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Olympijské hry poprvé s českým duem

Klikni na  sledovat  
@golfovenoviny  
 na        a vyhraj! 

Tři z vás se můžou těšit na voucher 
na slevu 1000 Kč do Kjus Store Praha

Více na www.golfovenoviny.cz/souteze
Platí do vyprodání zásob na vybrané modely 
LG OLED TV, více na www.lg.com/cz/promotions

Jako dárek k nákupu!

Pro maximální 
zážitek ze hry
K nákupu LG OLED TV nyní 
získáte herní konzoli zdarma!

Foto: Zdeněk Sluka

Klára SPILKOVÁ Ondřej LIESER
Informace o olympiádě na str. 3
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TRÉNINK PRO KAŽDÉHO

SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ 
LEKCE PRO DĚTI I DOSPLĚLÉ

Nabízíme kurzy pro:
Začátečníky
Pokročilé hráče

Hráči všech výkonností se zde najdou.

Začátečnícijiž od 2 100,- Kč za 6 lekcí

Kam v létě? Hrajte, dívejte se, cestujte
   PRO DIVÁKY

European Tour
Albatross 19.–22. srpna

Challenge Tour
Kaskáda 1.–4. července

GolfAdvisor.golf Czech Open
Beroun GC 11.–15. srpna

ProGolf Tour
Kynžvart, Sokolov 27.–29. srpna

Czech PGA Tour
Austerlitz 10.–12. července
Hluboká 14.–15. července
Darovanský Dvůr 24.–25. července
Black Bridge 26.–28. srpna

MM amatérů na rány
Kunětická Hora 4.–7. srpna

MM seniorů
Karlovy Vary 10.–12. srpna

Akademické MČR
Kácov 31. srpna – 1. září

Czech Disabled Open
Česká Lípa 27.–29. srpna

   PRO HRÁČE

Czech Pro-Am Teaching Tour
Kácov 19. července

Sport & Leisure Golf Tour
Mariánské Lázně 15. července
Karlovy Vary 16. července
Kácov 12. srpna

Bike & Golf
Čertovo Břemeno 10.–11. července

ČT Sport

Olympijské hry: 
turnaj muži 29. 7. – 1. 8., ženy 4.–7. 8.

Eurosport

PGA Tour: John Deere Classic  
(8.–11. 7.), 3M Open (22.–25. 7.), WGC 
FedEx St. Jude Invitational (5.–8. 8.). 
FedEx Cup Playoffs: The Northern 
Trust (19.–22. 8.), BMW Champion-
ship (26.–29. 8.).

Golf Channel

Major: The Open Championship 
(15.–18. 7.)

LPGA: Amundi Evian Championship 
(22.–25. 7.), AIG Women‘s British 
Open (19.–22. 8.).

European Tour: Irish Open (1.–4. 7.), 
Scottish Open (8.–11. 7.), Omega
European Masters (26.–29. 8.)

Připravil Antonín Ebr

TELEVIZNÍ PŘENOSY

   NABÍDKY DOVOLENÉ

CK Tee Travel: Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko

Golfové Cesty: Bulharsko, Čína, Dominikánská republika, Vietnam

CK Fischer: Spojené arabské emiráty, Egypt, Turecko, Mauricius

Yougolf: Řecko, Kypr, Tunisko, Mallorka

Exim Tours: Egypt, Tunisko

OK-Tours: Maďarsko, Tenerife

   PRO DĚTI

Carla Dětská tour
Turnaje na 9 jamek stablefordu od 
13. července do 22. srpna.

Praha Motol
Příměstské tábory pro děti od 
5 do 18 let pořádá GC Praha od 
19. července do 20. srpna.

Rohanský ostrov
Driving range Rohanský ostrov ve 
spolupráci s GC Marina Praha pořá-
dá příměstské sportovní tábory pro 
děti ve věku od 4 do 12 let.

Hodkovičky
Příměstský prázdninový kemp pod 
vedením profesionálních trenérů 
pořádá GC Hodkovičky od 5. čer-
vence do 27. srpna.

Mstětice
Příměstské tábory v GC Mstětice od 
5. července do 27. srpna.

Albatross
Kempy pro děti od 5 do 15 let ve 
Vysokém Újezdě od 7. července 
do 27. srpna.

Kácov
Sportovní dětské kempy na 
Panoramě od 5. července 
do 27. srpna.

Monínec
Tábor pro mládež do
18 let od 26. čer-
vence do 1. srpna 
pořádá Wanda 
Vorlová.

   AKČNÍ NABÍDKY

Poděbrady
Pokud zaplatíte green fee 990 ko- 
run, druhé fee získáte s 30% sle-
vou za 700 korun.

Black Bridge
Akce od 7 + 1 green fee zdarma až 
po 20 + 4 green fee zdarma.

Alfrédov
Každý čtvrtek k zaplacenému green 
fee další zdarma.

Čertovo Břemeno
Gurmánský víkend a dětská 
akademie se konají o sobotách 
3. a 31. července.

Česká Lípa
Dny otevřených 
dveří: 6., 13.,  
20. a 27. čer-
vence. Vše 
je zdarma.

Hluboká nad Vltavou
Juniorský kemp i pro začátečníky 
se koná 13. července.

Svobodné Hamry
Seznámení s golfem i pro úplné 
začátečníky je 24. července.

Valašský GK
Skupinové tréninky 5. července  
a 2. srpna od 17.00 hodin.

Golf sezónka
Tři osmnáctky nebo šest devítek 
celkem za 3500 korun na hřištích 
Ostravice, Kaskáda, Olomouc  
a Skalica.

Léto je tady, tak si jej užijte hrou
5x foto:  Zdeněk Sluka
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Galaxy Z Fold2 5G

Proměňte své vize ve skutečnost s  luxusním Galaxy Fold2 5G. Nový telefon 
s ohebným displejem, jenž svým působivě elegantním designem nadchne vás 
i vaše okolí. Jedinečné spojení fl exibility a výkonu pro ty, kteří vědí, že s inova-
cemi dokáží více. Se dvěma displeji je multitasking konečně hračka. Užijte si 
plynulé přecházení z  jednoho displeje na druhý a  používejte až tři aplikace 
najednou. Otevřete si obzory s nejmodernějším zařízením, kterému budouc-
nost říká pane.

Dostupný ve značkových prodejnách Samsung, na eshopu samsung.cz a u vybraných partnerů.

Měníme tvar budoucnosti

golfove_noviny_108x152.indd   1 14/06/2021   15:45

Lieser a Spilková: Vzhůru do Tokia

Dva čeští reprezentanti bu-
dou hrát na letním olympij-
ském turnaji v Tokiu. Vedle 
Kláry Spilkové, která zažila 
olympijský návrat golfu v Riu 
2016, se tentokrát kvalifiko-
val také Ondřej Lieser.

Čeněk Lorenc

Předem očekávaná věc se definitiv-
ně potvrdila při červnové uzávěr-
ce nominací. Spilkové pomohly při 
dvouletém počítání bodů přede-
vším výsledky z loňské sezony, kdy 
uhrála 8. místo na Gainbridge LPGA. 
Stejně tak Liesera poslaly na olym-

Ondřej Lieser a Klára Spilková při přípravě na olympijský turnaj 
Foto: Zdeněk Sluka

piádu hlavně dva vítězné turnaje 
na Challenge Tour ze závěru roku 
2020.
 Tak jako před pěti lety se i ten-
tokrát mohli golfisté kvalifikovat 
na olympiádu podle redukovaných 
světových žebříčků. Ty zohledňují 
počet účastnických zemí ve startov-
ním poli 60 mužů i žen.
 Mužský olympijský turnaj star-
tuje 29. července, ženy začínají  
4. srpna. Hraje se vždy na čtyři kola 
po osmnácti jamkách na rány bez 
cutu. Dějištěm je Kasumigaseki 
Country Club. Přímé přenosy vysílá 
majitel olympijských práv ČT Sport.
 Na olympijských hrách může 
startovat top 15 hráčů a hráček 
podle oficiálního světového žeb-

OLYMPIONICI

1. Jon Rahm ESP

2. Justin Thomas USA

3. Collin Morikawa USA

5. Xander Schauffele USA

6. Bryson DeChambeau USA

10. Rory McIlroy IRL

14. Viktor Hovland NOR

16. Hideki Matsuyama JPN

20. Paul Casey GBR

23. Abraham Ancer MEX

26. Sungjae Im KOR

28. Cameron Smith AUS

31. Joaquin Niemann CHI

33. Tommy Fleetwood GBR

36. Corey Conners CAN

37. Victor Perez FRA

38. Garrick Higgo RSA

42. Shane Lowry IRL

43. Marc Leishman AUS

46. Christiaan Bezuidenhout RSA

49. Si Woo Kim KOR

53. Carlos Ortiz MEX

63. Mackenzie Hughes CAN

67. Sebastián Muñoz COL

72. Guido Migliozzi ITA

74. Emiliano Grillo ARG

76. Rikuya Hoshino JPN

78. Antoine Rozner FRA

94. Thomas Detry BEL

95. Alex Noren SWE

107. Thomas Pieters BEL

117. Kalle Samooja FIN

118. Matthias Schwab AUT

121. Rasmus Hojgaard DEN

122. Sami Välimäki FIN

129. Jazz Janewattananond THA

130. Jhonattan Vegas VEN

133. Francesco Molinari ITA

136. Henrik Norlander SWE

140. Rafa Cabrera Bello ESP

167. Rory Sabbatini SVK

146. Mito Pereira CHI

151. Joachim B Hansen DEN

174. Sepp Straka AUT

178. Ryan Fox NZL

181. C.T. Pan TPE

189. Adrian Meronk POL

193. Maximilian Kieffer GER

216. Juvic Pagunsan PHI

231. Ondřej Lieser CZE

239. Scott Vincent ZIM

259. Gunn Charoenkul THA

263. Hurly Long GER

280. Fabrizio Zanotti PAR

281. Rafael Campos PUR

286. Gavin Green MAS

291. Carl Yuan CHN

292. Kristian K Johannessen NOR

315 Ashun Wu CHN

340. Anirban Lahiri IND

Pozn. Číslo uvádí pořadí ve světo-
vém žebříčku v době uzávěrky no-
minací.

