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Síť Pavoučkových úspěchů pořádně zhoustla
Šampion Grand Finále Czech 
PGA Tour, turnajový vítěz 
Czech Open Golf Tour, účast-
ník Czech Masters. Objev 
roku Dominik PAVOUČEK žije 
bohatou sportovní kariéru, ve 
které ale není, nebo nebyl, 
pouze golf.

Antonín Ebr

Hrát začal až v šestnácti. Dva přestu-
py k profesionálům proložil reama-
terizací a kvůli plážovému volejbalu 
měl téměř dvouletou golfovou pře-
stávku. Letos zaznamenal rekord-
ních 62 kol pod par hřiště, což v Čes-
ku nikdo jiný nedokázal.
 „To těch kol bylo tolik?“ diví se 
Dominik a na otázku, kde se to vza-
lo, odpovídá: „Řekl bych, že za to 
vděčím komplexní přípravě 
a odehraným hodi-
nám,“ tvrdí opě 
 

t o v n ý 
profesionál.

    Při DP World 
Tour na Albatrossu 
sice neprošel cu-
tem, ale to se  

      při nulových zkuše-
nostech s nejvyšší evropskou 
tour dalo čekat. Týden předtím ov-
šem skončil v top 10 na Czech Open 
v Berouně.
 Zahrát osm eaglů za sezonu? To 
nedokáže leckterý světový profesio- 
nál. Dominik však ano. „Eagle beru 
jako bonus. Mým cílem na parech 
pět je pokaždé zasáhnout fairway, 
abych si vytvořil dobrou pozici pro 
druhou ránu na green. Pak je priori-
tou trefit střed greenu a zahrát dva 
putty. No a občas se trefím blízko, 
nebo dám jeden putt,“ vysvětluje 
Pavouček jednoduše.
 Ještě jako amatér vyhrál mistrov-
ství Slovinska. Také ovládl domácí 
šampionát mid-amatérů. Teprve le-
tos ale reprezentoval na mistrovství 
světa týmů ve Francii. Proč ne dřív? 
„Slovinsko jsem vyhrál v roce 2015, 
kdy v mé kategorii bylo mnoho dob-

rých hráčů. Moje výkonnost na ně 
nestačila, a navíc je v reprezenta-
ci omezený počet míst,“ objasňuje 
svou cestu pozdní objev.
 Loni se vrátil ke golfu jako  
k hlavnímu sportu a jeho vý-
konnost začala zase růst, 
jenže… „Bylo mi řečeno, 
že jsem pro reprezenta-
ci starý. Byl jsem přitom 
mnohokrát nominován, 
takže svým způsobem 
jsem k reprezentaci patřil, 
jen jsem nebyl zařazen do 
tréninkového programu,“ vy-
kládá Pavouček.

Tam a zase zpět

V roce 
2019 pře-

stoupil Dominik 
k profesionálům. Pak se 

ale reamaterizoval. Jenomže, 
koncem léta 2022 se opět stal 
profesionálem. Vysvětlení?
 „V roce 2019 mi byla přislíbena 
finanční podpora, která se ale nako-
nec neuskutečnila. A jak s oblibou 
říkám, k profíkům bez peněz nelez, 
samozřejmě za předpokladu, že se 
chcete živit hraním. Proto reamateri-
zace,“ vysvětluje Pavouček s tím, že 
letos už nastala jiná situace.
 Získal podporu jako amatér, 
měl odpovídající výsledky, a tak se 
rozhodl, že to zkusí naplno. K pro-
fesionálům přestupoval se skvě-
lým handicapem +6,1. O tom, že se 
mezi nimi zabydlel již po několika 
týdnech, svědčí fakt, že zvítězil při 
Grandfinále Czech PGA Tour na Kas-
kádě.
 „Vítězství si cením asi stejně jako 
všech ostatních. Přece jenom letos 
se celá Raiffeisenbank Czech Open 
Golf Tour odehrála i za účasti profe-
sionálů. Sladší byla Kaskáda asi pro-
to, že šlo o poslední domácí turnaj 
roku,“ myslí si Dominik.
 Stojí za letošním zlepšenými 
výkony zimní trénink ve Španěl-
sku? „Určitě ano, ale není to jediný 
aspekt. Jak už jsem zmínil, vděčím za 

to komplexní přípravě a lepší herní 
strategii,“ říká mladík, který získal 
neocenitelného osobního sponzora. 
„Shodou náhod jsem potkal člověka, 

díky kterému mohu žít svůj 
sen a připravovat se 

jako
profesio- 
nál. Za to 
jsem mu nes- 
konale vděč-
ný. Mám háje-
ní na tři roky,  
a potom si sed-
neme a zhodno-
tíme mou situaci,“ 
překvapuje hráč.

Žena v pozadí

Začít s golfem až  
v šestnácti letech? Co 
to znamená? „Velkou 
výhodu vidím v tom, 
že jsem byl díky jiným 
sportům, které jsem dělal, 
připraven na golfovou zá-
těž,“ poukazuje Pavouček na 
to, že se do svých patnácti vě-
noval basketbalu a od dvaceti 

se zase vrhl na plážový volejbal. Proč 
ale nakonec zvítězil golf?
 „Důvod je prostý. Za vším hledej 
 ženu. Kdysi mi pří-

telkyně Maruška 
řekla, že si mám 

vybrat jeden 
sport, a v něm 

 se snažit   
  být nej

lepší,“  
vysvět-

luje 

Dominik. Bas-
ketbalu se zřekl kvůli 

neshodám s trenérem, 
který mu zatajil, že 

měl být zařazen do 
reprezentačního 

výběru. Pak 
kvůli beach 

volejbalu 
přestal 

s gol-
fem.
  

„Když mi bylo asi dvacet, objevily 
se v naší rodině finanční problémy 
a plážový volejbal byl alternativou, 
jak si začít vydělávat. Tak jsem se 
rozhodl, že se stanu trenérem, abych 
mohl pokračovat v životě sportovce. 
Už odmala jsem byl rozhodnut, že se 
chci živit sportem,“ praví hráč Alba-
trossu.
 Pravý happy end se zatím odklá-
dá. Zářijová kvalifikace na evropskou 
tour v portugalské Palmele se ne-
povedla. „Byl to můj nejhorší turnaj 
sezony. Podcenil jsem plánování  
a regeneraci, avšak věřím, že se  
z této chyby poučím,“ dal si závazek 
Dominik. Jeho dalším cílem je skon-
čit příští rok v top 5 na žebříčku Pro 
Golf Tour, nebo si jinak zajistit plnou 
kartu na Challenge Tour.

