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Kazisvěti 2021: meteorologové a silničáři
Povedené léto Páně 2021, s proměnlivým počasím prospívajícím hřištím, by mohlo být ještě povedenější, nebýt dvou výrazně nepřátelských faktorů. 

Hráče od golfu odrazují mylné předpovědi počasí a šílené dopravní uzavírky.

Předpovědi počasí? Nevnímat!
S naprogramovanými prognó-
zami počasí, které se však  
v naprosté většině nenapl-
ňují, bojují hlavně ta hřiště, 
na která je potřeba přece jen 
podniknout kus cesty. Také 
jde o noční můru promotérů 
turnajů.

Zažili jsme to na vlastní kůži začát-
kem července u Českého Krumlova. 
Osmnáctku ve Svachově Lhotce gri-
lovalo slunce od rána do pozdního 
odpoledne, ale hřiště zůstávalo na 
rozdíl od jiných vydařených a vytí-
žených dnů poloprázdné. Důvod? 
Lichá předpověď počasí. Nejen 
dlouhodobá, ale i aktuální.

Vždyť má pršet

„Od rána lidi volají a ruší tee timy, 
protože tady prý má pršet. Opaku-
ji jim, že je to nesmysl, ale marně,“ 
říká manažerka hřiště Marcela Jir-
ková. V ruce telefon s několika apli-
kacemi, které opravdu ukazují, že 

zrovna teď a tady prší, a ještě pršet 
bude?! Ve skutečnosti spadly první 
kapky dne až v půl šesté večer, a na-
víc pouze krátce. Žádný monzun či 
bouřka, ve které by se nedalo hrát.
 „Tohle se opakuje poměrně čas-
to. Mám snad chtít po lidech, aby 
platili rezervaci předem, aby je to 
donutilo dorazit? Nebo prosit, aby 
místo vzdálené předpovědi věřili 
místním informacím? Jsme z toho 
zoufalí,“ dodává českokrumlovská 
manažerka s útrpným pohledem na 
modrou oblohu.
 Tento jev potvrzuje také ředitel 
jediného poloprivátního českého 
hřiště, Beroun Golf Clubu. Ten by 
díky dopravní dostupnosti a poměr-
ně stálé klientele neměl mít podob-
né problémy, ale Vojtěch Matějček 
se s nimi rovněž setkává.

Do poslední chvíle

„Golf je outdoorový sport, který 
se hraje a měl by se hrát téměř za 
každého počasí. Špatné na tom je, 
že hráči ve skutečnosti neruší své 
časy podle reálné situace, ale prá-

vě podle pouhé předpovědi, která 
může být lokálně velmi nepřesná,“ 
říká současný prezident Beroun GC.  
K úhradám rezervací předem je 
však skeptický.
 „To může platit a platí jen u za-
hraničních návštěvníků, kteří si rezer-
vují časy na dlouhou dobu dopředu. 
A většinou, když už zde jsou a mají 
předplaceno, jdou i v dešti a větru,“ 
vysvětluje Vojtěch Matějček. „Domácí 
hráč si řekne, že v případě nějakých 
restrikcí raději počká a čas si zare-
zervuje na poslední chvíli. Většinou 
neriskuje, že by tee time na některém  
z jeho oblíbených a stejně dostup-
ných hřišť nebyl k mání.“ Rovněž šéf 
berounského hřiště vidí jako viníka 
stavu slepou víru v předpovědi počasí.

Porady a virózy

„Jako promotérka turnajů bych 
opravdu někdy uvítala zákaz před-
povědí počasí nebo dat z dostup-
ných radarů,“ říká napůl žertem, 
napůl vážně, také Lenka Šachová, 
pořádající otevřenou sérii Sport  
& Leisure Activity Golf Tour.

Deštník na golfu ještě neznamená, že musí zrovna pršet
Foto: Zdeněk Sluka

 „V řadě případů se nám špatná 
přepověď vůbec nepotvrdí. Vždy 
rozhodují místní podmínky,“ souhla-
sí promotérka se šéfem Beroun GC. 
„Hráči se bohužel nechávají ovlivnit 
a někdy čtvrtina až třetina z nich to 
při špatné předpovědi vzdává. Pří-
značné jsou následující výmluvy na 
náhlé porady v práci či virózy.“
 Promotérka by přitom podle 
svých slov pochopila upřímnost, 
tedy omluvu kvůli údajně špatnému 

počasí. „Mám ovšem štěstí na stálé 
účastníky tour, sportovce a srdca-
ře, kteří jdou hrát i za nepříznivých 
podmínek,“ dodává pořadatelka 
třetího ročníku open tour.
 Přitom existuje ještě jedno, 
pravda originální řešení. Nabízí je 
GK Osyčina. „Teetime na našem hři-
šti nerezervujeme. Kdo přijde – hra-
je. Nemáme tedy problém s rušením 
rezervací,“ uvedla za hřiště Lenka 
Karelová. A je to!

Uzavírky a objížďky? 
Nastudovat a vydržet!

Někteří golfisté jsou tak staří, že pa-
matují léta, kdy se dalo na hřiště do-
jet během prázdnin pohodlně, bez 
dopravních komplikací či uzavírek.
 Pokud se vám něco takového po-
dařilo i letos, pak jste vyhráli v lo-
terii. Silnice byly a jsou zřejmě nej-
rozkopanější za posledních třicet 
let. Nemusíte se přitom vydat tak 
jako my z Prahy na severní Moravu 
a prožívat očistec, ať už šlo o cestu 
přes Jeseníky do Kravař nebo ještě 
dál přes Ostravu do Ropice.
 Stačilo se vydat kamkoli po střed-
ních Čechách, kde je spolu s Prahou 
sice největší koncentrace hřišť, ale 
to ještě neznamená lehce dostupný 
golf.
 Asi nejvíc trpěli, a ještě dlouho 
trpět budou v Podbořánkách, na 
hranici okresu Rakovník a Plzeň–se-
ver. Již poněkolikáté nastala uzavír-
ka na hlavním tahu Most–Plzeň, ten-
tokrát v Jesenici. Cesta objížďkami 
na již tak odlehlé hřiště se prodlou-
žila o další půlhodinu. A pokladna 
to silně pocítila.
 „Přes léto nás zachraňují dětské 
tábory v Penzionu u Příhodů, ale 
jinak je to u přijíždějících golfistů 
bída. Dvě ženy nám volaly z objížď-
ky, že je to na ně už moc a že nako-
nec nedorazí. Jiné dvě sice přijely, 
ale podle svých slov prý naposledy. 
Jsme rukojmími obce, která s námi 
v takové věci nekomunikuje,“ stýská 
si Martina Blechová, sekretářka GC 
Podbořánky.
 Fatální uzavírka měla na podzim 
skončit, ale podle posledních in-
formací se prodlouží až do příštího 
roku. Golfové i jiné těžce zasažené 
podnikání v nebohatém regionu 
státní správu nezajímá.
 „Musela bych být sprostá. Řekli 
nám akorát, že kdybychom žádali 
o výjimku na průjezd pro golfisty, 
tak by ji mohl chtít každý. Jakmile 
skončí léto a tábory, budeme sedět 
v klubovně jako v zakletém zámku 
a čekat, kdo nás vysvobodí,“ dodává 
s hořkou nadsázkou duše podbořá-
neckého hřiště.

