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To bude propadák, bála se nová šampionka
Česko má od 26. června prv-
ní domácí vítězku Ladies  
European Tour a celkově te-
prve druhou v sérii. Jana Me-
lichová (24) vyhrála Tipsport 
Czech Ladies Open v Berou-
ně, navíc jako amatérka. Tím 
se jí otevřely nečekané 
obzory, včetně po-
zvání na srpnové 
Women ś British 
Open! Ale též 
přibyly sta-
rosti.

Čeněk Lorenc

Téměř měsíc od 
nečekaného tri-
umfu, který vzápětí 
vyvolal její přestup  
k profesionálkám, při-
jela Jana na rozhovor 
v tričku, na němž by- 
lo jediné logo, a sice 
University Old Do-
minion ve Virginii, 
kterou na jaře dostu-
dovala. Není to tenist- 
ka ani lyžařka, která by 
se díky úspěchu pře-
hrabovala v nabídkách 
sponzorů. Naopak, léto je
pro ni hledáním místa  
v profigolfu a také podpory.

Jaké byly chvíle bezpro-
středně po vítězství?
Do konce té neděle bylo 
všechno skvělé. Pořád jsem 
se smála, nastal ráj na srdci i na 
duši. Realita se mi připomněla 
tím, že jsem ještě do půlnoci mu-
sela potvrdit následující start na 
LET v Německu, kam jsem se díky 
vítězství dostala. Tam bych bývala 
mohla hrát pořád jako amatérka. 
Jenže druhý den jsem se hlavně 
musela rychle rozhodnout, kvůli 
kartě LET na zbytek roku a celou 
příští sezonu, jestli půjdu hned 
k profesionálkám. Jinak bych  
o kartu přišla.

Co to obnášelo?
Za prvé kontakt s federací, která 
mi musela dát formální souhlas se 
zbavením se amatérského statusu. 
Změnu plánu, že budu reprezento-
vat na mistrovství Evropy družstev. 
Psaní na českou PGA, že bych se 
ráda stala členkou. To jsem řešila 

až do cvičného kola v Němec-
ku. Zařizovala jsem si živ-

nostenský list. 
Pořád jsem 
si ale nebyla 
jistá, jestli 
jsem splnila 

všechny for-
mality. Ještě těs-
ně před startem  
v Německu jsem 
se ptala všech: Je 
to všechno u mne 
v pořádku zane-
seno do systému? 
Uklidňovali mě, 

že ano. Také se 

ozvala spousta lidí, s gra-
tulacemi, a hlavně žádost-
mi o rozhovor. Někdy i přes 
sociální sítě, což jsem bohu-
žel nestíhala vyřídit. Ztrácela 
jsem se v tom, s kým vším jsem 
mluvila.

Jak reagovala univerzita, kde jste 
se měla na podzim připravovat 
před evropskou Q-school?
Tam jsem také volala, že už nepřile-
tím, ale koučky byly šťastné a chápa-
ly to. Bohužel, LET v Německu jsem 
kvůli tomu všemu dění nezvládla 
mentálně a neprošla cutem, což mě 
strašlivě mrzelo. Neměla jsem ani 
štěstí na nasazení, první kolo odpo-
ledne hodně foukalo a druhý den 
dopoledne bylo přerušeno pro 
bouřku. První den byl ještě 
dobrý, ale zmrvila jsem 
druhý.

  Násle-
dovně v Nizozemsku jste už 

cutem prošla a vydělala prv-
ní peníze, když jste musela 

jako amatérka oželet prémii  
30 000 eur za Beroun. Jaké 

to bylo?
Ten cut jsem ubojovala. 
Tlačila jsem na sebe, že 
musím projít, protože ji-

nak by mě to asi mentál-
ně sundalo. A po cutu 
jsem si řekla: Ty jo, to 
asi nebude jednodu-
ché. (smích) Navíc, 
když jsem turnaj do-

hrála, tak mi táta připomněl: Víš, ko-
lik tě stál ten dabláč? Copak dabláč, 
taky quadruple bogey jsem dala!

Poté jste se vrátila domů. Jak 
probíhaly poněkud volnější 
dny?
Hlavně jsem se po dlouhém 
čase dostala na hodinu s mým 
trenérem Jirkou Němečkem. 
Spravil mě během pěti minut. 
V Americe jsem se naučila 
trénovat sama, ale takový 
trenér se nahradit nedá. 
Jirka nemá konkurenci.

A co vám opravil?
Špatnou polohu míče. 
Měla jsem ho moc 
u pravé nohy, a to 
ovlivňovalo otáče-
ní těla a produko-
valo chyby.

Počkejte, takže 
v Berouně jste 
vyhrála s chybo-

vým golfem?
Ono se to táhlo už 

od předchozího turnaje 
LET Access Series ve Fran-

cii. Skončila jsem tam sice  
v top 20, ale měla jsem ze své 

hry depresi. Táta se mě dokonce 
ptal: Stojí ti to za to? Nechceš se 
raději věnovat něčemu jinému? Při 
cvičném kole v Berouně jsem to vů-
bec netrefovala. Říkala jsem si, že to 
bude propadák, jestli budu takhle 
hrát dál, a že budu ráda, když vůbec 
udělám cut. No a vidíte…

Hrát profesionálně znamená mít 
hlavně zpočátku finanční podporu. 
Jak jste na tom?
Bohužel zatím nijak. Hledám spon-
zory. Pomáhá mi táta, přítel Jakub 
Maštalíř i jeho rodina. V dnešní době 
je to těžké, navíc uprostřed léta.  
Myslím hlavně na příští rok, ale  
v tomhle mě čeká spousta práce. 
Mám aspoň něco menšího z federač-
ního programu Success fee, ale kdo 
ví, jak to všechno bude dál.

Teď, kdy spolu mluvíme, jste už 

několikátý den první náhradnicí na 
Scottish Open, které LET pořádá 
společně s LPGA. Jak to prožíváte?
Řekla jsem si, taky po poradě s tre-
nérem, že do Skotska pojedu na 
každý pád, i kdybych se do turnaje 
nedostala, protože pak mě tam čeká 
Women´s British Open v Muirfiel-
du. (Jana nakonec byla do Skotska 
přijata čtyři dny před startem tur-
naje, pozn. red.) Na British mi měl 
dělat caddieho přítel, ale nenašel 
náhradu v práci, tak místo něj bude 
Tomáš Karlík. Následuje přesun do 
Severního Irska na další LET, kde už 
budu zase sama. Odsud se vydám 
na Aramco Team Series do Španěl-
ska. Chci hrát všechny turnaje téhle 
série, včetně říjnového v New Yorku. 
A pak samozřejmě i konec sezony  
v Dubaji a poslední Aramco v Saúd-
ské Arábii. To jsou skvělé turnaje.

Jaké máte zkušenosti s ostrovním 
golfem, pokud jde o major?
Pár turnajů jsem na linksech hrála. 
Většinou bylo těžké se přizpůsobit, 
ale když jsme loni hrály mistrovství 
Evropy na Royal County Down, tak 
jsem měla pocit, že mi to tam sedlo 
a konečně šlo. Snad si něco z toho 
vezmu v Muirfieldu, kde jsem ještě 
nikdy nebyla, ale svého prvního ma-
joru se nemůžu dočkat.

Dosud jste neměla caddieho. Tuhle 
otázku na turnaje LET jste řešila?
Na Aramco Team Series jsou caddies 
povinní, tak zřejmě využiju služeb 
domácích klubových caddie.

Jistota členské karty v LET na rok  
a půl vám musí dát aspoň trochu kli-
du, ne?
To ano. Říkám si, že v lepší pozici jsem 
nemohla být. V tomto ohledu můžu 
aspoň hrát s odlehčenou myslí.

Foto: Zdeněk Sluka

Chcete mít nové Golfové 
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč

Beroun opět s Czech Open

O půl milionu korun půjde při 
Czech Open, který Royal Be-
roun Golf Club pořádá od roku 
2014, ale letos ve své gesci,  
a to v termínu 11.–14. srpna.

Už měsíc před startem se počet 
přihlášených blížil stovce. Titul  
a rekordní skóre 24 pod par bude 
obhajovat již trojnásobný vítěz Filip 
Mrůzek a společně s ním se ukáže 
řada nejlepších českých profesioná-
lů i amatérů. Mrůzek po loňské výhře 
přidal o týden později 12. místo na 
D+D Real Czech Masters, což zname-

nalo nejlepší české umístění na ev-
ropské DP World Tour.
 Z profesionálů potvrdili dále start 
Aleš Kořínek, Šimon Zach, Štěpán 
Daněk, Matyáš Zapletal a také Cyril 
Suk, syn bývalého tenisty. Z top ama-
térů si zahrají Matěj Bača, který loni 
skončil druhý, David Siwy a také Ti-
motej Formánek.
 Předstartovní Pro-Am přináší no-
vou motivaci profesionálnímu vítězi, 
který získá v Royal Beroun GC roční 
členství. Při turnaji půjde opět o za-
jímavé odměny za hole-in-one na 
tříparových jamkách. Na jedenáctce 
se bude hrát o zapůjčení automobi-
lu Volvo, zatímco na šestce nebude 

v sázce jako v předchozích ročnících 
nákladní vůz Tatra, ale rovnou Tatry.  
V tomto případě nikoli více náklad-
ních aut, ale zájezd do slovenských 
Tater.
 „Chtěli jsme přinést nějaké vtip-
né zpestření. Nákladní Tatru nemá-
me, ale do Tater někoho rádi pošle-
me,“ konstatoval Vojtěch Matějček, 
prezident klubu. 
 Novinkou je, že na prize money, 
byť v omezeném množství, dosáh-
nou díky změnám ve svém statusu  
i nejlepší amatéři. V případě vítězství 
to bude částka 20 000 korun. Cutem 
do víkendových kol projde nejlep-
ších čtyřicet hráčů.                           AŽ 

Royal Golf Club Beroun
Foto: RGCB
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Poulter, soutěže a AirPody

Zajímavá jména avizuje tur-
naj D+D Real Czech Masters 
pro letošní vydání evropské 
DP World Tour. S prize money 
1,75 milionu eur půjde od  
18. do 21. srpna na Albatrossu 
opět o největší událost z me-
zinárodního měřítka.

Poprvé má do Česka dorazit Angličan 
Ian Poulter, synonymum úspěchů Ev-
ropy v Ryder Cupu. Vrátí se dvojná-

sobný vítěz turnaje Thomas Pieters  
z Belgie, adoptovaný Slovák a stříbrný 
olympionik Rory Sabbatini, Dán Tho-
mas Björn i Jamie Donaldson z Wale-
su, oba rovněž hvězdy Ryder Cupu.
 „Z PGA Tour určitě přijedou John-
son Wagner a Kevin Stadler. V přípa-
dě domácích bude startovat každý 
profesionál, který Czech Masters 
tradičně hraje. Nominace amatérů 
je vždy volbou České golfové fede-
race,“ uvedl pro Golfové noviny za 
promotérskou společnost Relmost 
výkonný ředitel Pavel Poulíček.

