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VŽDY LEADER V KLUBOVNĚ
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Český zázrak na jihu
Ladies European Tour ve Španělsku: Tereza Melecká ve vítězném týmu Jessiky Kordy a stříbro pro Janu Melichovou

Jessica Korda a Tereza Melecká

Vítězky Aramco Team Series zahrály v Sotogrande dvě kola za minus 33

Jessica Korda, Tereza Melecká,
Noora Komulainen a amatér
Malcolm Borwick

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

Jana Melichová byla v druhém
nejlepším týmu, s kapitánkou
Pauline Roussin z Francie
Foto: Tristan Jones (4x)
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Amatérský úkaz
Sedmnáctiletý amatér David
Tomi byl z domácího pohledu největším překvapením
turnaje. Bývalý fotbalista sice
hraje golf jen šest let, navíc šlo
o jeho první start mezi evropskou elitou, ale stal se nejlepším českým hráčem!

BMW na Albatrossu. Novinkou byla flotila vozů BMW od autorizovaného dealera Renocar. Dvacítka aut najela během týdne
42 885 kilometrů, což je o víc než dva tisíce kilometrů delší vzdálenost oproti rovníku. Dvacet řidičů vozů BMW X5 a X6, jednoho X7
a několika verzí 5 se střídalo na směny od pěti ráno do osmi večer. Celkových 1122 cest s vozy BMW znamenalo průměr 160 denně.
Foto: D+D Real Czech Masters

Je osmnáct jamek moc?
Ze
sedmnácti
domácích,
z nichž dvanáct bylo profesionálů, prošla cutem -2 na
D+D Real Czech Masters jen
trojice. Z ní pak skončil nejlíp
neplnoletý amatér, ale až na
začátku šesté desítky. Loňské
dvanácté místo Filipa Mrůzka
zůstalo daleko.
Čeněk Lorenc
DP World Tour na Albatrossu se hrála poprvé v osmileté historii jen na
tři kola. Program předposledního
dne byl nejprve po hodině hry kvůli
silnému dešti přerušen, a nakonec
odložen na neděli. Do finále se podíval nejstarší ze všech Čechů, devětatřicetiletý profesionál Aleš Kořínek
(T60 s +2) a spolu s ním dva mladí
amatéři, sedmnáctiletý David Tomi
(T51 s +1) a o rok starší Matěj Bača
(T63 s +3).
Německá síla
Z prize money, navýšených na
1,75 milionu eur, si 297 500 odnesl
jako vítěz Němec Maximilian Kieffer.

Ten na cestě k 16 pod par (68-66-66)
a svému prvnímu evropskému titulu
porazil o ránu Gavina Greena. Malajsijci nestačil ani nový rekord hřiště
63 (-9) z druhého kola a náskok dvou
ran před finále.
Utopený míč na čtrnácté jamce
a double bogey byly hodně drahé,
stejně jako Greenův putt do birdie
na osmnáctce, který objel jamku
o 180 stupňů. To, že vyhrál, zjistil
Kieffer na driving range, kam se šel
chystat na případné play off.
„Kluk“ z turnajového plakátu,
šestačtyřicetiletý Ian Poulter, se dělil o pětadvacáté místo s 6 pod par
(66 ve finále), ale pro turnaj dělal,
co mohl. Jako top hvězda opanoval
tiskovou konferenci, vyhrál Pro-Am
v týmu s promotérem Petrem Dědkem a hokejistou Davidem Pastrňákem, rozdával televizní rozhovory
(ačkoli odpovědi na téma konkurenční LIV Golf, kam přešel, zněly „nebudu to komentovat“), autogramy
i úsměvy. Jen si neopomenul rýpnout do DP World Tour, když na Twitteru ke svému videu napsal, že by
rád zveřejnil víc, ale že evropská série to „omezuje“.

tě přišla vhod. Mám to tady hodně
prochozené a vím, co a kde mě čeká.
Už se ale těším, až budu mít řidičák,
protože cestování je hodně.
Kdo vám při turnaji pomáhal?
Hlavně kedík Tomáš Jiras, který na
Albatrossu příležitostně zastával
funkci maršála. Po hřišti se mnou
chodil táta.

S jakým cílem jste do Czech Masters
šel?
Ani mě nenapadlo přemýšlet o cutu.
Určitě mi pomohl start na Czech
Open v Berouně a desáté místo. Zastávám názor, že turnaj je nejlepším
tréninkem.

Co je vaší doménou?
Trpělivá hra v poli, minimum chyb
a čekání na šanci. Taková klidná síla.
Hodně jsem se přiučil od zkušenějších kolegů z flightu. Viděl jsem, jak
ani na okamžik neztrácejí koncentraci.

Žijete v Mariánských Lázních, ale na
Albatrossu často hrajete?
Mám tu skvělé tréninkové podmínky. Dokonalá znalost hřiště mi urči-

Nepřiměje vás cut mezi profesionály k přestupu od amatérů?
Přemýšlel jsem o tom, ale přestup neplánuji. Chci studovat v Americe. AE

Česká slabost
A už naznačená slabá česká stopa?
Asi by prospělo zkrátit turnaj a priori
na 54 jamek s tím, že se toto penzum rozdělí do klasických čtyř kol.
Jako obvyklý problém domácích na
Albatrossu se totiž ukázalo zdolávání závěrů kol.
Filip Mrůzek přišel o cut kvůli
bogey na osmičce, své předposlední
jamce. Podobně Šimon Zach, jdoucí
ke cutu s rezervou dvou ran, měl po
diskutabilní volbě driveru na šestce
double bogey a na sedmičce hrál bogey, a nepomohlo mu ani závěrečné
birdie. Rovněž jemu utekl cut o ránu.
Tomimu naštěstí vůči cutu nevadilo bogey ve druhém kole na sedmnáctce, jeho předposlední jamce.
Konce trestaly také Baču i Kořínka. Amatér totálně zkazil finále právě ve finiši: tři bogey od třináctky
do šestnáctky, a jako „korunovace“
double bogey na osmnáctce. Profesionál zahrál tři bogey, na jamkách
15, 17 i 18 v závěru druhého kola,
a ve třetím měl dokonce triple bogey
na sedmnáctce. Jediný český placený hráč mohl na skóre vydělat podstatně víc než 5075 eur. Škoda.