 Podobně je na tom devítka u Sta-
ré Boleslavi, kde pro letošek zavřeli 
silnici směrem na Borek, u kterého 
hřiště leží. Od Prahy, z níž sem míří 
nejvíc golfistů, se musí po dlouhé 
objížďce.
 „Návštěvnost nám klesla o tře-
tinu,“ konstatuje prezident klubu  
a majitel hřiště Vladimír Bouček. 
„Náhradní průjezd by se přitom na-
šel, ale město nezajímáme.
 Příští rok pro změnu bude zavřen 
příjezd od Mělníka. Samozřejmě, že 
na financích je to znát a zaměstnan-
ci se neptají, kde seženeme peníze 
na výplaty.“
 Dopravní trable se dotýkají také 
velkých resortů, jako je Panorama. 
V Kácově se opravuje most, a tak se 
hráči musejí vydat na velké objížď-
ky po klikatých a rozbitých silnicích.
 „Je to nepříjemné a dopad to na 
nás má, i když naštěstí ne dramatic-
ký. Ten, kdo k nám jede po paměti, 
je naštvaný, když narazí na objížď- 
ku, a dorazí kvůli tomu ve stresu  
a pozdě. Kdo novou cestu objeví, tak 
si ji zase rozmyslí a zvolí dostupnější 
hřiště, nebo nepřijede tak často, jak 
by jinak mohl,“ říká Tomáš Malec, 
manažer Panorama Golf Resortu,  
a dodává: „D1 z Prahy k nám po le-
tech konečně dodělali. Ještě ten 
most a snad bude příští rok už klid!“

Záchranný kruh? Hřiště si jej musejí 
hodit sama. Foto: Zdeněk Sluka

Připravil Čeněk Lorenc
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Přelomové Czech Masters: Top 12 a čtvero finále
Sedmý ročník D+D Real Czech 
Masters se do historie Euro- 
pean Tour zapsal vícekrát.  
Z mezinárodního pohledu, 
když poprvé v sérii vyhrál 
Američan Johannes Veer-
man (29). Z českého pak díky  
12. místu Filipa Mrůzka a čtyř-
mi postupy cutem. Obojí zna-
menalo dosavadní maximum.

Antonín Ebr

Kromě úvodního ročníku 2014, kdy 
zvítězil Jamie Donaldson z Walesu, 
vyhrávalo na Albatrossu vždy pří-
jmení začínající na P. Pieters (dva-
krát), Peterson, Porteous, Pavan. 
Zdálo se, že nyní na řadě je Tapio 
Pulkkanen.
 Ve finále vedl Fin zpočátku  
o čtyři rány, ale po bogey na sedm-
náctce ho dotáhl Veerman. Na po-
slední jamce zahrál Pulkkanen dru-
hou ránu z roughu železem do vody  
a Američan kontroval klidným pa-
rem, ačkoli on sám klidný nebyl.
 Kluk z plakátu alias Největší 
hvězda většinou ve Vysokém Úje-
zdě příliš nezáří, ale Henrik Sten-
son byl výjimkou. Pětačtyřicetiletý 
Švéd, který během své kariéry vy-
hrál vše, co mohl a jako první zví-
tězil v jedné sezoně na European  
i PGA Tour, skončil na Albatrossu po 
sezoně plné zklamání čtvrtý. Jeho 
spoluhráč Padraig Harrington (T33) 
měl jako kapitán Ryder Cupu jistě 
zamotanou hlavu.
 Majitel stříbrné olympijské me-
daile Rory Sabbatini se kvůli tis-
kovce, exhibici v Praze a audienci 
u slovenské prezidentky Zuzany 

Vítězný Američan Johannes Veerman
Foto: Zdeněk Sluka

Čaputové moc nevyspal ani nepo-
trénoval, ale cutem prošel a skončil 
na děleném 33. místě. Jeho caddiem 
byl prezident Slovenské golfové 
asociace Rastislav Antala, strůjce 
nového Jihoafričanova občanství. 
Vše sledovala Sabbatiniho manžel-
ka Martina.
 Šestnáct Čechů si tour naposle-
dy zahrálo v Čeladné 2011. Jediným, 
kdo nastoupil ve všech sedmi Czech 
Masters, byl Lukáš Tintěra. „Jsem už 
víc bafuňář a dva roky jsem nehrál 

velký turnaj, ale týden jsem se po-
ctivě připravoval a zahrál skoro jako 
vždy 75 úderů,“ říkal sekretář české 
PGA, mimo jiné s eaglem na čtyřpa-
rové šestce.
 Čtyři Češi v cutu, to je rekord 
všech čtrnácti turnajů European 
Tour, které se postupně hrály v Ma-
riánských Lázních, na Karlštejně,  
v Čeladné a na Albatrossu.
 Samozřejmě jde také o rekord 
European Tour. Víkend si zahráli 
profesionálové Filip Mrůzek, Ondřej 

Lieser, Aleš Kořínek a Matyáš Zaple-
tal. Filip Mrůzek, jemuž bude v září 
třicet let, se lepšil každým kolem. Fi-
nále odehrál čistě, s pěti birdie včet-
ně dvou zázračných na šestnácté  
a sedmnácté jamce. „Nezaváhal jsem 
a předvedl kolo bez chyby. Byl to 
můj životní výkon,“ řekl Mrůzek, kte-
rý si na posledním greenu užil ovace. 
„Chci slyšet ten řev. To je důvod, proč 
hrajeme golf. Nejde jen o peníze, ale 
také o tyto výjimečné chvíle.“
 Nejlepšímu domácímu hráči 
hole nosil a radil otec Petr, který 
zažil European Tour v 90. letech, ale 
takhle vysoko se nedostal. Co roz-
hodlo pro syna?
 „Konečně jsem dospěl. Už se ne-
hroutím po každé špatné ráně,“ vy-
světloval Mrůzek junior, který před 
finále vstával ve 4.20, než si vydělal 
14 560 eur hrubého. „Bylo otázkou 
času, kdy se to některému z nás po-
daří,“ dodal.

Brutální jamky
Máme rychlé greeny? Tak navr-
táme těžké jamky! S takovou lo-
gikou se vytasil nový turnajový 
ředitel Mikael Eriksson. Po válco-
vání greenů před úvodním kolem 
byla naměřena výjimečná rych-
lost 13,8 stopy, která brzy spadla, 
ovšem na stále ďábelských 12,5.
 „Tak těžké navrtání na úvodní 
kolo jsme ještě nezažili,“ tvrdili hrá-
či unisono. „Asi chtěli oddělit zrno 
od plev,“ komentoval Jan Cafourek 
pozice jamek, v drtivé většině pár 
metrů od foregreenu a v polovině 
případů hned za bunkerem. Ani 
víkend to nezměnil a není divu, že 
eso padlo pouze jedno.
 To ale od ředitele nebylo vše! 
Aleš Kořínek s Jakubem Barešem 
čekali deset minut na každou ránu 
po celé druhé kolo. Důvod? Nepři-
jel jim spoluhráč, přesto je Eriksson 
neposlal na hřiště jako první, nýbrž 
naopak coby poslední.