 Ani necelý měsíc před turnajem 
nebyla na stránkách DP World Tour 
zveřejněna listina přihlášených, což 
se v minulosti nestávalo. Jak se má 
divák orientovat?
 „Postupné servírování hvězd je 
dáno průběžným potvrzováním star-
tů na základě výsledků a teď i pod 
vlivem série LIV Golf, která zavedený 
režim dost změnila, a hlavně v další 
sezoně definitivně ovlivní. Čekáme 
i na vývoj PGA Tour a jejího FedEx 
Cupu. Máme v záloze jedno jmé-
no, které v Česku nikdy nebylo, ale 
všechno závisí na uvedených okol-
nostech,“ dodal Poulíček.
 Do programu Czech Masters se 
vrací sobotní soutěž Beat the Pro, 
kdy s profesionály budou při hře 
na 16. jamce soutěžit také vybraní 
amatéři. Znovu se bude v turnajové 
vesničce hrát puttovací soutěž Rai-
ffeisenbank s finálovým miniturna-
jem o 100 000 korun na 18. jamce 
Albatrossu.
 Přímé televizní přenosy budou 
po všechny čtyři dny vysílat opět 
paralelně Golf Channel a ČT Sport. 
Rádio Czech Masters poprvé vysílá  
v režimu online, takže nepůjde pou-
ze o lokální FM stanici, ale přenos 
bude přístupný v mobilní aplikaci  
a přes internet. Každý divák, který 
dorazí na Albatross a ukáže staženou 
aplikaci rádia Czech Masters, dosta-
ne u vstupu AirPody!             PP

Ian Poulter ještě nikdy v Česku nehrál
Foto: Getty Images/DP World Tour

Albatross 
v nejlepší formě

A by D+D Real Czech Masters 
mohl na Albatrossu opět zdár-

ně proběhnout, je potřeba zapojit 
nevídané síly do údržby hřiště.
 „Turnaj je vysílaný celosvětově  
a proto máme velké nároky nejen od 
European Tour, ale také z naší strany. 
Hřiště je týden prezentováno světu  
a každý detail je důležitý. Chceme, 
aby Alba-
tross byl 
ve své nej-
lepší formě 
jak kvalita-
tivně, tak 
vzhledově,“ 
říká hlavní 
g reenkee -
per Thomas 
Seidlmeier.
 Hlavním 
cílem je mít 
r y c h l o s t 
greenů ales- 
poň 12 stop. „Na Albatrossu dr-
žíme rychlost celoročně kolem  
11 stop. Je to z dlouhodobého 
hlediska kompromis mezi dobrou 
rychlostí a odolností povrchu proti 
nemocem a jiným nedokonalostem. 
Tour má ovšem vyšší požadavky 
než 11 stop, a proto je potřeba toto 

dodržet,“ sděluje cíle head green-
keeper.  S Czech Masters se také ra-
zantně mění celkové sečení. Ze stan-
dardního dvakrát týdně se frekvence 
postupně zvyšuje až na dvakrát den-
ně během turnajového týdne. Na to 
je potřeba větší tým greenkeeperů  
a více vybavení včetně sekaček.
 Tým se tak rozroste o zkušené pra- 

covníky jak 
z Česka, tak 
z Německa  
a Velké Britá-
nie. Vzájemná 
pomoc mezi 
hřišti, která 
hostí podobné 
turnaje, fungu-
je k velké spo-
kojenosti. Dva 
zástupci Alba-
trossu pomá-
hali v červnu 
během turnaje 

DP World Tour v Hamburku. Celkem 
bude na Czech Masters pracovat přes 
třicet členů údržby s cílem ukázat to 
nejlepší.
 Přijďte se podívat na vlastní 
oči. Aktuální informace o D+D Real 
Czech Masters sledujte na webu  
www.czechmasters.cz.               PJ

Amatéři vítězí 
na Czech PGA

Dvě vítězství amatérů viděla 
Czech PGA Tour na začátku 
léta. Ve slovenských Tálích vy-
hrál ještě v červnu Filip Ráža, 
zatímco v červenci na Karl-
štejně byl nejlepší Dominik 
Pavouček.

Czech PGA Gray Bear Tále Open 
2022 vyhrál dvacetiletý Ráža, stu-
dent univerzity v USA, s výsledky 
74–67. Zatímco první den nepřed-
vedl oslnivý golf, tím víc zazářil  
v kole druhém, a celkově z toho byl 
výsledek 1 pod par.
 Rážu ale ještě nějakou dobu 
mezi profesionály neuvidíte. „Čeka-
jí mě ještě tři roky studia,“ řekl po 
své premiérové výhře na tour. Dru-
hý skončil rovněž amatér, jen o ránu 
horší Slovák Matěj Babic, za nímž se 
o třetí místo dělili čeští profesioná-
lové Stanislav Matuš a Václav Lébl jr. 
Příští rok bude spolupráce s Czech 
PGA pokračovat a turnaj bude mít 
větší dotaci než letošních 9000 eur.
 Jednodenní turnaj Czech PGA 
Tour na Karlštejně vyhrál stále se 
lepšící Dominik Pavouček s vyni-
kajícím kolem za 66 ran, 6 pod par. 

„Skvěle mi létaly drajvy a taky spad-
lo několik důležitých puttů, i když 
ten metrový na poslední jamce ne. 
Nakonec jsem ale měl dost velkou 
rezervu oproti ostatním,“ řekl vítěz.
 O tři rány zpět skončil na druhém 
místě Jiří Vik, který získal 20 000 ko- 
run. Další rána přebývala třetímu 
Jakubu Barešovi, jemuž připadlo 
10 000 korun. Turnaje se zúčastni-
li také Stanislav Matuš, Filip Ráža  
a Rudolf Nechanický mladší, letoš-
ní vítěz mistrovství Czech Pro-Am  
Teaching Tour.

PGAC

Dominik Pavouček
Foto: Zdeněk Sluka

www.golfarts.cz

Největší golfový obchod 
a eshop v ČR

GOLF  •  HOTEL  •  RESTAURACE  •  KONFERENCE  •  SPORT  •  WELLNESS

PROSTOR MÁTE, 
ZÁŽITKY JSOU NA VÁS!

PANORAMA 1, 285 09 KÁCOV            +420 312 29 29 29            +420 602 203 203 
WWW.PANORAMAGOLF.CZ

16. jamka



4

Odkryjte svou zahradu

Profesionální koncept LED zahrad-
ního světlení se stává standardem 
nově zakládaných i stávajících za-
hrad, teras, balkonů a atrií.
 Zahrada je dnes v podstatě roz-
šířeným obytným prostorem. Kva-
litativnímu standardu pro vnitřní 
prostory domu odpovídají i nároky 
na atraktivitu venkovního prostoru 
zahrady. To se samozřejně týká kva-
litního designového osvětlení.
 Nároky souvisejí s vhodnou vol-
bou jednotlivých svítidel i celkové-
ho konceptu zahradního osvětlení. 
Proto je nezbytné sáhnout po pro-
fesionální řadě výrobků od renomo-
vané značky osvětlení venkovních 
prostor. Tou je nizozemská spo-
lečnost in-lite, která patří v oboru 
mezi světovou špičku.
 Za více než dvacet let existence 
se krédem in-lite stalo učinit ven-
kovní prostory a zahrady výjimeč-
nými. Firma se soustřeďuje na vývoj  

a bezpečně instalovat (na rozdíl od 
svítidel na 230 V) zahradník, závla-
hář, ale i zručný majitel zahrady.
 Je třeba svítidla posunout či pře-
místit? Přidat či doplnit? Vše jde bez 
problémů. Díky unikátním konekto-
rům in-lite Easy-Lock jsou takové 
úpravy opravdu snadné a spolehli-
vé. Stejně i ovládání a programování 
přes mobilní aplikaci.
 Pro in-lite je typické používání 
nejkvalitnějších materiálů s vysokou 
odolností proti vnějším vlivům i pří-
jemně přirozeným podáním světla. 
In-lite poskytuje na všechny své sys-
témy nadstandardní záruku pět let.
 V České republice značku in-lite 
po mnoho let zastupuje firma ITTEC, 
známá jako spolehlivý dodavatel 
zavlažovacích systémů Rain Bird již 
od roku 1992.
www.ittec.cz
www.osvetleni-zahrady.cz            PR

a produkci atraktivních, vysoce kva-
litních svítidel a příslušenství.
 Osvětlení in-lite instalují profe-
sionální firmy schopné navrhnout 
design a koncept osvětlení každé 
zahrady tak, aby přesně vyhovoval 
požadavkům zadavatele. Vlastní in-
stalace není vůbec obtížná a zvládl 
by ji i majitel zahrady.

 Unikátní design, vysoká kvalita 
LED systémů, hledání optimální-
ho konceptu a jedinečných řešení, 
to jsou atributy typické právě pro  
in-lite.
 Venkovní a zahradní osvětlení 
in-lite je v drtivé většině založeno 
na nízkém napětí 12 V a nabízí vý-
hradně úsporná LED svítidla s nej-
modernější LED technologií. Díky 
tomu může systém in-lite snadno 

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

Chcete při golfu skvěle vidět i vypadat?

Brýle Oakley s technologií Prizm Golf Vám to umožní.

Oakley Prizm Golf brýle zvyšují 
kontrast barev, který Vám 
pomůže odhalit všechny 

detaily hřiště. 

Možnost zhotovení 
i v dioptrické variantě.

vice na www.optikakrepela.eu 
nebo na tel 774903393

Zuska mezi elitou
Tak vysoko ve světovém žeb-
říčku amatérů ještě žádný 
Čech nebyl. Během července 
se Jiří Zuska dostal poprvé do 
top 100, a předposlední čer-
vencové pondělí až na 58. mís-
to. A rovněž jako první Čech si 
zahraje turnaj US Amateur!

Dvaadvacetiletý student Universi-
ty of Louisville zůstal po skončení 
školního roku ve Spojených státech, 
aby se zúčastnil Elite Amateur, což je 
série celkem sedmi turnajů pro nej-
lepší amatéry z USA i zahraničí.
 „Výkonnostní úroveň těchto tur-
najů můžeme přirovnat k mistrovství 
Evropy jednotlivců nebo výš.“ hod-
notí otec Jiří Zuska starší a nabízí 
pohled na všechny turnaje.

Sunnehanna Am

Hrálo se ve městě Johnstown (Pen-
sylvánie). Jirka dvěma chybami na 
posledních dvou jamkách přišel  
o vítězství a dělil se o konečné  
4. místo s výsledkem 3 pod par.

Northeast Am

Rumford, Rhode Island. První dvě 
kola hrál Jirka 70 a 73 ran. Měl dob-

rý finiš, 65 a 67, ale celkové skóre 1 
pod par stačilo na dělené 15. místo.

TransMiss

Třetí turnaj, North and South v Sever-
ní Karolině, Jirka nehrál, protože začí-
nal hned další den po turnaji číslo 2. 
Termíny turnajů jsou úmyslně v koli-
zi, aby se mohlo zúčastnit víc hráčů. 
Takže Jirka nastoupil až do čtvrtého 
turnaje v Denveru (Colorado). S mi-
nus 6 skončil na děleném 10. místě, 
když se mu příliš nedařilo puttování.