M

David Tomi
Foto: Zdeněk Sluka

Talent zaujal i Poultera!

egatalent, srovnatelný snad
jen s dvojnásobnou olympioničkou Klárou Spilkovou, vyrostl
v pražských Hodkovičkách a vytříbil
se na Albatrossu. Dvanáctiletý Louis
Klein hrál jako nejmladší v historii
mezi elitními muži.
Nebýt chyb v závěru úvodního
kola, mohl školák dokonce uvažovat o cutu. Na sedmnáctce přetáhl
železo tak, že pak hrál trojputt a na
osmnáctce trefil dvakrát vodu, takže
si přinesl quadruple bogey 8 a skóre
Chyba byla především na straně jeho nosiče holí. Němec Danny

Aby golf nebolel

Mast s 84 přírodními
složkami na bolavá záda
svaly a klouby.
K dostání v golfových e-shopech,
prodejnách, hřištích, lékárnách.

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

www.swisspharma.cz

Wilde, bývalý trenér a caddie Alexe
Čejky, ale mladíka zřejmě přecenil.
Nebylo tedy překvapením, když se
ve druhém kole k bagu postavil sám
otec Roman.
Mimochodem, tutéž chybu provedla dvojice Klein – Wilde při červnové Challenge Tour na Kaskádě.
Rovněž po dropu na osmnácté jamce
zvolila chybnou hůl a opět skočila ve
vodě. A opět to byl i konec nadějí na
cut.
„Czech Masters bylo super. Udělal jsem pár chyb, ale jsem celkem
spokojený. Určitě mě to v kariéře po-

Louis Klein
Foto: Zdeněk Sluka

sune. Mrzí mě chyba na osmnáctce,
kde jsem byl ve stresu a dvakrát si
drbnul,“ přiznal sebekriticky Louis.
Jak na něj reagovali kolegové
z flightu, kteří by mohli být jeho otci?
„Byli fajn a měl jsem zážitek povídat
si s nimi,“ řekl Louis k Šimonu Zachovi a Iru Gavinu Moynihanovi. A naučil
se od nich něco? „Ani ne,“ řekl neskromně školák, který třinácté narozeniny oslavil až dva dny po turnaji.
Ne, není namyšlený, ale zdravě
sebevědomý. To je vlastnost, která
českým golfistům často schází. Talentu si všiml i Ian Poulter. S Kleinem
si popovídali už v Dubaji, kde mu
legenda Ryder Cupu ukazovala, jak
prostřelit míček skrz Ferrari. Třeba si
Louis za pár let vydělá na vlastní? AE
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Světový primát
Czech Open se nesmrtelně zapsalo do historie golfu, a to kvůli
omylu hlavního rozhodčího Vítězslava Štroufa. Ten si neuvědomil, že nejde o amatérský turnaj,
a tak do třetího kola poslal hráče
v obráceném pořadí, od nejlepších po nejhorší, což profesionálové neznají. Však byl také Julien
Brun překvapen, že si musel nevídaně přivstat, protože startoval
už v osm hodin.

Amatéři bez míčů
Potupný konec zažili amatéři
Jakub Mareš a Ondřej Sedláček,
kterým v průběhu kola došly
míče! Marešovi zalétl poslední
míček z bagu do vodní překážky
na sedmé jamce. Do klubovny to
měl sice jen pár metrů, ale jak
rychle sehnat stejnou značku
míčů, s jakou hráč musí absolvovat celé kolo?

Noci na parkovišti
Rostoucí životní náklady, které
se týkají i profesionálů, vyřešil
Štěpán Daněk pořízením obytného vozu. „Pouze v něm spím,
není to velký komfort a v parnu
je v něm velké horko. Využívám
toalety a sprchu v klubovně,“
přiznal Daněk nevýhody starého
volkswagenu, stojícího na parkovišti daleko od klubovny.
AE

Czech Open pro Francouze
F

avorizovaný Francouz žijící v Praze vyhrál 8. ročník Czech Open
v Royal Beroun Golf Clubu, ale člen
DP World Tour to snadné neměl. Julien Brun zdolával tři jamky play-off
Aleše Kořínka, který ve finále nastřílel rekordních 60 ran.
„Play-off mě zaskočilo, protože
jsem hrál ve finále sedm pod par, ale
na fantastické Alešovo kolo to nestačilo,“ řekl třicetiletý Brun, který na
72. jamce překvapivě poslal míč za
green do vody, zachránil par a nastal
rozstřel. O devět let starší Kořínek
své kolo naopak na pětiparu korunoval druhým eaglem.
V odvetě za Czech PGA Tour 2020
na Hluboké, kde vyhrál Kořínek
v šestijamkovém play-off právě nad
Brunem, byl už úspěšnější Francouz
a z dotace dotace půl milionu korun
si ukrojil 150 000.
„Vymáčkl jsem ze sebe maximum.
Bylo to výjimečné a hrál jsem mimořádně dobře,“ řekl nadšený bývalý
fotbalový brankář prvoligového Zlína, byť prohrál na třetí dodatečné
jamce, kde neproměnil relativně
krátký putt.
Ve druhém kole měl Kořínek dokonce čtyřputt na třetí jamce a o den
později na stejném místě našel zatažený míč až dvacet vteřin po limitu
a musel si připsat trestnou ránu.
Brun zase zahájil druhé kolo drajvem
až na asfaltovou cestu u odpaliště

Julien Brun
Foto: Zdeněk Sluka

šesté jamky, ale přesto dokázal po
dropu zachránit par!
Aktéři rozstřelu zahráli za 72 jamek 23 pod par, jen o ránu víc než
loňský rekord Filipa Mrůzka. Ten
skončil třetí s odstupem osmi úderů,
když se v úvodu turnaje musel obejít bez vlastních holí, ztracených při
cestě z Dublinu.
„S náhradními holemi to prostě

Ráno se mi už vstává hůř
mladých. Hráči v jiných zemích, často
horší než Češi, jsou mentálně vedení k tomu, že jsou nejlepší a že budou vyhrávat. Ale u nás? Znám to už
z fotbalu, kde nám bylo vštěpováno
– hlavně nic nevymýšlet a nepokazit.
To je špatně. Cizinci můžou vyhrávat
hlavou a sebevědomím.