Patnáct kilo dolů
Loni vyhrál dva turnaje Challenge 
Tour, ovládl celou sérii a získal kar-
tu na European Tour. Ondřej Lieser 
těsně před Czech Masters oslavil 
třicáté narozeniny a jako dárek 
od promotéra obdržel dvě kola se 
Stensonem a Harringtonem.
„Byly to nervy. Dvě legendy, na-
víc Henrik je můj nejoblíbenější 
hráč,“ přiznal Lieser, ale úvod 
zvládl a dělil třetí místo. Druhý 
den však byl o sedm úderů hor-
ší. „Neptejte se mě na cut. To pro 
mě není cíl. Takto se nikam ne-
posuneme,“ upozorňoval. Jenže  
o víkendu také nezářil a ve finá-
le ztratil míč na jedenácté jamce. 
„Byl to strašný boj. Snažil jsem se 
tam nenechat jedinou ránu, ale 
stále dělám chyby a jen se zachra-
ňuji,“ konstatoval olympionik.
 „Od podzimu jsem zhubl pat-
náct kilo. Neplánovaně, mohla za 
to psychika,“ prozradil ale, že ne-
jde o hlavní příčinu mírné změny 
švihu s negativními účinky. „Začal 
jsem víc trénovat. Věřím, že půjdu 
nahoru,“ uzavřel rozhovor.     -ae-

POHÁR PREZIDENTA, 11. 9. 2021
CANON turnaj k 10. výročí resortu
Co vás čeká:
 Doprovodné soutěže
 Gastronomický program
 Losování o zájezd od Golfové cesty.cz

Zaregistrujte se na serveru ČGF nebo na recepci: 
recepce@grcm.cz, 246 067 800.

1.800 Kčosoba
6.000 Kčtým

21_0188_GRCM_banner_pohar-prezidenta_108x152.indd   1 06/08/21   15:34

Eagle do cutu, eso bez odměny
Aleš Kořínek (38), bývalý fot-
balový brankář prvoligové-
ho Zlína, hraje profesionální 
golf osmou sezonu, ale rychle 
se připojil k české špičce. Na 
domovském Albatrossu nyní 
poprvé prošel cutem na Euro- 
pean Tour.

 Páteční druhé kolo se dlouho 
vyvíjelo nepříznivě, tak jsem se 
rozhodl, že zlínského sympaťáka na 
jeho druhé devítce (na hřišti první) 
podpořím. Pozdravil jsem hráčovu 
přítelkyni Hanu a společně jsme 
sledovali, jak Aleš na jedničce smol-
ně neproměnil putt na birdie.
 „Neboj,“ říkal jsem, „nosím štěs-

tí.“ Nevěřila, ale jen do okamžiku, 
kdy Kořínek zahrál na čtyřparové 
dvojce ze 79 metrů eagle. Když na 
trojce přidal birdie po chip-in, zaká-
zala mi odejít. Po dalším birdie Aleš 
bez problémů prošel cutem.
 Druhý den jsem neměl čas se 
Kořínkovi věnovat, a hned to bylo 
znát. Dvakrát trefená voda a jiné po-
hromy způsobily, že zapsal 80 ran. 
„Výsledek začínající osmičkou jsem 
nezahrál dva roky,“ přiznal profe- 
sionál. „Jsi zrádce,“ předal mi kolega 
vzkaz od Hanky, kterou jsem zkla-
mal svou nepřítomností.
 Při finále jsem po první jamce (de-
sítce) odešel pro deštník a s hrůzou 
zjistil, že Aleš na jedenáctce ztratil 
míč a zahrál triple bogey. Pospíchal 
jsem na dvanáctku, abych byl svěd-

kem birdie. Na třináctce dal před 
mýma očima hole-in-one! Pětkou 
železem na 190 metrů. V minulosti 
zde eso bralo milion od Tipsportu 
nebo luxusní postel, ale letos nic. To 
zamrzí.
 Na čtrnáctce přidal Aleš zázrač-
né birdie z roughu daleko od gree-
nu. „Musíš tu už zůstat,“ prosila mě 
Hanka. Bohužel jsem se musel vě-
novat i ostatním, takže jsem dorazil 
až na osmičku. A co myslíte, jak to 
dopadlo? Birdie!
 P. S. „Díky za podporu. Škoda, že 
jsem vám neukázal o trošku lepší golf, 
ale zase to nebyla nuda. Kdo může 
říct, že zahrál vše od triple bogey po 
hole-in-one?“ ptal se Aleš Kořínek po 
turnaji na Instagramu. Měl pravdu. 
Jeho čísla nenašla konkurenci.     -ae-

Hvězda turnaje Henrik Stenson
Foto: Zdeněk Sluka

D+D REAL
CZECH MASTERS

Konečné výsledky

1 Johannes VEERMAN -15 71 66 68 68

T2
 Sean CROCKER -13 68 67 70 70

 Tapio PULKKANEN -13 68 69 66 72

5 Paul PETERSON -12 68 70 68 70

 Henrik STENSON -12 67 69 69 71

T12 Filip MRŮZEK -8 72 71 70 67

T60 Onřej LIESER +3 68 75 73 75

T67 Matyáš ZAPLETAL +7 72 72 74 77

T70 Aleš KOŘÍNEK +8 74 68 80 74
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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

Mrůzkův hattrick v Berouně

Antonín Ebr

Při pokračování Czech Open a po 
vítězstvích v letech 2015 a 2018 
dokonal Mrůzek hattrick, a navíc 
překonal vlastní turnajový rekord  
o dvě rány. Zahrál 24 pod par  
(68-64-67-65) a porazil o tři rány 
senzaci turnaje, teprve 17letého 
amatéra Matěje Baču (66-68-66-67). 
Třetí skončil další amatér Filip Ráža. 
Celkem se do Top 10 dostali čtyři 
amatéři, devátý byl David Benák  
a desátý David Siwy.
 Bača se ve finále po 13. jamce 
přiblížil Mrůzkovi na dva údery, ale 
zkušený profesionál díky birdie na 
patnáctce a šestnáctce útok odrazil.
 „Povedla se mi první devítka  
s eaglem a pěti birdie. To mi po-
mohlo uklidnit se,“ řekl Mrůzek, kte-
rému ve finále nesla bag manželka 
Štěpánka. „Konečně jsem cítil svou 
hru. Tvrdě jsem trénoval a po roce 
opět vyhrál turnaj,“ dodal vítěz, kte-
rý si vydělal zhruba třetinu z celko-
vé dotace 30 000 eur.
 „Filipovi jsem se přiblížil na 
dostřel, ale on zvládl výborně zá-
věr. Jsem naprosto spokojený,“ řekl 
Bača, reprezentant Beskydského 