Foto: Zdeněk Sluka

ohlédnutí

Je tomu jedenáct let, kdy jsem 
Dominika Pavoučka poprvé 
viděl hrát golf. Na otevření in-
dooru v Tuchlovicích ho při- 
vedl trenér Jiří Kromichal, mající 
čich na talenty jako nikdo jiný. 
Neznámý patnáctiletý kluk se 
postavil k plátnu a začal vysílat 
takové rány, po kterých muselo 
být i golfovému analfabetovi 
jasné, že před ním pálí obrov-
ský talent. Údery měly nejen 
nevídanou délku, ale i techniku 
a přesnost. Jistě, plátno není 
hřiště a ledacos odpustí, ovšem 
neopracovaný potenciál se 
nedal přehlédnout. Ten večer 
bych přísahal, že vysoký mladík 
bude za pár let na nějaké profe-
sionální tour. V době, kdy jsme 
si jen přáli mít někoho v evrop-
ské, potažmo světové elitě, se 
právě Dominik zdál tím vyvole-
ným. Na jednu stranu pro něho 
dobře, že se mezitím věnoval  
i jiným sportům, na druhou 
stranu pro golf velká škoda, že 
se mu neoddal naplno. Třeba to 
ale ještě dožene.

Čeněk Lorenc

Skoro dva tisíce dní mezi tituly
Pět let, pět měsíců a deset dní. Nebo také 1989 dní. Taková doba uplynula mezi prvním a druhým vítěz-
stvím Kláry SPILKOVÉ na Ladies European Tour. Co dalšího odlišuje triumfy z dubna 2017 a září 2022?

Klára Spilková v Maroku 2017 (nahoře) a v Irsku (2022 (vlevo)
Foto: LET

 Maroko ´17  Irsko ´22

HŘIŠTĚ  Royal Dar Es Salam  Dromoland Castle
PAR  72  72
DÉLKA  5735 m  5618 m
SKÓRE  -8 (69-74-71-66)  -14 (66-68-73-68)
2. MÍSTO  Suzann Pettersen (NOR) Ursula Wikström (FIN)
  Nicole Broch Estrup (DEN)
ODSTUP  1 rána  Play-off
PRIZE MONEY  67 500 € ze 450 000 60 000 € ze 400 000
CADDIE  Kateřina Dvořáková  Sean Davidson
TRENÉR  Lukáš Martinec  Gregg Lavoie
SVĚT. POŘADÍ  189.  162.

Pozn.: Mezi dvěma vítězstvími odehrála Spilková jen 21 turnajů LET, ale 
zároveň absolvovala 39 startů na LPGA a 17 na Epson Tour, celkem tedy 
77 oficiálních turnajů (mimo Q-Series LPGA).
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Vojtěch Dostál s pohárem šampiona Czech Pro-Am Teaching Tour
Foto: Čeněk Lorenc

Vítězný trenér sám sebe odbývá
Jako každý špičkový amatér 
uvažoval i Vojtěch DOSTÁL 
(30) o dráze hrajícího profesio- 
nála, ale dal se na trénování 
druhých. A jakkoli zanedbává 
svou hru, zvítězil v 11. roční-
ku série učících profesionálů 
Czech Pro-Am Teaching Tour.

Čeněk Lorenc

Head Pro z Černého Mostu, kde fi-
nišuje už desátou sezonu, byl koru-
nován šampionem po posledním ze 
šesti turnajů, který se konal právě na 
jeho domácím hřišti. O celkovém ví-
tězství ale rozhodl už předposlední 
turnaj v Berouně, který Dostál vyhrál 
stejně jako ten úvodní v sezoně ve 
Mstěticích.

Teaching Tour jste hrál počtvrté, už 
jste měl jedno vítězství z Albatros-
su, ale letos jste poprvé absolvoval 
všechny turnaje – a získal i titul. Co 
se změnilo?
Po prvním turnaji ve Mstěticích jsem 
si říkal, že když už jsem tam vyhrál, tak 
by bylo fajn poprvé odehrát všechno 
a pokusit se zvítězit i celkově. Pro 
dobrý pocit, pro sebe. Jsem rád, že to 
vyšlo už před finále na Černém Mos-
tě, kde jsem mohl být v klidu. Akorát 
zrovna tam na mě sedla viróza a došly 
mi v závěru síly. Skončil jsem druhý za 
Lukášem Tintěrou, ale za skóre minus 
jedna jsem byl rád.

Zažil jste podobnou domácí koru-
novaci?
Vyhrál jsem sice Czech Golf Amateur 
Tour před devíti lety, ale to nebylo 
doma.

Udělal jste pro úspěch na Teaching 
Tour něco navíc?
Můžu to říct?

Jistě.
Nula. Nic. Když spočtu hru mimo tur-
naje, byl jsem na Černém Mostě šest-

krát na třech jamkách, a k tomu mám 
jednu devítku. Kompletní osmnáctku 
jsem tu odehrál až při Teaching 
Tour. Jsem sice na hřišti každý den, 
ale jako trenér nehraju. Jen chodím,  
a když potřebuju něco ukázat, půjčím 
si hůl. Ještě bych si mohl něco udělat. 

Na druhou stranu mám ale přece jen 
odboucháno x ran. Takže čím méně 
sebe trénuju a hraju, tím víc si golf 
užívám a hra je lepší a lepší.

Uvolněná mysl vítězí?
Nedostávám sám sebe pod tlak. Na 
Teaching Tour jsem letos nikde nevy-
bouchl, skončil pokaždé do pátého 
místa a v průměru jsem měl výsledky 
pod par.

Věděl jste před Berounem, že když 
vyhrajete tam, máte titul v kapse?
Věděl. Vzal jsem tam tátu, který rok 
a půl na golfu nebyl. Chtěl jsem, aby 
si v klidu zahrál. Přinesl „kilo“, což je 
na něj zlaté, a já zahrál taky dobře,  
i když jsem si před startem zabouchl 
klíč od auta uvnitř, ale to jsem zjistil 
až po hře.

Byl jste výborný amatér, hrál jste na 
pozvání domácí European Tour, ale 
stal se z vás učící, nikoli hrající pro-
fesionál. Proč?
Když mi bylo devatenáct nebo dva-
cet, přišel tvrdý náraz reality. Hrál 
jsem Q-school v Rakousku, první dvě 
kola s Američanem a Španělem, ale 
i když jsem donesl tři pod par, nikdy 
jsem se nedostal na odpaliště ani 
jako druhý! Ti kluci zahráli s lehkos-
tí 61 nebo 62. Nebyl jsem tehdy ani 
psychicky silný a bojoval s puttová-
ním, ačkoli rány v poli špatné nebyly. 
Abych se ale vydal cestou jako On-
dra Lieser nebo Standa Matuš, na to 
jsem neměl. Navíc, baví mě trénová-
ní lidí. Jsem rád, že na Černém Mostě 
mi dal Pavel Švehla od začátku šanci 
a že tam pořád můžu být, aniž bych 
někde pendloval a každý rok měnil 
působiště.

Jako trenér jste úspěšný a zdá se, že 
o klienty nemáte nouzi?
Sice není čas na to, abych si dělal 
marketing na sociálních sítích, ale 
lidem asi vyhovuje můj způsob uče-
ní i vystupování. Naštěstí jich mám 
poměrně dost. Navíc jsem regionální 
kouč tréninkové skupiny ČGF Západ 
B, a tak jezdím s juniory po turnajích 
a nestojím jen na drivingu. Pořád se 
něco děje a není to stereotyp, které-
ho se bojím celý život, protože bych 
se pak nemohl zlepšovat. Na junior-
ském golfu mi záleží a můžu mu as-
poň malinko něco vrátit.