Southern Am

Velký tradiční turnaj se konal na 

Saint Simons Island v Georgii. Tady 
se Jirkovi zadařilo a přes tropické 
vedro a vysokou vlhkost uhrál druhé 
místo, když na vítězství mu nestačilo 
ani skvělých 17 pod par. Ve dvou ko-
lech uhrál čisté skóre, a tentokrát byl 
s puttováním nadmíru spokojený.

Pacific Coast Am

Hřiště Columbia Edgewater Country 
Clubu v Portlandu (Oregon) přineslo 
dělené 6. místo s celkovými 9 pod par  
(67-73-69-66). Přesto byl Jirka ne-
spokojený, závěry dvou kol hrál drze 
a přišla dvě bogey.               GN

Foto: Zdeněk Sluka

Čech na US Amateur
V nabitém programu stačil Jiří 
Zuska ještě vyhrát kvalifikaci na 
US Amateur, kterého se zúčastní  
v týdnu od 15. do 22. srpna. Už  
122. ročník amatérského mistrov-
ství USA se hraje na hřištích Rid-
gewood CC (jamková část) a Arcola 
CC (kvalifikace na rány) v Paramusu 
v New Jersey. V poli je 312 hráčů  
a jejich handicap nesmí být vyšší 
než 2,4. Zuska zvítězil v Pittsfieldu 
(Massachusetts), kde se hrálo o tři 
místa, se skóre -10 a s náskokem 
tří ran.    

Top
Jižním Čechám se daří na všech 
frontách. Gabriela Roberta Vítů 
(Hluboká nad Vltavou) vyhrála 
suverénně mezinárodní mistrov-
ství juniorek na Ypsilonce s minus 
11 (68-69-68) a náskokem třinácti 
ran! Týn nad Vltavou slavil dokon-
ce dva tituly: Johana Luňáčková 
se stala mezinárodní mid-amatér-
skou mistryní na Zbraslavi a Nela 
Herynková mezinárodní mistryní 
Rakouska do 12 let. Český Krumlov 
slavil nový rekord hřiště za 63 ran 
(-8), který zahrál člen klubu Gustav 
Had coby pozdější vítěz čtyřdenní-
ho turnaje SGA, i hole-in-one Petra 
Podlahy na osmnácté jamce.

Top i flop
Nejprve zásadní chyba u doroste-
nek, týden nato triumf mezi dospě-
lými. To byly dva po sobě jdoucí 
starty Kláry Hurtové na Ypsilonce 
a Kunětické hoře. Osmnáctiletá fa-
voritka mezinárodního mistrovství 
juniorů a dorostu byla u Liberce 
diskvalifikována po prvním kole, 
když nepochopitelně zahrála míč 
na dvanácté jamce z autu, navíc 
odděleného ohradníkem. O deset 
dní později ale ovládla 3. turnaj  
Raiffeisenbank Czech Open Golf 
Tour s koly 69-69-70 a zvítězila 
nad profesionálkami Kateřinou 
Vlašínovou (69-74-71) a Terezou 
Meleckou (71-70-74).

Flop
Debut na Legends Tour (dříve  
European Senior Tour) pro hráče 
nad 50 let nevyšel Davidu Carte-
rovi. Bývalý vítěz Irish Open a sou-
časný trenér z Albatrossu skon-
čil při Winstongolf Senior Open 
v Německu s +21 (84-76-77) 
na 58. místě z 58 hráčů. Na ná-
sledujícím majoru, Senior Open  
v Gleneagles (Skotsko), s +19  
(78-81) nepostoupil cutem. Kva-
lifikací na toto Senior Open ne-
prošli Alan Babický ani Jiří Štryncl, 
oba zahráli kolo v Ladybank za  
9 nad par a zůstali daleko za hrani-
cí postupu z jednoho ze čtyř kvali-
fikačních turnajů.                       GN

Nové evropské maximum!
Stejně jako její spoluhráčky  
z Prague City Golf Clubu  
i Patrice Macková (21) prožívá 
léto snů. Vítězství, jakého už 
dosáhly Jana Melichová i Sára 
Kousková, nemůže být pro čer-
stvě čtvrtou hráčku z evrop-
ského šampionátu daleko.

Při mistrovství Evropy žen v St. Ger- 
main (Francie) dosáhla Patricie na 
nové české maximum. „Výsledek mi-
nus 14 po čtyřech kolech jsem ještě 
nikdy nezahrála, ale cítila jsem, že se 
dalo ještě někde ubrat, aby to stačilo 
na medaili. Bylo to skórovací hřiště, 
s pětipary, sedělo mi. Při cvičném  
a prvním kole jsme zažily čtyřicetis-
tupňová vedra, pak už to bylo lepší. 
Projevily se zkušenosti z univerzity 
(Maryland). Vím, na co se soustředit, 
čeho si všímat, příprava má řád. Taky 
víc trénuju a s koučem Alešem Pro-
cházkou jsme udělali hodně práce.“
 Koncem června na Ladies Euro- 
pean Tour v Berouně se Patricie děli-
la mezi profesionálkami o 13. místo, 
stejně jako Sára Kousková. Ve dru-
hém kole dokonce zahrála 66 ran,  
6 pod par. „To byl psychicky nejná-
ročnější turnaj. Před domácím publi-
kem jsou velká očekávání. Navíc jsem  

v Berouně nikdy neměla skvělé vý-
sledky a nemyslela jsem si, že mi hři-
ště sedí. To se změnilo. Zahrála jsem 
tři vyrovnaná kola, dvě pod par, jedno 
v paru. Nikde jsem takzvaně neulítla, 
což se mi dřív nestávalo. I tady je znát 
vliv americké univerzity.“
 Letní sezonu začala při LET Access 
Series na domácím hřišti na Zbrasla-
vi, kde se dělila o 4. místo, pro změ-
nu s Janou Melichovou. „Znám tam 
sice každou fairway i green, ale za 
poslední tři roky jsem odehrála tolik 
kol, že bych je spočítala na prstech 
jedné ruky. Hřiště navíc mělo pro  
LETAS těžký set-up. Byl to dobrý 
start. A srpen? Čekají mě mistrovství 
na rány a mistrovství světa.“           ČL

Patricie Macková
Foto: Zdeněk Sluka
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Kde si zahrát, bydlet, bavit se a odpočívat
Partner rubriky

CUPRA FORMENTOR
POZNEJTE JINÝ SMĚR.

4

O ZÁJEZD NA PANORAMĚ
Série sedmi otevřených turnajů SL Golf 
Tour o hlavní cenu, zájezd pro dvě oso-
by do Dubaje (CK Blue Flamingo) i s le-
tenkami (Emirates), pokračuje ve středu  
17. srpna na Panoramě Kácov. Jako ob-
vykle se jde postupným startem od 
10.00 hodin. Možnost příjezdu hráčů  
o den dříve a ubytování v resortu. Při-
hlášky, propozice a další informace na 
ww.slgolftour.cz

JEDNOU HOLÍ
Sedmičkový turnaj se koná na Ypsilon Li-
berec v pátek 19. srpna. Hraje se pouze 
sedmičkou železem v poli a na greenech 
s Hickory Vintage Putter z místního Mu-
zea golfu. Kapacita turnaje je 36 hráčů, 
canon start v 16.30 hodin, kategorie spo-
lečná brutto rány a netto rány. Startovné 
477 korun, green fee 377 korun.

TURNAJE
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1. FALKENSTEINER JAZZ SUMMER
Těšte se na první Jazzový festival ve Falken-
steiner Spa Resort Marienbad. Mírný večerní 
vzduch je naplněný hudbou, západ slunce do-
provází chladivá sklenka vína v ruce. Swing, 
synkopa, improvizace a nezaměnitelný zvuk 
– všechny tyto prvky dělají z jazzu jedineč-
ný a mnohostranný hudební žánr. Zvuky by 
měly být volné a bezstarostné – téměř bez 
pravidel – jako teplá letní noc. Tyto dva prv-
ky nálady se spojily ve speciální akci. Užijte si 
nádhernou jazzovou hudbu za teplých prázd-
ninových večerů uprostřed Mariánských Láz-
ní. Samozřejmě s golfem a ubytováním právě 
ve Falkensteiner Spa Resort Marienbad. Kon-
certy se konají každý pátek od 20 hodin.

5. srpna  Jazz Cakes
12. srpna  Allison Wheeler Band
19. srpna  Jazz Fancies
26. srpna  Dixiland Planá

HRA A KULTURA

Vojtěch Dostál
Regionální trenér ČGF 
a šéftrenér mládeže GR Black Bridge 

telefon: +420  723  182 657
e-mail: dostalvojta1@gmail.com

působiště: Golf Resort Black Bridge
vzdělání: Golf Professional A
cena lekce: 1200 Kč/50 minut

Golfové motto: 

„Trénuji jak profesionály, 
tak i začátečníky”

VÁŠ PGA TRENÉR VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

 

M
O

LITOROV U PRAH
Y

G
OLF    CLUB

COME AND PLAYCOME AND PLAY
4 300,- Kč

UBYTOVÁNÍ PRO 2 OSOBY 
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI SE SNÍDANÍ,
2X GREEN FEE NA 18 JAMEK + BUGGY

BALÍČEK LZE ČERPAT KTERÝKOLIV DEN VČETNĚ VÍKENDŮ A SVÁTKŮ 
DALŠÍ TYPY NALEZNETE NA WWW.GRCL.CZ NEBO VÁM JEJ VYTVOŘÍME NA PŘÁNÍ

PRO REZERVACI VOLEJTE +420 702 150 500, RECEPCE@GRCL.CZ
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AMATÉŘI
3.–6. 8.
Mezinárodní mistrovství ve hře na rány
Kaskáda

9.–11. 8.
Mezinárodní mistrovství seniorů
Karlovy Vary

30. 8. – 1. 9.
Akademické mistrovství
Panorama Kácov

HENDIGOLF
26.–28. 8.
Czech Disabled Open
Česká Lípa

MISTROVSTVÍ

2

Čtvrtý turnaj společné série amatérů a profesionálů Czech 
Open Golf Tour se koná od pátku 26. 8. do neděle 28. 8. na 
Karlštejně.

TIP PRO DIVÁKY

1 2

3a

3b

3c
4a

3d
4b



6

Speedgolf: 
18 jamek pod hodinu!

Rychlost hry, to je často dis-
kutované téma. Nový pohled 
přináší disciplína speedgolf, 
zvláště, když ukáže, že osm-
náct jamek se dá zahrát rych-
leji než za hodinu!