golfového klubu. „To nejlepší na ko-
nec. U mě jde vždycky především  
o puttování,“ řekl Jan Cafourek, kte-
rý se dělil o 4. místo se Šimonem 
Zachem. Jeho šance na lepší výsle-
dek skončily na pětiparové sedmič-
ce, kde trefil vodu.
 „Za vším hledej ženu a putter,“ 
glosoval své šesté místo Stanislav 
Matuš. „Vyměnil jsem hůl, změ-
nil držení a docela to fungovalo.“ 
Jako tragický označil svůj výkon na 
greenech osmý Aleš Kořínek: „Na 
některých jamkách jsem měl pocit, 
že je snad ani nedohraju. Navíc, ve 
druhém kole jsem nepochopitelně 
ztratil míč na patnáctce. Viděli jsme 
ho skákat za greenem, ale nenašli.“
 Nejblíž hole-in-one měl Korejec 
Junmin Choi na šestce ve 3. kole. 

Po úderu se amatér již radoval, ale 
míček skončil několik centimetrů za 
jamkou. Byl někdo kvůli pomalé hře 
na hodinách? „Pouze Alan Babický 
v prvním kole, ale nevěděl o tom,“ 
prozradil poděbradský rozhodčí Jiří 
Kodeš.
 Kdo chyběl? Především olym- 
pionik Ondřej Lieser. „Řekl mi, že 
není typ, který dokáže trénovat 
hrou. Chtěl se připravovat na tři 
turnaje European Tour, které ho če-
kaly,“ řekla ředitelka turnaje Darina 
Muchová.
 Z amatérské špičky scházel jen 
Jiří Zuska, takže berounský turnaj 
byl jedinečnou možností srovnání 
dvou světů golfu. Profesionálové 
měli šest mít v Top 10 a 24 postupu-
jících cutem z celkových 37 hráčů.

Potřetí vyhrál Filip Mrůzek (29) 
profesionální turnaj v Beroun 
Golf Clubu. Tentokrát jako 
GolfAdvisor.golf Czech Open, 
s prémií 250 000 korun.

Filip Mrůzek
Foto: GolfAdvisor.golf Czech Open

Kauza navrtání
Hlavní rozhodčí Rostislav Mechúr ve 2. kole umístil pin pozici na dva-
nácté jamce zkraje greenu doprava, kde je svah. „To nebylo dobré ře-
šení. Tak by to neudělal ani negolfista,“ reagoval Aleš Kořínek. „Tam se 
to nedává. Šlo vůbec o regulérní kolo?“ tázal se Stanislav Matuš s tím, 
že na Pro Golf Tour v Adamstalu zažil zrušené kolo kvůli neregulérní 
pozici vlajky. „Několik profesionálů si stěžovalo, ale padla tam i birdie,“ 
reagovala ředitelka turnaje Darina Muchová. „Těžké navrtání, ale hra-
telné,“ dodal hlavní greenkeeper Martin Šindler.

Deset a konec hole
Desítku na pětiparové jamce číslo 2 si zapsal berounský profesionál 
Karel Příhoda, celkem zahrál na úvod 92 a během chvilky tak ztratil 
šanci na cut. „Poprvé v životě jsem zlomil hůl. Shaft čtyřky železa,“ 
přiznal trenér, který se přitom neocitl v autu, ale problémy mu způsobil 
vysoký rough podél fairwaye.

Pátek 
třináctého
Profesionál Tomáš Bystřic-
ký z GC Podbořánky prožil 
zajímavý pátek 13. srpna. 
Cestou na hřiště trefil au-
tem srnu, ale start stihl. Na 
odpališti šestky ho zasáhl 
soupeř z páté jamky do če-
pice a míč zůstal sedět na 
ruce. Čekalo se na rozhod-
čího. Situace hráče neroz-
hodila, prošel cutem, ale 
pak skončil poslední. 

Prémie za 
bazének

Při hráčské party v Berou-
ně byl cílem trouble shotu 
ze vzdálenosti 40 metrů 
nafukovací bazének na 
jezeře. Promotér turnaje 
Petr Fejgl dal do banku 
5000 a hráči za každý po-
kus platili stovku. Malý cíl 
nakonec trefilo trio Kryš-
tof Strýček, Jakub Bareš  
a Erik Grubner. Každý zís-
kal 3800 korun.

Zasažený Tomáš Bystřický
Foto: ČGF

Whisky pro vítěze
W est Golf Classic 

2021 na Darovan-
ském Dvoře v rámci Czech 
PGA Tour přinesl vítězství  
a s ním šek na 30 000 korun 
Stanislavu Matušovi. Turnaj se 
hrál na jedno kolo v kombinaci 
devítek Svatá Anna a Jezírka.
 Matuš zahrál 69 ran, tedy tři 
pod par, s pěti birdie a dvěma 
bogey. Kromě finanční odmě-
ny si odnesl také láhev whisky, 
což byla cena namísto poháru.
 O 2. místo se na 70 ranách 

podělila čtveřice Jakub Bareš, 
Štěpán Daněk, Petr Štrougal  
a Václav Lébl jr. Daněk navíc na 
16. jamce zahrál hole-in-one. 
Na hřišti byly vystaveny luxus-
ní vozy Lamborghini a Bentley.
 „Jsme rádi, že se našeho tur-
naj zúčastnil a také vyhrál Stani-
slav Matuš, pravidelný účastník 
Challenge Tour Standa Matuš, 
nebo také Jakub Bareš, kterému 
se vede na Pro Golf Tour,” řekla 
ředitelka Czech PGA Tour Barbo-
ra Barcalová.                         -mk-

Matěj Bača
Foto: Golfadvisor.golf Czech Open

Z výsledků

Extraliga, finále muži: 1. GC Brno, 
2. Greensgate, 3. Prague City GC, 
ženy: 1. Beskydský GK, 2. Olomouc, 
3. Karlovy Vary.

Pohár klubů smíšených družstev do 
16 let (Dolní Dobrouč): 1. Albatross, 
2. Mstětice, 3. Beskydský GK.

Olympijské hry (Tokio): 23. Spilko-
vá -5 (69-70-71-69), 60. Lieser +10  
(72-77-73-72).

LETAS GolfUppsala Open: 13. Na-
poleaová E (72-75-72), 67. Vlaší- 
nová +20 (80-78-81), Västerås  
Open: 9. Kousková +1 (68-75-74),  
22. Macková +6 (73-71-78), 35. Na-

poleaová +12 (74-79-75), 35. Vla-
šínová +15 (79-76-76), MC T. Kože-
luhová +14 (75-83), Chlostová +16  
(82-78). Allerum Open: 23. Váňová +8  
(78-74-73), 28. Napoleaová +9  
(79-74-73), 35. T. Koželuhová +12 
(73-75-80).

Pro Golf Tour Wolf Open: 6. Kořínek 
-7 (68-70-65), 7. Bareš -6 (71-68-65), 
11. Pospíšil -5 (68-7-66), 23. Cafou-
rek E (69-68-73).