Aleš Kořínek
Foto: Zdeněk Sluka

V sezoně se najde jen pár víkendů, kdy Aleš Kořínek nehraje turnaj. Ne že by nechtěl,
spíše žádný zrovna není. Nejen proto se železný muž profesionálního golfu stal letos
i trenérem a ve volných chvílích učí klienty.
Antonín Ebr
Po šedesáti úderech ve finále Czech
Open se nabízí kacířská otázka: Šlo
zahrát 59?
Asi bych jeden úder našel. Ztratil
jsem na pětiparové sedmičce, kde
jsem po eaglu a dvou birdie zachraňoval par, jelikož jsem přetočil drajv
až do vody. Po dohrání jamky jsem to
neřešil, ale později jsem si uvědomil,
že stačilo birdie a play-off nemuselo být. Na druhou stranu mi tam ale
zase pár ran spadlo. Každopádně to
je moje nejnižší skóre v kariéře.
Věděl jste, že díky eaglu na poslední jamce máte šanci na play-off?
Ne. Dohrál jsem a všichni říkali, že
je to vyrovnané. Nic jsem nevnímal,
snažil se odpočinout a čekal, jak to
dopadne. Šel jsem na kafe. Žádný
driving, žádný putting. Bylo teplo
a tělo tak rychle nevychladne. Ner-

vózní jsem nebyl, díky fotbalu jsem
byl zvyklý hrát před dvaceti tisíci diváky. Během kola jsem si pouze říkal,
že musím udržet koncentraci. Hřiště
mi hodně pomohlo, dalo hodně ran
a vzalo si to na poslední jamce play
off. To je golf.
S Julienem Brunem to nyní máte
v play-off nerozhodně, že?
Před dvěma lety jsem ho porazil na
Hluboké dokonce stejně dlouhým
puttem, jakým teď on mě. Akorát
v Berouně to bylo o víc peněz, a tedy
dražší. Putt na osmnáctce do birdie
v play-off byl nejjednodušší za celý
den. Ale nedal jsem. Ráno jsem říkal Michalu Pospíšilovi, že zkusíme
frantíka potrápit. Víc jsem pro to
udělat nemohl. Julien si ale vyhrát
zasloužil. Byl nejlepší.
Málem jste porazil vycházející
hvězdu evropské tour. Co chybělo?
S Julienem často trénujeme, takže
vím, že šviháme stejně. Schází mi
zkušenosti z velkých turnajů. Pokud
hrajete důležité akce jen jednou za
čas, tak není, kde je posbírat. Musíte
si to srovnat v hlavě a hrát svůj golf.
Jinak nemůžete uspět.
Českým hráčům možná schází také
větší sebevědomí?
Začíná to už výchovou a tréninkem

Týden před turnajem jsme vás viděli v Kácově, tady v Berouně jste byl
každé ráno první na drivingu a po
kole šel ještě puttovat. Pořád máte
motivaci?
Makám, golf mě stále baví. Trénovat
i hrát turnaje. Tato sezona je zvláštní,
protože nehraji špatný golf, ale zatím se mi nesešla kola. Dnes to byl
bonus.
Kolik jste letos odehrál turnajů?
Fakt nevím, ale podle toho, jak se
ráno cítím, tak asi dost. Hraji i tři čtyři
do měsíce a už mi říkali, že bych měl
přemýšlet nad kalendářem a vybírat
si, protože nejsem nejmladší. Cítím
se ale dobře a zatím to zvládám.
Máte spočítáno, kolik najedete kilometrů za golfem?
Nemám, ale zjistíme to jednoduše
podle nového auta. Mám ho necelé
tři měsíce a na tachometru je už třiadvacet tisíc kilometrů.
Jste na golfu prakticky denně. Netrpí tím soukromý život?
Jak kdy, no. Přítelkyně je hodně chápavá a zvyklá i z fotbalu. Snažím se
být doma co nejvíc, v sezoně je to
hodně těžké, ale zvládáme to.
Stal se z vás od letoška teaching
pro. Je to kvůli nedostatku financí?
Ano. Všechno celou dobu táhnu sám,
nemám sponzora, jen partnera na
vybavení a oblečení. Rozhodl jsem
se vydělat si nějaké peníze bokem,
když mám volno. Začal jsem studovat, zároveň trénuju na Císařské louce v Praze a pracuji i pro Panoramu
Kácov. Chci se naučit trénovat lidi,
aby se mnou byli spokojení. Třeba na
Czech Open jsem dohrál druhé kolo
a jel hned dávat lekce. Sportovní golf
ale chci hrát ještě několik let.“

není ono,“ řekl Mrůzek, pochválil stav
hřiště, ale kroutil hlavou nad některými pin pozicemi. „Třeba na osmnáctce
to byl úplný nesmysl. Jamka navrtaná
na šikmé ploše a tyč nakřivo.“
„Jsme nadšeni, že jsme si konečně mohli turnaj udělat sami,“ řekl
v závěrečné řeči Vojtěch Matějček,
prezident Royal Beroun Golf Clubu,
když předával trofej vítězi.
AE

