
drom, v jehož sousedství leží hřiště.
 Dalším fenoménem je tradiční 
lázeňství. Kromě proslulých Teplic 
jsou tu na dohled Mšené, Dubí nebo 
Bílina, známá svou kyselkou. Z bez-
počtu výletů se můžete vydat do 
Krupky, kde se kromě návštěvy što-
ly Svatý Martin lze nechat vyvézt na 
Komáří vížku nejdelší sedačkovou 
lanovkou v Česku a navštívit tak no-
vou památku zapsanou na Seznam 
UNESCO.
 K cestám za golfem zve také DOL-
NÍ POOHŘÍ. Z dostupné a příjemné 
devítky v Bitozevsi můžete napláno-
vat výlet po dolním toku řeky Ohře. 
Vedle sebe na řece leží tři královská 
města: Kadaň, Žatec a Louny.

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.

 Kromě Ohře spojuje tuto oblast 
také chmel, který se zde pěstuje již 
téměř tisíc let. Kadaň se může po-
chlubit městskou památkovou re-
zervací a unikátním historickým já-
drem se spoustou dominant. Pyšní 
se rovněž nejužší českou ulicí, tzv. 
Katovou uličkou, která v nejužším 
místě měří 66,1 cm.
 Žatec, další památková rezerva-
ce, je místem, kde se natáčely de-

sítky filmů. Oblíbený turistický cíl 
představuje Chrám Chmele a Piva.
 Třetí perla na řece Ohři, město 
Louny, má muzeum se stálou expo-
zicí dějin husitství a tematickými 
výstavami. Dále za návštěvu stojí 
např. Chrám sv. Mikuláše či Žatecká 
brána z roku 1500. 
www.krusnehory.eu
www.dolnipoohri.cz
www.branadocech.cz

Krupka - Montanregion Krušné hory

KadaňKrušné hory

Golf Resort Barbora

Golf Barbora

Golf Cínovec

Golf Most

Golf Bitozeves

Žatec

Rezidence u Albatrossu
K ousek od Prahy, hned vedle golfu, daleko od starostí… 
Tak se žije ve Vysokém Újezdě, kde 
moderní rezidenční projekt navázal 
na původní vesnici stejného jména  
a stal se ideálním místem pro život 
pro všechny, kteří hledají klidný 
styl života na dosah Prahy a veš-

kerých služeb. K rodinným domům 
a bungalovům náleží extra velké 
zahrady, na kterých je dost prosto-
ru pro bazén, venkovní posezení  
i ovocné stromy. Přijeďte si zahrát 
golf na hřiště Albatross a přijďte se 
podívat do vzorového domu.      PR
www.crestyl.com

NEJLEPŠÍ PŘÁTELÉ GOLFISTŮ Ani osaměle hrající golfista nemusí být na hřišti úplně sám, když má vedle sebe nejlepšího přítele. Takto v symbióze začala sezona v Hluboké nad Vltavou i na pražské Zbraslavi.
Foto: Zdeněk Sluka
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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 € 289

korutany.com/golf

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.

korutany.com/golf

Golf Circus: #Miluju golf

Po dvou letech covidu, kdy jste ne-
mohli pořádně hrát divadlo, ale jen 
golf, jste opět v plném pracovním 
nasazení. Přesto, chystáte něco na 
hřištích?
Golf chceme stále podporovat a po-
pularizovat, což je ostatně hlavní dů-
vod existence Golf Circusu. S rekor-
dy, jako bylo 105 českých hřišť za 80 
dní, 24 slovenských za 12 dní, nebo 
7 hřišť v Praze a okolí za 24 hodin, je 
ale na nějakou dobu konec. Nedívá-
me se už do zahraničí, jak jsme plá-
novali rekordy v Polsku a Maďarsku. 
Bylo by to divné, když pár set kilo-
metrů od nás probíhá válka.