OLYMPIONIČKY

1. Nelly Korda USA

2. Jin Young Ko KOR

3. Inbee Park KOR

4. Sei Young Kim KOR

5. Danielle Kang USA

6. Hyo-Joo Kim KOR

7. Brooke Henderson CAN

8. Yuka Saso PHI

9. Lexi Thompson USA

10. Lydia Ko NZL

11. Nasa Hataoka JPN

12. Patty Tavatanakit THA

13. Jessica Korda USA

14. Minjee Lee AUS

15. Hannah Green AUS

19. Shanshan Feng CHN

21. Ariya Jutanugarn THA

23. Sophia Popov GER

27. Mone Inami JPN

32. Carlota Ciganda ESP

38. Melissa Reid GBR

41. Charley Hull GBR

49. Anna Nordqvist SWE

52. Nanna Koerstz Madsen DEN

58. Celine Boutier FRA

60. Leona Maguire IRL

62. Xiyu Lin CHN

64. Gaby Lopez MEX

68. Caroline Masson GER

69. Emily Kristine Pedersen DEN

72. Madelene Sagström SWE

74. Matilda Castren FIN

76. Ashleigh Buhai RSA

78. Wei-Lingh Hsu TPE

84. Azahara Munoz ESP

98. Giulia Molinaro ITA

101. Perrine Delacour FRA

122. Stephanie Meadow IRL

130. Min Lee TPE

133. Anne Van Dam NED

136. Alena Sharp CAN

154. Kelly Tan MAS

163. Albane Valenzuela SUI

165. Bianca Pagdanganan PHI

178. Aditi Ashok IND

180. Marina Fassi MEX

185. Maria Torres PUR

209. Lee-Anne Pace RSA

218. Tiffany Chan HKG

232. Sanna Nuutinen FIN

265. Marianne Skarpnord NOR

276. Klára Spilková CZE

278. Manon De Roey BEL

288. Christine Wolf AUT

301. Pia Babnik SLO

306. Mariajo Uribe COL

349. Daniela Darquea ECU

353. Morgane Metraux SUI

399. Magdalena Simmemacher ARG

405. Lucrezia Colombotto Rosso ITA

říčku, s maximem čtyř jmen z jedné 
země. Mimo top 15 se pak kvalifiku-
jí další účastníci, ale už maximálně 
dva z každé země, pokud ta už ne-

vyčerpala kvótu z top 15. Takto se 
naplní obě startovní šedesátky.
 Omezení „čtyř“ se týká mužů  
i žen USA a také žen Jižní Koreje. 
Díky redukovanému pořadí se do-
stanou i další země, jako je napří-
klad Česko. U mužů se takto do To-
kia kvalifikovali hráči ještě na konci 
třetí stovky světového pořadí, u žen 
dokonce z páté stovky.
 Zatímco u žen je znát takřka sto-
procentní zájem o olympijský start, 
muži opět jako v Riu hlásili už pře-
dem absence. Z top 11 světového 
žebříčku bude chybět pět hráčů,  
v čele s Američanem Dustinem 
Johnsonem.
 Účast s omluvou na nabitý let-
ní program turnajů odmítli Louis 
Oosthuizen (JAR), Tyrrell Hatton, 
Matt Fitzpatrick i Lee Westwood 
(všichni Anglie), Sergio Garcia  
(Španělsko), Adam Scott (Austrá-
lie), Bernd Wiesberger (Rakousko)  
a Martin Kaymer (Německo).
 Absentují také všichni tři medai-
listé z Ria, ale to kvůli poklesu formy, 
odraženému ve světovém žebříčku. 
Zlatý Angličan Justin Rose (nyní čís-
lo 44), stříbrný Švéd Henrik Stenson 
(155) ani bronzový Matt Kuchar (31) 
neměli letos šanci. Naopak se mezi 
muži objeví nové země, kromě Čes-
ka také Polsko (Adrian Meronk) a Slo- 
vensko díky naturalizovanému Jiho-
afričanovi Rorymu Sabbatinimu.

O rok odložené olympijské hry mohou konečně začít
Foto: Zdeněk Sluka
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Jak na špičkový 
anglický trávník?

Luxusní zahradní trávníky, golfová 
hřiště a další extrémně namáhané 
plochy jsou sečeny výhradně vře-
tenovými sekačkami, které zaručí 
perfektní střih i čistý finiš a vytvá-
řejí charakteristické pruhy.
 Dokonalý anglický trávník vám 
pomohou udržovat vřetenové se-
kačky Allett. Tradiční anglická 
značka patří již přes padesát let ke 
špičce na sportovních trávnících  
a okrasných zahradách. Sekačky 
mají ponejvíc benzinové motory, 
ale do popředí se stále více posou-
vají modely s tichým a úsporným 
AKU pohonem.
 Zatímco rotační sekačka trávu 
seká, a to doslova, vřetenová se-
kačka ji ustřihne jako nůžky. Tím 
se výrazně méně roztřepí travní 
stéblo a trávník tak mnohem rych-
leji regeneruje. Zároveň se výrazně 
snižuje riziko travních chorob a de-
fektů.
 Vřetenové sekačky Allett jsou 
osazeny předním a zadním válcem. 
Trávník je po ustřižení ihned válco-
ván a tvoří se silné, jasné a dlouho 
rozeznatelné pruhy, dobře známé  
z golfových i fotbalových hřišť.
 Většinu typů vřetenových se-
kaček Allett pro zahrady lze jed-

noduše doplnit o unikátní systém 
výměnných kazet. Stroj se tak sta-
ne univerzálním pomocníkem. Pro-
česávací, vertikutační, aerifikační 
a protiplsťová kazeta společně  
s kazetou s čisticím kartáčem jsou 
při pravidelném používání zárukou 
kompletní a té nejlepší péče o tráv-
ník na zahradě.
 Sekačky Allett udržují dokonalý 
anglický trávník v královském Bu- 
ckinghamském paláci, v kriketových 
svatostáncích Edgbaston či Lords  
a na mnoha stadionech Premier Lea- 
gue včetně Manchester United. Na 
poslední mistrovství světa ve fotba-
le dodal Allett více než 180 strojů!  
V Česku stroje Allett používají na-
příklad AC Sparta Praha a FC Viktoria 
Plzeň. Mimoto je s nimi spokojena  
i spousta dalších zákazníků. Přidej-
te se k nim i vy!
 Výhradním dovozcem vřete-
nových sekaček značky Allett pro 
český trh je společnost ITTEC, která 
má více než dvacet let zkušeností 
s profesionální péčí od golfových 
trávníků až po zahrady rodinných 
domů. Sekačky Allett je možné za-
koupit přímo u dovozce nebo v síti 
autorizovaných prodejců.              PR

www.allett.cz

Major pro mistryni Karlštejna
Letos začala vyhrávat česká 
krev i turnaje kategorie major. 
Po dvou seniorských titulech 
Alexe Čejky v řadě za sebou 
prorazila mezi ženami Nelly 
Korda. A to nejvýš jak s vý-
hrou na KPMG Women ś PGA, 
tak ve světovém žebříčku.

Čeněk Lorenc

Mistryně GK Karlštejn ve hře na 
rány 2013. Tímto počinem začíná 
životopis Nelly Kordy v kategorii 
žen. Bylo jí čtrnáct let, když zvítězi-
la v kopcích nad Berounkou, kde se 
učila golf stejně jako její starší sest-
ra Jessica. Ač posléze rodina defini-
tivně přesídlila do USA, které sestry 
Kordovy reprezezentují spolu s bra-
trem, tenistou Sebastianem, česky 
nezapomněla a ráda se sem vrací.

Nelly už vede

Před půlnocí poslední červnové ne-
děle, když vrcholil třetí major turnaj 
sezony v Atlantě, proto svítilo i hod-
ně televizních obrazovek v Česku. 
Dvaadvacetiletá Nelly suverénně 
kráčela pro své celkově šesté vítěz-
ství na LPGA. Letošní třetí, druhé ve 
dvou týdnech za sebou, ale první  
z top 5, tedy z majorů.
 Od začátku šla vedle ní matka 
Regina, bývalá tenistka, zatímco na 
poslední jamky se připojila i Jessi-
ca, která v turnaji skončila patnáctá  
a pojistila si tak olympijský start  

v Tokiu vedle sestry, s níž už na-
stoupila v týmu USA pro Solheim 
Cup. Otec Petr a bratr Sebastian to 
sledovali z Londýna, kde je druhý 
den čekalo jako duo kouče a hráče 
úvodní kolo Wimbledonu.
 Když začínala vyhrávat o pět let 
starší Jessica, už tenkrát se říkalo, 
že její sestra bude ještě lepší. Mo-
mentálně to mají na tituly z LPGA 
vyrovnáno 6:6, ale v majorech vede 
Nelly 1:0. Nebylo to ale tak lehké, 
jak se může zdát.

