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Úspěšná sezona: Pořád je co slavit!

VÍTĚZNÝ TÝM DÍVEK GC Brno do 18 let na mistrovství republiky v Bechyni: zleva kapitánka Lucie Hinnerová, Barbora Bujáková, Tereza Zavřelová, Sofie Hlinomazová a Tereza Schwarzová
Foto: Zdeněk Sluka
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Čtyřnásobná vítězka LET Access Series Sára Kousková: zleva Konopiště červen 2021, Málaga červenec 2022, Jönköping a Lavaux září 2022
Foto: Zdeněk Sluka a LETAS (3x)

Hattrick titulů pojistil Kouskové postup mezi elitu
Profesionálka vyhrála třetí turnaj LET Access Series ještě před koncem léta
Když v červnu přestoupila
k profesionálkám, čekal ji ve
druhé evropské sérii sprint
na délku maratonu. V dávno
rozehrané sezoně začala Sára
Kousková (23) stíhat peloton
LETAS. Za pouhé tři a půl měsíce ho předběhla. V polovině září vyhrála už třetí turnaj
a tím si pojistila postup na Ladies European Tour 2023.
Čeněk Lorenc
Už si děláte plány na sezonu 2023
mezi evropskou elitou?
Zatím ne, ještě ani není kalendář
turnajů. Mám teď hlavně výhodu
mnohem jistější pozice na LETAS
a uvidím, co a kde ještě stihnu odehrát. A ž vyjdou tyto noviny, budu už
na dalším turnaji v Anglii. Snažím se
hlavně získat pozvánky na podzimní turnaje Ladies European Tour. Pokud by nevyšly, dohraju LETAS ještě na dvou turnajích ve Španělsku
a pak se budu připravovat na další
sezonu.
Jste druhá v celkovém pořadí LETAS. Vedoucí Němka Chiara Noja
prohlásila, že už letos hrát nebude. Nemáte za cíl vyhrát evropský
žebříček?
Nevím, jaké má Noja plány. V Anglii
nebude, ale ze Španělska se v době,
kdy spolu mluvíme, ještě neodhlásila. Byl by to příjemný bonus, vyhrát žebříček LETAS, a pojí se s tím

také ocenění Nováček roku, ale nikam se neženu.
Nemrzí vás, že na rozdíl od turnajových sérií mužů v Evropě
i v Americe se při třech vítězstvích na LETAS nepostupuje automaticky a hned výš,
tedy na Ladies European
Tour?
Spousta lidí se mě na to
ptá, ale tak to prostě je
a sezona nějak doběhne.

carsku jsem už caddieho i pohodu
měla. Vtipkovali

Jaký jste našla recept na tak
skvělý závěr sezony?
Na poslední dva turnaje jsem
odjela psychicky připravená a odpočatá. Ještě ve Västerö ve Švédsku
si unavená hlava dělala, co chtěla,
ale pak jsem si mentálně odpočinula a také nabrala sebevědomí. Cítila
jsem, že mám natrénováno.

Lze nějak vaše tři letošní
vítězství na LETAS porovnat?
Všechna byla v zemích
s názvy na Š a všude
jsem měla ve finále růžové tričko z University
of Texas. Jinak je to neporovnatelné. Španělsko mi trochu spadlo do
klína, protože jsem
před finále nevedla, a i když jsem
hrála dobře, neměla jsem tušení, jak na tom
jsem, a že můj
výsledek bude
na výhru stačit.
Ve Švédsku jsem
byla bez svého
caddieho Jakuba
Mejzlíka a trochu
jsem tam v závěru
se sebou bojovala, ale konec byl
naštěstí už klidnější. Ve Švý-

Tři vítězství v jedné sezoně na
LETAS neměly ani loňské komety ze Švédska, Maja Stark a Linn
Grant. Co tomu říkáte?
Je to hezké. Maja mi dokonce psala,
známe se z univerzity a byly jsme
v Americe v kontaktu.
Odměnila jste se něčím?
Cestou domů ze Švýcarska jsem si
v Německu koupila boty. Společenské. Sportovních mám nepočítaně. A těšila jsem se na rodinný
oběd, až to všechno probereme.
Tričko z Texasu vám jistě přináší štěstí, ale nechtělo by to
změnu směrem ke sponzorskému oblečení?
To triko má jenom jedno logo
a hrály jsme v něm pouze
jednou na Bahamách, takže

Cesta k úspěchu? Tisíc puttů za týden!
N

a svá dvě vítězství v řadě za
sebou se Sára Kousková připravovala v domácím prostředí Prague City Golf mimo jiné jedinečnou
puttovací výzvou. Určila si proměnit
tisíc puttů za jeden týden s volným
pátkem. Neúprosný režim, ale vyplatil se!

8–9 stop, z každé 5 puttů ve čtyřech
směrech
hotovo: 430 puttů

PONDĚLÍ
80 puttů do 4 stop (z osmi míst, série
po 10)
60 puttů do 5 stop (ze šesti míst, série po 10)
10 puttů do 5 stop (uličkou z týček)
hotovo: 150 puttů z tisíce

je pořád relativně nové. Ještě nejsem s žádnou značkou spojena, ale
je čas. Oblečení mám ještě hodně,
a hlavně si chci vybrat značku, se
kterou budu sdílet i její hodnoty,
ale zajímá mě taky její ekologická
stopa. Zatím mě podporují Tipsport,
vysokoškolské sportovní centrum
Viktoria, Česká golfová federace
a bavíme se o nové dohodě s Titleistem. Sponzoři jsou v jednání a platí
u nich podobně jako u oblečení –
chci, abychom sdíleli podobné vize.
U partnerství nemohou být určující
jen finance.
Máte aspoň trochu času na něco jiného než na golf?
Ve volných chvílích se stěhuju, takže čas na nic jiného není.
Za dva roky bude olympijský turnaj
v Paříži, což je váš cíl, kterému se
díky posledním výsledkům úspěšně blížíte, ne?
Na Paříž myslím už od loňské
olympiády v Tokiu. Je to můj nejvyšší cíl a je skvělé, že o olympijský start mohu bojovat. Největší
důraz pro kvalifikaci bude ale až
na výsledky v době před olympiádou, což je ještě daleko. Je ovšem milé vidět, že na světovém
i olympijském žebříčku je naše dobrá práce znát.

Sledujte aktuality
na našem webu
www.golfovenoviny.cz

Sezona snů na LETAS
umístění

turnaj

skóre

euro

ČTVRTEK
100 puttů střídavě ze 3 a 4 stop
s větším breakem z kruhu (série po 10)
50 puttů se zavřenýma očima ze
3 stop s nulovým nebo malým breakem (z pěti míst, série po 10)
hotovo: 580 puttů

2.

Prague City Golf

-3 (76-67-70)

3 975

44.

Smorum (DEN)

+16 (74-77-75)

569

7.

Edinburgh (SCO)

-1 (70-71-74)

1 280

1.

Malaga (ESP)

-5 (74-70-67)

6 400

28.

Västeras (SWE)

+11 (77-74-76)

628

4.

Göteborg (SWE)

-3 (70-73-70)

3 000

1.

Jönköping (SWE)

-12 (65-67-66)

6 400

SOBOTA
70 puttů ve spirále mezi 3 až 9 stopami (série po 10)
70 puttů dle předchozího vzoru za
tmy (!)

1.

Lavaux (SUI)

-12 (70-67-67)

6 400

hotovo: 720 puttů

ÚTERÝ
50 puttů do 3 stop v řadě z kruhu
50 puttů do 6 stop (z pěti míst, série
po 10)
20 puttů do 7 stop (ze dvou míst, série po 10)
20 puttů do 9 stop (ze dvou míst, série po 10)
hotovo: 290 puttů
STŘEDA
140 puttů, vzdálenosti 3–4–5–6–7–

jsme, a také byly skvělé flighty.
Z výsledku jsem si hlavu nedělala,
buď to bude stačit, nebo ne. Hrála
jsem si v klidu své, nekoukala na
leaderboard. Byla tam asi nejhezčí atmosféra. Když se diváci sešli
kolem posledního greenu a začali
tleskat, zatlačovala jsem slzu.