Aspoň jeden speciální turnaj jste 
ale přichystali?
Na Den osvobození v Lázních Boh-
daneč. Udělali jsme z toho každo-
roční tradici na státní svátek. Turnaj 
si lze zapsat navždy v kalendáři. Le-
tos jsme přivezli tři flighty známých 
osobností. S open turnajem nám 
pomohli Vlastimil Sadílek (PLC servi-
ces) a Luboš Mareček, stejně jako 
náš dlouhodobý partner GolfArts. 
Cenná byla zkušenost s organizací 

duelu během covidu mezi profesio- 
nály Filipem Mrůzkem a Šimonem 
Zachem a amatérskými osobnostmi 
na pěti hřištích. Sešel se tam hokej 
z NHL i fotbal a na akci z hlubokého 
lockdownu rádi vzpomínáme.

Co znamená iniciativa #Miluju golf?
Chtěli bychom, aby kdokoli z golfis-
tů i příznivců hry podpořil golf jako 
skvělý sport pro každého. A to jed-
noduchým vzkazem o dvou slovech, 
vstříc těm, kteří o golfu dosud nevě-
dí, pochybují, nebo stále mají před-
sudky. Na facebookovou stránku Golf 
Circusu lze přes messenger zaslat 
jednoduchá videa odkudkoli, nemu-
sí to být jen ze hřišť, právě se zmí-
něným vzkazem. Z hospody, z ulice,  
z domova, prostě odevšad. Čím víc 
lidí to udělá, tím víc bude golf vidět.

Jste v téhle aktivitě sami, nebo  
s někým spolupracujete?
Věřím, že se přidá federace, s jejímž 
prezidentem Vratislavem Jandou 
jsem iniciativu probíral. Může nás 
podpořit kdokoli. Je to otevřená 
iniciativa, na kterou nemáme žád-

Jak podpořit golf a ukázat jeho půvab nehrajícím? O to se léta 
snaží herec Pavel Nečas s parťákem Davidem Suchařípou pod 
hlavičkou Golf Circus. Po různých rekordech s počty odehra-
ných hřišť je tu nyní (nejen) iniciativa #Miluju golf.

ný patent. Důležité taky je, aby lidé 
ztratili ostych nejen ze samotné hry, 
ale vůbec z prostředí. Aby věděli, že 
kdokoli může přijít na hřiště se jen 
tak podívat, nebo na oběd, na kafe, 
na pivo. Prostě nebát se vstoupit, 
což bohužel dodnes u lidí přetrvává. 
Když navíc zkusí hrát a dostanou míč 

poprvé do vzduchu, tak golfu zcela 
jistě propadnou. K tomu, aby hřiště 
nestrádala, potřebují palivo, což jsou 
právě hráči.

Nemyslíte, coby známé tváře, nějak 
na televizi?
Jak jsme objeli 105 českých hřišť, 

Pavel Nečas s Davidem Suchařípou tvoří Golf Circus
Foto: Zdeněk Sluka

nosíme v hlavě nápad na sérii po-
řadů, dokumentů, z nichž každý díl 
by byl věnován jednomu ze čtrnácti 
krajů. Chtěli bychom propagovat ne-
jen golf a hřiště, ale i kraj jako takový. 
Nebyl by to pouze průvodce hřišti. 
Dalším nápadem je pořad, který by 
nezasvěceným, poučeným laikům  
i hráčům přiblížil golf ve všech jeho 
podobách a detailech. Od nápadů na 
papíře ovšem vede složitá a dlouhá 
cesta k produkci, a hlavně k partne-
rům, kteří by výrobu takových pořa-
dů podpořili. Snad je najdeme.    -čl-

105 českých za 80 dní
24 slovenských za 12 dní
7 v Praze a okolí za 24 hodin

Rekordy s hřišti

Glosář aneb Co se (ne)stalo

CROSS VE ZMIJOVKÁCH. Luční 
crossgolfový turnaj na krkonoš-
ských loukách uspořádali dobro-
volní hasiči z Buřan na Semilsku. 
Polní devítka se podle nich táhla  
z Razsoch až po Končinský les. Pře-
depsaným vybavením byly holínky, 
montérky a čepice zmijovky.
Tomu se říká propagace golfu  
v nejsyrovější a zároveň nejpotřeb-
nější podobě. Hasiči nemají sekač-
ky, takže se turnaj hraje vždy na 
jaře, kdy tráva ještě nestačila vy-
růst. Pozor! Na hřišti byly dvě ob-
čerstvovací stanice!