Shozený balvan

Na předchozím majoru US Women ś 
Open Nelly jako favoritka neprošla 
cutem. Když z mužské tour zazněly 
hlasy o psychických problémech 
hráčů, jako jsou Bubba Watson  
a Matthew Wolff, boj s tlakem při-

znala i Nelly. A osvobodilo ji to. 
Týden před dámskou PGA vyhrála 
turnaj v Michiganu s 25 pod par. 
„Uvědomila jsem si, že v tom nej-
sem sama a že je to jenom golf,“ 
popsala Nelly svou uvolněnou mysl 
předtím, než vyhrála major. Po dvou 
eaglech ve finále i s double bogey 
vedla tři jamky před koncem o tři 
rány nad Američankou Lizette Salas. 
Tři pary potvrdily výhru 19 pod par 
a shození balvanu z ramen.
 Současně Nelly Korda postoupila 
poprvé na nejvyšší místo světového 
žebříčku. „Panečku. Jessica letos už 
taky vyhrála turnaj a Sebastian je 
v první světové padesátce tenistů. 
Teprve když se o tom začne mluvit, 
tak si uvědomím, co jsme dokázali,“ 
řekla Nelly o své rodině, jejíž kořeny 
sahají až k Vltavě.

Nelly Korda s trofejí vítězky KPMG Women ś PGA Championship
Foto: LPGA

Jiří Zuska skončil na 11. místě při mi- 
strovství Evropy s -9 (68-74-69-64). 
Cutem ve Francii neprošli Filip Ráža 
(+1), Petr Hrubý (+2) ani Václav Tichý 
(+7).

Klára Spilková s +12 (74-82) nepro-
šla cutem na KPMG Women ś PGA 
Championship v Atlantě.

Amatérka Natálie Saint Germain  
získala dělené 16. místo na turna-
ji Golf Flanders LET Access Series  
v Rinkve (Belgie) s +4 (71-76-70). Dal-
ší amatérka Tereza Chlostová skonči-
la na 66. místě s +24 (76-80-81).

Dominika Burdová obsadila 9. mís-
to na mezinárodním mistrovství Ně-
mecka (+9) v Hamburku. Do finále 
neprošly Agáta Vahalová (+14), So-
fie Dimitrova (+17) ani Kristýna Frý-
dlová (+28).

Třetí turnaj Národní golfové tour 
mládeže pod záštitou předsedy 
ČOV vyhráli Jan Mrňa, Anna Zaple-
talová, Václav Švub ml. a Annika Ko-
houtková.

Karolína Vlčková s +10 (75-79) ne-
prošla cutem na Symetra Tour v Cin-
cinnati.

Mistrem Czech Pro-Am Teaching 
Tour se v Berouně stal opět Petr Nič 
s -8 (66-70), který na první jamce 
play off porazil Jiřího Němečka.

Ve zkratce

Open pro profesionála
Zkušenost zvítězila nad mládím. 
Premiérový turnaj Czech Open Golf 
Tour na Kaskádě vyhrál 38letý pro-
fesionál Aleš Kořínek.
 Do třetího kola Platon Life Kas-
káda Open by Czech Golf Federa-
tion vstupovali jako vedoucí mladí 
amatéři Filip Jakubčík a David Siwy, 
ale v posledním kole neodolali vel-
kému tlaku profesionálních hráčů. 
Kořínek hrál pět ran pod par a jeho 
celkové skóre -8 (70-71-67) zname-
nalo pohár a šek na 66 250 korun.
 O ránu zpět skončil další profe- 
sionál Filip Mrůzek, který se na  
-7 (70-73-66) dělil o druhé místo  
s Filipem Jakubčíkem (73-65-71). 
Nejlepšímu amatérovi se nabídla 

karta na Czech Masters, ale Jakub-
čík už bude v srpnu znovu v USA, 
kde studuje, a tak místo na Alba-
trossu připadlo čtvrtému, Kryštofu 
Strýčkovi (-6). O 6. příčku se na -3 
dělil spolu se Siwym profesionál 
Jan Cafourek.
 Sedm hráčů ve finále zapisovalo 
výsledek pod 70 ran a patnáct hrá-
lo pod par. V elitní desítce se poměr 
mezi profesionály a amatéry dělil 
přesně napůl. Druhý pilotní turnaj 
Czech Open Golf Tour se hraje od 
3. do 5. září na Karlštejně. Nejlepší 
amatér v tomto turnaji získá kartu 
na Penati Slovak Open (12.-14. září), 
kde účast přislíbili i olympionici  
Rory Sabbatini a Ondřej Lieser. -hap-

Jessica a Nelly Kordovy
Foto: Čeněk Lorenc

Jiří Zuska



5

René Pink
telefon: +420 777 660 481
e-mail: rene.pink@seznam.cz

Působiště: Park Golf Club Ostrava, hřiště Šilheřovice
Kvalifikace: PGA Head Professional

Cena: 1000 Kč/ 50 min. 

Golfové motto / vize při golfové výuce: 

„Fair play is the winning way!”

VÝHODNÁ FEE
Společné fee Golf Clubu Kynžvart s Golf Clu-
bem Sokolov za 2000 korun. K tomu možnost 
dokoupení buggy za 700 Kč (není podmínkou).

1

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA
Dalším partnerským hřištěm skupiny TMR se stal resort Golf 
& Spa Kunětická Hora, který se tak přidal k hřištím Ostravi-
ce, Kaskáda, Olomouc a Skalica.

2

BEROUNKA TRAILS
pobyt na 2 noci pro cyklisty

• dvě noci ve dvoulužkovém pokoji
• 2x bohatá energetická snídaně pro 2 osoby
• welcome drink v hotelové restauraci
• 1x mapa cyklotras v okolí resortu
• úschovna kol pro vlastní kola nebo zapujcení kol
   (horské kolo 350 Kč/den)
• 2x cyklistický balíček pro 2 osoby (občerstvení s sebou)
• 2x vstup do wellness Antické lázně pro osoby
• parkování v areálu zdarma

CENA BALÍČKU: 7460 Kč / 2 osoby

Více na www.darovanskydvur.cz, nebo tel. 371 740 711

3

54

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

POBYT4

Balíček Play and Stay GC Kynžvart zahrnu-
je noc se snídaní pro dvě osoby v hotelu 
Metternich, dvě green fee a parkoviště. 
Cena od 3400 Kč.

Sledujte své oblíbené 
turnaje na LG OLED A1
 Samosvítící pixely
 Procesor α7 Gen4
 100% rozsah barev
 4K Ultra HD

 

Sleva 
20 %

VÁŠ PGA TRENÉR V OSTRAVĚ

Společnost Golfstars v Ostravě - Porubě funguje od jara loň-
ského roku. Zaměřujeme se na hlavní světové značky, mezi 
ty prestižní patří např. švédská značka J. Lindeberg. Letos 
jsme nově přibrali do nabídky kolekci od Mathew Travise.  
Z holí jsme pyšní na značku TaylorMade, Ping, Srixon, XXIO, 
což jsou mimořádné přívětivé hole. Už nyní se chystáme na 
příští rok a oslovujeme nové značky, abychom zákazníkům 
přinesli něco exkluzivního a nevšedního do golfového světa.

Vydává: GN media s.r.o, 
Husinecká 10, 130 00 Praha 3 
IČO: 08894612, 
ev. č.: MK ČR E 23881 

• Ročník II, páté vydání

• Vyšlo 1. 7. 2021 

• Redakce: Čeněk Lorenc, Antonín  
   Ebr, Zdeněk Sluka 

• Obchod, marketing, distribuce:  
   Antonín J. Grimm, 
   tel.: +420 602 229 376 

• Grafika: Renata Nováková 

• Korektura: Jarmila Strnadová 

• Případné náměty, reakce a názory 
   nám můžete zaslat na adresu 
   info@golfovenoviny.cz 

Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
Partner rubriky

ČLENSTVÍ
Vyzkoušejte si na dva týdny vý-
hody členství na Black Bridge  
a hrajte za stejné ceny jako členo-
vé klubu. Nabídka platí pro členy 
klubů Karlštejn a Hodkovičky. 
Další nabídky se připravují.

5

KULTURA
Výstava humoru Vladimíra Balcara 
probíhá v rámci Beroun Golf Week do  
4. července v klubovně Beroun Golf 
Clubu. V případě zájmu jiných klubů  
o výstavu kontaktujte redakci Golfových 
novin.

6

Darovanský dvůr

Black Bridge

Beroun GC

21

3
6
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www.golfpodebrady.cz

HAPPY DAYS
SVÁTEČNÍ FEE

sváteční cena

650 Kč

18 JAMEK

5. a 6. 7. 2021 máme sváteční fee  
za speciální cenu!

Neomezená hra a mnoho 
výhod za 15 000 Kč

Staňte se 
naším členem!

GOLF CLUB SLAPY
 

P. Macková měla v den prvního kola 20. narozeniny, gratuluje T. Koželuhová
Foto: Zdeněk Sluka

Nepovedený start
Nurria ITURRIOS přišla o vítěz- 
ství v Berouně až na posledním 
greenu, ale za zmínku stojí její 
první odpal turnaje. V pátečním 
úvodním kole startovala pozdě 
odpoledne z desáté jamky, a co 
se nestalo? Nízký úder driverem 
poslala jen několik desítek me-
trů vlevo do vysokého roughu  
a zahrála bogey. „Podcenila 
jsem rozcvičení před odlože-
ným startem,“ vysvětlila Špa-
nělka, ale počáteční kolaps ji 
nerozhodil. I tak se po jednom 
ze svých pouze dvou bogey  
v celém turnaji dostala do vede-
ní a o svůj čtvrtý titul hrála až 
do závěrečné jamky.