LPGA Q-school (Shadow Ridge):  
MC Melecká +6 (77-76-69).

Slovak Junior Amateur Champion-
ship 2021 (Gray Bear Tále), junioři: 

1. Pavelka -2 (67-71-73), juniorky:  
1. Vítů +8 (73-77-71), 3. S. Dimitrova 
+11 (73-73-78).
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Partner vydání

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
Partner rubriky

1

Jaroslav Krejcar

telefon: 605 729 951
e-mail: info@krejcargolf.cz
působiště: Golf Resort Kunětická hora

Cena lekce: 1000 Kč / 50 min

Golfové motto / vize při golfové výuce: 

„Méně znamená více.”

VÁŠ PGA TRENÉR V PARDUBICKÉM  
A KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Nový wellness
Panorama Golf Resort rozšířil nabídku služeb 
o wellness. Nachází se zde vnitřní bazén s nej-
různějšími atrakcemi (protiproud, chrliče, vodní 
hřib, masážní trysky). Dále dvě vířivky USSPA, 
každá s kapacitou pro 6 osob, nechybí ani Knei- 
ppův chodník. Pro odpočinek jsou také k dis-
pozici finská sauna a parní lázeň, ochlazovací 
bazének, ledová studna nebo vědro plné stude-
né vody. Po procedurách si můžete odpočinout  
v relaxační místnosti nebo venku na terase. De-
sign navrhl Ranný Architects.

1

Hra s profesionály
Předposlední turnaj 10. ro- 
čníku Czech Pro-Am Tea- 
ching Tour se uskuteční  
v pondělí 6. září v Beroun 
Golf Clubu. Dějiště turna-
jů Czech Open v rámci sé-
rie Ladies European Tour  
a Czech PGA Tour je opěr-
ným bodem tour učících 
profesionálů a jejich ama-
térských spoluhráčů. Po 
červnovém dvoudenním 
mistrovství, které vyhrál 
Petr Nič (na snímku s An-
tonínem Muchou, s nímž 
vyhrál rovněž týmovou 
soutěž), se Beroun stá-
vá znovu hostitelem tour 
s postupným startem  
a atraktivními cenami. Při-
hlášky a další informace 
najdete na czechproam.cz.

2

Turnaj pro leváky
XXII. Lefthander Cup 2021, 
neoficiální mistrovství ve 
hře z levé strany, se koná 
18. září v Mladé Boleslavi, 
v časnějším než obvyklém 
říjnovém termínu. Turnaj je 
otevřen i pro doplňkovou 
kategorii pravostranných 
hráčů, takže můžete přijet  
i s kamarády nebo členy ro-
diny. Přihlášky jsou už nyní 
možné na serveru České 
golfové federace.

4

Nabídka z Osyčiny
5. 9. Bav se golfem – Den otevřených dveří 
pod záštitou České golfové federace. Balí-
ček pro začátečníky: Ochutnávka golfu za 
280 Kč – 1 trénink s trenérem, zapůjčení 
vybavení, cvičné míčky.

6. 9. Nábor mladých golfistek a golfistů 
na dětské tréninky pro podzim 2021, poté 
pravidelně v pondělí od 16 a 17 hodin. Též 
nabídka zájmového kroužku pro děti k do-
plnění sportovní všestrannosti a vytváření 
komunity od pěti let věku, každý pátek od 
16.00 hodin.

5

Chcete mít nové 
Golfové noviny 

ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho 
čísla je 20 Kč

Tour pro každého
V neděli 12. září se v Royal Golf Clubu Marián-
ské Lázně uskuteční IV. ročník turnaje CZECH RAF 
GOLF TROPHY. Smyslem je připomínat si společný 
boj britských, československých i pilotů jiných ná-
rodností proti fašismu, vzpomenout na všechny, 
kdo se z operačního letu navrátili, ale i ty, kdo se 
v poválečném Československu, místo vděku, doč- 
kali perzekucí a věznění. Místem konání je Royal 
Golf Club Mariánské Lázně, jehož vazby na brit-
skou královskou rodinu počaly okamžikem jeho 
otevření a jdou i do současnosti. Už v sobotu  
11. září bude veřejnosti zpřístupněna expozice 
polního letiště československé perutě a v neděli 
„přistane“ u klubovny maketa letounu Spitfire.

3

23

4

5
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Ústecký kraj: Přijeďte hrát a žít naplno

Hned čtyři možnosti, jak spojit výlet 
do přírody s golfem, nabízejí KRUŠ-
NÉ HORY. Pohoří protkané stovkami 
kilometrů pěších tras i cyklotras ob-
jímá půvabnou krajinu, v níž najde-
te osmnáctijamkové hřiště Teplice–
Barbora a také tři osobité devítky 
Cínovec, Libouchec a Most.
 V Chomutově na vás čeká Pod-
krušnohorský zoopark, v Děčíně  
a Ústí nad Labem zoo. V Mostě můžete 
navštívit autodrom, aquadrom i hipo- 
drom, v jehož sousedství leží hřiště.
 Dalším fenoménem je tradiční 
lázeňství. Kromě proslulých Teplic 
jsou tu na dohled Mšené, Dubí nebo 
Bílina, známá svou kyselkou. Z bez-
počtu výletů se můžete vydat do 
Krupky, kde se kromě návštěvy što-
ly Svatý Martin lze nechat vyvézt na 
Komáří vížku nejdelší sedačkovou 
lanovkou v Česku a navštívit tak no-
vou památku zapsanou na Seznam 
UNESCO.
 K cestám za golfem zve také DOL-
NÍ POOHŘÍ. Z dostupné a příjemné 
devítky v Bitozevsi můžete napláno-
vat výlet po dolním toku řeky Ohře. 
Vedle sebe na řece leží tři královská 
města: Kadaň, Žatec a Louny.

Navštivte ÚSTECKÝ KRAJ, bo- 
hatý na krásnou přírodu, pa-
mátky i zážitky. Výlet můžete 
spojit s golfem, a to na jedněch 
z nejhezčích míst republiky.

 Kromě Ohře spojuje tuto oblast 
také chmel, který se zde pěstuje již 
téměř tisíc let. Kadaň se může po-
chlubit městskou památkovou re-
zervací a unikátním historickým já-
drem se spoustou dominant. Pyšní 
se rovněž nejužší českou ulicí, tzv. 
Katovou uličkou, která v nejužším 
místě měří 66,1 cm.
 Žatec, další památková rezerva-
ce, je místem, kde se natáčely de-

sítky filmů. Oblíbený turistický cíl 
představuje Chrám Chmele a Piva.
 Třetí perla na řece Ohři, město 
Louny, má muzeum se stálou expo-
zicí dějin husitství a tematickými 
výstavami. Dále za návštěvu stojí 
např. Chrám sv. Mikuláše či Žatecká 
brána z roku 1500. 
www.krusnehory.eu
www.dolnipoohri.cz
www.branadocech.cz

Krupka - Montanregion Krušné hory

KadaňKrušné hory

Labe

La
b

Lípa

Duchcov

Jirkov Most Lovosice

Teplice

Louny

Žatec

Ústí n. L.