Postřehy
z Berouna
Kvůli odhlášení spoluhráče musel
hrající sekretář PGAC Lukáš Tintěra
do finále na hřiště sám. Ředitel turnaje Michal Tůma mu jako zapisovatelku určil místní členku Julii Knoblochovou. S ní Tintěra prolétl hřištěm
za 2 hodiny a 35 minut.
Cyril Suk, syn českého tenisty,
reprezentující nově USA, překvapil
pořadatele. „Ptal se, zda ho na hřiště
pustíme v kovových spikách. Většina
hřišť světa to ale neakceptuje, a ani
my nejsme výjimkou,“ prozradil berounský manažer Lukáš Princ.
Berounský amatér Martin Grubner (hcp 4,2) zaznamenal 96 ran se
dvěma devítkami a jednou osmičkou. Deset úderů na jedné jamce?
I to se stalo. Slovinec Uhr Božič na
druhé jamce a Jiří Vik z Kunětické
hory na patnáctce.
Avizovaný supertalent Louis
Klein nakonec nehrál. Údajně by
Czech Open a následovné Czech
Masters nezvládl. Pozici top amatéra obhájil Matěj Bača, který skončil
šestý. Ještě do třetího kola vstupoval
jako nejlepší David Tomi (67-69), ale
pak se propadl na desáté místo. „Se
svou hrou jsem hodně bojoval. Asi to
na mě malinko dolehlo, že jsem v pozici nejlepšího amatéra. Snažil jsem
se si to nepřipustit, ale nepovedlo
se,“ přiznal Tomi po kolech 73-70. AE

Jak se hraje 60
1. (-1) driver, 9-železo, putt z 8 m

10. (-7) driver, W 60°, 2x putt

2. (-2) driver, 5-železo, W 60°,
W 54° z 10 m

11. (-8) 8-železo, putt

3. (-3) driver, W 60° (bunker), putt
4. (-4) 7-železo, putt
5. (-6) 3-železo, 4-železo,
W 60° z 30 m

12. (-8) 5-železo, W 50°, 2x putt
13. (-8) 5-železo, PW, 2x putt
14. (-9) driver, W 60°, putt 10 m
15. (-9) driver, 5-železo, W 60°, 2x putt

6. (-6) 8-železo, 2x putt

16. (-10) driver, W 60°, putt

7. (-6) driver, trestná, 6-železo,
2x putt

17. (-10) 9-železo, 2x putt

8. (-6) 7-železo, W 60°, putt
9. (-7) driver, 2x putt

18. (-12) driver, 8-železo, putt
Aleš Kořínek 60 ran (-12),
Royal Beroun GC, 14. srpna 2022
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Druhé mistrovské tituly top amatérů
Nejcennější domácí tituly mezi
amatéry, tedy punc mezinárodních mistrů dospělých ve
hře na rány, letos opět připadly největším mladým talentům.
Čeněk Lorenc
Sedmnáctiletá Denisa Vodičková
pokračovala na Kaskádě v neuvěřitelně stabilních výsledcích, které
jí po turnaji vynesly handicap +7,2,
jaký dosud v Česku nikdo neměl.
Mezi ženami zvítězila s minus 10
(71-69-69-69), když na poslední
jamce stvrdila svůj druhý titul birdie, zatímco druhá Patricie Macková
ztratila trojputtem na sedmnáctce
a skončila s odstupem dvou ran.
Obvykle sama hrající Vodičková
měla na finále caddieho, ale jen na
čtyři jamky… „Kamarád, který mi kedil
předtím, dorazil na startovní čas z minulého kola v domnění, že se začíná
každý den stejně,“ krčila rameny vítězka, kterou trénuje jedna z největších golfových hlav Jiří Kromichal.
Vodičková vyhrála šampionát poprvé už před dvěma lety na Karlštejně, kde za sebou nechala tuhou konkurenci. Druhou Janu Melichovou,

Denisa Vodičková a Filip Jakubčík
Foto: Zdeněk Sluka

letošní šampionku Ladies European
Tour z Berouna, třetí Kristýnu Frýdlovou, která tam zahrála rekord hřiště

63 (-9) a čtvrtou Francouzku Pauline Roussin. Ta pak loni zvítězila při
debutu na LET ve Švédsku s rekor-

dem 60 ran a nyní v srpnu se dělila
o druhé místo na turnaji LET Aramco
ve Španělsku. Navíc její tým s Janou

Vinoř patří k Zbraslavi

Stalo se
Jiří Zuska (76-75) nepostoupil z kvalifikace na rány do jamkové části na
US Amateur, prvního Čecha v historii
soutěže dělilo pět ran.
Václav Švub (72-71) z GC Svratka
obsadil dělené třetí místo na Scottish Boys U14 Open Championship.
Pohár klubů pro hráče do 16 let
v Telči vyhrálo smíšené družstvo GC
Brno před Mstěticemi a Albatrossem.
V extralize družstev na Panoramě Kácov obhájili tituly muži GC
Brno a ženy Beskydského GK. Sestupují muži GC Olomouc a G&CC
Svobodné Hamry, naopak postupují Karlovy Vary a Park GC Ostrava.
U žen z extraligy sestupují Hodkovičky a Radíkov, do extraligy jdou Mstětice a Park GC Ostrava.
GN

Melichovou skončil druhý za čtveřicí, kterou s Terezou Meleckou vedla
Jessica Korda.
Když k profesionálkám přestupovala Slovinka Pia Babnik, již dvojnásobná vítězka Ladies European Tour,
o rok starší než Vodičková, měla handicap +7. Amatérský golf začíná být
slečně z Nového Města na Moravě
malý. Ještě jí zbývají dva roky gymnázia, ale už teď se o ni perou prestižní americké univerzity. Včetně té,
na níž byl Tiger Woods.
Synonymem stability je také
osmnáctiletý Filip Jakubčík, který
suverénně obhájil loňský titul z Kunětické hory. V červnu byl nejprve
nejlepším Čechem při profesionální Challenge Tour na Kaskádě (31.
místo). V srpnu tam zvítězil mezi
amatéry o sedm ran, s 15 pod par
(70-65-68-70). V pořadí druhý Čech,
Stanislav Nestrašil, měl na šestém
místě odstup 11 úderů.
Jakubčíka, který se stal už při studích na americké střední škole hvězdou turnajů tamní AJGA, nyní čeká
vstup na University of Arizona. I kvůli
tomu nehrál Czech Masters, kam by
jinak bezpochyby patřil. „Univerzita je priorita, dám tomu všechno
a uvidíme, kam se dostanu,“ říká bezpochyby největší mužská naděje.