Potíž s caddiem
Hvězda turnaje Sandra GAL se  
v předvečer turnaje musela vy-
rovnat se ztrátou kedíka. „Podle 
plánu jím měl být její francouz-
ský přítel, ale po jejich rozchodu 
se Sandra domluvila s Monikou 
Tauchen Dvořákovou, se kterou 
se znají díky Kláře Spilkové,“ 
prozradil zdroj o problémech 
profesionálky s českými kořeny. 
„Možná to tak bylo lepší. San-
dřin expřítel není golfista a už 
vůbec ne kedík,“ řekl otec Jan, 
který dceru doprovázel po hřišti 
na vozítku segway a fotografo-
val. Nabízela se spekulace, zda 
by nebylo lepší řešení angažo-
vat místního profesionála Karla 
Příhodu, který loni pomohl ama-
térce Nelle Halaburdové. „San-
dra zná hřiště díky mnoha svým 
návštěvám také velmi dobře. Po 
zdravotní přestávce jí ale schází 
turnajová rutina. Bude to už jen 
lepší,“ věřil Jan Gal.

Plus do životopisu
Díky již osmému vítězství v klu-
bovém šampionátu si turnaj 
mohla zahrát i berounská Natálie 
CHOCHOLOVÁ. Vzhledem k do-
mácímu prostředí měla velké am-
bice, ale nakonec skončila v poli 
poražených. „Nemusí být smutná. 
Chystá se studovat v St. Andrews 
a účast na Ladies European Tour 
se bude v jejím životopise vyjí-
mat,“ myslí si Vojtěch Matějček, 
prezident Beroun GC.             -ae-

Událost věků: Eso na čtyřparu!
Něco takového Ladies Euro- 
pean Tour nepamatuje. Ho-
le-in-one na paru 4 – a tedy 
albatross! Co dosud viděla  
v historii jen jednou PGA Tour, 
to zažila devátá jamka v Be-
rouně. Autorkou velezázračné 
rány byla Sanna Nuutinen.

Čeněk Lorenc

Ve finálovém kole startovala Finka 
z jamky číslo 10. Než došla na po-
slední jamku, zahrála eagle na pěti-
parové sedmičce a bogey na třípa-
rové osmičce. A pak se postavila na 
odpaliště devítky, levého doglegu  
s velkým jezerem.
 Jamka měří po fairwayi 306 me-

trů, ale „carry“ přes vodu k vlajce 
210 metrů. Na konci turnaje nebylo 
co řešit, ani proč taktizovat. Nuuti-
nen (30) napálila drajv, jak je ostat-
ně přes vodu zvyklá, s tím, že míč 
skončí někde před greenem, nebo 
možná dokonce na něm. Skončil 

však nejlépe, jak mohl. Přímo v jam-
ce!
 „Sanna odpalovala jako druhá. 
Rakouská spoluhráčka po ráně za-
křičela Get in the hole (pojď do jam-
ky), tak jsme se zasmáli. Míč dopadl 
pár metrů před vlajku, ale jak skon-
čil, to jsme netušili. Kolem greenu 
nastalo pozdvižení, tak jsme si my-
sleli, že míč je asi někde blízko,“ řekl 
Finčin caddie Slovák Richard Hrab-
čák.
 Když se flight blížil greenu, vy-
běhli mu vstříc rozhodčí se zprávou, 
co se vlastně stalo. „Sanna začala 
skákat a projevovat víc emocí než 
normálně,“ připomněl chladnou po-
vahu hráčky caddie, který zažil už 
jedno hole-in-one při LET v Tálích. 
Ale na čtyřparu? „Koho by to v dob-
rém nerozhodilo,“ dodal caddie.
 Nuutinen si zapsala do karty „1“ 
a celkových 64 (-8), jen ránu za re-
kordem hřiště. Po matném týdnu 
rázem skočila ve výsledcích do top 
10, letos počtvrté za sebou. „Je to 

legrační hra,“ pravila stále nevěřící, 
co se jí povedlo.
 Beroun GC se rozhodl ocenit 
tento mimořádný počin prémií, 
která byla vypsána pro turnaj za 
eso na 17. jamce. Tam se ale na  
129 metrů nikdo netrefil, a tak se 
Sanna Nuutinen mohla kromě re-
kordního zápisu do historie radovat 
rovněž z hodinek od Hodinářství 
Bechyně. Přidala tím další vzpomín-
ku do alba z Čech.
 V roce 2019 vyhrála na Konopišti 
turnaj LET Access Series a na Karl-
štejně byla vzápětí při LET druhá. 
Loni obsadila v Berouně třetí mís-
to. A teď ještě eso všech es! „Mám 
Česko ráda. Zalesněná hřiště mi při-
pomínají Finsko, dobře se tu najím  
a také si ráda dám české pivo, ovšem 
nealkoholické,“ opakovala Sanna.
 A caddie? Ten koupil na oslavu 
šampus a než se vrátil domů na Slo-
vensko, jel druhý den oslavit nebý-
valý zážitek hrou s kamarádem do 
Molitorova.

Jan Gal na Segwayi v Berouně

Šestá jamka pod dohledem King Konga
Foto: Zdeněk Sluka

Top 20 a čtyři cuty v Berouně

Čtyři z jedenácti českých hráček prošly cutem na Ladies European Tour v Berouně. Nejlepší domácí byla jako loni Sára Kousková, která opět skončila v top 20.  
Vítězkou se stala 18letá Thajka Atthaya THITIKUL (vlevo), o 20. místo se dělila Němka českého původu Sandra GAL (vpravo). 

Foto: Zdeněk Sluka 

Tipsport Czech Ladies Open: Další úspěch domácího golfu

Foto: LET
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VYUŽIJTE SLEVY NA FEE 40%
A PŘIJĎTE SI ZAHRÁT
NA DEVÍTIJAMKOVÉ HŘIŠTĚ
V BITOZEVSI 

SLEVA JE POČÍTÁNA ZE ZÁKLADNÍHO CENÍKU,
NENÍ MOŽNÁ KOMBINACE S JINÝMI SLEVAMI

https://www.teetime.cz/Reservation.aspx
Tel.: +420 725 923 022

AKCE
KVĚTEN - ČERVEN 
2021 

Štěstí? Smůla? Zakázaná slova!

K olikrát to šílené klišé ve spor-
tovním prostředí zaznělo? Že 

do věci musíme dát hlavně hod-
ně srdíčka a že taky potřebujeme 
trochu štěstíčka. Už na používání 

Forecaddie
Čeněk Lorenc

infantilních zdrobnělin by měl být 
paragraf. A co podobné omluvy, 
obezličky a výmluvy, svádějící ob-
jektivní dění na nadpřirozené síly? 
To je choromyslnost!
 Ladies European Tour v Berou-
ně měla podle této optiky vyhrát 
Nuria Iturrioz. Dělila se o vedení po 
prvním kole, samostatně vedla po 
druhém, byť o jedinou ránu, a po-
kračovala v tom také ve finálovém 

kole. Jenže na zásluhy se nehraje  
a usměvavé Španělce nakonec jed-
na rána přebývala. Právě o ni skon-
čila druhá.
 Kdo snad čekal gesta frustrace, 
slzy nebo poukazování na nepříz-
nivý osud, musel se zastydět. Když 
Iturrios neproměnila birdie putt na 
54. jamce, který by býval zname-
nal play-off, bylo už jisté, že vítězí  
Thajka Atthaya Thitikul. Španělka 
doklepla na par, a byť musela být 
hodně zklamaná, nedala to vůbec 
najevo.
 „To je golf,“ řekla po finále bez 
bogey 25letá Iturrioz, trojnásobná 
vítězka na Ladies European Tour. 
„Nespadlo mi pár puttů a bylo to 
opravdu těsné, o jednu ránu. I když 
jsem ale nevyhrála, jsem šťastná. 
Nemyslím, že to mělo něco společ-
ného se smůlou. Jenom mě to nabu-
dí, abych trénovala ještě víc a líp.“
 Slyšíte? Vy všichni, kdo lomíte 
rukama nad nespravedlivým osu-
dem, nepřízní nebes a špatnou kon-
junkcí planet? Ano, vy, špičkoví hrá-
či, výkonnostní amatéři i rekreační 
posouvači míčů? Každý z nás má 
golf ve svých rukou. Když se daří, 
mluvte klidně o štěstí, ale když to 
nejde, neviňte nikoho jiného než 
sebe. Úspěšné osobnosti smůlu ne-
znají. Jinak by totiž těmi osobnost-
mi nebyly.

Vyhrálo se? Prohrálo? Nuria Iturrioz, celkově druhá v Berouně, úsměv neztrácí
Foto: Zdeněk Sluka

TIPSPORT CZECH LADIES OPEN 2021

1. Atthaya Thitikul  THA  -15 (68-68-65)  201  30 000 €

2. Nuria Iturrioz  ESP  -14 (66-68-68)  202  18 000 €

3. Leonie Harm GER  -13 (69-66-68)  203  12 000 €

17. Sára Kousková  CZE  -8 (70-69-69)  208  AM

20. Sandra Gal  GER  -7 (68-68-73)  209  3040 €

33. Tereza Koželuhová  CZE  -4 (71-71-70)  212  AM

47. Kristýna Napoleaová  CZE  -2 (70-71-73)  214  1060 €

51. Jana Melichová  CZE  -1 (72-72-71)  215  AM

Neprošly cutem (E)
Tereza Melecká (AM) +2 (71-75), Lucie Hinnerová +4 (73-75), Kateřina Vla-
šínová +4 (75-75), Patricie Macková (AM) +5 (75-74), Eva Koželuhová +7 
(77-74), Šideri Váňová +8 (76-76), Natálie Chocholová (AM) +19 (82-81)

Caddies a handicapy

Hinnerová  Monika Haufová  2,7

Chocholová  Miroslav Chochola  20,0

Kousková Jakub Mejzlík  3,8

Koželuhová T.  Petr Kabát  PRO

Koželuhová E.  Lukáš Martinec  PRO

Macková  Věroslav Rajchrt  BEZ

Melecká  Tomáš Kazár  3,7

Melichová  Michal Wildt  9,2

Napoleaová  Andrea Šetková  3,1

Váňová  Tomáš Podrabský  PRO

Vlašínová  Tomáš Vymazal 1,8

Hra s profesionálkou? Opatrně s krumpáčem!
Jako jediný píšící novinář jsem 
měl tu čest zahrát si před Tip- 
sport Czech Ladies Open tur-
naj Pro-Am. Tedy zdánlivě 
ležérní soutěž týmů, slože-
ných z profesionálky a z troji-
ce většinou ambiciózních re-
kreačních hráčů.