Roudnice n. L.
Klášterec 

D

CZ

CZ

Golf Resort Barbora

Golf Barbora

Golf Cínovec

Golf Most

Golf Bitozeves

Žatec

Žezlo jsem převzal v tichosti
První rozhovor s novým prezidentem ČGF Vratislavem Jandou

Šestapadesátiletý Vratislav 
Janda se stal prezidentem 
České golfové federace kon-
cem července na emotivně 
vypjaté konferenci v Bechyni 
a prakticky okamžitě převzal 
od svého předchůdce Zdeňka 
Kodejše všechny pravomoci.

Antonín Ebr

Co jste udělal jako úplně první?
Seznámil jsem se s týmem a s in-
terními předpisy, které jsem do té 
doby neznal.

Probíhalo něco jako předání funkce?
Žádný oficiální ceremoniál při pře-
dání funkce prezidenta neprobíhá. 
Převzal jsem žezlo v tichosti a pustil 
se rovnou do práce.

Překvapilo vás něco na půdě fede-
race?
Ano, jednací řád výboru, který dělá 
Českou golfovou federaci tím, čím je.

Byl podle vás předvolební boj ko-
rektní?
Zcela určitě! O tom nepochybuji.

Petr Dědek v předvolební kampani 
ani nedokázal vyslovit vaše křesní 
jméno. Vadilo vám to?
Nikdy jsem nerozuměl motivaci 
pana Dědka ke kandidatuře na pre-
zidenta. Když ji stáhl, považoval 
jsem to za logický krok, a že pak 
podpořil mé oponenty, je jeho de-
mokratické právo. Jak jeho úsilí do-
padlo, již dnes víme.

Setkali jste se někdy osobně?
Jednou. Chtěl bych však zřetelně 
zdůraznit, že si činnosti pana Dědka 
ve prospěch českého golfu nesmír-
ně vážím. Řadím jej k nadšencům, 
jakými jsou tak velká jména jako 
Stanislav Pros nebo Ivan Hlaváček. 

Ti věnovali obrovské sumy ze svých 
osobních prostředků, aby české ve-
řejnosti ukázali, co to je evropský  
a světový golf! Za to jim patří neko-
nečný dík.

Volební konference v Bechyni se 
pro vás nesla až v nepřátelském 
duchu. Jak jste to vnímal?
To, co popisujete jako velmi nepřá-
telské prostředí, bylo vytvářené 
bývalým vedením České golfové 
federace. Myslím, že mnozí delegá-
ti to cítili podobně, a také proto se 
rozhodli, jak se rozhodli.

Pomohly vám roky v diplomatic-
kých službách?
Jistě.

Zástupci klubů vás zvolili, ale vaše 
plánované spolupracovníky Jana 

Loužeckého a Jana Megla už ne. 
Není to tak trochu Pyrrhovo vítěz-
ství?
To ještě uvidíme, ale zcela určitě  
o tom budu členské subjekty fede-
race informovat.

Budete muset pracovat s vicepre-
zidenty Jurajem Wernerem a Kar-
lem Čelikovským, kteří nepatří 
mezi vaše příznivce. Jste na to při-
praven?
Jde o golf a jeho posun vpřed, takže 
osobní rovinu dejme stranou. Proto 
si myslím, že je důležité, zda chce-
me skutečně věci měnit a posouvat 
kupředu. Pokud tomu tak je, jistě 
najdeme společnou řeč.

Jak vycházíte s generálním sekre-
tářem Alešem Libecajtem?
Profesionálně a korektně. Máme 

společný zájem, a to rozvoj české-
ho golfu. Pevně věřím, že díky naší 
spolupráci se nám tento cíl podaří 
úspěšně splnit.

Co chcete změnit už letos?
To je velmi krátký časový úsek. 
Vzhledem k tomu, že jsme upro-
střed období, kdy se vytvářejí roz-
počty na příští rok, není moc času 
věci posouvat. Mám již smluvená 
setkání s předsedou Národní spor-
tovní agentury, s předsedou České 
unie sportu i s předsedou Olym-
pijského výboru a některými členy 
vlády, s nimiž chci hovořit přede-
vším o financování golfu.

Kudy vede cesta?
Přes kvalitně zpracované efektivní 
programy, přihlášené do vypsaných 
dotačních titulů. Jiná cesta není.

Co říkáte na připravované změny  
v zákonu o lobbingu?
Nic. Regulace se neosvědčila ni-
kde ve světě a bezzubá bude  
i v Česku. Označit někoho za lobbistu 
neznamená zabránit korupci. Mimo-
chodem, skutečný lobbista přináší 
informace. Peníze přináší úplatkář,  
a to s lobbingem nemá nic společ-
ného.

Mluvil jste o větší medializaci gol-
fu. Jaké to má řešení?
Především jde o tvorbu vhodných 
komunikačních témat souvisejících 
s golfem a zároveň s celospolečen-
skými tématy, jako jsou ekologie, 
charita, seniorský a rekreační golf. 
Následně o nastavení užší spolu-
práce s médii, která tato témata po-
sunou k široké veřejnosti. Je to běh 
na dlouhou trať, ale velmi důležitý.

Vratislav Janda
Foto: Zdeněk Sluka
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Důležitost mentálního tréninku roste
Psychika hraje v golfu význam-
nou roli, ale český hráč tento 
fakt dlouhodobě a vytrvale 
ignoruje. Pravidelný a struktu-
rovaný mentální trénink prak-
tikuje pouze úzká skupina gol-
fistů.

Jiří Kastner

U českých talentů a mládeže je 
téma psychiky ještě často tabu. Svůj 
podíl na přístupu plném předsudků 
mají rodiče, trenéři i systém, byť fi-
nální zodpovědnost si nese každý 
hráč sám. Lze vysledovat několik 
trendů v chování a přístupu k tré-
ninku i podle herní úrovně golfistů.

Začátečníci a rekreanti

Podíl mentální přípravy je u nich 
většinou zanedbatelný, ponejvíc 
nulový. Soustředí se v podstatě na 
jediné: jak dostat míč do jamky. Na-
plnění cíle hledají hlavně v techni-
ce rány. Jejich trénink je podřízen 
bezhlavému úsilí o hezký úder.  
A tak se často nahodilým a nepra-
videlným úsilím snaží zlepšovat ve 
schopnosti zahrát „dlouhou rov-
nou“. Naplnění této touhy určuje  
i emoce a psychický stav hráčů. Golf 
je pro ně cestou k hledání radosti ze 
zážitku „že to letí”. Psychika bývá 
vylepšována alkoholem či uvolně-
nou konverzací. Větší část takových 
hráčů prožívá své neúspěchy těžce, 
ale spíše ve smutku a pocitu zkla-
mání.