ZÁMĚNA S KOLOBĚŽKOU. Elektric-
ký vozík na bag mezinárodní mis-
tryně Česka i Slovenska ve hře na 
rány Hany Ryškové, která studuje ve 
Spojených státech, ukradl již zatče-
ný zloděj z garáže jejího nevlastní-
ho otce Matěje Zachveji v ostravské 
čtvrti Polanka nad Odrou.
Vozík našla policie jen pár metrů od 
domu poblíž kostela. Zloděj si údaj-
ně myslel, že jde o elektrickou kolo-
běžku, a když zjistil omyl, odhodil 
ho. Bohužel, ani na severní Moravě 
není golf v majoritní společnosti 
ještě dostatečně znám.

BAG V DIVADLE. Novinka pražského 
Divadla na Vinohradech s názvem 
Provaz o jednom konci od Johanna 
Nepomuka Nestroye má rozporupl-

né recenze. Komedie vznikla na zá-
kladě replik ze 75 autorových děl.
Divadelní kus přitom láká na golf. 
Na oficiálním plakátu totiž sto-
jí hlavní hrdina vedle bagu s holí 
v ruce. Co vlastně mají komedie  
a golf společného, to už musíte zjis-
tit sami.

NEVYZKOUŠENÝ SPORT. Dcera 
fenomenální gymnastky Věry Čás-
lavské (†74), starající se o nadační 
fond olympijské vítězky, prý byla na 
matčin sport příliš velká, a tak pro-
vozovala všechno možné. „Nehrála 
jsem snad jenom golf,“ zapřemítala 
Radka Čáslavská.
No tak do toho! Kamarádi, ale i hři-
ště, to je přece šance, jak získat pro 
golf velké jméno a sympatickou 
dámu v nejlepších letech.

KLOKANI JSOU DALEKO. Australská 
golfistka (69) měla otřesný zážitek 
v resortu Arundel Hills na Zlatém 
pobřeží. Přímo na hřišti ji zezadu 
napadl velký klokan, přišpendlil ji  
k trávníku, zkopal ji a zlomil jí čelist.
Je nám samozřejmě velmi líto paní, 
která byla takto zraněna, navíc na 
golfu. Ani bez klokanů nejsme u nás 
z obliga, ačkoli útoky divočáků na 
hráče dosud zaznamenány nebyly, 
opatrnosti nebude nikdy dosti.

Antonín Ebr

Pavel Nečas (na foto se Zdeňkem Pohlrei-
chem) vyhrál vlastní turnaj Golf Cirkusu  

v Olomouci, ale cenu nechal jiným
Foto: Golf Circus

travní směsi
www.aros.cz
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Štýrsko v duchu pozitivní energie ajurvédy
Možná to máme v zahraničí 
podobně. Snažíme se být ak-
tivní a poznat co nejvíc hřišť. 
Proč ale nezkusit i odpočinek 
a blahodárný vliv ajurvédy? 
Místo? Golfclub Bad Walters- 
dorf a Ayurveda Hotel & Re-
sort Mandira ve východní čás-
ti Štýrska.

Antonín J. Grimm

První jamka hřiště Waltersdorf za-
číná mírným klesáním podél dýňo-
vých a slunečnicových polí. Pak ale 
vystoupáme až o sedm úrovní. Na-
štěstí žádné brutální výšlapy, vše 
jde naprosto přirozeně.
 Pro plynulost hry jsou příjemné 
vysekané roughy. U odpaliště osmé 
jamky mají manželé malý stánek  
s domácími pálenkami. Nelze se ne-
zastavit. Dva šnapsy na chuť a láhev 
slivovice do bagu s sebou (ajurvéda 
pro tentokrát odpustí).
 Na devítce se naopak nabízí na 
stolku volně ložený domácí koláč 
za 1,80 eura. V kasičce je mincí 
plno. Dokonalá symbióza místních 
s golfisty. Už vůbec nepřekvapí, že 
po polovině hřiště u klubovny si  
z automatu lze vybrat kromě limo-
nád i láhev vychlazeného bílého 
vína. Proč to nejde také u nás?