Program na středu
Foto: Sára Kousková (Instagram)

NEDĚLE
100 puttů ze 4 stop (z deseti míst,
série po 10)
20 puttů jedním míčem z kruhu (dvě
série po 10)
100 puttů střídavě z 6 a 9 stop v kruhu (z deseti míst, série po 10)
20 puttů z 5 stop (z podložky PelzGolf)
40 puttů s jedním míčem, vzdálenosti 3–4–5–6 stop, různé směry (čtyři
série po 10)
finále: 280 puttů za den

Putting, základ úspěchu
Foto: LETAS
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Probouzení spících Růženek
Znovu nastartovat a podpořit rekreační hru žen je cílem čerstvé síly v Czech Ladies Golf Association. V poslední době spící
sdružení se začalo probouzet, aby tu v roce 2023 byly především zajímavé turnaje a na nich co nejvíc žen.
Čeněk Lorenc
Šípkovou Růženku či Růženky ale
neprobouzí princ. Je to energie,
s níž přichází midamatérka Darina
Muchová, mimo jiné ředitelka loňského GolfAdvisor.golf Czech Open
v Berouně. Nabitá letním pobytem
a hrou v Kalifornii se před nástupem
podzimu vrhla do reje organizování,
telefonátů a schůzek.
„Chceme především vytvořit sérii
hezkých a zajímavých turnajů, které
budou stát ženám za to, aby je hrály.
Dámské turnaje už tady samozřejmě

byly a jsou, ale pokud se na nich tak
jako nyní sejde deset nebo dvanáct
žen, tedy nějakých dva a půl flightu,
tak to nedává smysl,“ říká Muchová.
Pomyslnou štafetu jí předala
zakladatelka a prezidentka CLGA
Marcela Chrpová. „Budou osloveny
dosavadní členky asociace, a rovněž
chceme přilákat nové hráčky. Ženy
jistě hrají rády, ale ze soutěžního
golfu mají strach. Navíc, když už se
někam přihlásí, například s handicapem třicet, tak devadesát procent
chlapů s nimi hrát nechce,“ popisuje
situaci znalkyně prostředí.

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

První zámořský
titul Mackové
Tomu se říká nástup do nové
sezony univerzitního golfu!
Patricie Macková (21) vyhrála
hned při úvodním startu školního roku a dosáhla na svůj
první tamní titul.
Hráčka Prague City Golf Clubu, studující třetí ročník v Marylandu, zvítězila v individuálním pořadí prestižního Yale Invitational. Navíc s vyrovnaným rekordem 205 ran, 8 pod
par po třech kolech (70-68-67) a náskokem tří úderů.
„Je to skvělý pocit, konečně tady
vyhrát. Poprvé si mi povedlo dát dohromady tři vyrovnaná kola,“ řekla
Macková.
Na hřišti Yale v New Haven (stát
Connecticut, délka 5478 metrů,
par 71) předvedla amatérka útočný
golf s celkem patnácti birdie a nevídaným průměrem 3,85 rány (-5)
na čtyřparech. Nejvíc tak přispěla
k druhému místu Marylandu z patnácti týmů, když o čtyři rány vyhrál
Harvard.
„Bylo tu hodně skórovacích pří-

ležitostí, které jsem využila, ale pořád mám prostor ke zlepšení, hlavně
na greenech,“ dodala Macková.
Korunovala tak skvělé letní období, v němž skončila jako historicky
nejlepší Češka na mistrovství Evropy
– čtvrtá – a posléze byla členkou rovněž nejúspěšnějšího českého týmu,
který obsadil na mistrovství světa
deváté místo. Uprostřed prázdnin
se stala mezinárodní vicemistryní
Česka žen na rány a začátkem léta
se dělila o třinácté místo při Ladies
European Tour v Berouně. Začátkem
června byla navíc čtvrtá při turnaji
LETAS na Zbraslavi.
ČL

Představou je zhruba sedm turnajů CLGA v sezoně, pravidelně druhé nebo třetí úterý v měsíci. Jeden
by se měl spojit s červnovou celosvětovou akcí Women´s Golf Day.
Ideálem má být zaštítění každého
turnaje jedním partnerem, který se
tak při akci dokonale představí. Dalším stupněm by mělo být propojení
s charitou a také s hřišti v blízkém
zahraničí.
„Aby ženy měly motivaci, bude
se hrát nejen o vítězství v každém
turnaji, ale připravujeme také celoroční žebříček se speciálním systém
bodování, který maximálně zohlední
průběžnou výkonnost. Bude se hrát
o skvělé ceny, a také za velice přijatelné ceny,“ plánuje nová prezidentka.
Pokud se hráčka registruje do
asociace za poplatek pět set korun
na sezonu, bude mít pak levnější fee.
„Chtěla bych dosáhnout ceny turnajového fee s obědem mezi tisíci a třinácti sty korunami. Vím, že některá
hřiště mi vyjdou vstříc, ale taky některá neustoupí,“ dodává Muchová,
která rovněž jedná o podpoře s ČGF,
Národní sportovní agenturou i TeeTime.
„Asociace a turnaje mají potenciál fungovat,“ věří nová prezidentka.
Pokud se ženy hodlají k Czech Ladies
Golf Association jakkoli přidat, stačí
napsat na clga@clga.cz Registrace
do CLGA bude spuštěna na přelomu
října a listopadu. Dále při registraci
do konce roku nemusí hráčka hradit
poplatek na další sezonu.

Finále rozsekalo
P

rvní rok existence zakončila
Raiffeisenbank Czech Open Golf
Tour, společná série amatérů a profesionálů. Mezi obě kategorie se také
rozdělila celková vítězství. Brali je
profesionál Stanislav Matuš a amatérka Denisa Vodičková.
Poslední turnaj se konal na jediném ryze privátním českém hřišti. Jinak uzavřená Casa Serena na Roztěži
u Kutné Hory tak mazala rozdíly, které mohly vznikat na předchozích turnajích kvůli znalosti prostředí. Tady
nebyl ve výhodě nikdo. Nejlépe toho
využili profesionálové Aleš Kořínek
a Kateřina Vlašínová.
Kořínek navázal na předchozí
vítězství při Slovak Open na Penati
a přidal další titul do své úspěšné
sezony. Na Case Sereně ho podržel
výsledek minus 6 z prvních dvou
kol, protože ve finále za 77 ran měl
double bogey na poslední jamce
a další čtyři bogey, aniž by skóroval.