Ilustrační foto: Jiří Kastner

Pokročilí hráči

Snaží se pracovat s koncentrací, 
mít při hře emoce pod kontrolou. 
Samotná hra je pro ně i tréninkem. 
Ze zážitků si utvářejí emoční stavy  
a schopnost s nimi pracovat. Pocity  
a dojmy závisejí na aktuálním výs- 

ledku hry, podle níž si pak často ur-
čují trénink. V něm převažuje tech-
nické úsilí o správné rány a přístup 
„čím častěji, tím lépe“. Psychika je 
stále vnímána jako něco, co je po-
třeba pouze potlačit, aby to nevstu-
povalo do hry. Sebedůvěra bývá 

přímo úměrná aktuálnímu handica-
pu. Od začátečníků je odlišuje hlav-
ně poznání důležitosti puttování.

Soutěžní hráči

Psychiku a mentální připravu vní-
mají jako důležitý faktor dobrého 

výsledku. Vědí, že kvalitní hra není 
dílem náhody, ani pouhé kombina-
ce techniky a kondice. Sledují své 
výsledky i v kontextu nálad a ve-
dou si statistiky, které jim pomáhají.  
V tréninku převládá kvalita nad 
kvantitou, delší čas na přípravu  
i koncentrace nad spontánností. 
Herní styl mnohem víc propojují  
s psychikou a zkušenostmi. Hráči už 
se mnou spolupracují na řešení kon-
krétních situací a posilování psychic-
ké odolnosti například při puttování. 
Přijímají skutečnost, že rána je tím 
důležitější, čím blíž leží míč k jamce 
a jak tím roste psychický tlak.

Profesionálové

I přes perfektně fungující techniku 
a kvalitní přípravu jim dokáže dob-
rý výsledek sebrat právě psychika. 
Práce s ní se očekává ve stejné míře 
a kvalitě jako u ostatních tréninků. 
Pro kvalitní, a především konzis-
tentní výsledky platí, že technické, 
kondiční a mentální tréninky by 
měly být rovnocenné. Kromě sa-
mostatné psychické přípravy zařa-
zují mentální trénink i do ostatních 
typů tréninku. Pro fyzickou kondici 
využívají BodyMind Training a do 
tréninku techniky přidávají různé 
nástroje a cvičení pro posílení psy-
chiky.
 Spolupráce s mentálním trené-
rem se stala nezbytností. Český gol-
fista se musí hlavně přestat stydět. 
Pak i on dokáže využít sílu psychiky 
ve svůj prospěch. 

www.mentalni-trenink.cz

Jak zlepšit svou přípravu?
M noho golfistů stále hledá 

cesty, jak zlepšit svůj švih  
a posunout své schopnosti na vyšší 
úroveň. Jak toho dosáhnout lepším 
golfovým tréninkem?
 Každý švih je jedinečný, jelikož 
každý hráč si golfový pohyb uzpů-
sobí svým možnostem. Proto není  
ideální snažit se hledat řešení pro- 
blému na internetu, ať už v článcích 
nebo na YouTube. Jednoduše proto, 
že odstranit nechtěnou trajektorii 
míče u jednoho hráče může zname-
nat opravit úplně jinou chybu u dru-
hého, se stejnou trajektorií, ale jiným 
prvopočátkem tohoto trápení.
 Pro vylepšení svého tréninku by 
tak měl hráč aspoň v úvodu zvolit 
cestu za kvalifikovaným trenérem. 
Ten buď vlastním okem, nebo vi-
deoanalýzou švihu odhalí chyby, 
které je třeba odstranit. Trenér také 
poradí s různými drily, jež mohou 
právě pomoct se vypořádat s chy-
bami.
 Pak už může hráč jít cestou vlast-
ního tréninku, v němž na daných 

problémech pracuje, a následovně 
se opět vrátit k trenérovi, aby mu 
ukázal pokrok ve švihu.
 Pokud i vy chcete začít pracovat 
na svém švihu, můžete například 
využít výukové kursy pro začá-

tečníky i pokročilé v nově vzniklé 
PGAC Golf Academy, která letos za-
hájila provoz v Golf Resortu Štiřín. 
Veškeré informace, včetně nabíd-
ky jednotlivých kursů, najdete na  
www.pgacgolfacademy.cz.           -mk-

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Glosář aneb Co se (ne)stalo

SOUTĚŽ BEZ BEROUNA?

V české nominaci soutěže o nejlepší 
hřiště World Golf Awards 2021 chy-
bí překvapivě Beroun Golf Club, kde 
se letos mj. odehrály dva vrcholné 
turnaje roku, Ladies European Tour  
a Czech Open. Nominovány byly Alba-
tross, Casa Serena, Karlovy Vary, Karl- 
štejn, Kaskáda, Ostravice, Oaks, Ma- 
riánské Lázně, Ypsilonka a Čeladná.
Na dotaz po absenci Berouna jsme 
od pořadatele Chrise Frosta obdrželi 
odpověď: „Nepožádali o účast v sou-
těži.“ Prezident Beroun Golf Clubu 
Vojtěch Matějček vysvětlil problém: 
„Nabídku jsem našel ve spamu, ale 
platit za nominaci jsem odmítl.“

MARŠÁLEM V MOTOLE

Golf Club Praha, disponující v praž-
ském Motole starobylou devítkou, 
hledá maršála, který by kontroloval 
hřiště a golfisty, dohlížel nad bez-
pečností a plynulostí hry a zastal 
by i drobné činnosti v rámci údržby 
hřiště. Znalost golfového prostředí 
je samozřejmě výhodou.
Je to většinou nevděčná většinou 
nepříliš dobře placená práce, ale 
také jste na čerstvém vzduchu, jez-
díte si s bugginou, jak chcete, a po 
šichtě si zadarmo můžete zahrát 
golf. Na kariérní postup to není, ale 
pro seniory ideální.

VRÁTÍ SE GOLF SHOW?

V liberecké Home Credit Areně  
a Sport Parku Liberec se 4. září 
uskuteční 16. ročník sportovního 
veletrhu Sport Live. Návštěvníci si 
budou moci vyzkoušet řadu sportů 
včetně golfu a koupit si potřebné 
vybavení.
Zacelit ránu po Golf Show, chy-
bějící již mnoho let, se tímto jistě 
nepodaří, ale lepší něco nežli nic. 
Mimochodem, 18. března 2022 se 
v pražských Letňanech má pořádat 
veletrh Holiday World, kde byly ješ-
tě před pár lety naposledy spatřeny 
stánky s golfovou tématikou. Vrátí 
se? A vrátí se Golf Show?

NEHRAJÍ, ALE SLEDUJÍ

„Jak se (při pandemii) nehrál fotbal, 
naučil jsem se v televizi koukat na 
jiné sporty. Pouštěl jsem si i golf,“ 
prozradil pro denik.cz herec a fa-
noušek fotbalu David Novotný.
To je co říct. Novotný totiž nemá 
individuální sporty v oblibě. Že by 
zapracoval zelený syndrom? Mnoho 
lidí se dívá na golf televizi, ačko-
li ho sami nehrají. Uklidňuje před 
spaním.