Příjemné rovinaté hřiště Thermengolf Fürstenfeld-Loipersdorf
Foto: Antonín J. Grimm

Thermengolf Fürstenfeld-Loipersdorf má 27 jamek
Foto: Antonín J. Grimm

 Hřiště má krásně namíchané tří-
pary, hrané od středních želez až 
po dřevo na patnácté jamce, která 
se 180 metry délky míří do kopce. 
Předtím čeká nejhezčí jamka. Rána 
na green čtrnáctky vede podél je-
zera, v jehož středu se na ostrůvku 
pne vysoký košatý strom.
 Druhá devítka má díky třem 
pětiparům celkový par 37. Dlouho 
jsem nehrál hřiště tak přirozeně za-

členěné do krajiny. Jako by se duch 
ajurvédy z hotelu na protější stra-
ně údolí přenesl i sem. „Po covidu 
sem začíná jezdit čím dál víc Čechů, 
máme také hodně Slováků a Polá-
ků,“ říká při loučení manažer Peter.
 Naše druhá golfová zastávka 
leží 25 km od hotelu nedaleko ma-
ďarských hranic. Hřiště Thermen-
golf Fürstenfeld-Loipersdorf leží 
částečně ve Štýrsku a částečně  

Nejhezčí jamka v Bad Waltersdorf je čtrnáctka
Foto: Antonín J. Grimm

v Burgerlandu. Poskládáno je ze tří 
devítek s jednoduchým značením 
Bílá, Žlutá a Červená. Všechny jsou 
poměrně dlouhé, ze žlutých odpa-
lišť měří bezmála tři kilometry.
 Nezáludné, příjemné hřiště vede 
po rovině, v tichu mezi vzrostlými 
stromy a přírodními biotopy. Za-
jímavá dekorace u první jamky je 
opravdový kanon. To musí být ca-
non start!

Ochutnávka domácí pálenky na osmičce v Bad Waltersdorf
Foto: Antonín J. Grimm

Ajurvédská filozofiie je zde cítit v každém detailu
Foto: Ayurveda Hotel & Resort Mandira

Ayurveda Hotel 
& Resort Mandira

Ojedinělý koncept i na Rakous-
ko. Ajurvéda znamená „věda  
o životě“, kdy je rovnováha těla 
sladěna s přírodními principy. 
Nerovnováhu způsobuje na-
příklad prostředí, stravování,  
a hlavně zrychlený způsob ži-
vota.
 Ajurvéda vede k zastave-
ní, prožití každého okamžiku,  
a k rovnováze, aby tělo bylo 
zdravé a plné energie, a to ne-
jen pro golf. Ajurvédské filozo-
fii je v hotelu vše podřízeno. 
Od vybavení interiéru, pokojů, 
wellness centra až po gastro-
nomii.
 Doporučuje se mobilní de-
tox. Hotel je jen pro dospělé, 
panuje klid a linou se tu har-
monizující vůně, které vás pří-
jemně obklopují a pomáhají 
uvolnit.
 Již u snídaňového bufetu 
poznáte, že jídlo je tady poži-
tek. Pokud se rozhodnete pro 
vegetariánský pobyt, rozhodně 
nebudete trpět. Kuchaři připra-
vují vaječné pokrmy, pochout-
ky k lehkému obědu i pěticho-
dovou částečně servírovanou 
večeři, která je pastvou nejen 
pro oko. K jídlu vám vždy dopo-
ručí i místní víno.
 Nezbytnou součástí ajur-
védské filozofie jsou léčeb-
né kúry, masáže a relaxační 
koupele. Lze si vybrat z velké 
nabídky, a to nejen pro unave-
né tělo. Používají se jen ajur-
védské oleje. Součástí masáže 
může být dokonce masérův 
zpěv.
 Odpočinete si u vnitřního 
i venkovního termálního ba-
zénu s teplotou přes 30 stup-
ňů. Je zde také několik saun  
a FKK zóna na prostorné střeše, 
ze které naproti spatříte hřiště 
Bad Waltersdorf. Nebýt golfu, 
tak se ani nechce z hotelu.
 Na Bad Waltersdorf i Fürs-
tenfeld-Loipersdorf mají hote-
loví hosté slevu 25 %. Sezona 
zde trvá od od března do listo-
padu a místní tvrdí, že tu mají 
na 300 slunečních dní v roce.
 Cesta z Prahy sem měří  
450 km a z Brna 270 km.