„Nebyl jsem tu pár let a hřiště mě
úplně rozsekalo,“ řekl neobvykle vítěz, za nímž jako druhý skončil další
profesionál Štěpán Daněk, a teprve
třetí byl amatér Stanislav Nestrašil.
Ještě víc než Kořínka „rozsekalo“ hřiště Stanislava Matuše, který skončil
po 83 ranách až sedmý, ale přesto
zvítězil v celoročním pořadí. V top
10 skončilo šest profesionálů a čtyři
amatéři.
Finále udolalo i dosud vedoucí
Sofii Hlinomazovou, jež zahrála na
závěr rovněž 77 úderů a skončila
třetí. O vítězce rozhodovalo play-off,
v němž se po výsledcích +4 sešly Kateřina Vlašínová a Denisa Vodičková.
Zkušenější profesionálka uspěla
hned na první jamce, a to při svém
prvním rozstřelu kariéry, když Vodičková chybovala v bunkeru. Vlašínová
byla jedinou profesionálkou, která
dohrála, jelikož druhá startující Lucie
Hinnerová finále vzdala.
GN

Denisa Vodičková s otcem Karlem na Case Sereně
Foto: Zdeněk Sluka

na které se nezapomíná...
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Foto: Zdeněk Sluka
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Na Chateau Havel metrem
Stavba linky D pražského metra, konkrétně zastávky Nádraží Krč, bude probíhat v bezprostřední blízkosti pozemků,
na kterých také stojí zařízení
Golf Clubu Chateau St. Havel.
Jak se to bude týkat golfistů?
„Má se rozšiřovat nádraží, ale golfu
se to nikterak nedotkne,“ říká manažerka klubu Ivana Peterková. „Naopak se už nyní bude rozšiřovat samotný čtyřhvězdičkový hotel a také
wellness. Pozemky vlastní rodina
Welz-Vojtů a určitě o ně nepřijde,“
dodává manažerka s tím, že nikdo
nemůže zaručit, že se zde golf bude
hrát navždy, ale v „příštích čtyřech
pěti letech zde golf zůstane zachován.“

va eagly na cestě k vítězným
66 ranám zahrál Vojtěch Dostál
v Royal Beroun Golf Clubu a stal se
prvním dvojnásobným šampionem
Czech Pro-Am Teaching Tour v letošní sezoně.
Šest ran pod par v kartě učícího
profesionála z Černého Mostu znamenalo výhru o tři údery před Vladimírem Velenským (69). „Dobré rány
a dobré putty,“ odpověděl Dostál na
otázku, jak zahrál eagly na sedmičce
a osmnáctce.
Na hřišti přitom ještě nevěděl, že
si před startem zabouchl v autě na
parkovišti klíče. „Měl jsem čistou hlavu a problém vyřešil po dohrání kola
zámečník,“ dodal spokojený vítěz.
O třetí místo se na 71 ranách dělil
Tomáš Gryc a Jiří Němeček, který měl
eagle na pětiparové patnáctce. Do
paru se dostali ještě Marek Toman
a Robert Houdek, dělící se na 72 úderech o pátou příčku. Sedmý skončil Rudolf Nechanický (73), který
v květnu vyhrál v Berouně dvoudenní mistrovství.
Kategorii Apprentice ovládl Petr
Novák se 74 ranami. Mezi amaté-

Na mistrovství světa amatérských
týmů ve Francii skončily Češky deváté a poprvé v historii se dostaly
do top 10, hrály Agáta Vahalová,
Patricie Macková a Denisa Vodičková. Mužům patřilo až 25. místo, reprezentovali Filip Jakubčík (skončil
v top 20 individuálního pořadí), Dominik Pavouček a Jiří Zuska.

Vizualizace stanice pražského metra Nádraží Krč s Chateau St. Havel
Foto: DPP (3)

„Nádraží Krč je povrchová stanice s bočními nástupišti a dvěma
vestibuly, situovaná do pásu zeleně
s vodní plochou. Vymezena je ze severu Jižní spojkou, z jihu železniční
stanicí Praha-Krč, z východu novogotickým krčským zámkem s přilehlým
golfovým hřištěm a přírodním parkem a ze západu ulicí V Podzámčí,“
uvádí se na webových stránkách

pražského Dopravního podniku.
„Myšlenku záměru podporuje i samotná existence novogotického
krčského zámku, který je se stanicí
v přímém kontaktu,“ dodává dpp.cz.
Hotel vznikl rekonstrukcí novogotického zámku na místě s historií již od
13. století. Historie zámku zahrnuje hradní tvrz, kterou dobýval i Jan
Žižka, dále řád obutých karmelitánů

a barona Schlossera, jenž přestavěl
budovu do nynější novogotické podoby.
Areál Chateau St. Havel, otevřený v roce 2007, je známý především
díky jedinému aqua driving range,
kde se míče odpalují přímo do vody,
a působení trenérek, sester Zuzany
Boučkové-Mašínové a Kateřiny Horákové-Mašínové. 		
AE, ČL

Vítěz s dvěma eagly
D

ve zkratce

ry byl nejlepší Petr Klimeš, jehož
43 stablefordových bodů výrazně
přispělo také k týmovému vítězství
ve dvojici s profesionálem Ondřejem
Špůrem.
Finálový turnaj letošního 11. ročníku Czech Pro-Am Teaching Tour se
odehraje v pondělí 3. října na domovském hřišti posledního vítěze,
tedy na Černém Mostě, kde se sezona tradičně uzavírá.
ČL

Timotej Formánek
Foto: Altepro Trophy 2022 by Extec

Brzký budíček šampiona
D

Vojtěch Dostál upostřed mezi promotéry
Czech Pro-Am Teaching Tour, Janem Juhaniakem a Jiřím Moučkou.
Foto: CPATT

Krátce po oznámení zásnub se
Seanem Davidsonem proměnila Klára Spilková svůj třetí letošní start
na Ladies European Tour na třetí
umístění v top 10. Na Lacoste Ladies
Open de France obsadila dělené
osmé místo (-7; 67-69-70), caddieho
jí dělal opět přítel.
Mistry republiky družstev mládeže do čtrnácti let se v Rožnově
pod Radhoštěm stali chlapci Park GC
Ostrava a dívky GC Brno. Finále týmů
dívek do osmnácti let v Bechyni vyhrálo GC Brno.

ělené desáté místo zbylo na
nejlepší domácí golfisty při
turnaji třetí evropské profesionální
série v Kynžvartu. Pro Golf Tour tu
vyhrál Francouz Jean Bekirian.
O závěr top 10 se dělili profesionál Jan Cafourek a amatér Timotej
Formánek (oba minus 1). Cutem po
dvou kolech pro nejlepší čtyřicítku
prošlo pět domácích, k nimž vedle
Formánka patřili také další dva amatéři, David Tomi a teprve patnáctiletý
Matěj Mňahončák. Ten po celkových
+6 skončil na 41. místě, stejně jako

Tomi. V top 15 byl na celkovém paru
profesionál Aleš Kořínek.
Bekirian zvítězil po kolech
69-67-72 a s náskokem tří ran na
ProGolf tour poprvé. Lídr prvního
dne Němec Jannik de Bruyn byl po
druhém kole diskvalifikován, jelikož
pokračoval ještě po zaznění signálu,
který znamenal konec hry. Neplatí
tak ani jeho úvodní rekord hřiště za
65 ran. „Každý den jsem musel vstávat v pět hodin a jednou dokonce ve
tři ráno kvůli dohrávce. Dobře to však
dopadlo,“ řekl vítězný Bekirian. RV

Čeští profesionálové ovládli turnaj Penati Slovak Open: zvítězil Aleš
Kořínek (-7) o ránu před Ondřejem
Lieserem a Štěpánem Daňkem.
Akademické mistrovství republiky (Panorama Kácov) vyhráli
Milan Kotrba, Gabriela Roberta Vítů
a A-tým Univerzity Karlovy Praha
(Kristýna Frýdlová, Milan Kotrba, Agáta Vahalová, Gabriela Roberta Vítů).
3x foto Zdeněk Sluka

PCG ACADEMY
POZNEJ NOVÝ SPORT, ZÁBAVU A KAMARÁDY!
Dětské golfové kurzy
Školní rok 2022/2023
Pro začátečníky a pokročilé od 4+ let
První trénink zdarma
více na WWW.PRAGUECITYGOLF.CZ

GOLF CLUB SLAPY


Staňte se
naším členem!
Neomezená hra a mnoho
výhod od 19 000 Kč

Tereza Koželuhová obsadila desáté místo na turnaji LET Access Series ve Švýcarsku, kde zvítězila Sára
Kousková, a zaznamenala tak svůj
nejlepší výsledek roku.
Lázně Bohdaneč hostily poprvé
turnaj Press Cup – Media Invitational
ČGF. Celkově již 26. ročník vyhráli
v kategoriích HCP 0–18 hokejový komentátor David Pospíšil a 18,1–54
Miloslav Benka.
Přípravná konference ČGF, která
se uskuteční 14. října v pražském
hotelu Step, mimo jiné představí tři
agenturní uchazeče o mediální služby pro federaci.		
GN
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Kde si zahrát, bydlet, bavit se a odpočívat
1

MISTROVSTVÍ

3

2

1a Krumlov s whisky
Počtvrté se koná v Českém Krumlově turnaj
Svach’s Old Well Whisky. V sobotu 1. října půjde
mimo jiné o speciální láhve malt whisky, vyráběné přímo v resortní destilérce Svach. Ještě před
turnajem je připravena degustace čtyř vzorků
whisky. Hráče čeká svačina včetně pití v altánku
u jamky 1 a 11 a po hře menu připravené šéfkuchařem a šéfdestilérem Lukášem Andrlíkem,
kde bude opět v hlavní roli whisky. Turnaj je již
vypsán na ČGF, maximální kapacita je 48 hráčů
a hráček.