Znáte někoho, kdo sleduje golf, aniž 
by sám hrál? Napište nám.

Antonín Ebr

GC Beroun

Mezinárodní tituly: potřetí i poprvé
Nejdůležitější turnaj ama-
térů, mezinárodní mistrov-
ství republiky, vyhráli na 
Kunětické Hoře letos do-
mácí. Potřetí Hana Ryšková 
(23), která zvítězila rov-
něž v letech 2015 a 2019,  
a poprvé ještě stále doros-
tenec Filip Jakubčík (17), 
oba s náskokem dvou ran.  
U žen vítězilo po čtyřech 
kolech skóre 7 pod par, 
u mužů ještě o dvě rány 
méně. Jakubčíka nyní čeká 
poslední rok středoškol-
ského studia v USA, kde 
Ryšková jde do předpo-
sledního ročníku na Uni-
versity of Louisville.

Foto (2x): Zdeněk Sluka



8

Mohlo by tu být i líp

H odně, snad nejvíc, co v létě 
pamatujeme, se toho událo 

od posledního vydání Golfových 
novin. Dvojí české zastoupení na 
olympijském turnaji, který ke vše-
mu vyhrála americká reprezentant-
ka českého původu, a čtyři domácí 
v cutu na Czech Masters. Korunová-
no nejlepším českým výsledkem na 
European Tour!
 Sklenici naplněnou čímkoli lze 
vidět jako poloprázdnou, nebo po-
loplnou. V golfu je to podobné.
 Klára Spilková skončila při svém 
druhém olympijském startu na  
23. místě. V lepší polovině výsled-
kového pole šedesáti hráček, ale 
také až ve druhé třetině, když po 
prvním kole dlela v top 10.
 Zlatá medaile putovala do USA, 
ovšem přes Prahu, kde olympijská 
vítězka Nelly Korda trávila čas se 
svou sestrou Jessikou jak před to-
kijským turnajem, tak po něm. Je to 
tak trochu i český úspěch, nebo ne?
 Ondřej Lieser reprezentoval na 
olympiádě český mužský golf po-
prvé a jistě bude jeho jméno zane-
seno do historických zápisů, stejně 
tak se tam však zapíše jeho jasně 
poslední místo v soutěži.
 Když už jsme u her, velký úspěch 
sklidily olympijské parky v Praze  

Forecaddie
Čeněk Lorenc

a Brně i s golfem, jehož prostor byl 
mnohdy zaplněný do mrtě. Na dru-
hou stranu, co by se stalo, mít tam 
místo pouhé drivingové sítě elekt-
ronický simulátor?
 Czech Masters na Albatrossu za-
čalo až příliš lákavě, třetím místem 
Ondřeje Liesera po prvním kole,  
z něhož následoval ústup, ale po-

Tour. Stejně tak čtyři domácí ve finá-
le, to mohl tipovat jen optimista.
 Tím víc mrzí, že kromě famóz-
ního Mrůzka se po zdolání životní 
mety domácího cutu další hráči 
výsledkově vytratili. Až na jedinou 
hole-in-one turnaje v podání Aleše 
Kořínka, v kontextu bohužel margi-
nálie.

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka
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Kde si chcete vydělat?

P ři závěrečném ceremoniálu 
GolfAdvisor.golf Czech Open 

šokoval sekretář PGA Czech Lukáš 
Tintěra slovy: „Profesionálům nejde 
o golf, ale o peníze.“
 Chtěl zřejmě mluvit o málu po-
dobných akcí, kde si lze vydělat. 
Reakce přišla okamžitě. „Věřím, že 
profesionálům jde také o golf, a ne 
jenom o peníze,“ pravil prezident 
Beroun GC Vojtěch Matějček a za-
končil pohříchu jediný turnaj svého 
druhu v celé sezoně.
 Hrající profesionálové se golfem 
živí, stejně jako učitelé na drivingu. 
Tím překvapivější byl fakt, že na 
Czech Open scházelo mnoho zná-
mých jmen.
 Ondřej Lieser vynechal akci kvůli 
následujícímu Czech Masters, Petr 
Nič a Gordan Brixi prý neměli natré-
nováno, Roman Šebrle se chystal na 
turnaj v Německu. Proč ale nehráli 
právě Tintěra, Michal Pospíšil, Daniel 
Suchan, Lukáš Lizánek a další?
 Proč PGAC nerozporovala ter-

Můj pohled
Antonín Ebr

mín, který se vetřel mezi dvě ně-
mecké Pro Golf Tour? Mimochodem, 
mluví se o tom, že kvůli odchodu 
velkého sponzora Pro Golf Tour za-
nikne. A Challenge Tour opravdu 
není pro každého.
 Profesionály jistě nepotěšil ex-
prezident Václav Klaus, který reago-
val na projev nového šéfa federace 
Vratislava Jandy o financích. „Pokud 
si stěžujete, že je málo peněz na 
golf, vězte, že v příštích letech jich 
i kvůli covidu bude daleko méně,“ 
prorokoval bývalý ekonom.
 Kalendář Czech PGA Tour je dě-
ravý jako ementál. Zatím bez ná-
hrady odpadl červencový turnaj  
v Hluboké nad Vltavou. Květnová  
Pro Golf Tour na Ypsilonce byla kvů- 
li covidu zrušena a chystal se jen 
turnaj v Kynžvartu a Sokolově na 
konci srpna. Toť vše.
 Profesionálům jde skutečně  
o živobytí. Jejich absence v Berou-
ně je proto zarážející. Argumenty 
trenérů o nedostatku času na hru 
neuspějí. Například Karel Příhoda 
také tráví veškerý čas na rohožce 
se svými žáky. Na domácím hřišti 
neuspěl, ale alespoň našel odva-
hu se poprat s lepšími a mladšími  
soupeři.

www.vladimirbalcar.cz

Nebojte, půjdeme rychle...

kračovalo celkem čtyřmi Čechy po-
stoupivšími do finále a konečným 
dvanáctým místem Filipa Mrůzka.
 Top 12 českého hráče na Euro- 
pean Tour asi nečekal nikdo, a pokud 
ano, tak ne od toho, který se zatím 
výrazně neprosadil ani na Challenge 

 Golfové léto bylo hezké, do-
konce krásné, ale mohlo být ještě 
o něco krásnější. Takový ale ostat-
ně je golf ve svém principu. Žádné 
kolo není dokonalé a vždy bývá co 
vylepšovat. Platí to i pro historické 
cuty a celková umístění.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková zaujala outfitem při ceremoniálu Czech Masters
Foto: Zdeněk Sluka

Citát čísla

„Golf je ten nejosamělejší 
sport. Člověk je úplně sám 
při každé myslitelné příle-
žitosti pro vlastní porážku. 

Golf vynáší na povrch 
všechna vaše osobní ak-
tiva. Čím déle hrajete, tím 
jistější je, že vaše předsta-

vení navenek odráží to, 
kým ve skutečnosti jste.“

Hale Irwin