Někomu vyhovuje svižná hra, jiný 
zase nemá rád, když se na něj spě-
chá. Asi všichni jsme poznali, že obe-
jít 18jamkové hřiště může znamenat 
hodně rozdílné hrací časy. Podle 
typu hřiště i hráčů. Je tu ale speed-
golf s cílem zahrát 18 jamek nejen 
na co nejméně ran, ale zároveň za co 
nejkratší čas.
 Dalo se odhadnout, že majitel 
handicapu 18,4, který navíc dokáže 
uběhnout maraton pod 2:15, bude 
mít pro speedgolf výborné předpo-
klady. Jiří Homoláč se dlouhým bě-
hům věnuje na světové úrovni více 
než deset let. Ke golfu jej přivedl Jiří 
Kastner v rámci tréninku psychiky  
a psychické odolnosti.
 Homoláč se do golfu opřel a roz-
hodl se stanovit český i světový re-
kord právě ve speedgolfu. Bylo znát, 
že běh, golf i psychiku natrénoval vý-
borně. Výsledný čas na 18 jamek byl 
51:24 minut se skóre 22 ran nad par 

brněnské Kaskády. Navíc 39 stable-
fordových bodů přineslo vylepšení 
handicapu na 17,6.
 Po tomto ranním výsledku bě-

hem turnaje Business Masters sedl 
rekordman hned do auta a odjel na 
republikové běžecké závody, které, 
jak jinak, než vyhrál.              JK

Speedgolfista Jiří Homoláč v akci
Foto: Business Masters

Rekord překazila bouřka
D alší z řady rekordních golfových 

pokusů herců Pavla Nečase  
a Davida Suchařípy poprvé nevyšel. 
Výdrž by byla, ale nepřála příroda.
 Dvojice Golf Circusu chtěla cho-
dit 24 hodin po hřišti ve Mstěticích  
a absolvovat co nejvíc jamek pro 
zapsání do České knihy rekordů, ale 
snahu překazila noční bouřka. Po 
startu v pondělí 27. června ve 12.00 
duo úspěšně čelilo vražednému ve-
dru, ale bouřka v půl desáté večer 
hru zastavila.
 Pokračovat po průtrži mračen 
bylo možné znovu až druhý den od 
půl šesté ráno. Vyčerpaní hráči skon-
čili zhruba hodinu před polednem, 

když absolvovali celkem čtyři osm-
náctky a tedy 72 jamek.
 „Bylo to vražedné. Sešly se ne-
příjemné okolnosti, ale to je golf  
a život. Hlavy nevěšíme,“ říkal Pavel 
Nečas. „Nepříjemně se hrálo se sví-
tícími míči, protože ty neletí téměř 
nikam,“ dodal David Suchařípa.
 Jejich snažení zaznamenala tele-
vize Nova v odpoledních i večerních 
Sportovních zprávách a také se chys-
tal filmový dokument, podpořený 
Českou golfovou federací. K opako-
vání pokusu se herci zatím nechys-
tají, ale čas možná pomůže, protože 
Golf Circus se řídí mottem #miluje-
megolf.                ČL

David Suchařípa a Pavel Nečas u mikrofonu TV Nova
Foto: Čeněk Lorenc

Handicap 6 
za pouhé tři roky

Příběh Miroslava Krále, kte-
rý se na svém prvním turnaji  
v životě zlepšil z handicapu 
54 na 13, obletěl republiku. 
Lidé díky tomu začali vyprá-
vět o dalších talentech.

 „Článek v třetím letošním čísle 
Golfových Novin o panu Královi mě 
inspiroval, abych vám napsal o své 
vnučce,“ ozval se Ferdinand Perout-
ka, zakladatel a první prezident Golf 
& Country Clubu Svobodné Hamry.
 „Mé vnučce Julii Hoščálkové 
je dvaadvacet let a golf hraje te-
prve třetím rokem. Ještě v lednu 
měla handicap třináct, ale koncem 
června a v červenci zahrála několik 
skvělých výsledků, a nyní má šest,“ 
pochlubil se Peroutka.
 Zmínit je třeba především tur-
naje v Českém Krumlově a v Hlu-
boké nad Vltavou, kde členka Golf  
& Country Clubu Svobodné Ham-
ry zaznamenala 52, respektive  
45 stablefordových bodů, což jí za-
jistilo vítězství. Zahrát 52 bodů se 

single handicapem je už čin hodný 
zaznamenání.
 „Julie každý den trénuje na 
Zbraslavi v ženském týmu, kde je 
obrovská konkurence a průměrný 
handicap jedna. Nyní ji vede trenér 
Bedřich Petráň, což je mimochodem 
bývalý mistr našeho klubu,“ dodal 
Ferdinand Peroutka.             AE

Julie Hoščálková po vítězství v Hluboké 
nad Vltavou.                 Foto GCCSH

WWW.ZLUVA.CZna které se nezapomíná...

Zluva_leto 215x275.indd   1 22.03.17   8:48

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.

CZE_0422_Golfové Noviny_108x70 mm.indd   1 20.04.22   16:28
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Hostivař: Kompletní osmnáctka otevřena

Antonín Ebr

Přesto se hřiště na východě met-
ropole nevzdává výhod dvanácti 
jamek. Majitelé se rozhodli zbořit 
tradice, odmítli zažitou variantu 
9+9 jamek a nabízejí kombinaci 
nebo výběr 12+6 jamek. Hostivař-
ská dvanáctka se tak stala unikátní  
a ideální variantou pro ty, jimž je de-
vítka málo a osmnáctka moc. Šestka 
by zase mohla přilákat děti, seniory 
nebo časově vytížené hráče.
 „Máme pozitivní reakce. Díky hře 
na dvanáct jamek objevili golfisté no- 
vý styl hry. Zvážili jsme všechna pro 
a proti a rozhodli se jít proti proudu 
a zavedeným možnostem, a z klasic-
ké devítky jsme udělali ideální dva-
náctku. Díky této změně můžeme 
nabídnout i kratší hru na šest jamek,“ 
řekl Jiří Martinka, prezident Galerie 
Golf Hostivař, pro klubový web.

 Méně náročnou hru na dva-
náctku propaguje řada osobností  
v čele s americkou legendou Jackem 
Nicklausem. V nedávném průzkumu 
většina respondentů souhlasila se 
zrychlením hry, a jednou z možností 
je tedy dvanáct jamek.
 „Varianta osmnáctky připadá  
v úvahu pro větší klubové turnaje  
a firemní akce. V příští sezoně by-
chom rádi některé dny v týdnu právě 
hru na osmnáct jamek v kuse také 
nabízeli jako standardní herní va- 
riantu,“ nastiňuje Martinka.
 Dlouholetou devítku doplnilo 
sedm nových jamek v severní části 
areálu. Hřiště se rozšiřovalo postup-
ně. Nejdříve byly otevřeny tři zadní 
jamky, poté další dvě, a letos posled-
ní dvě chybějící. Dvě staronové jam-
ky za drivingem zakomponovali do 
kopců, kde byly původní „béčkové“  
varianty jamek stávajícího hřiště.

Varianta 18
Par 68
Délka 4440 metrů

Varianta 12+6
Par 46+22
Délka 3107+1333 metrů

Varianta 9+9*
Par 34+34
Délka 2218+2222 metrů

*Momentálně se nevyužívá

Novinka na vlastní kůži
N ovou kompletní osmnáctku  

v Hostivaři si redakce Golfo-
vých novin zahrála mezi prvními. 
Díky vstřícnosti hostivařských však 
nešlo o dosavadní dvanáctku a no-
vou šestku, jak je zde nyní zvykem.
 Osmnáctka se bude hrát pouze 
výjimečně. Zajímalo nás, jak tedy vy-
padá sedm nových jamek a celkově 
také nový par 68 o délce 4440 metrů.
 U starých jamek jen připomeňme, 
že díky osmnáctce se do hry opět do-
staly bývalé 2 B a 3 B. Náročná čtyřka 
podél železniční trati se již dříve po 
redesignu změnila na šestou jamku 
par 5 s relativně malým greenem. 
Hráči zde chtěli pálit daleko a často 
končili až na kolejích. Jednou tu prý 
někdo trefil projíždějící Pendolino. 
Ale nebojte, ke vstupu na novou 
osmnáctku vám stačí i handicap 54.
 Po delším přechodu se koneč-
ně dostáváme na první novou jam-
ku. Sedmička s názvem Rezidenční 
je par 3 a ze žlutých odpališť má  
117 metrů. Obtížnost spočívá v tom, 
že musíte přestřelit jezero, ale je to 
jen psychologický boj.
 Osmá jamka zvaná Okna (par 4, 
398 metrů) už je komplikovanější, 
ale projdete se krásným dřevěným 
tunelem Alberta Kulíka. Nejenže 
musíte opět přestřelit vodu, ale pře-
devším trefit úzkou fairway, která se 
stáčí mírně doleva. Green má navíc 
uprostřed terénní vlnu a par tu bude 
výhrou.
 Devítka s názvem Vyhlídková 
je konečně pro střelce. Par 4 měří  
336 metrů zvládnete i dřeva, stačí 
jen přemýšlet. Fairway široká, bun-
kery při dobrém course managemen-

tu nevstupují do hry, green vcelku 
jednoduchý.
 Desátá jamka zvaná Nádražní (par 
4, 209 metrů) má mimořádně úzkou 
fairway. Před greenem číhá velké 
jezero, které navíc není z odpaliště 
vidět. Pálit rovnou, na zatím méně 
kvalitní green, budou asi jen majitelé 
single handicapů.
 Jedenáctka pojmenovaná Zpá-
teční je par 3, měří jen 73 metrů, ale 
hraje se do kopce s velkým převýše-
ním. Trochu může připomínat sed-
mičku na Dýšině. Green opět není  
z odpaliště vidět a musíte se pře-
svědčit, že je volný.
 Dvanáctá jamka – Pantograf s pa-
rem 4 a délkou 303 metrů – potěší 
milovníky dlouhých ran. Široká fair-
way odpouští nepřesnosti, bunke-
rům se dá opět elegantně vyhnout  
a green není přenáročný.
 Odsud se pokračuje 
na staronovou sedmičku,  
v osmnáctijamkové va-
riantě nově na třináctku 
zvanou Ďolíček. Par 3, 
délka 112 metrů. Hraje se 
z kopce, takže celkem pří-
jemná záležitost a oddech 
před následujícími dlou-
hými drajvy.
 Pro někoho, kdo tu 
dlouho nehrál, bude no-
vinkou vyvýšené odpali-
ště čtrnáctky. ale poté se 
již po známých fairwayích 
dostanete ke klubovně. 
Nové greeny ještě nedo-
sahují kvalit starších, ale 
vyjma desítky jsou všech-
ny v solidním stavu.

 Nezapomeňte, že pokud projíždí 
nebo se blíží vlak, platí přísný zákaz 
hry na jamkách v blízkosti kolejiště. 
Tedy především na šesté, desáté  
a dvanácté jamce.
 Domníváme se, že nové jamky 
osloví především technické hráče, 
mládež a seniory, kteří mohou mít 
problém s délkou svých odpalů. Zde 
nejsou velmi dlouhé potřeba. Nutná 
je přesnost. Romantici se mohou 
kochat výhledy na Prahu, „šotoušo-
vé“ ocení projíždějící vlaky a všichni 
pak mohou objevovat kouzlo nevy-
zkoušeného.
 P. S.: Ochotný maršál nám nabídl 
minerálku zdarma, a dokonce jsme 
si mohli vybrat mezi perlivou a ne-
perlivou. Ano, bylo vedro, ale i tak 
nás to příjemně překvapilo. Vlastně 
jsme to už dlouhé roky nezažili…

Při otevírání devítijamkového hřiště v pražské Hostivaři v roce 
2006 nebyly ambice areál dále rozšiřovat. Několik let provozu  
a zvyšující se poptávka to změnily. Výsledek: Galerie Golf Hos-
tivař je od 1. července osmnáctka.

