• Pro sportovní využití
• Terénní 4x4 UTV
• Homologované modely
• Pro přepravu osob
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Klikni na sledovat
@golfovenoviny
na
a vyhraj!
Pět z vás se může těšit na voucher v hodnotě
500 Kč do nově otevřené prodejny Golf House
na Černém Mostě v Praze.
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

PRIZE MONEY
30.000 EURO

2

Tři špičkové turnaje mužů na vlastní oči
Czech PGA Tour

GolfAdvisor.golf Czech Open

Beroun

12.–15. 8.

European Tour

D+D Real Czech Masters

Albatross

19.–22. 8.

Pro Golf Tour

ALTEPRO Trophy

Sokolov/Kynžvart

27.–29. 8.

Téměř polovinu ze srpnových dnů lze strávit sledováním špičkových turnajů na vlastní oči. Česká hřiště hostí
ve třech týdnech za sebou mezinárodní akce otevřené široké konkurenci. Vyberete si jednu, dvě, nebo všechny tři?

Masters na Albatrossu už posedmé
Sedmý
ročník
turnaje
European Tour se
měl konat na
Albatrossu v roce
2020, ale kvůli
epidemii se uskuteční
až letos. Zůstává tradiční
termín, letos 19.–22. srpna,
prize money 1 milion eur
a ohlášena byla nová hvězda.
Poprvé se má na českém
hřišti při D+D Real Czech
Masters ukázat Švéd Henrik
Stenson (45). V roce
2013 vyhrál jako
první jak European Tour, tak
americký FedEx
Cup v rámci PGA Tour.
Je to rovněž
šampion The
Open, stříbrný
z olympijských
her 2016 a také
člen tří vítězných týmů Evropy v Ryder Cupu.
Dalšími plánovanými tvářemi
turnaje jsou návratilci Pádraig Harrington
(Irsko) a Thomas Pieters
(Belgie), jehož dva ze čtyř

evropských titulů se zrodily právě
na Albatrossu, v roce 2015 a 2019,
kdy se Czech Masters konalo naposledy.
„O Henrika Stensona jsme stáli
dlouhodobě. Letos se konečně
naše kalendáře
potkaly,“
řekl
promotér Petr
Dědek z pořádající společnosti
Relmost.

Domácí ekipu profesionálů povede jednička Ondřej Lieser. Přímé
přenosy z Albatrossu bude kromě
Golf Channelu vysílat také ČT Sport.
Čtyřdenní vstupenka na Albatross
stojí v předprodeji 500 korun, jednotlivá na úvodní dvě kola 150 korun a na víkendová po 250 korunách.
Vstup zdarma mají například
všichni, kdo předloží kartu České
golfové federace, klíč od vozu Škoda
(vstup pro dvě osoby), platební kartu Raiffeisenbank, kartu GOPASS či
tiket Tipsportu vsazený na turnaj minimálně za 50 Kč, dále děti do 15 let,
senioři a majitelé průkazů ZTP.
Tribuny budou za odpališti jamek 1 a 16, dále za sedmým
a devátým greenem a vedle greenu
16. jamky. Diváci mají dopravu
zdarma autobusem ze stanice metra Zličín a zpět. Automobily parkují
na vyhrazených plochách ve Vysokém Újezdu zdarma.

Galerie vítězů
CZECH MASTERS

Henrik Stenson
Foto: European Tour

2019 Thomas Pieters
2018 Andrea Pavan
2017 Haydn Porteous
2016 Paul Peterson
2015 Thomas Pieters
2014 Jamie Donaldson

BEL
ITA
RSA
USA
BEL
WAL

-19
-22
-13
-15
-20
-14

CZECH OPEN
2019 Jan Cafourek 		
2018 Filip Mrůzek		
2017 Petr Nič		
2016 Ondřej Lieser 		
2015 Filip Mrůzek 		
2014 Martin Příhoda 		

-21
-22
-18
-6
-6
-10

2011 Oliver Fisher
ENG -13
2010 Peter Hanson
SWE -10
2009 Oskar Henningsson SWE -13
1997 Bernhard Langer
1996 Jonathan Lomas
1995 Peter Teravainen
1994 Per-Ulrik Johansson

GER
ENG
USA
SWE

-20
-12
-16
-11

Pozn.: Czech Open se hrálo v rámci
European Tour 1994-1996 v Mariánských Lázních, 1997 na Karlštejně
a 2009-2011 v Čeladné.

Návrat Czech Open
znovu do Berouna
Po šesti ročnících a přestávce v roce
2020 se vrací mezinárodní Czech
Open mužů na hřiště Beroun Golf
Clubu, tentokrát s novým promotérem a dotací 30 000 eur, z čehož
10 000 získá vítěz.
GolfAdvisor.golf Czech Open
má termín 12.–15. srpna, přičemž
11. srpen je vyhrazen turnaji partnerů s představením Vietnamu jako
perspektivní destinace. Samotný
čtyřkolový turnaj na rány, s cutem
po druhém kole pro Top 34, má kapacitu 144 hráčů. Kromě profesionálů je otevřen také amatérům. Ti mohou být nominováni také svými kluby. Nejlepší takto zařazený amatér
získá pro svůj klub kredit 30 000 korun na nákup oblečení Chervò.
Turnaj spolupořádají ČGF a PGA
Czech. Výsledky se tak počítají do
Order of Merit české PGA a do světového amatérského žebříčku.
Mezi přihlášenými byla v době
uzávěrky kompletní česká špička