Partner rubriky

STAY & PLAY

3
1b
1c

1d

1b Pohár nejen pro leváky
Již 23. ročník vrcholné přehlídky hry golfistů
hrajících na levou stranu se uskuteční v sobotu
1. října, a to již tradičně v Mladé Boleslavi. Lefthander Cup je ovšem otevřen také pro praváky,
kteří stejně jako leváci hrají v samostatné kategorii. Přijeďte a pozvěte také své kamarády na
jedinečný poměřovací turnaj.

1a

CUPRA FORMENTOR

Mladé Buky zvou

POZNEJTE JINÝ SMĚR.

Načerpejte energii Krkonoš a zahrajte si
golf. Ať už preferujete horskou turistiku,
nebo si chcete užít den v hotelu, při hře či
úplně vypnout a nechat se hýčkat ve wellness, dopřejte si balíček Grund Resortu
Mladé Buky. Obsahuje například ubytování na dvě noci pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, 50% slevu na
další green fee a neomezený vstup do hotelového wellness (bazén, sauna, vířivka
a další). Platí pro pobyty do 15. října mimo
státní svátky.

1c Poslední Pro-Am
Czech PRO-AM Teaching Tour je sportovně-společenská série pro profesionální hráče golfu,
jejichž hlavní náplní je výuka, a výkonnostní
amatérské hráče. Závěrečný letošní turnaj série
se koná v pondělí 3. října v Black Bridge Golf
Resortu. Postupným startem se začíná ze dvou
tee najednou. Přihlášky dvojic nebo jednotlivců
probíhají na www.czechproam.cz.
1d Finále o Dubaj
Série sedmi otevřených turnajů o hlavní cenu,
zájezd pro dvě osoby do Dubaje (CK Blue Flamingo) i s letenkami (Emirates) vrcholí ve čtvrtek 6. října turnajem v Písku – Kestřanech. Vyhlášení celoročních výsledků proběhne spolu
se společenským večerem v klubovně resortu.
Je tu též možnost ubytování. Ve vložených soutěžích jde o vouchery od Fancy Diamonds. Přihlášky, propozice a další informace najdete na
www.slgolftour.cz.

2 ČLENSTVÍ

Letos zdarma
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SPA RESORT MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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Husinecká 10, 130 00 Praha 3
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Mladá Boleslav čeká opět (nejen) na leváky
Foto: Zdeněk Sluka (3)

U

GO

Ypsilon Golf Resort Liberec nabízí při koupi členství a hracího fee na sezonu 2023 hru po zbytek
letošního roku zdarma.

OV U

VÁŠ PGA TRENÉR V PARDUBICKÉM KRAJI
Ondřej Špůr
telefon: +420 605 055 299
e-mail: spur.ondrej@seznam.cz
působiště: Golf & Spa Kunětická hora
web: www.gakh.cz
cena lekce: 1000 Kč / 55 min – dospělý
600 Kč / 55 min – student do 26 let
Golfové motto:

„Připravenému štěstí přeje.”

5* WELLNESS CENTRUM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Vánoce, narozeniny, jen tak udělat radost? Dopřejte svým blízkým, aby si
vychutnali sílu staletých léčivých pramenů a během masáží objevili ztracenou
životní vitalitu, rovnováhu těla a mysli, aby si udrželi své zdraví, náladu
a pozitivní energii. Věnujte dárkový poukaz tomu, koho máte rádi.
INFORMACE A REZERVACE:
reservations.marienbad@falkensteiner.com
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Poděbrady se mění, otevřela nová klubovna
Golf Club Poděbrady otevřel
na konci srpna novou klubovnu, která vznikla přestavbou
bývalé ubytovny u vjezdu do
areálu.
„Před čtyřmi lety jsme se rozhodli
řešit neutěšenou ekonomickou situaci a prodat historickou budovu
radiostanice. Zbavili jsme se tak břemene dvou stožárů, které jsou spolu
s budovou památkově chráněny. Klub
neměl na jejich provoz peníze,“ říká
Miroslav Paskovský, člen vedení poděbradského klubu.
Spolu s historickou budovou prodal klub pozemky pod starou jamkou
číslo jedna a také pod částí dvojky.
„Díky utrženým penězům bylo možné vybudovat nové zázemí, nakoupit
techniku a investovat do kvality hřiště,“ dodal Paskovský.
Poděbrady loni dobudovaly tři
nové jamky a spolu s nimi tři putting
greeny, chipping green, krytý i travnatý driving range, a také cvičný
fariwayový bunker. V nové klubovně

Restaurace s výčepem

Terasa u klubovny

Prostor u recepce
Foto: GC Poděbrady (4)

Nová klubovna

se nachází recepce, restaurace s krbem, šatny se sprchami, toalety, sklad
bagů, garáž pro buggy i technický
prostor údržby.

„Cílem bylo moderní zázemí, jednoduché, energeticky nenáročné. Zaparkujete jen pár metrů od recepce
i restaurace, s výhledem na odpališ-

ukončení HPP ze strany zaměstnavatele, popřípadě kdo hledá způsob,
jak se během chvíle pobavit, mít záminku se ožrat nebo brutálně nas…
Popis holí: driver alias Zasejsemtoku*vazatáh´. Vůbec po úderu míček nelítá tam, kam chcete. Lítá buď
hodně doleva, nebo nepřirozeně doprava. Do vody nebo do autu.
5-dřevo podobně jako driver, jen
s tím rozdílem, že se do míčku téměř
nikdy netrefíte.
Železa 5–9 úplně na hov… Totál
křivá. Vůbec se s nimi nedá hrát do
greenu a vůbec nechápu, jak jsem
k nim přišel.
SW 56, 52 a P úplná hrůza, žádný kontakt s míčem, na krátkou hru
vůbec. Totál nepoužitelné. Úplně dojeb… Podobně jako železa spíš vhodné k rajčatům na zahradu.
Putter je konečná. Beranidlo na
psychiku zdravého člověka. Hůl, která popírá veškerá pravidla logiky, fy-

ziky i esoteriky. S touto holí poznáte,
jak je život nespravedlivý, když už se
s výše uvedenými holemi zázrakem
dostanete na green. Určeno opravdu
pro extremisty, kteří milují puttování
na tři a víc úderů.
Dále měřič vzdálenosti, který
vám bude stejně úplně k hov…, bo
zaměříš jak profík a odehraješ jako
totální golfová dylina.
Vozík, co bez návodu neposkládáš,
a ještě u toho budeš před klubovnou
na parkálu vypadat jako kretén. Jako
bonus přidám bag těžký jako prase,
co se nevleze ani do kufru auta.
V případě zájmu o nejhorší hole
na sever od Afriky neváhejte zavolat.
Pro vážné zájemce cena k jednání
pouze směrem nahoru. Výtěžek věnuji na léčbu Alzheimera, bo už jsem
tak psychicky dojeb…, že ani nevím,
proč jsem tu podělanou hru začal
hrát. PS: Prý: „Hezkou hru“, tvl. :-)

tě jedničky a green osmnáctky. Hned
vedle leží tréninkový areál. Věřím,
že to ocení všichni návštěvníci,“ říká
Paskovský.