 S „béčkovými“ jamkami se nej- 
prve nepočítalo. Čtyři nové jamky 
(kromě pěti v severní části) měly vy-
růst severně od klubovny. Přednost 
zde ale dostaly domy. Nějaký čas se 
uvažovalo také o patnácti jamkách.
 „Nové jamky budou na rozdíl 
od původních vyžadovat přesnější 
umístění drajvů i přihrávek. Gree-
ny jsou členitější, bunkery hlubší  
a nesnadnější,“ řekl pro klubový web 
architekt nových jamek Libor Jirásek, 
který se rovněž podílel na první devít- 
ce spolu s Miroslavem Marynčákem.

Nová jamka číslo 9 Nová jamka číslo 10

Plán hostivařské osmnáctky
Foto: Antonín Ebr (2) a Zdeněk Sluka

Nová jamka číslo 12

Prázdninová akce v Kynžvartě
O prázdninách u nás nebudete muset nosit bag na zádech, ani tlačit vozík.
Stačí si zakoupit 2 green fees na 18 jamek a máte od nás buggy zdarma.
Akční nabídka platí od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (po – ne)
Cena balíčku: 2500 Kč
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Golfisté hrají málo? Kde je chyba?
Málokterý článek vzbudil ta-
kovou vášeň jako ten s titul-
kem Jedna hra za rok? Hledali 
jsme v něm příčiny toho, proč 
statistiky ukazují, že více než 
deset tisíc golfistů si zahraje 
pouze a právě jen jednou za 
celý rok. Tady jsou ohlasy.

1. Budu trochu polemizovat s ná- 
zorem Antonína Ebra (v čísle 

3) na golfisty, kteří se snad pouze 
jednou ročně dostanou do evidence 
coby hráči.
 Osobně si myslím, že naprosto 
zapomněl na variantu, že na vel-
kém množství hřišť se hráči nemu-
sejí vůbec nikam registrovat. Proto  
s jeho názorem nelze souhlasit a jeho 
drobné popíchnutí oněch deseti tisíc 
golfistů, které odmítl nazvat golfisty, 
není nejspíš z velké části na místě.
 Nejde samozřejmě o žádný zlý 
komentář. Já jej vnímám jen jako 
povzdech, že někdo, kdo už si dal tu 
práci, aby prošel testem, zda se na 
hřišti umí přiměřeně chovat, se naší 
krásné hře nevěnuje častěji. Jen mi 
prostě připadlo, že autor se trochu 
uzavřel do představy, jak to probíhá 
na hřištích, kde se nejspíš převážně 
pohybuje on sám, a zapomněl, že to 
tak nemusí nutně být všude.
 Pro ilustraci uvádím osobní sta-
tistiku za rok 2021. Zapsaných ná-
vštěv na hřištích, buď na turnaji nebo 
alespoň při rezervaci tee time, mám 
kolem dvaceti. Ovšem tréninkových 
devítek bylo dalších víc než 65.  
A ani jedna z nich není zapsaná jinde 
než v mé osobní statistice, kterou si 
ovšem v takovém rozsahu určitě vět-
šina golfistů nevede.
 Proto si myslím, že ta skepse 
obsažená v článku mohla být určitě  
o dost menší.

Otto Tauchman

2. Děkuji za názor, ale musím vy-
jádřit údiv nad tím, že někde 

lidé hrají načerno. Každý hráč, i se 
zaplaceným členstvím, by měl pro-
jít recepcí, a to kvůli přehledu, dále 
maršálovi, platbě (i člen imaginár-

ně), ale hlavně kvůli pojištění. Pokud 
hráč někoho nebo něco trefí a bude 
hrát načerno, tak má velkou smůlu...

Antonín Ebr

3. Antoníne, to, o čem píšete, 
přece není hra načerno. Na 

domácím hřišti fee sice neplatím, ale 
neřeším, kdy začnu hrát. Vy nemáte 
zkušenost s jinými hřišti, než jsou 
velké a velmi frekventované resorty?
 Někde recepce ani nemusí fun-
govat, a už i u nás se najdou hřiště, 
kde se platí do kasičky a ne do ruky 
(Harrachov, někdy v pracovní dny na 
podzim Hrádek u Nechanic, sem tam 
Na Vrších, občas Těšetice).
 Každopádně vás zvu třeba k nám 
na Grosshof v Broumově a můžeme 
si o všem popovídat přímo na hřišti, 
kde rezervační systém opravdu není 
nezbytností.

Otto Tauchman

4. Děkuji za názor a pozvání  
s radostí přijímám. Hrál jsem 

téměř na všech českých hřištích, bo-
hužel s výjimkou Grosshofu, a vždy 
jsem měl hrací čas. V případě prázd-
ného hřiště se na konkrétní minutě 
samozřejmě netrvalo. Ale vždy  
o mně někdo věděl. Do kasičky jsem 
platil jen v Irsku a ve Španělsku. Ne-
chci se opakovat, ale už jsem psal  
o daních, pojištění a tak dále. Určitě 
to existuje, ale z mé pozice to pře-
ce nemůžu doporučovat. Evidence 
hráčů je golfová (ne)výhoda, díky 
které se mimo jiné dají dělat rele-
vantní statistiky.

Antonín Ebr

5. Chtěl bych zareagovat na člá-
nek z GN č. 3. V roce 2021 

jsem odehrál minimálně jednu de-
vítku 130krát na různých hřištích, 
ale převážně na domovském Golf 
Kotlina Terezín. To znamená, že jsem 
byl na golfu přibližně každý třetí 
den. Doufám, že tím patřím mezi ty 
kteří „drží český golf nad vodou“. Čas 
na golf jako důchodce mám, je mi  
74 let.

Petr Riemer

6. Přečetla jsem si článek A. Ebra 
„Jedna hra za rok, kde jsou 

nadšenci“ a inspiroval mě k reakci. 
Hlásím, že s manželem jsme jedni  
z těch nadšenců. Chodíme 30 až  
34 her ročně, protože nás golf moc 
baví. Začali jsme hrát asi před dese-
ti lety. Chodíme téměř každý víkend 
jednu hru, k tomu trávíme s golfem  
i dovolené jak v Čechách, tak v zahra-

ničí… Musím říct, že golf miluju, i když 
se u něj velmi často vztekám, pokud 
mi to nejde, jak bych chtěla, ale pak 
přijde pěkná rána a vše špatné je za-
pomenuto a už se těším na další hru. 
Přátelé, kteří nehrají golf, nám říkají, 
že je by to nebavilo hrát, že to je málo 
akční. To pak jim oponuju, že to může 
říct jen ten, kdo golf nehrál nikdy.  
A ti, kdo jdou jednou za rok, to u mě 

nejsou srdcaři. Protože ten, kdo golfu 
propadne, nemůže jít hrát jen jednou 
za rok. Možná je to tím, že nemají  
s kým chodit, a pokud nehrají oba 
partneři, je to těžké. Začala jsem hrát 
taky proto, jelikož jsem pochopila, že 
pokud chceme trávit čas spolu s man-
želem, musím začít hrát. A jsem za to 
moc ráda.“

Helena Bradová

4x ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Co se nepovedlo: Mikulášovice
P osílám příspěvek ke článku  

(o nevydařených projektech 
hřišť, pozn. red.) Kde to nevyšlo. Mi-
kulášovice – okres Děčín – byly pro-
jektovány jako přírodní volné, šesti-
jamkové hřiště s cvičnými plochami, 
klubovnou a restaurací. Přírodní 
znamenalo terénní úpravy pouze na 
třech ze šesti greenů, ostatní plochy 
měly být bez terénních úprav. Vol-
né = přístup i bez osvědčení o hře,  
v jakémkoliv oděvu. Cvičné plochy 
se počítaly driving 200 m, chipping 
až 65 m a putting 600 m2 ve třech 
výškových úrovních.
 Vybudovali jsme cvičné plochy, 

žel bez stavebního povolení, a pak 
se na nás sesypaly všechny možné 
úřady, pokuta následovala pokutu,  
a nakonec vše završil zákaz komerč-
ního využívání.
 Projekt hřiště zahrnoval šest 
jamek o celkové délce 1333 m ze žlu-
tých a 1135 m z červených odpališť,  
z toho tři čtyřpary a tři třípary. Bunke-
ry byly nahrazeny proláklinami s vyšší 
hustou trávou. Náklady na nízkoroz-
počtové hřiště i s cvičnými plochami 
byly spočítány na 5,5 milionu korun. 
Jenže, za vynětí ze zemědělské půdy 
(podle nás nesmyslné) chtěly úřady  
8 milionů korun. To byl náš konec.

 Dnes vše zarůstá trávou, bodláky, 
šťovíkem a jinými plevely. Statkář to 
seká jednou ročně a vše je bez dal-
ších starostí. Prodali jsme veškerou 
techniku a ve stodole, která nám zů-
stala, jsme postavili simulátor. Není 
to sice to pravé, ale protože nejbližší 
hřiště máme vzdálené asi 50 kilome-
trů, nic jiného nám nezbylo.

Ivan Strakoš

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

K POBYTU GOLFOVÝ 
TRÉNER ZDARMA

Ubytujte se v Hotelu International v Tatrách
a získejte Hodinu s trenérem GRÁTIS.

Nabídku lze využít v rámci pobytů
 od 2 nocí v termínu od 11.9. - 30.10.2022.
Platí pro rezervace přes hotelovou recepci

international@golfinter.sk
+421 52 466 11 11

s kódem GOLFSEP22

www.INTERNATIONAL.sk

Aby golf nebolel 

Mast s 84 přírodními
složkami na bolavá záda 
svaly a klouby.

Swiss Pharma, spol. s.r.o.
Koněvova 141, Praha

www.swisspharma.cz

K dostání v golfových  e-shopech, 
prodejnách, hřištích, lékárnách.
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Na D1 z Vysočiny do Prahy nás 
předjel pouze jeden vůz. Mo-
del CUPRA Ateca v limitova-
né edici s výkonem 300 koní 
je opravdovým králem silnic  
a zrychlení z 0 na 100 km/hod 
za 4,9 sekundy je jen jedním  
z mnoha potěšení.