Antonín Ebr

Když se natěšení rekreační hráči při 
snídani v Beroun Golf Clubu dozvě-
děli, že kvůli covidu nemohou na 
driving, spadla většině z nich brada 
až na prostřený stůl. Mně to nevadi-
lo, stejně bych tam nešel. Přesvědčil 
jsem kolegy, že sklenka vychlaze-
ného prosecca nebo orosená plzeň 
udělají lepší službu a uklidní.
 Rozhodčí Michael Jon vysvětlil 
účastníkům formát soutěže, jakýsi 
modifikovaný texas scramble, který 
se však nelíbil promotérovi Lubo-
ši Koželuhovi. Ten složitý a herně 
nevstřícný systém šmahem odmítl  
a argumenty, že si to vymyslela La-
dies European Tour, odvážně nepo-
važoval za důležité. „Já jsem tady ře-
ditel,“ řekl důrazně Koželuh a vetoval 
rigidní instrukce rozhodčích. Hráči si 
oddechli, že je čeká to, co chtěli: mi-
losrdný, skórovací, zábavný turnaj.

Dva světy

V turnaji se nenašla úspěšnější hráč-

ka, než která vedla flight se zástup-
cem Golfových novin. Jihoafričanka 
Lee-Anne Pace (40) vyhrála 10 tur- 
najů a také celou sérii Ladies Euro- 
pean Tour, a má také titul z LPGA.
 Pro-Am, to jsou dva světy. Na 
jedné straně profesionálka, která se 
striktně drží úkolů, potřebných pro 
svou práci. Na straně druhé někdy 
nesoudní a soutěživí rekreanti, kteří 
se chtějí poměřovat a vynikat, ačko-
li to nemá žádný smysl.
 Jistě, sem tam amatérský muž od-
pálí dál než profesionální žena, po-
hříchu však většinou mimo fairway. 
Další přispěje nějakou to příhrou 
a jiný zase puttem. Pořád je tu ale 

propastný rozdíl. Ten největší v kon-
zistentnosti ran a course manage-
mentu. My muži jsme možná na kaž- 
dé třetí jamce sice dokázali zahrát 
zázračný úder a získat birdie i bez 
přispění profesionálky, ale také jsme 
často končili v pšenici, na houbách  
v lese nebo na rybách v jezeře.
 Profesionálka nikoli. Ta hrála 
systematicky z bodu A do bodu B. 
Vyloženě zkazila pouze jeden úder, 
za což se omluvila a my přijali. Hra 
mistryně svého řemesla působila až 
vlažně, ale zdání klame. Lee-Anne 
nám vysvětlila, že s naším nadše-
ným a fyzicky náročným přístupem 
by se nedožila ani startu turnaje.

Jiný sport

Připomnělo to historku, jak úředník 
vytrhne kopáčovi krumpáč a uka-
zuje, že se dá přece kopat mnohem 
rychleji. Zakrátko je ale v mdlobách, 
zatímco dělník kope ještě teď. Pro-
fesionálka každým coulem sice  
s námi komunikovala, ale hlavně  
s caddiem měřila všechny vzdále-
nosti a zaznamenávala do birdie 
karty každý detail. Přitom stačila 
tleskat občas povedeným ranám  
a smát se vtípkům.
 Nabízenou sklenku sektu přijal 
pouze kedík, a to ještě s rozpaky. Při 
snídani jsem si nemohl nevšimnout, 
že hráčky měly na talířích ovoce, ze-

leninu, tmavé pečivo a někdy jeden 
plátek šunky. Zato rekreant spořá-
dal tři párky, pět míchaných vajíček 
a slaninu, na to dal zdejší vyhlášené 
minimakovníky, kávu a také pivo.
 Nevyhráli jsme, ale Pro-Am bylo 
jako vždy hodně poučné. My, re- 
kreanti, přeceňujeme své síly (hlav-
ně muži), a pokud se dostaneme do 
problémů, tak je řešíme příliš ambi-
ciózně a ocitneme se v ještě větších 
potížích. Hra s profesionály je cen-
ná jako máloco. Zjistíte, že existuje 
několik druhů golfu, nebo že jste 
dosud předváděli nějaký úplně jiný 
sport. Rada profesionálky na závěr: 
Hrajte podle svých pocitů a instink-
tů, buďte pozitivní a úspěch přijde.

Z Pro-Am: zcela vpravo, vedle Lee-Anne Pace, hrající redaktor Antonín Ebr
Foto: Zdeněk Sluka

P. Macková měla v den prvního kola 20. narozeniny, gratuluje T. Koželuhová
Foto: Zdeněk Sluka

Golf Club Molitorov u Prahy

Neomezená hra na hřišti
Míčky na driving range zdarma
Buggy pro členy za 300,- Kč
Hra na hřišti Svobodné Hamry zdarma
A další 2 hřiště za skvělou reciproční cenu
Cena členství 9.000,- Kč

Registrace na www.golfmolitorov.cz   Recepce: +420 773 600 001

Členství 2021
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Hřiště, které možná neznáte

Nakloněná devítka Brumov-Bylnice
D evět jamek hřiště Brumov-Byl-

nice leží nedaleko Valašských 
Klobouk, na úpatí chráněné krajin-
né oblasti Bílých Karpat.
 „Škoda, že jste nepřišel příští 
týden. Teď je to neposekané. Celý 
květen tu pršelo,“ vítá mě Pavel 
Chuchma na malém soukromém 
hřišti, které vybudoval u své chaty 
v roce 1997.
 Brumov-Bylnice má devět jamek 
v celkové délce 1479 metrů. Nejdel-
ší jamka měří 247 metrů. Ke dvěma 
čtyřparům se přidává sedm tříparů. 
Hraje se na nakloněném svahu, cik-
cak nahoru a dolů. Greeny jsou hod-
ně malé. U první jamky se nachází  
i malé jezírko. Rekord hřiště je +2 na 
18 jamek.

 „Kdo chce, může si přijít zahrát. 
Vstupné je dobrovolné. Stabilně tu 
máme okolo dvaceti hráčů, větši-
nou si hry odpracují na brigádě. Já 
s manželkou chodím hrát denně. Je 
to skvělá aktivita,“ dodává majitel.
 U chaty pod terasou se najde 
také místo pro posezení. Nádherné 
jsou výhledy na okolní kopce a také
na hrad Brumov.
 „Sekání mám rozdělené na čtyři 
etapy, každá trvá traktůrkem dvě 
hodiny. Pak ručně dodělávám vře-
tenovkou greeny,“ říká při loučení 
Pavel Chuchma, na němž je znát, 
jak ho vše okolo golfu baví. Klobouk 
dolů, a nejen proto, že jsme blízko 
Klobouků (Valašských).

Antonín J. Grimm

Krytá venkovní „19. jamka“ s krbem
Foto: Antonín J. Grimm

Absolutní ticho s výhledy na kopce Bílých Karpat
Foto: Antonín J. Grimm

Trnková, Jabloňová aneb každá jamka má své jméno
Foto: Antonín J. Grimm

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

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

 digitální tisk v kvalitě ofsetu - Indigo 7600

www.trianglprint.cz

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

Proč trénovat 
s profesionálem?

Mnoho hráčů začínalo s gol-
fem na driving range nebo 
na hřišti se zkušenějším ka-
marádem, který mu vysvětlil 
základy. K trenérovi se šlo jen 
pro zkoušku na zelenou kartu  
– a honem na hřiště.

Martin Kovařík

Jenže kolik adeptů si z toho odneslo 
množství zlozvyků ve švihu, s nimiž 
se pere dodnes? Drtivá většina.
 Ideální způsob, jak s golfem za-
čít, je právě pod vedením profesio-
nálního trenéra Ten se bude snažit 
od samého začátku vštípit začá-
tečníkovi správné návyky, od drže-
ní hole přes postoj až po samotný 
švih. Jde totiž o komplexní pohyb, 
ovlivněný dalšími faktory, takže je 
potřeba také kvalitní vedení.
 Při hledání vhodného profe-
sionálního trenéra PGA of Czech 
Republic pomůže seznam členů na 
www.pga.cz.
 Golf si lze také vyzkoušet pomo-
cí projektu „Hraj golf, změň život“, 
který spravuje právě PGA of Czech 
Republic. Veškeré informace najde-
te na www.hrajgolfzmenzivot.cz.  
V rámci akce lze na vybraných hři-
štích absolvovat za 299 Kč tři lekce 

pod vedením kvalifikovaných trené-
rů, včetně zapůjčení holí a míčů.
 Výukové kursy a lekce pro za-
čátečníky i pokročilé a také prázd-
ninové kursy pro děti nabízí PGAC 
Golf Academy, která letos vznikla 
v Golf Resortu Štiřín. Detaily, včet-
ně konkrétní nabídky, najdete na  
www.pgacgolfacademy.cz.       