Tím ale plány v Poděbradech
nekončí. Rekonstrukce klubovny by
měla zajít do prvního poschodí, s cílem mít penzion s osmi pokoji.
PD

odjinud
Prodám hole, zn. 95 000 Kč
Prodám golfové hole a kompletní
výbavu, se kterou to nikdy nikam nedotáhnete. Maximálně na psychiatrii. Snížení HCP s nimi leda tak ve
snu, za úplňku, kdy se vystřídá déšť
se sněhem, a na úplně jiné planetě. Možná ani nezvednete míček ze
země a netrefíte se na fairway.
Po včerejším turnaji na tu hru nemám nervy. Konec. Finito. Game is
over.
Pro všechny zájemce, kteří si
chtějí pos… život nebo alespoň pár
let života hodit za hlavu, klidně
i způsobit trvalé poškození mozku,
nabízím golfový komplet včetně
bagu a elektrického vozíku.
Set je vhodný i pro ty, kteří se
v klidu dostanou šestou ranou na
green, a pak chtějí zažít problémy.
Dále určeno těm, kteří hledají záminku pro rozchod s partnerkou nebo

				

Finále PGA na Kaskádě

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 !

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Bazos.cz

N

ejvyšší domácí profesionální
série ukončí svou sezonu tradičním Grandfinále, které se hraje
od 29. září do 2. října opět v resortu
Kaskáda.
Pro profesionály je připravena
dotace 250 000 korun. Vítěz získá 50 000 korun, druhý v pořadí
26 500 a třetí 20 500 korun. V případě umístění amatéra na pozici zaručující prize money bude vyplacena
částka do maximální povolené hranice 1000 USD (22 500 Kč).

Hraje se na 2x 18 jamek na rány,
devítky Kamenná a Dřevěná, kapacita je devadesát hráčů. Na programu

jsou také doprovodné turnaje pro
partnery a turnaj juniorů. Uzávěrka
přihlášek je 27. září.
V loňském finále Czech PGA Tour
zvítězil Američan Gregg Lavoie v rozehrávce před Stanislavem Matušem
a Štěpánem Daňkem. Na Kaskádě se
tradičně rozhodne i o vítězi Order
of Merit Czech PGA Tour nebo PGA
Open Series.
Startovné je pro všechny nastaveno na 2 500 Kč a přihlašovat se
mohou i amatéřři do HCP 6,9.

PORTIVA GOLF TROPHY
GRANDFINÁLE
CZECH PGA TOUR
29. 9.

tréninkové kolo

30. 9.

1. kolo PRO (na rány)

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

1. 10.

2. kolo PRO (na rány)

1. 10.

Junior PGA Tour

1. 10.
		

Players party
a vyhlášení výsledků

www.cgk.cz | info@cgk.cz | +420 731 125 120

2. 10.
		

PRO-AM
(texas scramble, cannon)
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7 důvodů, proč zajet do Haugschlagu
Díky turnaji Tipsport Press
Open jsme po čase navštívili jeden z resortů nejbližších
hranicím. Z rakouského Haugschlagu jsme byli nadšeni.
VZDÁLENOST
Z Prahy tam dojedete svižně za dvě
hodiny, je to 165 kilometrů a dostavba dálnice D3 čas zkracuje. Z Českých Budějovic je to pouze hodina
cesty dlouhé 58 kilometrů, z Nové
Bystřice stačí na překonání jedenácti
kilometrů jen deset minut.

DESIGN

WELLNESS

V areálu najdete dvě plnohodnotné osmnáctky. Starší Waldviertel je
podle našeho názoru designérský
skvost plný ikonických a snadno zapamatovatelných jamek. I proto se
zde třikrát hrála dokonce European
Tour. Novější Haugschlag je o něco
delší, ale přece jen o něco fádnější.

Letos přibyl nový venkovní bazén,
jistotou zůstává ten vnitřní spolu se
saunou a klidovou zónou. V nabídce
je pro golfisty i masáž rozmarýnovým olejem.

GREENY
Můžete strávit na cvičném greenu
desítky minut, ale se zdejšími greeny o rychlosti i přes jedenáct stop
se těžko sžijete, zvláště v kombinaci
s obtížnými pozicemi jamek. Na nás
se hlavní greenkeeper vyloženě vyřádil.
HOTEL

S BMW na Mauricius
N

árodní finále BMW Golf Cupu
se odehrálo na Albatrossu, odkud vedla cesta až na Mauricius. Tam
se příští rok v březnu bude konat
světové finále.
Do národního finále se postupovalo z celkem jedenácti kvalifikačních turnajů, pořádaných autorizovanými dealery BMW. Soutěžilo se
v kategoriích muži A (do HCP 12,4),
muži B (12,5-28,4) a ženy (do 28,4),
Výherci, kteří budou reprezentovat
české zastoupení BMW vedle generálního ředitele Macieje Galanta,
se stali Dominik Nousek (ACR auto),
Martin Mach (Stratos) a Karolína Zítová (CarTec Liberec).
Na Mauriciu zažijí výjimečný turnaj podle profesionálních měřítek.
Zatrénují si s profesionály, čekají je
kvalifikační kola o cut stejně jako

účast osobností. O postup se na Albatrossu utkalo celkem 66 kvalifikantů, k nimž se přidalo dvacet hostů
z řad zástupců dealerství a partnerů
BMW, i sportovní osobnosti jako Radek Štěpánek a Tomáš Berdych.
Za hole-in-one bylo vypsáno
BMW X1, zajištěné přes BMW Financial Servises Czech Republic, ale eso
nepadlo.
Hráče čekalo i mnoho doprovodných soutěží. Hosté mohli vyzkoušet
(test drive) nebo se projet (scenic
drive) ve vozech BMW M4, iX, i4, X5.
Také využili jízdu na koni na nedalekém ranči, masáže a golfovou akademii.
Hlavní hvězdou se ovšem stalo
BMW X7 LCI, vystavené v Česku poprvé, a nemohla chybět ani vlajková
loď BMW i7. 		
PR

Foto: BMW Czech

www.golfarts.cz

Největší golfový obchod
a eshop v ČR

Haugschlag aneb nadšení u hranic
Foto: Golfresort.at

Jakmile se ráno probudíte, vyjdete
na terasu a uvidíte ostrovní green
poslední jamky, máte chuť jít okamžitě hrát. Díky ubytování ve zdejším čtyřhvězdičkovém hotelu si zde
zahrajete se slevami.

PIVO
S českým klientem se tu počítá. Web
resortu je v češtině a v klubovně se
čepuje dobře ošetřený Pilsner Urquell. Jak už to tak mimo Česko bývá,
podmíráky zde neznají. Pokud dáváte přednost lokálnímu pivu, potěší
vás weissbier.
LIDÉ
Od recepční po manažera tu pracují
sympatičtí lidé, kteří si váží každého
hosta. Nejde o klišé. Není problém
zůstat i po zavírací hodině, takže si
nemusíte vyslechnout jako na většině českých hřišť, že jsou to jen lidé,
kteří chtějí domů. Většina personálu
hovoří česky, protože sem Češi přijíždějí za prací.
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Green šesté jamky na Dinard GC
Foto: Antonín J. Grimm

Granville GC a netradičně pojatý green šestnácté jamky
Foto: Antonín J. Grimm

Normandie s pobřežím plným skvostů

Hardelot a osmnáctá jamka hřiště Les Pins
Foto: Antonín J. Grimm

Le Touquet resort, hřiště La Mer a green druhé jamky
Foto: Le Touquet resort

Písečné i oblázkové pláže, borovicové lesy, historická města a památky, ta nejslavnější
na ostrově s klášterem Mont
Saint-Michel. To je Normandie. Poznávat její pobřeží nelze bez zastavení na místech
bojů Dne D, kde probíhalo
vylodění spojenců. Hlavním
symbolem a pietním místem
je Omaha Beach.

obležen hlubokými bunkery. Le Pins
měří ze žlutých odpališť 5462 metrů
a má pět parů tři. Les Dunes, vzdálené jeden kilometr, se přidalo v roce
1990.
Z Le Touquet pokračujeme na jih
podél pobřeží, kde po čtyřiceti minutách jízdy leží Belle Dune. Ač jen

třicet let staré, patří s Le Touquet
a Hardelot mezi vyhledávaný trojlístek s krásnými jamkami v písečných
dunách mezi borovicovými lesy. Povinnou zastávkou je městečko Étretat nedaleko Le Havre, známé díky
bílým útesům s přirozeně vzniklými
skalními oblouky.