Antonín Ebr

Ateca je elegantní, vysokovýkonné 
SUV a zároveň nejsportovnější a nej-
rychlejší model španělské značky. 
Cesta na Mnich a do Telče proběhla 
tak rychle, že si ji ani nepamatujeme. 
Svižné tempo jsme si přenesli i na 
golfové hřiště.
 Uhrančivý design vozu s ex-
kluzivní výbavou, který je v Česku  
k mání pouze v počtu osmi kusů, lá-
kal pozornost. „Cupra Ateca? Nádhe-
ra,“ říkali lidé po seznámení. Typ je na 
trhu pouze čtyři roky, ale má velkou 
budoucnost.
 Přeplňovaný motor 2.0 TSI vy-
laděný na nejvyšší výkon 221 kW  
(300 koní), supersportovní multi-
funkční volant, sportovní podvozek, 
sportovní výfukový systém a výkon-
ná brzdová soustava vám vnutí myš-
lenku, že byste se mohli přihlásit na 
nejbližší závod rally.
 Model Ateca se ještě před golfo-
vou reportáží podíval na nové jamky 
do pražské Hostivaře a do legendár-
ní restaurace Hájenka Kersko. Král  
z Barcelony ohromoval i na zámku 
Vranov nad Dyjí.
 Jízda byla radostí a silničky plné 
zákrut na Vysočině a v jižních Če-
chách pro sportovní cestování jako 
stvořené. Panoramatické střešní 
okno dávalo pocit, že skutečně letí-
te společně s oblaky, a když sluníčko 
pražilo až moc, byla tu protisluneční 
clona na střešním okně.
 Informace podává digitální pa-
nel sdružených přístrojů na disple-
ji s úhlopříčkou 26 cm. Dokonalou 
zvukovou kulisu zajišťuje prémiový 
audiosystém BeatsAudio s deseti re-
produktory včetně subwooferu.
 Parkovací asistent s top view ka-
merou 360° pomůže ve stísněných 
prostorách i talentem neobdařeným 
řidičům. Samozřejmá online naviga-
ce se hodí všem, stejně jako automa-
tická převodovka. Do kufru se vejdou 
hned čtyři golfové stand bagy bez 
vozíků nebo dva velké.
 Tropické počasí bylo díky auto-

matické dvouzónové klimatizaci ve 
voze prakticky nepostřehnutelné. 
Horší to bylo po jeho opuštění, ale 
Mnich i Telč mají na letní hice dosta-
tek stromů, vodních ploch i prémio-
vého piva.
 Obě hřiště spojuje stejný par 
73 a téměř shodná délka. Jsou také 
podobně fyzicky náročná a je zde 
důležitý course management, neboť 
systémem bum-bum se daleko ne-
dostanete. Dalším společným uka-
zatelem byl příjemný a profesionální 
personál, k naší radosti početně ne-
poddimenzovaný.

Mnich

Nová Bystřice leží v jižních Čechách, 
ale připomíná spíše Vysočinu. Na 
osmnáctce jsem byl zhruba po osmi 
letech a opět jsem konstatoval, že 
by jí slušelo méně autových kolí-
ků i bunkerů. Například písek před 
greenem šesté jamky, beztak chrá-
něné vodou, je prostě navíc. Některé 
bunkery jsou až nesmyslně velké, 
například ten před greenem dvojky, 
jinak vysoce hodnocené jamky.
 Unikátní a neocenitelná je na 
Mnichu příroda. Bez přehánění, pře-
devším na první devítce jde možná 
o nejkrásnější české hřiště, co se sy-
rové a přirozené krásy okolí greenů 
týká. Málokde mají jamky tak výraz-
ný charakter. Průhled na čtvrté jam-
ce, zurčící potok u patnáctého gree-
nu nebo volné kameny dávají místu 
punc mimořádnosti.
 Fairwaye byly na mnoha místech 

vyschlé, ale greeny perfektní, což 
potěšilo zvláště při vysokých tep-
lotách.
 Novinky se našly i uvnitř. Málo- 
který areál má po přestavbě interié-
ru tak vkusnou a útulnou klubovnu  
s oboustranným krbem (ten jsme  
v 35 °C nevyužili) a příjemnou tera-
su s různými možnostmi odpočinku. 
Celkově tu panuje uvolněná až pří-
jemně ospalá atmosféra.
 Klub by ale měl zapracovat na 
webových stránkách, neboť zájemce 
téměř nemá šanci najít plán hřiště 
a další praktické údaje o něm. Čas-
tým námětem rozhovorů golfistů je  
i cena green fee.

Telč

Osmnáctka na Vysočině byla vždy 
považována za sportovně obtíž-
nou, pro mnohé výzva, pro některé 
i strašák. Před několika lety se tu 
uskutečnil turnaj PGA Czech, a jeden 
profesionál tak podcenil náročnost 
hřiště, že mu na patnácté jamce do-
šly míčky.
 Od naší poslední návštěvy se 
správně zmenšila výška roughů, tak-
že už nutně nemusíte ztratit několik 
míčů přímo vedle fairwaye. Zároveň 
ale logicky vyrostly stromy, takže 
hřiště je na oko krásnější, ale často 
musíte být o to přesnější. Zvláště na 
patnácté jamce, kde se pálí z kopce 
dolů a přes krásně viditelný green, 
hráče přepadnou stísněné pocity.
 Absolutní ticho v Telči vás naplní 
úžasem a radostí. Kombinace lesů, 

luk, obilných polí a šťavnaté trávy 
na greenu je úchvatná. Ze hřiště jsou 
vidět věže kostelů ve městě, kde 
určitě navštivte jedinečné náměstí  
s podloubím.
 Opět trestala třetí jamka par 5 
o délce 545 metrů ze žlutých od-
pališť, kvůli šikmému odpalu přes 
rybník a úzkou fairway považovaná 
za nejtěžší na hřišti. Navíc má han-
dicap 1, což v mém případě větši-
nou neplatí a s architekty hřišť se  
v názoru rozcházím.
 Některé jamky jsou pro rekreač-
ní hráče zbytečně obtížné. Příklad? 
Čtrnáctka, která má utopená odpa-
liště, celá se hraje do kopce, a pak 
čeká sice velký green, ale míče z něj 
odskakují do dálek. Na druhou stra-
nu se v Telči obecně dobře puttuje, 
neboť velké greeny jsou i v horkém 
počasí kvalitní a dobře čitelné.
 U devátého greenu pobavila ce-
dulka ukazující směr na vzdálenou 
klubovnu. Je pro extra unavené hrá-
če? Nebo pro ty, kteří mají zaplace-
nou pouze devítku? Mimochodem,  
i v Telči by se našel prostor pro as-
poň mírné zlevnění green fee.

Rychlí na silnici i na greenu
S vozem CUPRA Ateca Limited Edition VZ za golfem

CUPRA Ateca Limited 
Edition VZ

Barva: Graphite šedá – metalíza
Objem motoru: 1984 cm3

Výkon (kW/k): 221/300
Zrychlení: z 0 na 100 km/hod za 
4,9 s
Převodovka: DSG 7 stupňů
Pneumatiky: 245/35 R20
Záruka: 5 let nebo 100 000 km
Cena: 1 661 700 Kč s DPH

CUPRA a SEAT

CUPRA je dceřinou společností 
španělského výrobce automobi-
lů SEAT se zaměřením na moto-
ristický sport a vysokovýkonné 
automobily. Již čtyři roky je sa-
mostatnou nekonvenční značkou 
v rámci společnosti. Kromě ben-
zinu a dieselu aktuálně nabízí  
i šest plug-in hybridů a historicky 
první 100% elektromobil CUPRA 
Born.

Golf Resort Monachus
Par: 73

Délka ze žlutých: 5955 metrů

Omezení: hcp 54

Víkendové fee: 1700 Kč

Ruční vozík: 200 Kč

Buggy: 800 Kč

Pilsner Urquell: 55 Kč

Golf Resort Telč
Par: 73

Délka ze žlutých: 5966 metrů

Omezení: v doprovodu hcp hráče

Víkendové fee: 1500 Kč

Ruční vozík: 100 Kč

Buggy: 900 Kč

Pilsner Urquell: 55 Kč

Causa pes
Pět hotelů nebo penzionů na naší 
cestě odmítlo ubytovat psa. Prý je 
neakceptují nikdy, nebo v jednom 
případě je nechtějí v létě. Přitom 
pes vám neuteče bez zaplacení, 
neukradne ručník a nezapomene 
zhasnout. „Nedokážu to pochopit,“ 
napsal jsem jednomu hoteliérovi. 
„Já také ne,“ odpověděl záhadně. Na 
druhou stranu byl milý pohled na 
pána v Telči, který puttoval a jeho vy-
chovaný pes poslušně seděl opodál. 
Chlupáče pustí na jamky i v Mnichu, 
neboť by prý bylo nelogické to zaka-
zovat na přírodním hřišti.

Chcete mít nové Golfové 
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho 
čísla je 20 Kč

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

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

 digitální tisk v kvalitě ofsetu - Indigo 7600

www.trianglprint.cz

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

Hájenka Kersko Krasavec ve Vranově Hostivař

Telč
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Severní Wales: Neprávem opomíjená krása
Wales nemá mezi golfisty ta-
kový zvuk jako Skotsko nebo 
Irsko. Severní část země  
ovšem nabízí klasický ostrov- 
ní golf, poklidnou krajinu, úte-
sy, pláže i horské treky v parku 
Snowdonia. A hlavně zajímavá 
hřiště.

Antonín J. Grimm

Začátek na Abersoch GC, to je ro-
vinka, kterou naruší jen třetí jamka 
hraná z kopce. Od pětky se přiblíží-
te písečné duně, oddělující hřiště 
od pláže. Zde začíná pravá linksová 
klasika a trvá až do dvanácté jamky. 
Takže slepé rány, boulovaté fairwaye 
a úzké greeny. Od třináctky má hřiště 
už parkový charakter.
 Pwllheli tvoří podobný mix jamek 
jako Abersoch. Tady se naopak začí-
ná parkovou částí, která vydrží sedm 
jamek. Totální rovina, fairwaye ohra-
ničují aleje stromů, vše je krásně ze-
lené. Od osmičky, hrané od klubovny, 
začíná syrová linksová část. Nejsou 
zde závlahy, takže fairwaye bývají 
dosti žluté. Ale ten layout! Odpaliště 
na vrcholcích dun a terénní nerov-
nosti chránící greeny. To vydrží až do 
šestnáctky. Závěrečné dvě jamky mají 
opět parkový charakter.
 Porthmadog a do třetice mix link-
su a parkového hřiště. První devítka 
je rovinatá, s loukami a stromy. Na 
šesté jamce vás přivítá poloostrov-
ní green. Při přechodu přes silnici 
na druhou devítku si říkám, proč to 
má být links? Obavy jsou rozptýleny 
od desáté jamky, kdy začíná jedna  
z nejhezčích pasáží. Dvanáctka se 
hraje podél zátoky na vyvýšený 
green. Poté vystoupáte na další od-

Pwllheli a desátý green
Foto: Antonín J. Grimm

Třetí devítka hřiště Nefyn na útesu. Dole u moře čeká orosená pinta piva
Foto: Antonín J. Grimm

paliště a při výhledu se vám nebude 
chtít odejít. Následný par tři, hraný  
z kopce, má na konci greenu terč. 
Míříte na něj, praporek nevidět. Tato 
nádhera vydrží až do poslední jamky.
 Nefyn bývá označován jako 
Pebble Beach Walesu a taktéž je 
srovnáván s irským Old Head. Už při 
vystoupení z auta cítíte ve vzduchu 
nevšední zážitek. Hřiště se skládá ze 
tří devítek. První čtyři jamky hlavní-
ho Championship Course se vinou 
podél útesů. Nefyn je tolerantní. Tvr-
dé fairwaye zajištují dlouhé doběhy 
a greeny mají kvalitu. Druhá devítka 
působí už poněkud stereotypně, ale 
ze všech jamek vidíte na moře!
 Vrchol představuje třetí devítka, 
značená jako Old nebo Modrá. Leží 
na úzkém útesu, a když si najdete le-
tecké snímky, užasnete. Během naší 
cesty byly z této části otevřeny jen 