www.mandira-ayurveda.at

Poklidné stoupání v Bad Waltersdorf
Foto: Antonín J. Grimm

Relax zóna s termálním bazénem
Foto: Ayurveda Hotel & Resort Mandira
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Jak (ne)vydráždit greenkeepera
N emyslete si, že na golfu doká-žete rozčílit jen sebe. Nejde teď 
o vaši hru, ale o to, co ji doprovází 
a co po ní zbude. Řízky, pitchmarky, 
zlomená týčka… Pokud chcete na-
štvat greenkeepera a zanechat špat-
nou vizitku, dělejte zrovna tohle.
 Divoké tance. Odpálený míč od-
letí či odskáče do neznáma – a už to 
sviští jako světelné meče ve Hvězd-
ných válkách. Nejblíž hněvu jsou 
kameny vyznačující odpaliště, nebo 
jeho samotný povrch, a bum a tumáš 
holí, nebo i nohou. Dřevěné značky 
mívají výdrž, ale umělé bývají křehké 
a hlavně co jim je po vás?
 Hřiště jako driving. Existuje ještě 
něco horšího než špatně oblečený 
golfista. Je to osamělý golfista, který 
si hřiště plete s driving range. Možná 
si myslí, že může předstírat hru ve 
flightu a hrát čtyřmi míči najednou, 
ale když přitom přestane počítat vy-
seknuté drny a stopy po dopadech 
na greenech, je to na direkt.
 Už vám to jede? Některá odpali-
ště připomínají frekventované au-
tobusové zastávky. Z rozházených 
nedopalků by si šetřílek mohl klid-
ně vyrobit pakl cigaret. Ne, kuřácké 
zbytky nepatří mezi nový druh udr-
žitelných hnojiv, za jejichž dodávku 
vás bude greenkeeper nosit na ru-
kou nebo vozit na sekačce.
 Prospěšné dřepy. Je vážně skvělé, 
že na konci putteru máte opravdu pa-

rádní vychytávku, s jejíž pomocí mů-
žete vyjmout míč z jamky, aniž byste 
se museli shýbat. Ale: zaprvé osmnáct 
dřepů vaší postavě jenom prospěje  
a zadruhé jedna díra v greenu úplně 
stačí, takže netřeba několika neú-
spěšnými šťouchy hloubit další.
 Porozumění textu. Nechce se 
po vás zkouška z mateřského jazy-