Antonín J. Grimm
Začínáme v resortu Le Touquet, mezi
Normandií a belgickým Opálovým
pobřežím. Podle britského magazínu
Golfworld patří do Top 100 v kontinentální Evropě. Právě Britové tvoří
třetinu návštěvníků, kteří to mají od
vyústění Eurotunelu u přístavu Calais jen 50 minut jízdy. Láká je mírné klima a celoroční možnost golfu
na hřištích La Mer a La Foret, která
doplňuje devítka Le Manoir. Hřiště
La Mer navrhl Angličan Harry S. Colt
v roce 1931. Šarm začátku 20. století symbolizuje Manoir Hotel, útulný hotýlek s 41 pokoji a venkovním
bazénem.
Jen 25 minut odsud leží Hardelot se dvěma hřišti, Les Pins a Les
Dunes. Hlavní Les Pins je dílem britského architekta Toma Simpsona
z roku 1931. Klidné místo s množstvím vzrostlých borovic má pískové
podloží a spoustu členitých bunkerů,
které je těžké neminout. Mezi výjimečné jamky patří sedmička par tři,
jejíž vyvýšený green je takřka celý

Poblíž jednoho se nachází Étretat GC. Hraje se na vrcholu útesu
a podél hřiště procházejí desítky
nadšených turistů. Ti si musejí dávat
pozor na první jamce, kde se odpaluje hluboko do údolí a slice bývá
nebezpečný.
Bretaňský Dinard, klub založený
v roce 1887, patří mezi nejstarší
francouzské a pyšní se nejen unikátním hřištěm, krátkým a technickým,
ale také klubovnou ve stylu art deco.
Šestá a sedmá jamka se vinou podél
kamenných útesů a dvanáctka má
kuriózní odpaliště – na zatravněné
střeše bývalých bunkerů, které tvořily obranný val. Hřiště tvoří jediný
pětipar a pět tříparů.
Zlatým hřebem cesty je hřiště
Granville, ležící pár desítek kilometrů od světoznámého Mont Saint-Michel. Jde o jediný links ve Francii, což
při celkovém počtu 730 hřišť v zemi
zní neuvěřitelně. O design se postaral Harry S. Colt design v roce 1912.
Z jeho šestého odpaliště se nabízí
výhled na dlouhou pláž a domy na
skalnatém pobřeží, kde trávil dětství
Christian Dior. Kuriozitu tvoří „vulkánové“ greeny na tříparech číslo 10
a 16. Odpaly připomínají příhry na
vrchol sopky. Na rozehrání se hodí
zdejší devítijamkové hřiště, s délkou
2220 metrů a kvalitními i těžkými
greeny.

uniquecourses.golf
Některá hřiště z Normandie patří
podle www.uniquecourses.golf
do kategorie „unikátní“. Třeba ta,
která jsou zahrnuta v žebříčcích
Top 100 nebo hřiště typu links.
Podobných kategorií je na webu
celkem 25. Samostatnou kategorií webu je Golf Globetrotters,
kde můžete zjistit, v kolika zemích jste už hráli. Stačí se jen zaregistrovat a odkliknout již odehraná hřiště. Praktická je i mapa,
na níž vidíte zeleně označená
odehraná hřiště a červeně ta,
která poblíž zbývají. Nejenže si
připomenete svou golfovou minulost, ale hlavně si podle webu
naplánujete budoucí golfové cesty a cíle. A můžete se porovnávat
s golfisty z celého světa.

Po hře na Étretat GC se vydejte na výlet podél pobřeží
Foto: Antonín J. Grimm
Povinnou zastávkou při toulkách Normandií je Omaha Beach
Foto: Antonín J. Grimm

Le Touquet resort, hřiště La Mer, které místy připomíná klasický britský links
Foto: Antonín J. Grimm

Mont Saint-Michel je největším turistickým magnetem Normandie
Foto: Antonín J. Grimm
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První české golfové pohádky
Golf byl už zobrazen ledajak,
ale sbírka pohádek, a navíc
česká, to je premiéra. Napsal
ji novinář a golfista Jindřich
Štěpánek, inspirován motivem
panáčka, jehož stvořil sklář
a výtvarník Jan Schovánek.
Dřevěný Jendis ukazuje, jak
funguje švih, a nyní se dočkal
i slov. Tady jsou první z nich.
Jendis
Někteří lidé se neumějí nudit. Pořád
něco vymýšlejí, vyrábějí, prostě si
nedají pokoj. Takový je i Jendis. Odlévá sochy ze železa a poháry ze skla,
a když dostane do ruky kus dřeva,
pustí se do vyřezávání a broušení.
Jednou, když venku lilo a foukal
studený vítr, zkrátka člověk by ani
psa nevyhnal, vzal do ruky kousek
vyschlého dřevěného špalíku a dláto. Netrvalo dlouho a pod rukama se
mu zrodil malý golfista.
Byl hned na první pohled sympatický: držel golfovou hůl a tělo měl
ve tvaru červeného srdce. To proto,
že kdo jednou zkusí golf hrát, chytne
ho to za srdce tak mocně, že už ho
nepustí. A taky proto, že červené srdce přidával ke svému podpisu prezident, kterého si Jendis velmi váží.
Jendis, kromě toho, že je šikovný,
tak patří k těm, kteří kdysi také zkusili hrát golf a už nepřestali. A tak, jen
co se počasí venku umoudřilo, vzal
dřevěného panáčka s sebou na hřiště. Prý aby mu nosil hole.
„Když se napřáhnu k ráně, musíš
stát kus dál a nepřekážet, abych tě
netrefil,“ radil mu Jendis.
„A jak daleko?“ divil se panáček.
„Stačí tři, tak čtyři metry – a hlavně buď zticha, abys nerušil,“ odpověděl Jendis.
Postavil se k míčku, chvilku se
soustřeďoval, pak napřáhl a odpálil
ho krásným, ladným pohybem. Takový se hráči učí roky. Někdo se ho ale
nenaučí nikdy. Tak složitý, a přitom
vlastně jednoduchý pohyb to je.
„Víš co, zkus odpálit míček stejně
jako já,“ povídá Jendis panáčkovi.
„Viděl jsi, jak se to dělá, tak to jen
zopakuj.“
Panáček pozorně Jendise sledoval, a tak se napřáhl a vláčně a pomalu odpálil míč tak daleko, že se oba
nestačili divit. A protože mu stejně
létaly i další míčky, které ten den
s Jendisem zahráli, bylo nadmíru
jasné, že panáček musí být kouzelný.
A Jendis, hrdý na to, že ho stvořil, jej
pojmenoval po sobě.