Co juniory a klienty vůbec učíte? 
Čemu věříte?
Dobrá je sebereflexe. Umění vyhod-
notit si svou hru. Jde o to, aby hráč 
chápal principy tréninku a mecha-
niky, aby se dokázal sám opravit,  
a hlavně aby se naučil hrát s tím, co 
má. Rána nemusí být stoprocentní. 
Golf se nehraje tolik na dobré rány 
jako spíš na to, jaké jsou ty špatné. 
Můžu za celý den netrefit jedinou 
ránu, se kterou bych byl spokojený, 
ale dokážu hrát pořád v paru.

Berou to vaši žáci?
Junioři? Trénují buď málo, protože 
doba nahrává lenosti a výmluvám, 
nebo jen na drivingu. S tím boju-
ju nejvíc. Musejí být přece vyhraní! 
Máte jisté parametry švihu, ale zby-
tek je, s nadsázkou řečeno, punk.  
V golfu jde o to hrát z bodu A do 
bodu B. Říkám: Neřeš tolik techniku, 
ale švihni to tam, jak to cítíš. Mám 
dojem, že pocitoví hráči, jací byli za 
naší generace, už nejsou. Ale taky 
proto asi není chlapský golf tak silný, 
jak by mohl být. Naopak české ženy, 
ty jsou skvělé!

www.golfarts.cz

Největší golfový obchod 
a eshop v ČR

Kousková první českou vítězkou evropského žebříčku
J ako první Češka vyhrála Sára 

KOUSKOVÁ celoroční pořadí za-
hraniční golfové tour. Stala se ví-
tězkou LET Access Series a z nejlepší 
pozice tak postoupila na Ladies Euro- 
pean Tour 2023, kam získala plnou 
kartu nové členky.
 Třiadvacetiletá hráčka Prague City 
Golf Clubu se přitom stala profesio-
nálkou až začátkem června a absolvo-
vala pouze polovinu z dvaceti turnajů 
sezony LETAS. Kromě vítězství v žeb-
říčku získala také ocenění Nováček 
roku a rovněž vyhrála Money List.
 Tři turnajová vítězství – ve Špa-
nělsku, Švédsku a Švýcarsku – spolu 
s dalšími třemi umístěními v top 3 
včetně domácího turnaje na Zbrasla-
vi a postup všemi cuty přinesly Sáře 
celkové prvenství, které bylo jisté už 
před závěrem sezony. Profesionálka 
se tak nemusela zúčastnit posled-
ního turnaje u Zaragozy, což přišlo 
vhod zvláště poté, co při předcho-
zím startu ve Španělsku onemocněla  
a jen silou vůle došla k dělenému 
druhému místu.
 „Vážím si nejen tří výher, ale 

Sára Kousková při korunovaci jedničkou 
LETAS 2022 na Zbraslavi

Foto: Sako Golf Team

všech turnajů, které mi daly ohrom-
né zkušenosti. Ještě důležitější než 
samotné výsledky byl pro mě sběr 
informací a zkušeností. Ty budu chtít 
využít už příští rok na Ladies Euro- 
pean Tour,“ řekla rodačka z Karlových 
Varů. „Tím, že jsem nastoupila na LE-
TAS později, až když jsem dostudo-

vala v Texasu, jsem byla připravená 
na několik variant průběhu sezony. 
Volba téhle cesty se ukázala jako ta 
nejlepší, i když to nebylo zrovna leh-
ké. To, že vše dopadlo ziskem karty a 
výhrou v Order of Merit, je ohromná 
odměna, ačkoli v červnu se to mohlo 
zdát spíš jako sen.“
 Kousková převzala všechna oce-
nění za sezonu den po skončení LE-
TAS, a to doma na Zbraslavi. „Bylo to 
ohromně milé. Trochu mě mrzelo, že 
jsem nebyla u předávání cen přímo 
ve Španělsku, ale domácí zážitek to 
vynahradil. Byl to jeden z nejdojem-
nějších momentů v mém životě,“ říká 
Kousková, která přijímala gratulace 
z celého světa. „Ohromně si vážím 
všech zpráv, které mi přišly. Záro-
veň to vnímám jako určitou odměnu  
a motivaci do budoucna,“ radovala 
se nová členka LET, která se z osmé 
stovky světového žebříčku dostala na 
260. místo a je momentálně druhou 
nejlepší Češkou po Kláře Spilkové.
 „Cíle pro příští rok? Chtěla bych 
být v top 25 žebříčku Ladies Euro- 
pean Tour a také prorazit na jednom 

z majorů,“ dodala nová šampionka. 
„Moc mě těší, že se daří plnit plán 
i směrem k účasti na olympijských 
hrách v Paříži 2024. Ty jsou velkým 
snem a motivací,“ řekla Kousková.
 Sezonu ovšem ještě nekončí. 

Díky vítězství v LETAS obdržela po-
zvánku na Australian Open a ve hře 
jsou i pozvánky na listopadovou 
Aramco Team Series v Jeddah a také 
na finále Ladies European Tour ve 
Španělsku.             GN

LETAS Order of Merit ´22

1. Sára Kousková CZE 
2592,18  10

2. Chiara Noja GER 
2217,98  13

3. Momoka Kobori NZL 
2048,16  12

4. Patricia Isabel Schmidt GER
1967,97  19

5. Lauren Holmey NED 
1620,30  14

6. Anna Magnusson SWE 
1425,26  17

Pozn: Poslední číslo udává počet 
startů. Top 6 postupuje na LET 2023.
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FALKENSTEINER 
SPA RESORT MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

HEAL. RESTORE. RELAX.

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

Tři sta, devět set i dva miliony
Zůstane 300 korun, nebo to 
bude nově za 900? Návrh na 
trojnásobné zvýšení ročního 
příspěvku golfové federaci 
od každého člena klubu, který 
nemá vlastní hřiště, rezonoval 
podzimní přípravnou konfe-
rencí ČGF.

V návrhu pracovní skupiny v čele  
s Martinem Křížkem, prezidentem 
Lorety Pyšely, nejde jen o peníze, ale 
také o odejmutí statusu „velkého“ 
klubu těm, kdo hřiště nevlastní, tedy 
virtuální kluby, drivingy a indoory. 
Znamenalo by to také nemožnost 
hlasovat o rozpočtu federace, ani  
o složení jejího vedení.
 Druhý návrh počítá s dvojná-
sobným navýšením příspěvku při-
družených klubů též na 900 korun. 
Zástupci dotčených klubů to v dis-
kusi označili svorně za diskriminaci. 
Podle generálního sekretáře Aleše 
Libecajta nezaujal výkonný výbor 
ke stanovisku jím vytvořené skupiny 
žádné stanovisko.
 V závěrečném hlasování o dvou 
návrzích na změnu členských pří-
spěvků od roku 2023 nepodpořili 

Boj o peníze, identitu i skutečné šarvátky na hřištích, to je český golf 2022
Ilustrační foto: Wikipedia

delegáti konference v Praze ani je-
den.