čtyři jamky, protože silná bouře po-
škodila část hřiště.
 „Kompletně otevřeme v září. 
Vzhledem k velkému počtu lidí cho-
dících na útesy těsně vedle fairwayí 
se dá hrát jen do půl desáté, a pak až 
po sedmnácté hodině,“ vysvětlil ma-
nažer hřiště. Prostor pro symbiózu 
golfistů a chodců je opravdu hodně 
úzký.
 Po dohrání druhé jamky sejdou 
golfisté přibližně sto metrů k pláži 
a dají si povinnou pintu piva v re-
stauraci Tŷ Coch Inn. Na Nefyn si vy-
hraďte celý den. Výběžek se dá celý 
obejít a posezení na útesech nebo 
koupání u pláže jsou neodolatelné.
 Jméno patrona Walesu má od 
roku 1894 v názvu Royal St. David‘s 
Golf Club. Vstup vede pěšmo přes 
železniční přejezd. Na rovinaté prv-
ní devítce zaujmou dva pětipary za 

Porthmadog a pohled na dvanáctou jamku
Foto: Antonín J. Grimm

sebou, číslo 7 a 8. Nejhezčích je po-
sledních šest jamek, které se vinou 
mezi dunami. Jako magnet přitahu-
je pohledy hrad Harlech, který se 
tyčí na skále jen kousek za klubov-
nou. Mezi nejlepší jamky patří šest-
náctka. Začíná výstupem k odpališti 
na vrcholu duny a následuje odpal  
k hradu.
 Hřiště se pravidelně umisťuje  
v žebříčcích Top 100 Británie & Ir-
ska. Po hře nechte auto na parkovišti 
a vyběhněte si nahoru na Harlech.  
Z jeho ochozů se nabízí skvělý vý-
hled. A přímo pod hradem je vlaková 
zastávka, odkud pohodlně dojedete 
za hodinu do Aberdovey, kde čeká 
další špičkové hřiště. Zastávka stojí 
naproti golfové klubovně a dělí je jen 
koleje. Cesta vlakem podél moře s vý-
hledy na louky se stády krav a ovcí je 
nejlepší pozvánkou k návratu.

Proč Wales?

Pro poznání severu Walesu 
je nejlepší spojení z Prahy do 
Manchesteru. Let trvá dvě ho-
diny. Další dvě hodiny zabere 
jízda autem.
 Nejsou zde velká, domi-
nantní města. Půvab mají měs-
tečka s promenádami u moře  
a se spoustou útulných hospů-
dek. Hrady Caernarfon, Conwy 
nebo Harlech stojí za návštěvu. 
Bonusem je park Snowdonia. 
Nejvyšší vrchol měří 1085 m n. m. 
a vede k němu několik stezek. 
Dá se k němu také přiblížit 
vláčkem z města Llanberis. Je 
zde spousta treků drsnou, ale 
půvabnou krajinu s několika 
jezery.
 Popsaná hřiště dělí jen krát-
ké přejezdy. Ceny fee se pohy-
bují v hlavní sezoně okolo 40 li- 
ber. Výjimkou je Royal St. Da-
vid‘s s přibližně dvojnásobkem. 
Abersoch a Pwllheli nabízejí 
mimo jiné čtrnáctidenní pasy 
za 125 liber na neomezený golf 
a Abersoch také sedmidenní za 
95 liber. Že by tip pro některá 
česká hřiště?
 Podle nejnovějšího prů-
zkumu populárního webu  
leadingcourses.com patří hři-
ště ve Walesu k nejlepším  
v Evropě podle poměru ceny 
a kvality. Vyhodnocovala se 
hřiště s cenou fee do 80 eur  
a s více než 90 % spokojenosti 
v hráčském hodnocení. Z deseti 
nejlepších bylo osm ve Walesu.

Výhledy z hlavního hřiště na třetí modrou devítku na Nefyn
Foto: Antonín J. Grimm

Odevšad viditelný hrad Harlech na Royal St. David‘s 
Foto: Antonín J. Grimm

Abersoch a osmá jamka
Foto: Antonín J. Grimm

Green osmé jamky na Abersoch
Foto: Antonín J. Grimm

Když bylo na Albatrossu veselo: Lee Westwood s koněm, který utekl na hřiště
Foto: Zdeněk Sluka
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Bal íček NEOMEZENÝ GOLF

2 GREEN FEES +  BUGGY

SRPEN

Ke každé zakoupené noci  na Kaskádě,  
z ískáte  dva dny neomezeného gol fu .  

Zvýhodněná cene za  dvě green fees  
a  k  tomu buggy zdarma.   

Bal íček GOLF

PLNÝ FLIGHT

ZÁŘÍ

Ke každé zakoupené noci  na Kaskádě,  
z ískáte  jedno green fee .  

Čtyř i  hráči  v  jednom f l ightu hraj í  
se  s levou 55%.  

N A  K A S K Á DĚ  V Ý H O D NĚ  

AŽ  D O  P O D Z I M U  !

www.golfbrno.cz
Bal íček GOLF

2 za  1

ŘÍJEN

Ke každé zakoupené noci  na Kaskádě,
z ískáte  dva dny neomezeného gol fu .  

Dva hráči  hraj í  za  cenu jednoho
green fee .

 
Gol f  resort  Kaskáda Brno

Na Gol fu  1772 ,  664 34  Kuř im.
 

 

Turnaj na minovém poli

J ako předvoj každého turnaje DP 
World Tour (dříve European Tour), 

ten srpnový na Albatrossu nevyjí-
maje, přijíždí kolona kamionů s tele-
vizní technikou a servisními dílnami 
výrobců vybavení. Letos na D+D 
Real Czech Masters s sebou tour 
přiveze i jeden pomyslný náklaďák 
plný třaskavin.

 Mapu mužského profesionálního 
golfu překreslil vznik trucpodniku 
LIV Golf. Série turnajů, za kterými 
stojí Saúdská Arábie s bezedným 
státním zdrojem peněz jménem 
Public Investment Fund, rozmetala 
monopol americké PGA Tour, drže-
ný s evropskou DP World ve vedlej-
ší roli. Saúdové si petromiliardami 
koupili množství hvězd a přinej-
menším jedna se má objevit také na 
Albatrossu.
 Spolu s Ianem Poulterem tu bu-
dou ve vzduchu všudypřítomné 
otázky na probíhající zemětřesení, 

Forecaddie
Čeněk Lorenc

www.vladimirbalcar.cz

Chránič zubů na golf?    Často mám blbý kecy.

Když bylo na Albatrossu veselo: Lee Westwood s koněm, který utekl na hřiště
Foto: Zdeněk Sluka

O bolístkách a bolestech

N eznalí se golfu stále obávají, 
nebo se přinejmenším ostý-

chají. Jaký ještě chtějí důkaz, že je 
to sport vhodný úplně pro všechny 
než scény, které předcházely letoš-
nímu 150. ročníku The Open Cham-
pionship?
 Tři dny před posledním majo-
rem sezony se na Old Course v St. 
Andrews odehrála výroční Oslava 
šampionů. Exhibice na čtyři jamky 
dala dohromady deset čtyřčlen-
ných týmů. Kapitáni si hráče nevy-
bírali kvůli vůli zvítězit, ale přede-
vším chtěli ukázat, že golf opravdu 
může hrát každý, kdo o to stojí.
 Na prvním odpališti, kde se tro-
chu klepou ruce i nejlepším profe-
sionálům, se představila všechna 
pohlaví, věky i hendikepy, tedy ty 
zdravotní.
 Kdysi patřili mezi nejlepší hráče 
světa. Dnes jsou Novozélanďan Bob 
Charles a Jihoafričan Gary Player – 
oba ve věku 86 let – ukázkou faktu, 
že s golfem se stárne pomaleji. Už 
dávno Charles zahrál skóre nižší než 
jeho tehdejší věk, a to hned dvakrát 
během turnaje, když mu bylo jede-
nasedmdesát. Player má zase díky 
životnímu stylu, cvičení a askezi víc 
sil a svalů než mnozí třicátníci.
 Největší údiv ale vzbudili hendi-
kepovaní. Po boku slavných hráčů 
se odvážili na ještě slavnější hřiště 
ve stavu, v jakém by drtivá většina 
lidí šla k lékaři.
 Byla to Němka Jennifer Sräga, 
dvaadvacetiletá šampionka hen-
dikepovaných, která si loni zahrála  
i v České Lípě a vlastní single handi-
cap. Trpí achondroplazií, což je ge-
netická forma trpasličího vzrůstu. 
Výška v dospělosti u postižených 
touto nemocí je průměrně 125 cm, 
přičemž horní část těla zůstává nor-
mální.
 Španěl Juan Postigo Arce (26) se 

narodil bez velké části pravé nohy 
a bez kolena. O berlích, které před 
úderem odloží, má natolik silnou 
touhu vyniknout, že díky tréninku 
dosahuje podobných délek ran jako 
ti zdraví.
 Monique Kalkman, hrající z pa-
ragolferu, je čtyřnásobnou medai-
listkou z paralympiád v tenise na 
vozíčku. Dnes sedmapadesátiletá 
Nizozemka onemocněla ve čtrnác-
ti rakovinou a zůstala ochrnutá od 
pasu dolů.
 Angličan Kipp Popert (23) žije od 
narození s formou dětské mozkové 
obrny. Čelí těžkým svalovým pro-
blémům a prodělal devět operací 
dolních končetin, přesto se nikdy 
nevzdal a splnil si sen hrát.
 Golf pomáhá překonat obtížné 
situace. Golf je pro všechny, kteří 
bojují. Golf vás odrazí ode dna. Až 
budete chtít pofoukat malou bo-
lístku, vzpomeňte si na ty statečné  
a nikdy se nevzdávající ženy a muže. 
Jeden jako druhý mají mnohem vět-
ší bolest.

Můj pohled
Antonín Ebr

Monique Kalkman při odpalu na Oslavě
šampionů.    Foto: R&A via Getty Images

kterého je Angličan stejně jako řada 
jeho evropských spoluhráčů, včet-
ně v Česku opakovaně hrávajícího 
Lee Westwooda, strůjcem.
 Koncem července ohlásil útěk 
také Henrik Stenson, který byl loň-
skou tváří českého turnaje a měl se 
ku Praze znovu vrátit. Evropská tour 
mu však okamžitě vzala kapitán-
ství v Ryder Cupu a vyvolaná bouře 
Švéda tak zaskočila, že se stáhl do 
ústraní a případný start v Evropě 
bylo to poslední, na co chtěl myslet.
 Poulter, hrající LIV Golf od první 
akce v Londýně, jistě také nebu-
de chtít nic slyšet, a hlavně na nic  
o současném stavu věcí odpovídat. 
Dost na tom, že si svůj start na čer-
vencovém Scottish Open, společ-
ném podniku americké a evropské 
tour, vymohl soudně, jelikož mu 
spolu s dalšími hráči LIV Golf byl 
původně zakázán a byla k tomu 
přifařena pokuta. Na následujícím 
The Open navíc při tiskovce vyvolal 
konflikt s novinářem, který se na LIV 
Golf tvrdošíjně ptal.
 Ideální atmosféra pro český de-
but to není. Stejně tak DP World 
Tour nemá a ani nemůže mít klid 
vzhledem k exodu svých hvězd. 
 Sedmkrát se Czech Masters hrá-
lo v idylických podmínkách, kdy šlo 
jenom o golf. Poosmé se bude na 
Albatrossu, který vyrostl na místě 
polí, našlapovat jako na tom mino-
vém.