D

HOKEJISTÉ NA KARLŠTEJNĚ. Hvězdy NHL se sešly při nadačním turnaji Martina Dejdara. Stejně
jako na ledě i na trávě zářili David Pastrňák a Tomáš Hertl. 		
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 !

vě hřiště v Praze jsou nyní
součástí jednoho klubu.
Prague City Golf, vlastnící mistrovskou osmnáctku na Zbraslavi, převzal pod svou značku také
Vinoř. Tam zachraňuje léta nedostavěný areál, rovněž s osmnácti, respektive 27 jamkami.
Zbraslav a Vinoř dohromady,
to bude 51 jamek na více než
181 hektarech. Dvě mistrovská
osmnáctijamková hřiště, jedno
devítijamkové pro rychlejší hru
na Vinoři a další šestijamkové pro veřejnost na Zbraslavi.
K tomu dvě tréninkové akademie a dva driving range.
„Chceme vybudovat lídra
golfových aktivit nejen v Praze,“ řekl Tomáš Raška, majoritní
vlastník investiční skupiny Natland, která stojí za Prague City
Golf.
V metropoli tak vzniká největší tréninkový a sportovní
areál pro golf. Vedle revitalizace a dokončování Vinoře vstupují značné investice i na Zbraslav. Vylepšuje se a rozšiřuje
hřiště i jeho zázemí a tréninkové prostory, budují se nové
jamky, vyrůstá nová klubovna
a sportovní prostředí pro golfisty i místní.
Ve druhé polovině roku
2023 bude pod značkou Pra-

gue City Golf otevřeno nové
zbraslavské šestijamkové hřiště. Na něm si bude moci zahrát
kdokoli, tedy i ti, kteří nemají
s golfem žádnou zkušenost.
„V Praze se šestijamkové
hřiště vůbec nevyskytuje. I proto je považujeme za zásadně
důležité pro získávání nových
hráčů a talentů,“ řekl Vratislav
Janda, prezident České golfové
federace.
„Know-how ze Zbraslavi
chceme využít ve Vinoři, jejíž
design vychází z tradic anglických parkových hřišť. Vinoř je
oproti Zbraslavi techničtější, se
střední délkou jamek a malými
greeny,“ dodal Jan Štaidl, nový
ředitel Prague City Golf.
Záměry na Zbraslavi přesahují golf. Ideou je začlenit do
okolí možnosti trávení volného
času s využitím vody, herními
a sportovními aktivitami, poznávacími a naučnými stezkami, beachvolejbalem, jógou či
drahami pro inline a cyklistiku.
Vše je zatím ve fázi studií.
„Rádi bychom nabídli jak
golfistům, tak nehrající veřejnosti rovněž služby naší gastronomie,“ dodává Jan Štaidl s tím,
že spolupracovníkem v této oblasti pro všechny provozy PCG
se stala Gourmet Pauza.
PC

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

18ti jamkové hřiště nedaleko Prahy
www.golfmstetice.cz

Vinoř se blíží dokončení
Foto: Prague City Golf

5

Kde si zahrát, bydlet, bavit se a odpočívat
1

3

FALKENSTEINER SPA RESORT

Odpočiňte si ve Falkensteiner Spa Resortu
v Mariánských Lázních, patřícím do kategorie Premium Collection, kde na vás dýchne
vznešená historie 19. století. Jedinečný
komplex disponuje dokonalým wellness
s pěti celoročně vyhřívanými bazény včetně venkovního, dále bazénem se slanou
vodou, saunovou a relaxační zónou. Ochutnáte vynikající moderní kuchyni, která
kombinuje českou stopu s inspirací z celého světa. Stejně tak terapie spojují klasické
a inovativní programy celostní medicíny,
sestavené podle úvodní diagnostiky na
míru každému hostu. V léčbě hrají prim minerální prameny, přírodní rašelina a oxid
uhličitý. Terapie se zaměřují i na prevenci stresu a vyhoření nebo detox. Unikátní
lesní terapie shinrin-yoku vychází z japonských tradic a nabízí se také speciální postcovidový program s dechovými terapiemi.
V průběhu sedmidenního pobytu na vás
čeká 24 procedur zaměřených nejen na dýchací cesty a celkovou rekonvalescenci, ale
i na posílení imunity a obnovení duševní
rovnováhy.

3b3a
41

Partner rubriky

DVAKRÁT O ZÁJEZD

2

Série sedmi otevřených turnajů o hlavní
cenu, zájezd pro dvě osoby do Dubaje (CK
Blue Flamingo) i s letenkami (Emirates) pokračuje dvěma spojenými turnaji v západních Čechách. Nejprve se hraje ve středu
14. září v Karlových Varech – Olšových
Vratech. Po vyhlášení výsledků se účastníci tour ubytují v Cihelnách, kde je ve čtvrtek 15. září čeká druhý turnaj. Ve vložených
soutěžích jde o vouchery od Fancy Diamonds a na každém turnaji také o zapůjčení vozu na víkend. Přihlášky, propozice
a další informace na ww.slgolftour.cz

CUPRA FORMENTOR
POZNEJTE JINÝ SMĚR.