Značka Český golf

Zatímco téma příspěvků se přenes-
lo na řádnou konferenci v březnu 
2023, teď v listopadu chce výkonný 
výbor vybrat jednoho ze tří uchaze-

čů o marketingovou a mediální pre-
zentaci federace, rozumějte českého 
golfu.
 Jsou jimi etablované agentury 
Bison & Rose a Dentsu a také nedáv-
no vytvořená UHA dvojice Petr Uhlík 
(prezident GC Konopiště a předseda 
kontrolní komise ČGF) a Andrej Ha-

lada (publicista a historik). Uchazeči 
měli pracovat se zadaným ročním 
rozpočtem: 2 miliony korun v základ-
ní verzi a 3 miliony v navýšené.
 UHA se zabývala hlavně vylep-
šením podoby federačního webu, 
vznikem papírové ročenky českého 
golfu, televizního pořadu a značky 
Český golf. Bison & Rose (spoluma-
jitel Vladimír Bystrov a seniorní kon-
zultant Vladimír Jurina) by chtěl svou 
práci rozdělit na 55 % ve prospěch 
zvyšování počtu hráčů, 35 % na pre-
zentaci dobrého jména golfu a 10 % 
na popularizaci golfu jako sportu.
 Dentsu (ředitel Petr Chajda, pre-
zentace Simona Breen) vyzdvihlo 
změnu loga federace a prezentaci 
golfu v sociálních médiích a na re-
klamních plochách se slogany jako 
„Odpal nudu, objev golf,“, „Švihni se 
stresem, jdi na golf,“ „Soustřeď se na 
přírodu, poznej golf“ a „Respektuj ži-
vot, respektuj golf“.
 Obě velké agentury ve svých 
plánech nezmínily federační web 
ani prezentaci sportovního golfu.  
U uchazečů nezaznělo ani téma mar-
ketingu, byť jeden z největších spor-
tovních svazů má pouze tři partnery 
s nevelkým plněním.                     -ČL-

Rvačka s důtkou
Nárůst fyzických i hrubých verbál-
ních útoků, neřešených pravidlových 
přestupků a nesportovního chování 
konstatuje výroční zpráva federač-
ní disciplinární komise. Podepsaný 
předseda Arnoš Hejduk na konferen-
ci ústy generálního sekretáře Aleše 
Libecajta zmínil konkrétní rozepři  
o rychlost hry, která skončila potyč-
kou, při níž jeden hráč o druhého 
„zlomil hůl, ovšem záznam neuvádí, 
kterou. Incident řešila policie České 
republiky a padl v něm i trestní pří-
kaz“. Nejmenovaný klub na událost 
nereflektoval a považoval ji soukro-
mou věc svých členů, čímž si vyslou-
žil historicky první důtku vůči práv-
nické osobě, tedy členu ČGF.

Úspěšné „slečny“
Prezident ČGF Vratislav Janda na 
konferenci předeslal letošní úspě-
chy profesionálek. Turnajové vítěz-
ky na LET, respektive LETAS přitom 
jmenoval ve své úvodní řeči slečna 
Melichová, slečna Spilková a slečna 
Kousková. Na křestní jména šampio-
nek nedošlo.

Bezčasí přetrvává
Dlouhodobá nespokojenost pře-
trvává podle prezidenta Jandy ve 
výkonném výboru federace, pokud 
jde o vztahy s PGA Czech. Mnoho-
krát deklarovaná vůle ke spoluprá-
ci těchto dvou organizací a údajné 
pokusy o jednání nevedly k žádné-
mu posunu. Nekonečný příběh ČGF 
versus PGAC, který přitom vlastně 
nemá žádný děj, tak pokračuje i na 
konci sezony 2022.                        -ČL

stalo se

Beskydský golfový klub ve slože-
ní Denisa Vodičková, Klára Hurtová  
a Agáta Vahalová (foto) byl třetí na 
European Ladies‘ Club Trophy, turna-
ji evropských mistrovských klubů ve 
Slovinsku.
 Tipsport Pohár klubových mi-
strů na Konopišti (hřiště d´Este) 
vyhráli v obou kategoriích amatéři 
z Kunětické hory, mezi muži David 
Poláček (72-73) před Erikem Grubne- 
rem (Svobodné Hamry) a Rudolfem 
Nechnickým jr. (Mariánské Lázně). 
Mezi ženami vyhrály Anna Cellerová 
(74-75) před Ellou Rintovou (Karlovy 
Vary) a Justýnou Šafaříkovou (Hra-
dec Králové).
 GPA Czech Mid & Senior Tour pro 
hráče nad 25, respektive 50 let po po-
sledním turnaji na Panoramě Kácově 

(hřiště Meadows a River) vyhráli cel-
kově Milan Kotrba, Johana Luňáčková, 
Pavel Vilimovský a Michaela Šimková.
 President Trophy, turnaj klubo-
vých prezidentů v Beřovicích, vy-
hráli v kategorii brutto Jan Hovězák 
(GK Automotodrom Brno) se 76 ra-
nami a v netto Libor Botur (Steel GC 
Ostrava) se 67 údery.
 Stanislav Matuš, první český člen 
European Tour a také po několik let 
hrář Challenge Tour, se stal asisten-
tem trenéra na Kaskádě.
 Náhle zemřel Aleš Vébr, bojovník 
proti tzv. konkursní mafii. Počátkem 
roku uspěl u Nejvyššího soudu, který 
zrušil po zhruba dvaceti letech kon-
kurs na Vébrovu společnost Golf Ješ-
těd, v němž zemědělská rodina přišla 
o většinu svého majetku.                 GN
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Ypsilonka 
na rychlost

Letos podruhé hostila liberecká Yp-
silonka turnaj ve speed golfu. Pro-
fesionálové i amatéři se utkali ve 
třech disciplínách. Hru na pětiparo-
vé jamce číslo 18 s délkou 404 met-
rů zvládl nejrychleji tým Man ś Tour 
kapitána Tomáše Vacka, když základ 
k birdie a času 60,23 s položil fe-
nomenálním drivem Roman Šebrle. 
Na paralelní devítce už vyřazova-
cím systémem vyhrála Ypsilonka. 
Třetím kláním bylo zdolání prvních 
devíti jamek na čas. Domácí vybí-
hali jako druzí, avšak na poslední 
jamce Kynžvart dostihli a předběh-
li, protože soupeři pod tlakem svůj 
dlouhý drive ztratili. Vítězný čas 
na devítku byl 17:30 při 46 ranách.  
V součtu disciplín pak zvítězila Yp-
silonka před Kynžvartem a týmem 
Czech One.                          -RV-

Roman Šebrle
Foto: Czech One

Foto: Zdeněk Sluka
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Co to obnáší, být profesionálním caddiem? Nosit těžký bag s holemi bývá až tím posled-
ním. Dobrý caddie je hlavně rádce, trochu kouč a hodně psycholog svého hráče či hráčky. 
Nejvíc o tom ví Martin Konečný, který se z profesionálního golfisty a trenéra stal caddiem 
a z malých tour postoupil až na Ladies European Tour a LPGA. Klá-
ra Spilková, Sandra Gal, Kristýna Napoleaová, Šideri Váňová, Jana 
Melichová, Filip Mrůzek, Stanislav Matuš... těm všem dělal ca- 
ddieho host podcastu „Čenda a Tonda jedou spolu na golf“, 
který se s vámi podělí o mnoho netušených zkušeností a příběhů  
ze světa profesionálního golfu. K volnému poslechu na platfor- 
mách Spotify, Apple, Libsyn, Android, Microsoft Windows, Net- 
work App Listing, Podcast Page, Simple Download a Web Player.