Ilustrační foto: PGAC

Akce na Štiříně
Červnového Dne otevřených 
dveří PGAC Golf Academy se 
zúčastnilo přes šedesát zájemců, 
kteří si vyzkoušeli hru pod vede-
ním profesionálních trenérů.

Také se mohli hlásit na letní 
dětské kursy, které mají stále 
volná místa. Pro velký úspěch 
se den opakuje 3. července.

Kurs „Začni s golfem“ naučí 
během několika lekcí základy 
a umožní hrát golf prakticky 
hned s rodinou a přáteli. Více 
na www.zacnisgolfem.cz.

Příměstské tábory na Štiří-
ně se uskuteční v termínech  
19.–23. 7. a 16.–20. 8. Přihlášky 
na pga@pga.cz.

Glosář aneb Co se (ne)stalo

POPULÁRNĚJŠÍ NEŽ HOKEJ. Nej-
sledovanějšími sporty světa jsou 
podle nejnovějšího průzkumu fot-
bal, kriket a basketbal. Golf je na 
lichotivém 11. místě a až o čtyři 
místa za ním skončil lední hokej. 
Je to prosté. Hokej je populární, 
ale jen na menší části planety.  
V Česku ovšem vyhrává na celé 
čáře, takže když se zrovna koná 
šampionát, a to platí samozřejmě 
také o fotbalu, těžko se prosazuje  
i European Tour. Nebo že by to byla 
chyba médií?

BYDLÍK A PIVO. Kvůli covidu-19 je 
stále oblíbenější půjčování obyt-
ných aut. Mnozí s nimi jezdí právě 
na golf a tento trend zřejmě dále 
poroste. Například v Hazlově bylo 
zřízeno oplocené parkoviště pro 
obytná auta s přípojkami vody  
a elektřiny. O výhodách není třeba 
polemizovat. Nemusí se platit hotel 
a po hře se můžete v klubovně napít 
i něčeho ostřejšího než sodovky.

ÚTĚCHA PRO TIGERA. Trenér Karel 
Skopový junior okomentoval v pří-
loze Coach u deníku Sport následky 
autonehody Tigera Woodse chytře: 
„Měl štěstí v neštěstí. Polámal si 
pravou nohu, která je zatěžována  
v nápřahu, ale levá pohlcuje nej-
větší rychlost ve švihu. Proto vidím 
naději pro jeho návrat.“ Není nad 
názor odborníka. Trefný, přesný, 
zajímavý.                                             -ae-
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Vše začíná 
volbou...

sales@oaksprague.cz | +420 702 260 000 | oaksprague.cz

Bydlení
v srdci české

přírody

PGA NATIONAL CZECH REPUBLIC PRŮKOPNÍKEM TRVALE UDRŽITELNÝCH HŘIŠŤ
Závazek vůči životnímu prostředí ze strany hřiště pod záštitou Troon International

Hřiště PGA National Czech Re-
public, které je součástí pro-
jektu Oaks Prague, i nadále 
určuje nové trendy v golfovém 
prostředí. Děje se tak pře-
devším pomocí zavedených 
rozsáhlých opatření v oblasti 
životního prostředí a udržitel-
nosti.

Golfové hřiště pod záštitou Troon 
bylo otevřeno v létě roku 2020  
a dočkalo se mimořádně pozitivní-
ho ohlasu, což ještě umocnilo zís-
kané ocenění nejlepšího evropské-
ho golfového hřiště na World Golf 
Awards 2020.
 Golfové hřiště PGA National 
Czech Republic, otevřené před ne-
celým rokem, má udržitelnost jako 
jednu z priorit své strategie. To se 
projevuje implementací řady půso-
bivých iniciativ v rámci programu 
pro udržitelnost GEO ś Oncourse, 
zaměřených na zvýšení biodiver-
zity, podporu udržitelnosti trávní-
ku, předcházení znečištění, snížení 
spotřeby energie a recyklaci všech 
materiálů.
 PGA National Czech Republic 
spravuje půdu o celkové rozloze 104 
hektarů. Právě proto se k otázkám 
udržitelnosti staví čelem a aktivně 
hledá vhodná řešení, která pozitiv-
ně ovlivní jak místní komunitu, tak  
i další zúčastněné strany. Tým údržby 
hřiště přidal 23,15 hektaru přiroze-
ného porostu, aby zajistil ničím ne- 

látek potřebných k zajištění husté-
ho a zdravého porostu. Navrácení 
původního rázu plochám, které 
nejsou využívány ke hře, zároveň 
pomáhá snižovat spotřebu energie 
kvůli nižší potřebě zavlažování, ale 
také snižuje náklady na palivo do 
strojů potřebných k údržbě.
 Dalším důležitým cílem je najít 
způsob, jak zabránit nadměrné pro-
dukci odpadu. Aktivně se vyhýbat 

rušené prostředí a docílil tak 76 % 
plochy podporující biodiverzitu.

Právě rozšíření přirozeného pro-
středí a omezení udržovaného trav-
natého povrchu přispělo k celkové 
udržitelnosti. Umožnilo snížit jak 
množství používaných hnojiv a che-
mických látek, tak i spotřebu vody  
a energie na zavlažování, a to vzhle-
dem k menší ploše obhospodařova-
ného travnatého povrchu. Mezi prio- 
rity patří i přizpůsobení golfového 
trávníku místnímu podnebí a půdě, 
a tím i snižování množství umělých 

telů. V minulém roce klub podpořil 
dvě charitativní akce, golfisté v 99 % 
všech her chodili pěšky a strávi-
li na čerstvém vzduchu více než  
51 000 hodin.
 Jordan Fairweather, manager 
správy golfového hřiště PGA Natio- 
nal Czech Republic, poznamenal: 
„Ve společnosti Troon se vždy dr-
žíme nejvyšších standardů a v PGA 
National Czech Republic přijímáme 
naši odpovědnost za realizaci po-
stupů udržitelnosti pro místní ko-
munitu, pro budoucnost golfového 
prostředí i pro všechny zúčastněné 
strany. Jsme hrdí na náš profesio-
nální tým, který tuto práci provádí 
implementací celé řady pečlivě na-
plánovaných kroků, podporovaných 
mnoha speciálními projekty a udá-
lostmi, často ve spolupráci s odbor-
nými poradci a partnery.“
 Dalším cílem PGA National 
Czech Republic je dosáhnout cer-
tifikace GEO, nejvěrohodnějšího  
a nejrespektovanějšího ocenění 
udržitelnosti v oblasti golfu na ce-
lém světě. O toto prestižní ocenění 
se bude hřiště ucházet po dokon-
čení klubovny, což je poslední fáze 
realizace golfového klubu.

www.oakspga.cz
www.Troon.com/troon-international

Oaks Prague
Za projektem Oaks Prague stojí společnost ARENDON, a. s., která je 
jeho vlastníkem a provozovatelem. Arendon je součástí skupiny De-
cimus Real Estate. V České republice buduje unikátní značku Oaks 
Prague, která představuje jedinečný koncept luxusních rezidencí, je-
hož cílem je vytvořit sofistikované bydlení se všemi službami, které se 
ideálně hodí pro životní styl 21. století.

www.oaksprague.cz

PGA National Czech Republic
PGA National Czech Republic nemá v regionu konkurenci. Hřiště je sou-
částí projektu Oaks Prague, moderní čtvrti prémiových nemovitostí za-
sazených do krásné krajiny o rozloze 140 hektarů jihovýchodně od Prahy. 
Golfové hřiště navrhl světoznámý designér Kyle Phillips. Je autorem hřišť 
na všech kontinentech, včetně tří, která se řadí mezi sto nejlepších na 
světě. Hřiště je průkopníkem ekologicky udržitelného golfového designu 
a provozuje jej společnost Troon, světový lídr ve správě golfových hřišť. 
Celé 18jamkové golfové hřiště bylo otevřeno v létě roku 2020.

www.oakspga.cz

používání jednorázových plasto-
vých výrobků jako je balená voda, 
brčka či kelímky. Tímto způsobem 
je tým PGA National Czech Republic 
schopen úspěšně recyklovat 100 % 
plastu, 90 % kovů a 90 % papíru/
lepenky. Veškerá posekaná tráva je 
kompostována. Dalším působivým 
výsledkem je zavlažování hřiště, 
které zajišťuje ze 100 % voda za-
chycovaná v retenčních nádržích.
 Posledním krokem je aktivní 
role směrem k místní komunitě. Ta 
je součástí strategie, jelikož si klub 
uvědomuje význam pozitivního vli-
vu na své okolí. Hlavním cílem je 
podpora komunity například tím, že 
bude vytvořeno místo pro aktivní 
odpočinek i pracovní příležitosti, 
přispívající k fyzickému i duševní-
mu zdraví lidí.