Vzkaz, zatím, ze zahraničního hřiště: 
Nenechte se chytit s kalhotami dole

Foto: Caddie Network

ka, ale jenom základní pochopení 
rovněž základních vzkazů, o málo 
složitějších než dopravní značky  
s přikázaným směrem jízdy. Když tedy 
greenkeeperova cedule žádá, abyste 
někam nevstupovali, nebo něčeho 
dbali, nemyslí se tím pravý opak.
 Králové volantu. Zdá se, že když 
se český řidič dostane k jakémukoli 
volantu, ztrácí leckdy soudnost a ne-
musí to být jenom na Dé jedna. Au-
tíčka na golfu byla vymyšlena kvůli 
přepravě z bodu A do bodu B za pře-
dem daných pravidel. Jízdu mimo 
trať, divoké brzdění a smyky nechte 
závodníkům s licencí.
 Jenom si tak pinknu. Fee na de-
vět jamek platí… ano, jen na devět 
jamek. Kupodivu stejné je to s osm-
nácti. Máte prostě zaplacenou jas-
ně definovanou službu. V kině se 
může film líbit, ale po titulcích taky 
nezůstanete sedět na opakování. 
Stejně funguje i hřiště, kde se žádný 
šláftruňk nepodává zdarma.
 Beztrestná úleva. Svět může být 
jedním velkým hodinovým hotelem 
(Mňága a Žďorp), ale rozhodně ho 
nelze zaměňovat za bezbřehou to-
aletu. Po hřištích by se jistě mohlo 
nacházet vícero budek s WC, ovšem 
vynucovat si jejich zřízení protestní 
úlevou mezi žlutými a červenými od-
pališti není ten nejlepší nápad.

Čeněk Lorenc

www.vladimirbalcar.cz

Golfový Sisyfos

To nechcete zažít
K do někdy pořádal turnaj, ví, že pokazit se dá cokoli, ale záro-
veň téměř cokoli se dá i napravit. 
Kromě lidí. Ty pod kontrolou nemáte.
 Slíbí, že přijedou, ale pak nepři-
jedou, protože v rádiu hlásili, že se 
má o stupeň ochladit, foukat, pršet. 
To se stalo i mému kamarádovi, který 
pořádal turnaj, a tak vybídl nás pár 
věrných, abychom pozvali, koho jen 
můžeme. Jelikož předpověď věštila 
dvě kapky deště, šlo to hodně těžko.
 Nakonec jsem si vzpomněl na 
jednoho známého, který dělal ve 
státní správě a tvrdil, že hraje golf. 
Zavolal jsem mu, pozval ho, on sou-
hlasil.
 Šli jsme sami dva. Po třetí jamce 
se mě ptal, kolik jsem hrál. Odpoví-
dám šest, on na to „Píšu ti pět.“ Já: 
„Jak pět? Říkám šest, tak napiš šest!“ 
Další jamku si dal pokoj. Na pětce 
jsem hrál pět ran. On: „Píšu ti čtyři.” 
Tak jsem mu dal přednášku, že tohle 
se nedělá a ať už to vůbec nezkouší.
 Jenže to pokračovalo na Longest 
drive. Můj míč skončil asi deset me-
trů před cedulí Muži. „Škoda, moc 

nechybělo,“ komentoval jsem svůj 
odpal, zahrál druhou ránu a dal se do 
kroku. Úkosem přitom vidím, jak spo-
luhráč drží ceduli Longest a kráčí s ní 
vedle mě! „Co děláš?“ ptám se. Od-
pověděl, že si prý za tu ránu Longest 
zasloužím a píchnul ceduli i s mým 
jménem do země.
 Málem mě porazil záchvat. Cedu-
li jsem vrátil na původní místo, své 
jméno škrtl, nějak jsme dohráli. Bez 
nálady jsem dorazil do klubovny, 
zkontroloval kartu a čekal na vyhlá-
šení. Slyším své jméno, výhra. Jdu pro 
cenu, ale úsměv hraný a radost žádná, 
třebaže skóre bylo zapsáno správně  
a vítězství zasloužené. Pachuť z toho 
dne ve mně zůstala dlouho.
 Chtěl jsem na závěr sdělit něja-
ké „poučení z krizového vývoje“ na 
hřišti, ale trefovat se takto do státní 
správy se mi zdálo zbytečné, laciné  
a nefér. Tak jen podotknutí abyste 
nekoukali na předpovědi a přijeli, 
když už slíbíte účast, i kdyby trakaře 
padaly. A pokud možno: vybírejte si, 
nebo aspoň sledujte spoluhráče.

Martin Lidický

otazník

Projekt budoucnosti....
Foto: Golfové noviny