4

PRO GOLF TOUR

Poslední turnaj zahraniční profesionální série v sezoně Pro Golf Tour se hraje od 26. do 28. srpna
v Kynžvartu o prize-money 30 000 eur. Diváci mají vstup zdarma a mohou se těšit na širší domácí špičku
profesionálů (mimo jiné Aleš Kořínek, Jan Caforek, Štěpán Daněk, Michal Pospíšil) a mladé talenty ze
zahraničí. Po druhém kole následuje cut pro čtyřicet nejlepších. Turnaj ALTEPRO Trophy by CzechOne
pořádá společnost Česká 1 spolu s německou PGA.

2 PRO-AM
Czech PRO-AM Teaching
Tour je sportovně-společenská série pro profesionální
hráče golfu, jejichž hlavní
náplní činnosti je výuka,
a pro výkonnostní amatérské
hráče. Letošní pátý turnaj série se koná v pondělí 5. září
v Royal Golf Clubu Beroun,
kde už úspěšně proběhlo
květnové dvoudenní mistrovství. Postupným startem
se začíná od 9 hodin ze dvou
tee najednou. Přihlášky dvojic nebo jednotlivců na webu
www.czechproam.cz

AK

39 CE
90
,-

DVOUDENNÍ GOLFOVÝ POBYT
PÁ,SO,NE, SVÁTKY

Pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji

Vydává: GN media s.r.o,

• Grafika: Renata Nováková
• Korektura: Jarmila Strnadová
• Případné náměty, reakce a názory
nám můžete zaslat na adresu
info@golfovenoviny.cz

VÁŠ PGA TRENÉR V JIHOČESKÉM KRAJI
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Husinecká 10, 130 00 Praha 3
IČO: 08894612, ev. č.: MK ČR E 23881
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Jiří Filip
telefon: +420 601 526 682
e-mail: jirka@golfkestrany.cz
působiště: Kestřany Golf & Country Club
web: www.golfkestrany.cz
cena lekce: 650 Kč / nečlen, 500 Kč/člen,
490 Kč – Golf na zkoušku (pro začátečníky),
3denní kurzy pro začátečníky včetně golfové
způsobilosti – 4 990 Kč
Golfové motto:

„Slušnost, poctivost a pokora.”
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Devítka v Janově zachráněna
Devastující požár, který na
přelomu prázdnin zasáhl České Švýcarsko, se přiblížil na
dosah devítijamkového přírodního hřiště v Janově. Areál byl jako zázrakem ušetřen
a nyní prosí hráče, aby ho navštívili a pomohli tak v obtížné situaci.

Přijeďte si zahrát
Čtvrtý den katastrofy Janov hlásil, že
dým z požáru nedaleko hřiště nebezpečně ztmavl. „Létá nám nad hřištěm
jeden vrtulník a letadlo za druhým,
asi tak po minutě. Nestíhají to hasit
a sotva doletí nad jedno místo, začne
to hořet na dalších dvou,“ popisoval
Kršík dramatické chvíle.
Vše nakonec dobře dopadlo. Požár byl však uhašen až v polovině
srpna po dvaceti dnech tvrdých bojů
s plameny.
Starostka Janova Ladislava Kotková prosí, ať se lidé nebojí a přijedou do obce, protože… „Celá oblast
žije jen z turistického ruchu, a i když
to nyní nebude tak krásné jako dřív,
bude zajímavé sledovat, jak se příroda s katastrofou vypořádává,“ napsala starostka.
Hřiště jako zázrakem zůstalo nedotčeno. Zveme na ně golfisty a golfistky. Přijeďte si k nám zahrát,“ přidává se manažer janovského klubu
Jan Kršík.

Antonín Ebr
Sto padesát metrů. To je pro rekreačního hráče zhruba tak šestka železo.
Ale také to byla vzdálenost, která
dělila Janov od katastrofálních plamenů jednoho z největších požárů
české historie.
Koncem července se nezvladatelný oheň přiblížil až těsně k areálu
Klubu hráčů golfu České Švýcarsko,
který funguje již devatenáct let.
„Požár se zastavil jen sto padesát metrů od fairwaye druhé jamky.
Zdá se, že při nás dosud stáli, a doufejme, že nadále budou stát golfoví
bozi, když se oheň našemu hřišti
i vesnici Janov vyhnul,“ napsal nám
na náš dotaz ohledně situace manažer klubu Jan Kršík třetí den po vzniku obřího požáru.
Hřiště ochranou
Vedení klubu nestálo se založenýma rukama a provedlo několik protiopatření.
„V součinnosti a na radu hasičů
jsme vysekali a odvezli přerostlou
suchou trávu podél hranice hřiště

Areál byl jako zázrakem ušetřen

Takto to vypadalo u druhé jamky v úterý 26. července

Foto: GKHČŠ, ceskesvycarsko.cz, regiontourist.cz

směrem do národního parku. Vytvořili jsme tím pětimetrový pruh, který
mohl oheň pozastavit,“ vzpomíná
manažer na dny plné strachu a nejistoty.
Při zmíněném opatření byla klubu nápomocna i obec Janov, která
poskytla dvě lidské síly a umožnila

vyvážet posekaný materiál na obecní bio skládku.
„Navíc jsme každý den i noc prolévali vodou fairwaye po stranách hřiště, odkud mohl živel přijít, aby neměl
takzvaně co žrát. Také obec si uvědomila, že ji právě naše hřiště vlastně chrání a že upravený pozemek je

Poprvé za osm ročníků European – DP World Tour na Albatrossu se
diváctvu neprodávalo „prémiové pivo českého golfu“, tedy Pilsner
Urquell. „Skončila smlouva,“ prozradil zdroj, který si nepřál být jmenován. Plzeň se dala koupit pouze v klubové restauraci (0,4 dcl za 65 korun), nebo se čepovala pro vyvolené ve VIP. Diváci měli jen Gambrinus
11°: půllitr v plastovém kelímku za 50 korun.			
AE