Tým golfového klubu zároveň hledá 
způsoby, jak pozemek zpřístupnit 
i negolfistům. Proto klub spolupra-
cuje s místními organizacemi, pro-
paguje dobrovolnictví a podporuje 
charitativní projekty. Komunitní  
a zdravotnické iniciativy vedly  
k 16 hodinám dobrovolnictví, pod-
poře lokálních dodavatelů, kteří tvoří 
polovinu z celkového počtu dodava-

Společnost Troon
Troon se sídlem ve Scottsdale v Arizoně je největší světovou spo-
lečností pro správu golfových hřišť a poskytuje služby na více než  
585 místech po celém světě, včetně správy 630 osmnáctijamkových 
hřišť. Kromě golfu se Troon specializuje na správu domů, klubů sou-
kromých rezidencí, nemovitostí a související pohostinství. Troon 
provozuje a spravuje více než 620 provozů restaurací a občerstvení  
v golfových resortech, soukromých klubech a rekreačních zařízeních. 
V této kategorii byl několikanásobně oceněn.
 Do skupiny Troon, aktivní ve 45 státech a 30 zemích, patří tyto ob-
chodní značky: Troon Golf, Troon Privé, Troon International, Honors 
Golf, OB Sports, Indigo Golf Partners, CADDIEMASTER, True Club 
Solutions, Cliff Drysdale Tennis a RealFood pohostinství, strategie  
a design.
 Mezi nemovitosti spravované společností Troon patří například 
Princeville Makai Golf Club v Kauai, Champion Hills v Henderson-
ville v Severní Karolíně, Ocean Club v Paradise Island na Bahamách 
nebo Vattanac Golf Resort v Phnompenhu v Kambodži.
 Další novinky a informace najdete na webu www.Troon.com nebo 
se můžete se společností Troon propojit přes Facebook, Twitter, Insta-
gram, Blog, nebo se přihlásit k odběru magazínu Troon.

Komerční prezentace

Glosář aneb Co se (ne)stalo
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GOLFOVÝ BALÍČEK SPECIÁL
NA 2 NOCI A VÍCE

„PASSWORD CHANNEL 2021“
s platností od 03.07. – 01.09.2021

2 NOCI A 1 GREEN FEE ROYAL GOLF CLUB 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

CENA BALÍČKU

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 5 000 KČ/OSOBA
včetně víkendů a svátků 

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ 5 900 KČ
včetně víkendů a svátků 

CENA ZAHRNUJE
• 2 x ubytování ve stylovém dvoulůžkovém pokoji

• 2 x snídaně formou bufetu  
• 2 x polopenze (3chodové menu)

• 1 x Green Fee v Royal Golf Clubu Mariánské Lázně
• využití 9 jamkového hřiště Pitch & Putt v areálu Parkhotelu Golf

• volný vstup do bazénu s protiproudem (30 °C)
• exklusivní cena fee na dalších golfových hřištích

• rezervace Tee Time

V ceně není zahrnut místní poplatek 30 Kč na osobu/noc 
a hlídané parkoviště 150 Kč za osobní vozidlo/noc.

Rezervace na: sales@parkhotel-golf.cz
Pro rezervaci tohoto balíčku uveďte: password channel 2021

Více informací naleznete na www.golfml.cz  
nebo na www.parkhotel-golf.cz

Jak se trénují hendigolfisté?
Reprezentaci hendikepova-
ných golfistů vede tři roky 
jihočeský trenér Pavel Amb-
rož. I profesionál z Hluboké 
nad Vltavou a jeho širší tým 
zhruba dvaceti hráčů to mají  
v současné době plné restrik-
cí složité a vyhlížejí lepší časy.

Čeněk Lorenc

Několikrát jste byl vyhlášen Trené-
rem roku. Jak jste se dostal k tréno-
vání reprezentace CZDGA (Czech 
Disabled Golf Association)?
S prezidentem asociace a kamará-
dem Miroslavem Lidinským jsme 
spolupracovali na nějakých projek-
tech hendikepovaných už od roku 
2014, kdy jsem zároveň začal půso-
bit na Hluboké. Předloni mi nabídl 
pozici head coache.

Hluboká je známá jako centrum 
hendigolfu. Jak to vzniklo?
Jako první tu byl Zbyněk Kotek, 
který se vypracoval na jednoho  
z nejlepších hendigolfistů na rány. 
Já na Hluboké trénuji čtyři pět 
hendikepovaných. Ze Zbyňka se 
mezitím stal skaut, který objíždí 
speciální školy po republice a shá-
ní nové hráčské duše. Na Hlubokou 
dnes jezdí reprezentanti na přípra-
vu před turnaji. Loni jsme absolvo-
vali týdenní podzimní soustředění  
v Beleku, ale bohužel ostatní výjez-
dy a zahraniční turnaje byly zruše-
ny, takže stále začínáme.

Jak složité je trénovat hráče s růz-
ným postižením?
V tom právě vězí zásadní otázka, 
jak na různé zdravotní problémy 
ušít speciální trénink. Například je 
tu paraplegik Milan Turek. Abych 
pochopil, co prožívá, musel jsem si 
vyzkoušet hru na vozíku, paragolfe-
ru, který umožňuje dostat tělo do 
postoje. Asi dvě hodiny jsem švihal 
jednou rukou jako Milan, zjišťoval, 
jaký má rozsah pohybu, a snažil 
jsem se vcítit do jiného těla.

Co jste objevil?
Je to hodně zvláštní pocit. Jako 
zdravý se necháte vynést na vozíku 
do polohy k odpalu, jenže paraple-
gik vás správně začne peskovat, že 
o nohy se přece nelze opírat, pro-
tože on je nemá funkční. Situaci, že 
člověk je od pasu dolů ochrnutý, si 
nikdo nedokáže zcela představit. 
Hlavně to, jakou sílu mají v golfu 
zdravé nohy a jak je to jiné, když ne-
fungují a nedochází k rotaci spodní 
části těla.

Jak vám šly odpaly jednou rukou?
Staly se mi „topinky“ i „krtci“, ale 
míč se mi vždy podařilo aspoň ně-
jak zasáhnout. Nejbrutálnější je 
rána driverem, nejvíc náchylná  
k chybám. O mne tady nejde, ale Mi-

lan se vypracoval tak, že jednou ru-
kou drajvuje na 180 až 190 metrů! 
A ještě mu rána jde mírně do draw. 
Neuvěřitelná paráda.

Existuje na trénink hendikepova-
ných speciální metodika?
Používám to, co jsem se v golfu 
naučil, a snažím se znalosti a zku-
šenosti navázat na konkrétního 
hendikepovaného hráče. Ti se mu-
sejí vyrovnávat s problémy, jaké si 
opravdu nedokážeme představit. 
Například Václav Mráz, vítěz Evrop-
ského poháru, má natolik zvětšenou 
a postiženou ruku, že na ni neexis-
tuje rukavice, takže se proto musí 
u něj vychytávat správná lepivost 
gripů. Myslím ovšem, že pracovat se 
dá s každým a že největší překážky 
si všichni neseme v hlavě.

Head coach reprezentace hendikepovaných Pavel Ambrož
Foto: Čeněk Lorenc

Turnaje a pomoc
Během prázdnin se uskuteční 
několik turnajů CZDGA Golf 
Tour. V Alfrédově se hraje Open 
18. července, ve Mstěticích  
7. srpna a vrcholem bude Czech 
Disabled Open v České Lípě od 
27. do 29. srpna.

Tradicí se stává turnaj Golf 
pro Paraple v Cihelnách, letos 
v termínu 12.–13. srpna.

CZDGA podporuje vybavením 
a fittingem značka Golf Gear  
v pražské Čechii.

Úspěšná dražba
Při turnaji Pro-Am před Tipsport 
Czech Ladies Open v Berouně na-
stoupil také flight hendikepova-
ných reprezentantů CZDGA Zbyňka 
Kotka, Milana Turka a Aleše Süssera 
spolu se španělskou profesionál-
kou Carmen Alonso. V texas scram-
ble zahrála čtveřice celkem 10 pod 
par (vítězný výsledek byl 17 pod).
 Při vyhlášení výsledků turna-
je proběhla dražba podepsaného 
dresu člena berounského klubu 

Dominika Haška ještě z doby jeho 
působení v týmu Ottawa Senators. 
Vítěznou nabídkou bylo 45 000 ko-
run Marcela Klause.
 Tento příspěvek přiblížil CZDGA 
k pořízení vertikalizačního vozíku 
(paragolferu), který je nepostrada-
telným vybavením hráčů s paraple-
gií. Symbolický šek převzal Milan 
Turek, loňský držitel Výroční ceny 
České golfové asociace hendikepo-
vaných.              -čl-

Milanu Turkovi v Berouně týčkuje Carmen Alonso

Vydražení dresu: zleva dražitel a prezident Beroun GC Vojtěch Matějček, Marcel 
Klaus, promotér turnaje Luboš Koželuh a Milan Turek. 2x foto: Zdeněk Sluka

Prezident CZDGA Miroslav Lidinský
Foto: Zdeněk Sluka
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Alpská klasika v Salcbursku
Rakousko bude vyhledáva-
ným cílem v následujících 
měsících. Spolková země 
Salcbursko ve stínu alpských 
štítů patří mezi dlouhodobě 
nejnavštěvovanější. Naším cí-
lem bylo městečko Leogang. 
Cestu volíme přes kouzelný 
Salcburk.

Antonín J. Grimm

Golfclub Salzburg v Eugendorfu 
leží jen pár kilometrů od Mozartova 
města. Zbystříte při příhře na druhý 
green přes zarostlou a neprostup-
nou rokli s potokem. Stejnou pozor-
nost vyžaduje i odpal na tříparové 
devítce. V rokli musí ležet stovky 
míčů. Těch si do bagu přibalte víc 
než obvykle. Vodní překážky číhají 
před pěti greeny.
 Desátá jamka, par 5, má poměrně 
netradičně dva greeny. Ve skórkartě 
to dělá rozdíl 60 metrů. Kratší varian- 
ta se hraje na green před jezero, 
delší vyžaduje třetí ránu přes vodu 
do společného greenu s jamkou  
č. 17. Ta se, jak jinak, hraje také přes 
vodu. Těžké hřiště, i když několik 

žlutých odpališť bylo posunuto. Ji-
nak má standardní délku 5873 me- 
trů ze žlutých odpališť.
 Gut Brandlhof leží v těsném 
sousedství silnice, byť auta přes 
vzrostlé keře a stromy nevidíte. Ob-

časný hluk je kompenzován krea- 
tivním hřištěm, kterým se ve stínu 
horského masivu vine řeka Saalach. 
Ta tvoří celkem šestkrát herní pře-
kážku. Na deváté jamce jdete přes 
řeku dokonce dvakrát.