Ilustrace: Jan Schovánek

Časem se ukázalo, že malý kouzelný Jendis umí spoustu dalších
věcí. A kam jeho míček dopadne, tam
se stane něco zajímavého.
Rybičky
Když vzal zase Jendis malého Jendíska na hřiště, hřálo už příjemně
sluníčko. Vítr mírně pofukoval, nebylo vedro ani zima. Prostě ideální
golfové počasí. Na hřišti bylo plno
a míčky tu odpalovali i malí kluci
a holky.
„Víš, na golfu se všichni kamarádí,“ prohlásil Jendis. „Nechceš, abych
tě seznámil?“
Jendísek se tak trochu styděl.
Přece jen si ještě moc nevěřil a nechtěl si před ostatními uříznout
ostudu. „Ani ne,“ prohodil ledabyle,
a už vytahoval hůl z bagu, že půjdou
raději odpalovat míčky.
Pak mu to ale přece jenom nedalo. Mezi dětmi, které o kousek dál
bedlivě poslouchaly trenéra, zahlédl
světlovlasou dívenku. Blonďaté copánky do půli zad, a když se zasměje,
zní to Jendískovi jako božská hudba.
Moc se mu na první pohled tahle
malá blondýnka líbí.
„Tak jo, přece jenom bych se
s někým chtěl seznámit,“ prohodil
po chvíli. Ale jen tak ledabyle, aby to

nevypadalo, že mu na tom zase tak
moc záleží.
Jendis vzal Jendíska za rameno
a vydali se ke skupince, která právě
končila s tréninkem. A protože Jendis se s trenérem dobře znal, bez
dlouhých řečí spustil: „Františku,
vedu ti svého Jendise. Buď tak hodný a podívej se na něj. Zdá se, že hraje dobře, ale to víš, tebe poslechne
spíš než mě.“
Trenér František na Jendíska zkoumavě pohlédl: „A víš co?“ prohlásil
bez dlouhého rozmýšlení. „Zahraj pár
jamek, abys ukázal, co v tobě je. Pak
se uvidí. Běž rovnou tady s Emanem,
Bohoušem a Julinkou.“
Jendisovi se zatmělo před očima. Z houfu dětí vystoupili dva kluci
– a ta krásná copatá blondýnka! Jendisovo velké červené srdce se rozbušilo, a když se navzájem představovali, trochu se začervenal.
Všichni si podali ruce a popřáli
hezkou hru.
Jendisovo štěstí ale netrvalo
dlouho. Hned jak začali hrát, čekala
je těžká zkouška. Před nimi byl rybník, který museli přepálit, což není
žádná legrace. To se jeden hlavně
nesmí bát, protože pak nedá dlouhou ránu. A také už musí něco umět,
jinak míček skončí ve vodě.

Podzimní péče o trávník
S

talo se vám někdy, že jste usínali
hladoví? Představte si, že jdete
spát a kručí vám v břiše. Pro příjemný spánek a kvalitní odpočinek je
nutné se včas a zdravě najíst. Totéž
platí pro váš celoročně opečovávaný
trávník.
S nástupem podzimu, s příchodem ranních mlh a nižších teplot,
se růst trávníku zpomaluje. Zároveň
se zvyšuje možnost výskytu plísní
a houbových chorob. Právě nyní je
důležité trávník kvalitně nakrmit
hnojivem s vyšším podílem draslíku
a železa.
V ideálním případě je vhodné
provést ještě před aplikací hnojiva
vertikutaci. Tu je ale nutné stihnout
ještě během intenzivního růstu trávy, zpravidla do konce září. Ať s vertikutací nebo bez ní, doporučuje se
jedno až dvě hnojení PROFI Trávníkovým hnojivem special, případně
jedna dávka dlouhodobě působící-

ho hnojiva Garden Boom Autum, a to
nejpozději tři týdny před ohlášeným
poklesem nočních teplot pod bod
mrazu.

Jendis se chtěl pochopitelně
před Julinkou vytáhnout. Rány už
měl téměř vždy dlouhé a rovné, takže to neměl být problém. Eman, statnější a silnější než Jendis a o hlavu
větší než Bohouš, vodu jen tak tak,
ale přece jen přepálil. Jendis se mocně napřáhl, ale míček jako na potvoru pořádně netrefil a zahrál ho do
půlky rybníka. Pořádně to žbluňklo.
Pod vodou se v tu chvíli začaly dít
věci. Ryby, které tu jinak spokojeně
plavou, totiž nemají s golfisty dobré
zkušenosti. Občas jsou, stejně jako
teď Jendisovým míčkem, tak vyděšené, že některé se leknou a dostanou infarkt. Starého tlustého sumce,
který je líný a nemohoucí a nestačil
uhnout, trefil míček do hlavy a rybí
doktoři museli ránu zašít.
Když žbluňknul Jendisův míček
do rybníka, začalo hemžení. Tlustí kapři, kteří se přiživují na tom, že
starý sumec budí u malých okounů
a sotva narozených pstroužků respekt, se rozprchli. Nejsou to žádní
hrdinové, a když ucítí nebezpečí,
okamžitě zajedou pod kořeny vrby,
která roste na břehu rybníka.
Z hladiny ale najednou vystrčil
hlavu karas. To je taková nehezká
a slizká ryba. „Co si to, Jendisi, dovoluješ! Tady jsme páni my! Já jsem

mluvčí rybníka a nikdo nám sem
nebude střílet míčky bez varování.
Pan sumec si to nepřeje, protože se
vždycky hrozně lekne,“ prohlásil rezolutně. Zvýšil svůj jinak nevýrazný
a slabý hlásek, aby ho bylo slyšet.
Myslel si, nešťastník, že mu to dodá
na důstojnosti.
Jendis nevěřil vlastním uším.
Rybu ještě nikdy mluvit neslyšel.
„Nezlob se, nebylo to schválně!“
odpověděl zkroušeně. „Jen co se naučím dlouhé rány, tak už se to nestane!“
Když takhle s karasem rozmlouval, všiml si, že vedle stojí Julinka.
Přišla potichoučku, jenom aby tenhle podivný rozhovor nevyrušila.
„Jé, ty umíš mluvit rybí řečí?“ divila se potichu, když viděla, že si jí
Jendis všiml.
„Samozřejmě,“ zkusil se nejdřív
Jendis vytahovat. Pak ale přiznal barvu: „Víš, on spíš karas mluví hloupě,
ale lidskou řečí,“ a zase se začervenal.
Vtom se karas znovu ozval: „Víte
co? V rybníce máme už z těch vašich nepovedených ran moc infarktů
a rozbitých hlav. Naši doktoři navrhují, abychom se raději přestěhovali
jinam. Nám se tu ale líbí. Teplá voda,
dost jídla a pití a malé ryby se nás
bojí. Co byste řekli tomu, že vždycky,
když budete chtít přes rybník hrát,
tak třikrát na břehu dupnete, a my
pana sumce schováme?“
Jendisovi i Julince se návrh líbil
a hned na něj kývli. Než ale karas
zmizel pod vodou, Julinka zvolala:
„A nemohl byste nám někdy vylovit
pár míčků, které leží na dně? Mám
ráda ty žluté a červené.“
Jendis údivem zatajil dech. Tak
křehká, a přitom tak smělá! Není ta
Julinka vlastně tak trochu drzá? Co
si dovolila ke karasovi, to by Jendise nikdy nenapadlo! Ošklivý karas se
ale výjimečně usmál a pravil: „Julinko, až tu budeš příště hrát, budeš mít
ty hezké míčky na břehu. Osobně se
o to postarám.“
Julinka poděkovala, udělala roztomilé pukrle a sladce se usmála.
Když ten den dohráli, Julinka se
k Jendisovi naklonila a pošeptala:
„Jendísku, nechtěl bys se mnou kamarádit? Neznám nikoho, kdo to umí
s rybami jako ty!“
Jendis se zase začervenal. Tentokrát ještě o trochu víc – a ochotně kývl. Hned se domluvili, že se na
hřišti zase sejdou. A aby to nebylo
nápadné a nedělali si z nich ostatní
legraci, jako že spolu chodí, tak vezmou Emana a Bohouše s sebou.
Jindřich Štěpánek

foto čísla

Jednoduchá rada na závěr: jak
kdo zaseje, tak poté sklidí. Na jaře se
vám vynaložená péče o trávník bohatě vrátí. 		
PR