Glosář aneb Co se (ne)stalo

VINNÉ TURNAJE. O pohár vinařství
Dobrá vinice, Turnaj Vinné sklepy
Lechovice, Vinařská túra nebo akce
Znovín Znojmo. Takové akce pořádá

znormovaná veřejná devítka Královská vinice Těšetice.
Neexistuje týden, aby tu neproběhl
turnaj, který pořádá nebo zaštiťuje
vinařství. Následuje řízená degustace nebo ochutnávka vína. Lze
chtít víc?
ČÁPI NA HŘIŠTI. Dvě desítky čápů
bílých si opět pronajaly na letní dny
fairwaye v Mladé Boleslavi. Podle
ornitologů je tam znovu nejspíš přilákala vůně čerstvě posekané trávy
a dostatek potravy.
Odpůrci golfových hřišť ztratili jeden s největších argumentů, který
hovoří o „mrtvé krajině plné pesticidů, bez flóry a fauny“. Čápům se
v Mladé Boleslavi prý nejvíc zamlouvají myši a žáby u vodních
překážek. Co na to Zelení?
AE

www.golfarts.cz

Největší golfový obchod
a eshop v ČR

vždy lepší než takzvaná pravá příroda
ponechaná ladem,“ dodává Kršík.
Manažer správně předpovídal, že
hasiči a záchranné složky by mohli
mít směrem od Hřenska navrch a dostat oheň pod kontrolu. „Doufejme,
a děkujeme, že jste s námi,“ napsal
nám plný naděje.

Golf na severu
Devítka Janov (par 35, délka
2226 metrů ze žlutých odpališť) je přírodním typem hřiště
s mimořádnou scenerií okolních
pískovcových stěn. Areál hraničí s národním parkem České
Švýcarsko. Hřiště bylo otevřeno
v roce 2003 a leží v nadmořské
výšce 320 metrů. Celodenní
green fee stojí 600 korun.

Zadarmo či za peníze?

V zámku a podzámčí

POSLEDNÍ ODPAL MISTRA. Ve věku
87 let zemřel člen Síně slávy českého
golfu Pavel Hepnar. S hrou se poprvé
setkal v 70. letech v Mongolsku, kde
pracoval jako geolog. V roce 1999
se stal profesionálním trenérem
a působil i v pražské Hostivaři, kde
se v březnu rozloučil s aktivní kariérou a převzal čestné členství.
Byl to mimo jiné zakladatel jihočeského golfu, neboť díky němu mnozí
objevili kouzlo hřišť Bechyně a Větřní. Vyprávěl, že se ke golfu dostal
náhodou, když jel jako tenisový
trenér se svěřenkyní do Šilheřovic
a tam mu dali do ruky hole.

Hřiště bylo otevřeno v roce 2003

P

oměr 2:1 v cutu na Czech Masters ve prospěch českých amatérů vůči profesionálům znovu otevřel věčnou otázku. Kdo je lepší?
„Máme silný ročník a je pravda, že
se s profesionály můžeme měřit. Do
budoucna by to pro český golf mohlo být dobré,“ řekl David Tomi. „Už
na Czech Open v Berouně se zdálo,
že amatérská špička hraje lepší golf
než většina profesionálů,“ nechal se
slyšet Matěj Bača.

„Sám jsem si na cut musel počkat,
takže vím, jak je to složité. Ne každý
si poradí s tlakem. Ale když na vás řve
dvacet tisíc ožralých fanoušků Baníku
Ostrava, tak vás plný green nerozhází,“ vysvětloval Kořínek, bývalý prvoligový brankář fotbalového Zlína.
Jeho poslední tři jamky turnaje (birdie – triple bogey – birdie)
symbolizovaly golf plný zázračných
úderů i zbytečných chyb. Zatímco
na tříparové šestnáctce zahrál té-

měř dokonale na 3,5 metru od tyče,
na další jamce přistál odpal vedle
stromku. „Nebýt forecaddieho, tak
jsme míč v husté trávě ani nenašli,“
prozradil Kořínek, který po dropu ale
ani čtvrtou ranou netrefil green.
A osmnáctka? Po nepovedeném
drajvu skončil málem ve vodě vlevo
a krátká druhá rána přistála pár milimetrů za vodou u greenu. Ze „šesti
stébel trávy“, jak řekl, a z krkolomné
pozice ale dal zázračný chip-in. AE

Exkluzivní kolekce Crystalex by Mucha
K

ombinace luxusního pojetí, vytříbeného vkusu a fascinujícího
umění. V takovém duchu se nese
nová kolekce novoborské značky
Crystalex, která spojila půvab křišťálového skla a jeho elegantní tvary
s dílem secesního umělce Alfonse
Muchy. Zrodily se úchvatné skleničky,
které si zamilujete na první pohled.

šampaňské. Exkluzivní licencovaná
řada je obdařena rukopisem Alfonse
Muchy a představuje eleganci secese – ladného a působivého stylu,
který v Muchovi našel jednoho ze
svých největších umělců. Kolekce
vychází z autentické klasiky, již obohacuje o novodobý vzhled a současné designové zpracování.