 Zvláště diagonální drivy přes 
vodu jsou těžší na odhad vzdále-
ností. Navíc fairwaye lemují stro-
mořadí, která na některých jamkách 
hodně zužují dopadové plochy. Ar-
chitekt přidal na obtížnosti i délce 

Urslautal - panorama Alpských štítů, absolutní ticho ruší jen kravské zvonce
Foto: Antonín J. Grimm

u parů 3 (ze žlutých odpališť měří 
od 165 do 176 metrů, navíc tři ze 
čtyř vedou přes vodu), zatímco pary  
5 mají délku jen okolo 430 metrů. 
Ke klubovně se vrátíte až po osm-
nácti jamkách.
 Urslautal je naopak oázou kli-
du. Během hry uslyšíte jen zvuk 
kravských zvonců. Velmi příjem-
né a tolerantní hřiště v sousedství 
rozkvetlých luk má široké fairwaye  
s občasnými mělkými bunkery. 
Oproti dvěma předchozím hřištím je 
zde minimum vodních překážek. Po 
opravdu nepřesných ranách ale hro-
zí několik biozón. K osmnáctce si lze 
přidat tři jamky akademie. „Čechů 
jezdí docela hodně, během roku to 
odhaduji na několik stovek,“ sděluje 
recepční. A co vy, přidáte se?

Řeka Saalach v Gut Brandlhof. Pastva pro oči, ale také komplikace při hře
Foto: Antonín J. Grimm

Vyberte si, na jaký green desáté jamky Golfclub Salzburg Eugendorf hrát. Před nebo za jezero?
Foto: Antonín J. Grimm

Leogang najdete hodinu a půl jízdy 
od Salcburku. Oblast Saalfelden Leo-
gang je jednou z nejzajímavějších 
turistických oblastí v Rakousku.
 Hotel Krallerhof stojí přímo  
v centru dění. Poskytuje špičkové 
servírované čtyřchodové večeře i bo-
haté snídaně s bio produkty z farem 
z okolí. Má wellness s osmi sauna-
mi, vnitřními i venkovními bazény.  
A hlavně nabízí ticho a klid s výhledy 
na alpské velikány.
 Pro ty, kteří mají po rundě golfu 
stále energii, jsou připravena hor-
ská elektrokola a vyhlášený bikerský 

ráj. V ceně pobytu je také Saalfelden 
Leogang Card, na kterou máte zdar-
ma vstupy na několik lanovek denně. 
Kousek od hotelu je stanice lanovky 
na Gr. Asitz (1914 m n. m.).
 Golfisté mají připraven na-
příklad balíček tří nocí a dvou her 
(Brandlhof a Urslautal), doplněný 
o golfovou masáž. Hotel se nachází  
v rozumné dojezdové vzdálenosti 
na golf (15 km do Gut Brandlhof i do 
Urslautalu). Do 30 minut jste navíc 
v Zell am See, kde se nacházejí další 
dvě kvalitní osmnáctky. 
www.krallerhof.com

Spousty kombinací hřišť a poby- 
tů nejen v oblasti Salcburska 
najdete na www.golfinfo.at.

Čas nechat se hýčkat

Od Hotelu Krallerhof jste lanovkou za pár minut na vrcholu hory Gr. Asitz
Foto: Antonín J. Grimm

Relaxace u bazénu venku nebo uvnitř? Je to jen na vás
Foto: Antonín J. Grimm

Typický interiér pokojů - luxus a praktičnost  
Foto: Hotel Krallerhof
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Chcete při golfu skvěle vidět i vypadat?

Brýle Oakley s technologií Prizm Golf Vám to umožní.

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

detaily hřiště. 

Možnost zhotovení 
i v dioptrické variantě.

vice na www.optikakrepela.eu 
nebo na tel 774903393

Proč se bát deště?

M iluji déšť! Když skrápí prašné 
ulice, když spláchne vše sta-

ré a zahnívající. Co však nemiluji, to 
jsou dopravní zácpy při deštivých 
cestách na golf.
 Podle průzkumů ranní déšť nebo 
dokonce jen jeho večerní předpo-
věď posadí za volant i řidiče, kteří 
by běžně autem nejeli. Čeho se 
bojí? Déšť přece není radioaktivní, 
ani jedovatý.
 Déšť ovlivňuje nejen stav hřiš-
tě, ale i průběh hry a turnajů. Když 
jsem z předpovědi počasí zjistil, 
že přestanou vedra a vystřídají je 
lijáky, zarezervoval jsem si hru na 
dobu, kdy měl silný déšť přejít do 
mrholení. Podle předpokladů bylo 
třeba se prokousat hustou dopra-
vou, ale odměnou byl příjezd na 
hřiště v okamžiku, kdy déšť slábl. 
Meteorologům to mimořádně vyšlo. 
A hlavně, parkoviště i jamky byly 
volné.
 Být sám na šťavnatě zeleném 
hřišti v lehkém teplém deštíku ne-
vadilo. Naopak. Hrál jsem nejlepší 
golf sezony. Lidé zmizeli i z okolních 
sportovišť a jinak rušné cyklostez-
ky.
 Deště přímo děsí promotéry tur-
najů. Už jen předzvěst vody pada-
jící z oblaků vyprazdňuje startovní 
listiny všech turnajů. Jeden promo-

Můj pohled
Antonín Ebr

tér měl dokonce algoritmus, který 
pracoval s několika faktory, od síly 
deště přes oblíbenost a vzdále-
nost hřiště až po sponzorské dárky,  
a podle něj určoval předstartovní 
„úmrtnost“ hráčů. Vycházelo mu to 
přesně.
 Znalci místních mikroklimat se 
musejí obecným předpovědím po-

časí smát. Vlastně to ale k smíchu 
není. Pokud lidé slyší, že má víkend 
propršet, s golfem dopředu nepočí-
tají. Když místo deště svítí slunce, 
už je pozdě.
 Vznikají tak zbytečné újmy hři-
štím i hráčům. Dejte proto spíše na 
svůj rozum než na cizí prognózy,  
a to neplatí jen u golfu.

Kdo se bojí vody, nesmí na hřiště
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Čest a slušnost 
prohrávají. Jak to? 

N ejsem žádný extra hráč s pře-
vratným HCP (30,4), ale mám 

golf velmi rád. Už jen pro jeho my-
šlenku být čestný, slušný a nepod-
vádět.
 Co jsem však zažil jen za po-
slední dva roky? Že se někdo splete  
v pravidlech, je normální. Kdo z nás 
je neomylný? Ovšem ohýbat si pra-
vidla pro sebe, a ještě u toho být 
agresivní?
 Příklad 1: Na greenu leží míč. 
Před něj, ve směru k jamce, dá hráč 
markovátko a míč zvedne. Při vra-
cení ale míč položí už před marko-
vátko a ani se nestydí dát ho třeba 
i o pět centimetrů vpřed. Když mu 
kolega (HCP pod 10) slušně řekne, 
jak se to má dělat, ještě se dotyč-
ný rozčílí a odporuje, že hraje golf 
dlouho a že ví, co má a nemá dělat. 
Po dalších dvou jamkách a dalších 
svérázných úpravách pravidel jsme 
hru ukončili a znechuceni odešli.
 Příklad 2: Čeká odpal přes rybní-
ček, ale hráč řekne, že to nezvládne 
a jde rovnou do drop zóny. Při psaní 

skóre se pak diví – vždyť jsem to ne-
hrál, tak proč bych si je počítal – že si 
má přidat rány, jako kdyby z odpaliště 
skutečně hrál a míč poslal do vody.
 Příklad 3: Můj první turnaj  
v Sokolově. Hráč poslal míč mezi 
stromky a křoví a vypravil se tam 
se železem v ruce. Čekali jsme, až 
odehraje. On se ale rozběhl směrem  
k jamce, kde se sehnul a pak se zase 
vrátil. Nikdo z nás neviděl, že by míč 
letěl. Zahrát z tak nehezkého místa 
na 200 metrů, to by i Mickelson zíral.
 Maršálové takové situace neřeší 
s odůvodněním: nebyl jsem u toho, 
neviděl jsem. Spoluhráči obvykle 
klopí oči a nechtějí se do konfliktu 
míchat.
 Hloubám, proč se někdo snaží za 
každou cenu (tedy podvodem) vy-
lepšit své výsledky. Připadá si s niž-
ším handicapem jako lepší golfista 
nebo lepší člověk vůbec? Myslí si, 
že když si zaplatil, tak si může dělat, 
co chce? Snad jsem měl na takové 
lidi jen smůlu, ale stále doufám, že 
jich musí být minimum.
 Co je na tom špatného, chtít, aby 
byl golf opravdu čestný?

Karel Frýdl

Z pošty

Nejmladší caddie na Ladies European Tour: Michal Wildt s Janou Melichovou v Berouně
Foto: Zdeněk Sluka

www.vladimirbalcar.cz

Holkíííí, asi mně to půjde, trenér 
říkal, že už teď mám ohromnou ránu.