MOTOL NEOMEZENĚ1

Kde si můžete v nastávající indoorové sezoně 
zahrát na Full Swing Golf simulátorech? 
Tady je návod, kompletní seznam na webu
www.fullswinggolf.cz

a. Indoor GC Dejvice Praha

b. GK Kaskády

c. GR Karlovy Vary

d. Golf Centrum Liberec

e. Sport klub 171, Kostelec u Křížků

f. Hotel Štekl, Hluboká nad Vltavou

g. ACR Hotel Zelená Marína, Vrchlabí

h. Hotel Esplanade, Mariánské Lázně

i. Ropice Golf Resort

j. Sportovní centrum Třešňovka, Zbraslav

k. Centrum sportu a zábavy Fomei, Hradec Králové

l. Hotel Zámek Štiřín

m. Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn

n. Prosper Golf Resort Čeladná

o. Golf Mladá Boleslav

p. Amenity Lipno

q. Sport Eden Beroun

FULL SWING GOLF

2

Vánoční nabídku členství, míčků na driving nebo ubyto-
vání umí dnes vytvořit každý, ale originálních produktů je 
v českém golfovém rybníku poskrovnu. Tady je výjimka: 
hořehledská nabídka vánočního voucheru na „Kurs házení 
holemi aneb Jak se naučit vše, co na golfovém hřišti nedě-
lat“. Cílem kursu je formou nadsázky postihnout nešvary 
golfistova života. Vhodné pro všechny věkové i herní ka-
tegorie. Přijďte sami se svými zážitky společně nad nimi 
diskutovat. Za 290 korun jsou tu tři hodiny rovněž plné 
zážitků, příkladů a praktické aplikace chování, které do-
zajista odradí každého spoluhráče. Jedenáct let hraní gol-
fu, stovky turnajů z pozice rozhodčího, tisíce trenérských 
hodin v roli trenéra, a především temperamentní povaha 
poskytly stabilní základ k široké škále technik a způsobů, 
jak dát průchod emocím, které v golfistově duši bublají  
a kypí. Kurs mimo jiné obsahuje techniku hodu holí a dru-
hy vrhu (oštěp, vrtulník…), soutěž v délce hodu holí (zapůj-
číme, pokud nepreferujete vlastní), poukaz na 20% slevu 
do fitting centra GolfGear pro případ zlomení holí, tištěný 
slovníček peprných golfových výrazů pro každou příleži-
tost, základy etiky i etikety a jak je (ne)dodržovat včetně 
praktických ukázek, pomstu greenkeepera neboli ukáz-
ky svévole zaměstnanců hřiště vůči jeho návštěvníkům  
a oběd (polévka a hlavní chod). Kurs proběhne v neděli  
30. dubna 2023 od 9.00 na driving range PilsnerGolf Re-
sortu Hořehledy pod vedením Martina Kopčáka.

KURS HÁZENÍ HOLEMI

3

Členství na rok 2023 nabízí Golf Club Pra-
ha v Motole s tím, že už nyní je v něm ne-
omezená hra na hřišti do konce letošního 
roku, a také členské výhody v indoorovém 
centru Motol, které v rozšířené podobě se 
čtyřmi simulátory otevírá od 15. listopadu. 
Cena členství je od 9000 korun. Více infor-
mací získáte na recepci GC Praha.

PODCAST S CADDIEM
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Cílem projektu je obnovit činnost sdružení 
CLGA, podporujícího ženy v golfu na ama-
térské úrovni s přihlédnutím k jejich speci-
fickým zájmům, předpokladům a možnos-
tem. CLGA chce motivovat k soutěžní hře 
amatérky všech úrovní a vytvořit tak sdru-
žení hráček, které společně tráví čas a baví 
se nejen golfem. Důležitým cílem je naučit 
ženy nebát se soutěžního golfu, hrát tur-
naje na rány a následně tak podpořit jejich 
účast v klubových soutěžích. Aktivity sdru-
žení jsou sportovní, společenské i charita-
tivní. Podobné organizace fungují i v jiných 
zemích, s nimiž je CLGA v kontaktu a chce 
aktivity společně propojit. Pro rok 2023 se 
připravuje série sedmi turnajů, od začátku 
sezony vždy jeden měsíčně. S podporou 
ČGF bude vytvořen specifický systém hod-
nocení jak jednotlivých turnajů, tak i žebříč-
kové bodování dlouhodobé soutěže. Chys-
tají se také tréninková a motivačních setkání 
hráček se zaměřením na pravidla, technické 
dovednosti, psychickou odolnost a zvládá-
ní stresu. Dalšími partnery jsou Tee Time  
a Národní sportovní agentura. CLGA zároveň 
hledá finanční partnery pro podporu žen-
ského golfu, například pro možnost nižšího 
startovného hráček.
V sezoně 2023 se plánují turnaje na hřištích 
Royal Beroun GC, Loreta Pyšely, Karlštejn, 
GR Karlovy Vary, Beřovice, Poděbrady a Al-
batross. Kontakt: dari.muchova@gmail.com 
nebo clga@clga.cz

CZECH LADIES GOLF ASSOCIATION
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Neomezená hra a mnoho 
výhod od 19 000 Kč

Staňte se 
naším členem!

GOLF CLUB SLAPY


AKCE PRO NOVÉ ČLENY
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Klubovna na Oaks otevřena

Český tým novinářů opět čtvrtý
Nepopulární čtvrté místo ob-
sadil již poněkolikáté tým 
českých novinářů, kteří měli 
při 11. ročníku European Mas-
ters of Golf Playing Journa- 
lists poprvé výhodu domácí-
ho prostředí.

Turnaj se uskutečnil na obou hřiš-
tích Golf & Spa Resortu Konopiště. 
Vítězství obhájil tým Rakouska, který 
vyhrál při posledním klání před tře-
mi lety doma v Murhofu. Po prvním 
kole na hřišti d’Este bylo skóre vy-
rovnané, když vedli Italové společně 
s Němci jen o pouhý bod před Ra-
kušany. Druhý den na osmnáctce Ra-
decký se Rakousko dostalo celkem 
na 477 bodů před Itálii s 468 body.
 Třetí skončilo Německo, jehož 
náskok 19 bodů z prvního dne na 
Čechy se zmenšil po druhém dni jen 
o pět. Hrálo se systémem stableford 
s přepočtem na tři čtvrtiny hracího 
handicapu. Jistou výhodu měli tedy 
hráči s nižšími handicapy, což platilo 
u Rakouska, z jehož deseti reprezen-
tantů bylo šest singlistů.