Glosář aneb Co se (ne)stalo

Připomínka tragédie. Sbírka v rám-
ci 18. ročníku karlovarského turna-
je vynesla Nadačnímu fondu Ivana 
Hlinky úctyhodných 352 000 korun. 
Fond podporuje bývalé hráče, kteří 
se ocitli v sociálně obtížné situaci. 
Akce se mimo jiné zúčastnili hoke-
joví bratři Frolíkovi, Robert Reichel 
a Libor Procházka.
Ivan Hlinka by měl radost a určitě 
se na greeny z nebe díval, ačkoli to 
byla právě Olšová Vrata, pod nimiž 
v zatáčce přišel v létě před osmnác-
ti lety o život.

Hráčem díky včelám. Herec Václav 
Kopta je těžký alergik, přesto cho-
val na zahradě včely. Jedna z nich 

ho bodla, skončil v nemocnici a mu-
sel skončit se svým hobby, které prý 
vymění za golf.
„Miluju to prostředí a nenávidím tu 
hru,“ řekl dříve o golfu, takže opět 
těžko soudit, jak moc si dělá legra-
ci. Včele samozřejmě díky, protože 
obětovala život, aby se golf rozros-
tl o jednoho hráče.

Rekord v Mnichu. Nový rekord hřiš-
tě Mnich výsledkem 64 (-9) vytvořil 
při extralize patnáctiletý Jakub Jan-
da z Greensgate, když zahrál eagle  
a devět birdie, ale také bogey na 
dvou jamkách par 3. Osmnáctka 
Mnich má par 73.
Rekord odolával čtrnáct let. V roce 

2008 tu předvedli Rakušané Mi- 
chael Moser a Clemens Prader na 
Czech Golf Open ze série Alps Tour po  
65 ranách.

Pavelec provokuje. Brankář hokejo-
vých mistrů světa z roku 2010 On-
dřej Pavelec sekl s aktivní hráčskou 
kariérou už před třemi roky a byl 
jednou z hvězd fotbalové exhibice 
Jakuba Voráčka, jejíž výtěžek šel na 
podporu pacientů s roztroušenou 
sklerózou.
„Dávám raději přednost golfu. Je to 
takový polosport, byť to lidi neradi 
slyší, ale člověk se u toho moc ne-
zpotí ani s mou fyzičkou,“ řekl. Na 
Kácov a do vedra s ním!                     AE

Stalo se

Šestnáctiletá Denisa Vodičková se 
na ME žen ve Francii (Golf de Saint 
Germain) dělila o 12. místo s minus 
9 (70-66-72-71). • Profesionál Sta-
nislav Matuš vyhrál Raiffeisenbank 
Czech Open Golf Tour na Kunětické 
Hoře s 11 pod par (70-67-68). • Ofi-
ciální hra na osmnáctce v pražské 
Vinoři by se mohla spustit v září, 

pokud společnost Natland stihne 
dokončovací práce, především na 
klubovně. • Při golfu na Albatrossu 
vyšel v doprovodu osobních strážců 
z ústraní Jack Ma, zakladatel a ředi-
tel čínského gigantu Alibaba Group, 
který po kritice regulátorů a prezi-
denta Si Ťin-pchinga zmizel z veřej-
ného života.                             GN
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O jednu ránu, nebo o sedm? Každá výhra je těžká!

Čeněk Lorenc

Profesionálkou je sotva dva měsíce, 
ale rozhodně to není Justin Rose, 
který po přechodu od amatérů ne-
prošel cutem 21krát za sebou. Kam 
Sára přijede, tam hraje finále, a vý-
borně. To poslední vůbec nejlíp. 
Hřiště Golf Torrequebrada u Malagy 
viděla poprvé, ale na svém teprve 
čtvrtém letošním turnaji druhé ev-
ropské ligy triumfovala. Po třetím, 
finálovém kole za 67 (-5) a s nás-
kokem jedné rány, což ale zjistila 
až nějaký čas po dohrání. Poslední 
putt ani neslavila.
 „Před finále jsem měla ztrá-
tu čtyř ran. Říkala jsem si, že když 
budu hrát dobře, pár ran pod par  
a svůj golf, tak to bude stačit na top 
3, možná top 5, protože vedoucí 
hráčka si svou pozici pohlídá,“ říká 
skromně Sára, která v květnu do-
končila studia na University of Texas  
a hned se vrhla do profigolfu.

Jaké to je vyhrát, ale v době po-
slední rány o tom ještě nevědět?
Zažila jsem to poprvé. Tolik výher 
ale zase nemám, spíš dost druhých 

a třetích míst. Při turnajích LETAS 
zadáváme své výsledky do aplikace 
a přes ni můžeme i sledovat leader-
board, ale po minulých zkušenos-
tech jsem si řekla, že nechci vědět, 
jak na tom jsem, protože mi to nějak 
nesvědčilo. Pevný leaderboard na 
hřišti ale nešlo přehlédnout, a tak 
jsem na šestnácté jamce věděla, že 
ztrácím jednu ránu na vedoucí hráč-
ku, což ale v tu dobu prý už zase ne-
platilo. A hráčka, která vedla před fi-
nále, nebyla na prvním místě vidět, 
což mě překvapilo.

Ve finále jste hlavně zahrála eagle. 
Jak vypadal?
Na pětiparové dvanáctce jsem dala 
dobrý drajv, který se mi zastavil tak 
akorát, pak mi krátká rána hybridem 
sjela na dva metry do jamky a dala 
jsem putt.

Jak proběhly závěrečné jamky?
Šestnáctku jsem po delším puttu 
dohrála tím druhým na par. Na se-
dmnáctce jsem dva dny bojovala  
s fairwayovým bunkerem, tak jsem 
zamířila ještě víc doprava, a poprvé 
jsem hrála klidně z fairwaye. Přihrá-

Přestup k profesionálkám? Žádný problém. Sára Kousková (23) 
vítězí na obou stranách golfového světa. K loňskému, historic-
ky prvnímu českému titulu na LET Access Series, kdy byla ještě 
amatérkou, přidala nyní druhý! A tedy svůj první profesionální.

la jsem si na pět metrů, ale celý den 
mi tam nespadl žádný delší putt. 
Kuba (caddie Jakub Mejzlík) slibo-
val, že to přijde, jenže čtení grainu 
bylo složité a necítila jsem se jistá. 
Putt měl dva menší brejky. Řekla 
jsem si, že to nějak zahraju, a byl to 
jediný delší putt, který vyšel. Ko-
nečně! Na poslední jamce jsem zase 
puttovala na birdie, ale opět z toho 
byl jen par. V klidu jsem doklepla 
míč a odešla podepsat skórkartu.

Co se dělo pak?
Klára Kuchařová, která pracuje pro 
média na LET a LET Access Series, 

mi řekla, že vedu o ránu. Ještě ale 
byly hráčky na hřišti, tak jsem čeka-
la, jak to dopadne. Kuba mě poslal 
na putting green, zatímco sledoval 
dění. A pak přišel, že jsem vyhrála.

Před rokem a dvěma měsíci jste při 
LETAS na Konopišti zvítězila jiným 
způsobem. Hlídala jste si náskok, 
nakonec sedm ran. Bylo to těžší?
Každá výhra je těžká. Ať o sedm ran, 
nebo na knop, jako byly ty v Ameri-
ce, nebo teď. Jsem hlavně šťastná, 
že mám potřebné body do žebříč-
ku tour, které mi pomohou k tomu, 
abych na konci sezony skončila  

v top 6 a automaticky postoupila na 
Ladies European Tour. Finální top 6 
bude složená ze samých turnajových 
vítězek. Jsem nadšená, že k nim po 
čtyřech startech taky patřím.

Vám se dařilo už při předchozích 
turnajích. Druhá při LETAS na Zbra-
slavi, třináctá na LET v Berouně, 
dvaadvacátá v Německu a sedmá 
znovu na LETAS ve Skotsku. To pře-
ce není jen tak?
Dlouho jsem se těšila, že budu hrát 
profesionálně, tak asi proto. (smích) 
Ten výsledek z LET v Německu mě 
potěšil asi ještě víc než Beroun, 
protože tam bylo přece jen plnější 
startovní pole. 

Jak jste se za výhru odměnila?
Pořádně jsem se vyspala. (smích) 
Dlouho jsme si slibovaly s Páťou 
Mackovou, že zajdeme v Praze na 
zmrzlinu. Tak jsme to den po turnaji 
uskutečnily, i s výletem na Petřín. 

Co vás čeká ve zbytku sezony?
Přihlásila jsem se na všechny dal-
ší turnaje LETAS, kterých je sedm,  
a možná nám ještě nějaké přidají.  
A jakmile skončí tahle série, zbude 
ještě pár turnajů Ladies European 
Tour, na které bych ráda sehnala po-
zvánky. Pár jsem jich už od LET do-
stala, ale teď je mou prioritou LETAS.

Sára Kousková s druhým pohárem vítězky LET Access Series
Foto: LETAS

Zlaté European 
Young Masters

M ladí čeští golfisté se stali mis-
try Evropy v týmové soutěži! 

Louis Klein, Jakub Janda, Kristina 
Lebová a Tiphani Knight porazili na 
European Young Masters ve Finsku 
všech 28 reprezentačních týmů!
 Porazili všechny týmy včetně 
favorizovaných Španělů, Italů, Ang-
ličanů i Francouzů. V úvodu turnaje 
táhli český výběr do šestnácti let 
Klein s Jandou, ve druhém kole se 
přidala i Lebová s debutující Knight 
(maminka je Češka a otec Angličan).
Lebová zahrála ve druhém kole 
-4, což jí vyneslo dokonce stříbro  
v individuální soutěži. K celkovému 
prvenství jí chyběla jediná rána.

 Klein i Janda museli ve druhém 
kole projevit psychickou odolnost, 
když se oba dokázali dostat z pluso-
vých čísel na par. 
 Teprve dvanáctiletý Klein ob-
sadil v individuální soutěži děle-
né páté místo, Janda se podělil  
o osmou příčku.
 Na hřišti Linna Golf poblíž měs-
ta Hämeenlinna se dařilo také  
Knight, která se dělila o patnácté 
místo s tím, že ve druhém kole za-
hrála jednu ránu pod par.
 Tým kouče Petra Němečka a ka-
pitána Milana Mojžíše tak ovládl 
turnaj s celkovým skóre -9, druhé 
skončilo Španělsko a třetí Itálie.   DJ

Mistři Evropy: zleva Jakub Janda, Tiphani Knight, Kristina Lebová a Louis Klein
Foto: EYM