Autentická klasika

Dvě svěží verze

Dlouhá tradice českého umění byla
oživena v nové kolekci skleniček na

Kolekce nabízí dvě varianty skleniček. Sada Coupe vyniká kombinací

pravého zlata s kontrastní černou, bílou a růžovou barvou v matné úpravě. Champagne flute potěší úzkými
flétnami, decentně dekorovanými
přírodními výjevy. Obě varianty nesou umělecký styl a také Muchův
podpis, vytvořený pomocí diarytu
a sítotisku. Promyšlený vzhled sklenic jitří emoce a zpřítomňuje tvůrčí
energii umělce, jehož dílo již více
než století uchvacuje milovníky
nadčasového umění. Každou sadu
zakoupíte v dárkovém balení spolu
se vzkazovou kartičkou.
PR

Golfová dovolená
na jihu Rakouska

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

GOLFOVÁ
DOVOLENÁ
VČETNĚ GREEN
FEE OD € 289
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Zavřete oči a problém zmizí
Můj pohled
Antonín Ebr

N

epostavit se podvodu, zlu
a falši znamená všemu špatnému pomáhat. Přivírání očí před
vážnými problémy není golf ušetřen. Kam s tím dojdeme?
Případ č. 1. Při federačním turnaji rozlámal reamaterizovaný hráč
zkraje kola vzteky driver, sprostě
a hlasitě nadával a posléze s další
invektivou (možná vůči hřišti nebo
celému světu) odešel ze hry. Zpráva
se rozkřikla, ale oficiálně se jakoby
nic nestalo. Problém s chováním
přitom dotyčný neměl poprvé.
Požádali jsme o vyjádření Českou golfovou federaci. „Slyším
o tom poprvé. Kontaktoval jsem
ředitele turnaje, a ani on mnoho
informací nemá. Když hráč opustil
hřiště, bylo to bez přítomnosti rozhodčího. Následovně zřejmě odjel.
Rozhodčí, když zaregistrovali pouze dvoučlenný flight, se dotazovali
zbylých hráčů. Hráč údajně nebyl
spokojen se svou hrou a rozhodl se
skončit. Kolegové nekomentovali
žádné vulgární chování ani jiné prohřešky proti etiketě,“ odpověděl
generální sekretář Aleš Libecajt.

Případ č. 2. Nejvýznamnější akce
paragolfistů se změnila v ostudu.
Při Czech Disabled Golf Masters na
Černém Mostě jeden z nejznámějších reprezentantů podváděl, když
v domnění, že ztratil míč, vyhodil
z kapsy do hry druhý. Původní míč
se však přikutálel ke kapitánce nizozemské reprezentace, a ta se
ozvala.

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Co na to prezident asociace hendikepovaných Miroslav Lidinský?
„Ano, (hráč) byl diskvalifikovaný

kvůli hře nesprávným míčkem,“ odpověděl s tím, že další podrobnosti nechá bez komentáře a zároveň
prosí o neventilování neprokázaných verzí. Tu svou nám však bohužel nehodlal prozradit.
Příběhy o golfových podvodech
a nesportovním chování se stejně
jako špatné zprávy šíří velmi rychle. Jistě je vnímají také mladí. Jak
jim vysvětlit, že mají být lepší? Jak
je inspirovat ke golfu, kde pro tyto
excesy nesmí být místo?
A dál… Během finále extraligy
družstev vstoupili do jednoho zápasu drsní rodiče mladých hráčů,
aby předali smrtící instrukce. Hráčky si najednou nevěnovaly ani krátké putty a nesmyslně šikanovaly
soupeřky za cokoli.
Atmosféra ve flightech musela
být toxická. Nikdo však nic neřešil
a problém tak sám „zmizel“.
Na jiném turnaji se děti tak ploužily, až rozhodčí požádal jejich rodiče coby kedíky o zrychlení tempa.
Se zlou se však potázal. Rodiče se
na něj obořili, a dokonce mu sprostě nadávali, že dětem prý ničí turnaj. Opět beztrestně.
Co si děti z obou turnajů odnesly? Jak se budou chovat příště?
Čeho se od nich dočkáme, až budou
hrát samy za sebe? Tohle nejsou
dobré vklady do golfu.

Jaký máš handicap?

Když jde o nejvíc
Forecaddie
Čeněk Lorenc

P

ostavte vedle sebe dvě golfové
akce. Jednu, na které se hraje
o pěkné prize money, téměř dva
miliony eur, a druhou, která ovšem
profesionálům rozdává víc než desetkrát tolik. Co bude divácky napínavější a sportovně hodnotnější?
Porovnávat evropský turnaj na Albatrossu s velikášskou sérií LIV Golf
se může zdát pošetilé, ale síla golfu
nevězí jen v penězích a opravdu ne
všechno se za ně dá koupit. Kromě
mnoha jiných nehmotných hodnot
jsou to snaha, prestiž a drama.
Sledoval jsem všechny dosavadní turnaje LIV Golf, rebelského
podniku Saúdské Arábie, která přeplatila z PGA Tour a DP World Tour
každého, kdo si řekl. Šlo však o profesní zvědavost a nikoli o atributy
sportu. Těch tam totiž moc není.

Bude cut minus 1, nebo minus 2,
a kdo z Čechů jím projde? Vyhraje
svůj první evropský turnaj rekordman hřiště Gavin Green? Nebo to
bude Tapio Pulkkanen či někdo jiný?
Nastane play off? Na Albatrossu, tak
jako na každém jiném soutěžním
turnaji, se psaly desítky příběhů, po
kterých fanoušek sportu prahne.
Birdie putt Maximiliana Kieffera
na předposlední jamce, který nakonec znamenal vítězství o jednu ránu
a první Němcův titul. Rána do vody,
zopakovaná z loňska na závěr Finem
v kloboučku. Minutý putt Malajsijce
na osmnáctce, a tedy konec nadějí
na rozstřel. Emoce prýštily, peněz
netřeba.
Ačkoli hrál, jistě zaplacen slušným startovným, jeden z rebelů Ian
Poulter, na Albatrossu nešlo o exhibici rozmazlených hvězd, které mají
své jisté bez cutu, s garancí statisíce
dolarů za poslední místo a s multimilionovými kontrakty. Tady šlo
o něco. O hodně. Vlastně o nejvíc.
O podstatu golfu i sportu.

Ian Poulter na Albatrossu
Foto: Zdeněk Sluka