N ově zrekonstruovaný Nebře-
nický zámeček byl otevřen 

na hřišti Oaks Prague jako plno-
hodnotná klubovna. V památkově 
chráněné stavbě z 19. století, která 
desítky let chátrala a hrozila jí de-
molice, má klub PGA National Czech 
Republic prostory pro společenské 
akce, restauraci s otevřenou kuchy-
ní a také bar. 
 Rekonstrukce vznikla na základě 
konceptu londýnského architekta 
Johna Pawsona, který v Česku pro-
vedl například oceňovanou revita-
lizaci kláštera Nový Dvůr na Karlo-
varsku. Koncept rozvinulo a design 
včetně interiéru dokončilo studio 
Chapman Taylor, mimo jiné autor 
Flow Building v centru Prahy.
 Rekonstrukce si vyžádala výraz-
né zásahy do statiky objektu, pů-
vodně lovecký zámeček rodiny von 
Schüttelsberg byl částečně přesta-
věn, ale historická podoba stavby 
po spolupráci s památkáři zůstala.
 Ke stylové lounge klubovny pat-
ří krb a také golfový obchod. V prv-
ním patře se nachází komplex šaten 
a golfový simulátor. Po zavěšeném 
ocelovém schodišti se vystoupá do 
podkroví, adaptovaného na víceú-
čelové místnosti pro privátní akce. 
Restauraci provozuje společnost La 
Collezione a její značky La Bottega  
a La Finestra. Z částečného provozu 
se stane plný na jaře 2023.         -AS-

Leváci v Boleslavi
Vítězem XXIII. neoficiálního mistrov-
ství leváků se v Mladé Boleslavi stal 
Petr Lochman z Českého golfového 
klubu před domácím Miloslavem Po-
korným a třetím Janem Machem z GC 
Kunětická hora. Jelikož druhý v pořa-
dí odjel před vyhlášením, posouvaly 
se ceny a pohár za třetí místo dostal 
jinak čtvrtý Richard Myslil, organi-
zátor turnaje. V doplňkové kategorii 
praváků vyhrála Tereza Chlostová 
před Pavlem Švarcem a Pavlem Še-
bákem.           -RM-

Chyběly milimetry
Unikátní situace nastala první 
říjnovou neděli během turnaje  
13. Fojtecký Drak by PRO-DOMA na 
liberecké Ypsilonce. Nejenže nej-
lepší handicapové kategorii 0 až  
9,9 dominovala místní reamateri-
zovaná přebornice Anna Sixtová se 

skóre 73 a posunem HCP z 0,1 na 
rovný „bod mrazu“, ale postarala 
se také o jedinečný nearest to pin, 
tedy o ránu nejblíže jamce. Míč se 
zastavil na 0,5 centimetru od jamky! 
Vítězi dalších kategorií se stali Dali-
bor Žaloudek a Petr Ščučinský.   -JP-

Španělský texas
K podzimu v Podbořánkách patří 
Den španělské kuchyně, pořádaný 
zdejším Penzionem U Příhodů, ji-
nak baštou letních dětských táborů  
s golfem. Gurmánský den doprovází 
texas scramble, který tentokrát na 
devítijamkovém hřišti hrály troji-
ce. Nejúspěšnější bylo trio vedené 
Danem Vodičkou s 3 nad par. V tur-
naji řízeném berounským profesio- 
nálem Karlem Příhodou mladším 
ovšem získávají ceny všichni hráči, 
kteří si je postupně vybírají ze stolu 
prostřeného šéfkuchařem Karlem 
Příhodou starším, a leckdy je vzá-
pětí snědí či vypijí.             -ČL

2x foto: Oaks Prague

Foto: Lefthander Cup

 Nejlepší individuální skóre měl 
Němec Jörg Schlockermann s 67 bo- 
dy (39+28). Hráli mimo jiné Stefa-
no Nova, bývalý obránce AC Milán 
a nyní televizní expert italského Sky 
Sport, Oliver Sequenz coby reportér 

německého Eurosportu, nebo fotba-
lový komentátor Jaromír Bosák. Toho 
v českém týmu doplnili Jan Kučmáš 
(AMI), Jindřich Malý (ttg.cz), Tomáš 
Pokorný (Blesk), Pavel Skořepa (CNN 
Prima News), Milan Svoboda (Česká 
televize), Radek Špryňar (Sport), Pa-
vel Vondráček (info.cz), Amara Zem-
plinerová (Travel Digest) a Alois Žat-
kuliak (Golfextra.cz).
 Pavel Mandys (iLiteratura.cz) byl 
nehrajícím kapitánem, protože měl 
jako místopředseda pořádajícího 
Czech Media Golf Clubu na starosti 
organizaci turnaje. Turnaj proběhl ke 
všeobecné spokojenosti všech ze-
jména díky teplému a slunečnému 
počasí, které následovalo po několi-
ka deštivých týdnech. Hřiště proká-
zala dobrý stav i při vysoké vlhkosti 
fairwayí, a někteří hned plánovali 
návrat na Konopiště.
 Turnaj byl podpořen Středočes-
kým krajem, byť hejtmanka Petra 
Pecková, sama nadšená golfistka, 
kvůli pracovním povinnostem ne-
mohla dorazit, a také značkami Ca-
non, Pilsner Urquell, Mattoni 1873, 
Tony Trevis, Victoria, Johann W a Žu-
fánek. Dvanáctý ročník ME novinářů 
by se měl uskutečnit za dva roky  
v Portugalsku.                         -PM-

Jaromír Bosák nebyl jako obvykle se svou hrou spokojený, přesto přinesl po oba hra- 
cí dny solidní skóre

Český tým, zleva nahoře: Alois Žatkuliak, Jan Kučmáš, Pavel Mandys, Jaromír Bosák, Milan 
Svoboda a Tomáš Pokorný, zleva dole: Pavel Vondráček, Radek Špryňar, Pavel Skořepa, 
Amara Zemplinerová a Jindřich Malý               Foto: Canon – Oldřich Drnec a Michal Tvrdík

Aby golf nebolel 

Krém 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.

Hrajete golf jen na svém DOMÁCÍM HŘIŠTI ?

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

Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2022 !

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

www.cgk.cz  |  info@cgk.cz  |  +420 731 125 120
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Ganton patří do top 100 hřišť světa
Foto: Antonín J. Grimm

Bunkrery jsou na Royal West Norfolk opravdovou výzvou
Foto: Antonín J. Grimm

Skvělé linksy i stopy Ryder Cupu
Oblast na východ od Londý-
na je rovinatá, zemědělská, 
fádní krajina. Ne tak ovšem 
pro golfisty, se skvělými hřišti 
podél pobřeží i ve vnitrozemí, 
s puby v univerzitním městě 
Cambridge a s úchvatnou Lin-
colnskou katedrálou.