KLUBOVÁ VĚRNOST AŽ NA KŮŽI. Foceno 4. září 2022 v Bechyni.
Foto: Zdeněk Sluka
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Propracovaný risk

www.vladimirbalcar.cz

glosář aneb Co se (ne)stalo
Královna a prezident. Zesnulá královna Alžběta II. byla milovnice dostihů, golf nikdy nehrála, ale udělila
rytířský titul čtyřem legendám. Byli
to sir Henry Cotton, sir Bob Charles,
sir Nick Faldo a dáma Laura Davies.
Dočkáme se někdy také vyznamenání golfistů prezidentem? Třeba
medailí Za zásluhy v oblasti sportu? Výše jmenovaní toho museli vyhrát opravdu hodně…

Sára Kousková
Foto: LET Access Series

Forecaddie
Čeněk Lorenc

A

č se tento komentář zaštiťuje
forecaddiem, přesně vidícím
dopady odpálených míčů, musí se
předsunutý pozorovatel přiznat. Na
začátku sezony neviděl, ba netušil,
co dokáže talent jménem Sára Kousková. Její risk se změnil v zisk.
To, že letošní absolventka University of Texas golf hrát umí, a proklatě dobře, bylo jasné dávno. Vždyť
loni, ještě jako amatérka, vyhrála
před začátkem posledního ročníku
školy profesionální turnaj LET Access Series na Konopišti.
Letos na jaře dostudovala, vrátila se domů, přestoupila k profesionálkám a při svém prvním turnaji
s novým statusem, opět LETAS,
ale na domácí hřišti na Zbraslavi,
skončila druhá. To byl však teprve
začátek skvostné cesty za třemi vítězstvími na druhé evropské tour
během necelých dvou měsíců.
Jak se to stalo? Jak se mohla golfistka z Česka stát bezprecedentní
trojnásobnou vítězkou profesionálního evropského okruhu?
Vzpomínka první, z dávného
zimního soustředění amatérské reprezentace v Nymburku. Při cvičení ve studené tělocvičně využívají
dívky úlev, ale jedna se nešetří. Hází

Aby golf nebolel

Krém 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

medicinbalem, přidává si a provádí
totéž co mužští vrstevníci. Je silná a odhodlaná, při vystupování
skromná, ale vnitřně sebevědomá.
Vzpomínka druhá, z LPGA 2020
v Boca Raton. Po fairwayi při cvičném kole kráčí povědomá postava.
Chuck Cook, legenda mezi trenéry,
kouč Bena Crenshawa nebo Payna
Stewarta! Představíme se, a když
mistr svého oboru slyší o Česku,
hned zmíní amatérku, kterou zná
z Texasu. S tím, že svými kvalitami
vyčnívá.
Oba zážitky se týkají, ano, právě Sáry Kouskové. Avšak … Loni
postoupila z kvalifikace na Ladies
European Tour, jenže k profesionálkám nepřešla a zůstala na poslední
semestr amatérkou. S tím, že se díky
pozvání na turnaj ANWA podívá do
dějiště Masters. Cutem do finále na
Augusta National neprošla, ale aspoň si v chrámu golfu zahrála cvičné kolo a má věčný zážitek.
Kvůli ANWA se Sára zároveň
vzdala jiné pozvánky. Dostala ji
na souběžně hraný první profesionální major sezony LPGA . Zdálo se to jako úlet, ale následující
měsíce daly rozhodnutí jinou optiku. Kousková se opět probojovala na nejvyšší evropskou tour
a může jít ještě výš, právě na LPGA .
Sázka na amatérský golf do poslední chvíle a na následný profesionální sprint vyšla. Čepici nebo kšilt
dolů!

Kluci, představte si, že pan Josef
ještě pamatuje dobu, kdy se ztracené ponožky
vracely na recepci.

Když schází soudnost
Můj pohled
Antonín Ebr

S

chopnost posoudit parametry
svého rozhodnutí vůči dané situaci a zvážit jeho důsledky souvisí
s pokorou a skromností. Nedostatek
soudnosti postihuje především jedince naduté, trpící velkým a často
nepodloženým sebevědomím.
Český golfový profesionál (redakce zná jeho jméno) přijel odehrát jako „ozdoba“ komerční turnaj
amatérů. Nejenže dorazil pozdě,
takže musel být na cannon start
odvezen, ale svévolně se rozhodl,
že nebude hrát z bílých, nýbrž ze
žlutých odpališť, čímž zbořil regulérnost své kategorie. Na rozloučenou si v recepci nabral plné hrsti
dřevěných týček, strčil je do bagu
a zmizel.
Nevhodnost jeho počínání byla
tak velká, že by se tohle jméno
mohlo stát měrnou jednotkou nesoudnosti. Navíc, nešlo tu prostě
o krádež?
Profesionálové mají za povinnost zasílat na sekretariát PGAC své
výsledky, aby se mohl tvořit průběžný finanční žebříček. Nikdo tak
ale nečiní a žebříček tedy neexistuje. Pokora a pracovitost by nebyly,
páni a paní profesionálky?
Některá golfová média nepochopila, že psát o hřišti v areálu Čapího
hnízda je nepatřičné. Přesvědčovala sebe i čtenáře, že ačkoli je majitel bývalým agentem tajné policie
a možná bude i usvědčeným podvodníkem s dotacemi, hřiště za to
nemůže. Politika prý do golfu nepatří. Domníváme se, že tady tomu tak

není. Není neobvyklé, že si majitelé hřišť sami nakreslí návrh jamek,
protože už přece golf hrají dlouho
a rozumí tomu. To, že jezdí autem,
ale přece neznamená, že mohou být
i ministry dopravy. Výsledky architektonického kutilství jsou tristní.
Nesoudný je golfista, který přeceňuje své síly a schopnosti, když se
marně snaží přestřelit vodu. Je to
nedostatek pokory, nebo jen inspirace filmem Zelený svět? Nesoudný
je hráč, když oblékne triko s vulgárním nápisem v domnění, že jde
o originalitu. Nesoudný je… mohli
bychom pokračovat do nekonečna.
Je nesoudný i autor tohoto komentáře, když napadá nesoudnost
ostatních? Hranice bývá někdy tenká. Pochyby ale trápí spíše jen ty
skromnější a pokorné.

Roman Šebrle

Díky za místo ve studiu. Profesionál
Roman Šebrle dal golf definitivně na
druhou, možná až třetí kolej, o čemž
svědčí jeho letošní výdělek na Czech
PGA Tour. Celkem pouze 3408 korun
a například stop po cutu na Czech
Open v Berouně. Vzpomene si ještě
někdo, že měl desetibojař před lety
ambice dostat se s golfem na olympijské hry? Nakonec v kariéře převážilo uvádění televizních zpráv.

Svetry a pálenky v klubovnách.
Ekologičtí aktivisté na několika
francouzských hřištích v okolí Toulouse vyplnili jamky cementem. Šlo
o protest proti výjimkám z omezení
na spotřebu vody, využívaných za
extrémního sucha tamními hřišti,
zatímco obyvatelé nesměli zalévat
zahrady ani mýt auta. Zdejší golf se
zase musí s blížící se zimou ptát,
zda kvůli energetické krizi nebude
v klubovnách chladno? Dojde na
svetry, ohně a pálenky jako ve Skotsku?			
AE
Ilustrační 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

Foto: Zdeněk Sluka (2)
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Uplynulé léto se známými tvářemi na hřištích
Foto: Zdeněk Sluka

Tomáš Berdych

Jiří Hrdina

Jiří Macháček

Vladimír Šmicer
Jiří Welsch

Radek Štěpánek

Ladislav Vízek

Jakub Voráček

X7
T H E

Nové BMW X7 xDrive40i: Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP: 10,69,6 l/100 km. Emise CO₂ dle WLTP: 240–217 g/km.