Antonín J. Grimm

Začínáme východně od letiště Stan-
sted. Linksu Felixstowe Ferry domi-
nuje odevšud viditelná kruhová věž 
Martello z 19. století, která byla sou-
částí systému osmi takových obran-
ných staveb před Napoleonovou in-
vazí. Jamky od čtyřky do jedenáctky 
jsou díky vodním strouhám a jezír-
kům zelenější než ostatní, ale nejza-
jímavěji působí poslední šestka ryze 
naturálních jamek okolo věže.
 Pokračujeme severně podle po-
břeží do Great Yarmouth, lázeňské-
ho města s promenádou. Do hřiště 
Great Yarmouth & Caister zasahuje 
dostihový ovál. První drive míří přes 
něj do vnitřního prostoru dráhy, za-
tímco rána na green jde naopak přes 
ovál ven. Do vnitřního prostoru ová-
lu vstoupíte znovu na čtvrté jamce  
a vydržíte až do desáté. Vnitřek je sy-
rový, s trsy suchých keřů, zbytky vět-
ví. Drsné, ale krásně naturální. Klub 
má v logu slogan „Home of Bogey“. 
Koncem 19. století se zde zkoušely 
soutěže ve hře s handicapem proti 
scratch skóre a populární se stala 
píseň „Hush, hush, hush, here comes 
the Bogeyman“.
 Spíše než o links jde o clifftop, 
hřiště na útesu. Tak popisují v pro-
shopu Sheringham Golf Club. Odmě-
nou po výšlapu ke čtvrtému greenu 
budiž pohled na podstatnou část 
hřiště, které je tolerantní, pokud ne-
zahrajete do žlutě kvetoucích keřů. 
Před odpalem z pětky hluboko do 
údolí si dáváme hodně na čas a sle-
dujeme parní vlak jedoucí krajinou.
 Na čistém linksu Hunstanton pa-
tří k nejhezčím tříparová sedmička  
a „slepá“ čtrnáctka. Nemohu věřit při 
čtení tabulky na odpališti šestnácté 

Pohled z páté jamky na  Sheringham GC
Foto: Antonín J. Grimm

Woodhal Spa je jedním z top hřišť celé Anglie
Foto: Antonín J. Grimm

Green sedmé jamky na Hunstanton
Foto: Antonín J. Grimm

jamky paru tři s délkou 189 yardů. 
Během turnaje zde tři dny po sobě 
zahrál stejný hráč eso!
 Royal West Norfolk GC, Angličany 
zvaný Brancaster, je ukázkou hřiště, 
na němž se toho od založení koncem 
19. století moc nezměnilo. Což je 
dobře. Na staromódním designu se 
jamky kříží, což napoprvé trochu ztě-
žuje orientaci. Ihned zaujmou obří 

bunkery s hrozivě vypadající výdře-
vou. Tříparová čtyřka s vyvýšeným 
a pražci obloženým greenem připo-
míná husitskou vozovou hradbu. Na 
patnácté jamce má bunker u dřevěné 
výdřevy hloubku skoro čtyři metry! 
Tmavé dřevěné obložení dominuje 
i viktoriánské klubovně. Příjezdová 

silnice je zaplavována i metrovým 
přílivem, takže dejte pozor na svůj 
hrací čas. Unikátní místo dokonce 
hráčům určuje, do kdy musejí odjet, 
aby tu pak nezůstali trčet.
 Již více na sever, nedaleko Shef-
fieldu, leží Lindrick GC. Část hřiště 
vede podél rušné silnice, které se 
vyhnete díky dvěma nově zbudova-
ným podchodům. Mírně zvlněnému 

hřišti, které hostilo Ryder Cup 1957, 
dominují vzrostlé břízy a závěr ob-
starává netradičně par 3.
 Jeden z vrcholů představuje Gan-
ton, patřící do top 100 světa. Obří 
bunkery s tmavým pískem se střídají 
s menšími, strategicky umístěnými. 
Fairwaye lemují žlutě kvetoucí ob-

rovské keře, občas se objeví osamo-
cené pásy borovic a bříz. Vizuálně 
dokonalé hřiště má parádní závěr. 
Dlouhá tříparová sedmnáctka se hra-
je přes příjezdovou cestu a atypicky 
působí osmnáctka s rozlehlými was-
te areas. Hrál se tu první Ryder Cup  
v poválečné Evropě roku 1949.
 Městečko Woodhal Spa se pyš-
nívalo lázněmi a už přes sto let má 
stejnojmenný klub, jehož hlavní 
hřiště Hotchkin nese jméno svého 
zakladatele a prvního majitele. Ote-
vřeno v roce 1905, patří po několika 
renovacích do top 10 Anglie. Zásad-
ní úpravou prošly všechny bunkery, 
pekelně rozlehlé, strmé a hluboké 
někdy až tři metry. Jako balzám na 
duši to vyvažují vzrostlé borovice, 
břízy, a hlavně koberce vřesů, ve kte-
rých přitom není obtížné míč najít, 
ani odehrát. Druhé 18jamkové hřiště 
– Bracken – je snazší.
 Ve Woodhal Spa sídlí England 
Golf Union, která hřiště vlastní. Do 
Londýna je to přitom tři a půl hodi-
ny jízdy autem a desítky kilometrů 
okolo neleží žádná větší aglomera-
ce. Ovšem tak dokonalý tréninko-
vý areál aby jeden pohledal. Všech 
šestnáct kójí je vybaveno přístrojem 
Trackman! K tomu vnitřní putting, 
greeny, prostory na fyzioterapii… Že 
by inspirace pro budoucí sídlo ČGF  
a PGAC?

Uniquecourses.golf

Některá popsaná hřiště Anglie 
najdete na www.uniquecour-
ses.golf. Čím jsou unikátní? 
Zahrnutím do žebříčků top 
100, pořadatelstvím Ryder 
Cupu, nebo linksovým stylem. 
Dělicích kategorií je na webu 
celkem 25. Samostatnou sekci 
představuje Golf Globetrotters, 
kde jednoduše zjistíte, v kolika 
zemích jste již hráli. Stačí se 
jen zaregistrovat a označit ab-
solvovaná hřiště. Na praktické 
mapě máte zeleně zbarvena 
odehraná hřiště a červeně ta 
zbývající poblíž. Nejenže si 
oživíte vzpomínky, ale hlavně 
si díky webu naplánujete další 
cesty i cíle a můžete se porov-
návat s golfisty z celého světa.

 Nedaleko univerzitního Cambrid- 
ge se nachází unikátní Royal Wor- 
lington & Newmarket. Přehlednou 
rovinatou devítku s menšími bunkery 
ohraničují borovicové remízky a slav-
ný britský novinář Bernard Darwin ji 
popisuje jako „posvátnou“. Jako první 
devítka se dostala do top 100 Velké 
Británie a Irska, což je v konkurenci 
více než 3000 hřišť obdivuhodné.
 Poslední zastávkou před odletem 
je Royston GC. Asi nikde nepůjdete 
tak daleko jako z parkoviště u malé 
klubovny na první jamku. Dobrých 
450 metrů. Po hřišti roztaženém 
přes dva kopce se chodí nahoru  
a dolů. „Dnes sice foukalo, ale měli 
jste kliku na roughy. Sekají se jen 
jednou ročně a v létě má tráva půl 
metru výšky,“ usmívá se při loučení 
muž v proshopu nejstarší anglické 
osmnáctky, na které se hraje už od 
roku 1869.

Kruhová věž Martello je symbolem hřiště Felixstowe Ferry
Foto: Antonín J. Grimm
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Volně zavřeno

B ylo by to vtipné, kdyby to neby-
lo smutné. Volná otevírací doba, 

vyvedená na tabuli golfové restaura-
ce, je ve skutečnosti hrůznou pastí, 
do níž se dá lehce chytit. Nejde při-
tom o nějakou výspu země, ale o vy-
tížené hřiště v metropoli.
 Podle rezervační stránky je prv-
ní tee time obsazen v 8.10. Vy máte 
startovat v 9.50, a tak přijíždíte ko-
lem 9.00, abyste si před hrou dali 
aspoň kafe, když už ne driving range. 
Jenže smůla. Máme sice říjnový čtvr-
tek, exponovaný den, sotva půlroční 
česká sezona pořád běží, ale golfový 
McDonald stále spí.
 Zavřeno, zhasnuto. Naštěstí hned 
vedle hibernovaného podniku leží 
moderní tenisový areál, který má již 
od rána otevřenou samoobslužnou 
restauraci. Do ní už léta míří nejen 
hráči, zhrzení gastroslužbami golfo-
vého areálu, ale i jeho zaměstnanci, 
protože porce jsou tu výrazně větší  
a ceny stejně tak menší.
 Dvě cappuccina se dvěma láhve-
mi vody, o objemu jeden a půl litru 
a půllitru, pořídíme na tenise levněji, 
než se na golfu žádá za párek s hoř-
čicí (125 Kč).
 Vracíme se, ale ani v 9.30 se na-
voněná restaurace ještě neprobudi-
la. Jde se hrát. Hřiště skvělé, greeny 
dokonalé, devítka jako víno, až se 
nechce skončit.

 Jenže čas už nezbývá. Na třetí 
pokus zkoušíme restauraci. Sláva,  
v 11.30 konečně otevřeno! Od koli-
ka vlastně máte, zní otázka číšnici? 
Od devíti, praví. Fajn, tak nám po-
vězte ještě tu o Sněhurce… Sluneč-
níky i tácky zvěstují „prémiové pivo 
českého golfu“. Realita? „Máme je-
nom kozla v plechovce,“ uzemní nás 
obsluha. Jediné, co tu jde vyřídit 
rychle, je placení.
 Jistě, najdou se mnohem důleži-
tější problémy na Zemi, ale řekněte, 
nebrečeli byste?

Prožito a zaznamenáno v „Golf  
and Country Clubu“ Hodkovičky, 

13. října 2022

Forecaddie
Čeněk Lorenc

Zářivější a ostřejší
obraz, než kdykoli dřív

Vítejte 
na světlé 

straně

Zá�iv�jší a ost�ejší 
obraz, než kdykoli d�ív

Vítejte 
na sv�tlé 

stran�

Velké ego jako plevel

H onba za co nejlepším handi-
capem má bohužel negativní 

rozměry. Souvisí s obřím egem ne-
spočtu hráčů, kteří se zhoršení své-
ho bůhvíjak nabytého handicapu 
bojí jako čert kříže a udělají možné  
i nemožné, aby růstu zabránili.
 Strategie takových vykuků je 
jasná. Když na oficiálním turnaji za-
hraju „šrot“, zabráním pak odevzdá-
ní své skórkarty a rychle opustím 
místo činu.
 „Často ani nemusí nastat útěk  
z turnaje. Ti, kdo soutěž vedou, bý-
vají kamarádi nebo známí, kteří jdou 
našemu hráči na ruku,“ říká golfista, 
který si přál zůstat v anonymitě, 
ale redakce jeho jméno zná. „Vím 
o několika desítkách hráčů, kteří  
v případě špatného výsledku takto 
postupují,“ dodal náš zdroj.
 Zdá se, že jde o rozšířený jev, 
neboť podobné zkušenosti mají  
i další zpovídaní. „Je to plevel v sou-
časném golfu,“ tvrdí zkušený, opět 
nejmenovaný hráč.
 Pokud vás napadne porovnat 
turnajové přihlášky na jedné stra-
ně s odstoupeními na straně druhé  
a zjistit tak množství plevele, vězte, 

Můj pohled
Antonín Ebr

že to prostě nejde. „Jak chcete od-
lišit případy lidí, kteří se skutečně 
zranili, nebo museli odjet za rodící 
manželkou a podobně?“ ptá se opět 
náš zdroj.
 Ano, věrohodnost důvodů „od-
stoupení“ prakticky nelze dokázat. 
Musel by to okamžitě řešit promotér 
turnaje, ale to se neděje.
 Navíc: „Lidé nechápou handica-
pový žebříček. Není to jen osm nej-
lepších turnajů z posledních dvace-
ti. Pak jsou rozčarovaní, když zjistí 
aktuální stav věcí,“ připomíná náš 
zdroj s tím, že neodevzdání karty je 
někdy i tak marné.
 A je tu ještě další častý jev Made 

in Czechia. Skrečování turnaje kvůli 
počasí. „Mnoho lidí ani nepřijede, 
když je špatná předpověď. V lepším 
případě se odhlásí, ale většinou ani 
to ne. A pokud hrají, ale nedohrají, 
pořadatel nezadá údaj do systému, 
takže žádná penalizace jim nehro-
zí,“ připomíná náš zdroj.
 Rozdíl mezi původně přihláše-
nými a skutečně startujícími bývá  
v Česku propastný. Potom jestliže 
už někdo hraje, ale zrovna „nevy-
hraje“, a v honbě za handicapem ne-
odevzdá kartu, je problém na světě. 
Pak se divme, že pravověrní golfisté 
odmítají na turnajích převážně vol-
ně komerčního typu startovat!

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Tak určitě…
Foto: Čeněk Lorenc

glosář aneb Co se (ne)stalo

GOLF JE ZDRAVÝ! Bývalý fotbalo-
vý útočník Petar Novák (60) dával 
góly hlavně za Spartu, s níž získal 
pět titulů mistra ligy. Dnes patří  
k předním ortopedům a mění klou-
by při dlouhých a fyzicky náročných 
operacích. „Ačkoli na to nevypa-
dám, tak si kondici udržuji tenisem, 
a když mám čas, zajdu na golf. Kole-
no nemám ideální, tak spíše rychleji 
chodím a neriskuji jako při fotbale,“ 
říká Novák. Takže potvrzeno i orto-
pedem: Golf je zdravý!

ZLODĚJ ZAČÁTEČNÍK? V rukou po-
licistů skončil zloděj několika sto-
vek časopisů a novin z plechového 
boxu u obchodního domu v Chebu. 
Měl odcizit tituly o módě, bydlení, 
zahradě, jezdectví a… golfu! Byl to 
obyčejný zloděj, kterého zajímaly 
přiložené dárky, kleptoman, nebo 

snad začínající golfista, toužící po 
prvních informací o švihu?

PĚT LET HLEDÁNÍ. Ani po pěti letech 
není vyřešena vražda prezidenta GC 
Molitorov Antonína Boháče. Podle 
policistů činu předcházel výpadek 
elektřiny, po němž z objektu vy-
stoupil neznámý pachatel a oběť 
ubil tupým předmětem údery do 
hlavy. Najít pachatele nepomohla 
ani finanční odměna, kterou nabíd-
la vdova. Nyní detektivové doufají, 
že pomůže kalendář, který se vě-
nuje nevyřešeným případům a visí 
ve věznicích. Spíš to ale vypadá na 
odložení causy.              -AE-

Sledujte aktuality 
na našem webu 

www.golfovenoviny.cz

www.vladimirbalcar.cz

Chlapi říkali, že jsi specialista na dlouhou hru...