s výjimkou Ondřeje Liesera. „Držíme
mu místo a čekáme, jak se rozhodne
hrát po olympiádě,“ řekla ředitelka
turnaje Darina Muchová. Startovat
budou vítěz posledního Czech Open
z roku 2019 Jan Cafourek, dále Stanislav Matuš, Aleš Kořínek, Filip Mrůzek, Gordan Brixi a Šimon Zach.
„Oslovili jsme i zahraniční profesionály a amatéry. Většinou čekají
do poslední chvíle, jak se vyvine
zdravotní situace v jejich zemi,“ dodala Darina Muchová.
Czech Open zůstává nadále výhradně mužskou záležitostí. „Není
v tom žádný šovinismus. V době
boření mnoha tradic a pořádků si
právě na dodržování takové tradice zakládáme. Golfové turnaje
jsou rozdělené na mužské a ženské
a takto by to mělo zůstat,“ vysvětlil
Vojtěch Matějček, prezident Beroun
GC a spolu s viceprezidentem Michalem Tůmou iniciátor myšlenky
Czech Open.

Osvědčený double
na západě Čech
Kombinace západočeských hřišť
Sokolov a Kynžvart, osvědčená
před rokem, se letos bude opakovat
při turnaji třetí evropské série Pro
Golf Tour. ALTEPRO Trophy má stejně jako Czech Open prize money
30 000 eur.
Nejprve se v pátek 27. 8. a v sobotu 28. 8. vystřídají hráči na obou
hřištích, než se finále odehraje
v neděli 29. 8. v Kynžvartu, jenž má
par 72, zatímco Sokolov 71. Obě
hřiště dělí jen 30 kilometrů a ani ne
půlhodinová cesta.
Mezi přihlášenými jsou opět zavedená domácí jména. Z kategorie
loňských turnajových vítězů tour
je to Aleš Kořínek, z top 30 loňského žebříčku Jan Cafourek a z top
65 Jakub Bareš, Štěpán Daněk a Michal Pospíšil. Hrát by měli rovněž

Gordan Brixi, Šimon Zach, Jiří Vik či
Matyáš Zapletal. Pořadatel má k dispozici několik volných karet pro další domácí hráče.
Západočeský double loni vyhrál
s náskokem pěti ran Němec Thomas
Rosenmüller (-7), který inkasoval
6000 eur. O desáté místo se dělil
Ondřej Lieser, který posléze zvítězil dvakrát na Challenge Tour a postoupil díky tomu na European Tour,
v top 20 skončil Stanislav Matuš
a v top 30 Filip Mrůzek.
Pro Golf Tour (dříve EPD Tour)
hraje letos svou 25. sezonu a obsahuje od dubna do října šestnáct
turnajů v šesti zemích. Jde o jeden ze čtyř satelitních okruhů pod
Challenge Tour, kam postupuje nejlepších pět hráčů sezony.
Stranu připravil Čeněk Lorenc

TELEVIZNÍ PŘENOSY
Olympijské hry

Sledujte své oblíbené
turnaje na LG OLED A1
 Samosvítící pixely
 Procesor α7 Gen4
 100% rozsah barev
 4K Ultra HD
Sleva
20 %

4. 8.

1. kolo ženy 19.00-20.00

6. 8.

3. kolo ženy 17.00-18.40

7. 8.

Finále ženy 19.30-20.00

D+D Real Czech Masters
19. 8.

1. kolo 11.00-13.00
a 15.00-18.00

20. 8. 2. kolo 11.00-13.00
a 14.35-16.20
21. 8.

3. kolo 14.00-16.20

22. 8. Finále 15.00-17.30
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Bouřlivá konference: Prezident „namazal schody“ nástupci
Novým prezidentem České
golfové federace pro následující čtyři roky byl v tajné volbě v jízdárně Zámku Bechyně
pro mnohé překvapivě zvolen
právník a podnikatel Vratislav
Janda. Vystřídal dosavadního
prezidenta Zdeňka Kodejše,
kterému po osmi letech skončilo druhé funkční období.
Antonín Ebr
Kodejš ve svém úvodním projevu na
pro covid dvakrát odložené konferenci potvrdil své starší přání, aby
se jeho nástupcem stal Pavel Vidura, člen právní komise. Zároveň
Kodejš „namazal schody“ kandidatuře Jandy na funkci prezidenta
a Jana Loužeckého (zakladatel a bývalý majitel společnosti TeeTime)
na plánovanou pozici Jandova viceprezidenta.
Rozzlobený odstupující
„Překvapila mě kritika od lidí, kteří pro český golf nic neudělali, ale
nyní přesně vědí, co se musí podniknout. Přišla celá řada výroků,
které ukazovaly na malý respekt
vůči mně i všem, co v golfu pracují.
Je neakceptovatelné, aby soukromá
společnost vedla volební kampaň
a snažila se řídit český golf,“ řekl
Kodejš s tím, že se do voleb přenesl

Nový golfový prezident Vratislav Janda
Foto: Zdeněk Sluka

problém blížícího se konce spolupráce se společností Tee Time.
„Zájem pojistit si smlouvu na
další období vyústil do zájmu dosadit si svého prezidenta a ovládnout
následující kampaň,“ dodal Kodejš.
„Nemám nic proti kandidujícímu

Co řekl vítěz

Kdo je Vratislav Janda?
Věk: 56 let

„Atmosféra na jednání byla nepřátelská, přišlo mi to až příliš
za čarou.“

Stav: Rozvedený, dvě děti
Vzdělání: Právnická fakulta Praha

„Musíme najít nové komunikační kanály a způsoby. Poskládal jsem svůj tým a volby vyhrál, chtěl jsem pracovat s nimi
po boku a toto (nezvolení Jandových viceprezidentů) by mohla
být komplikace.“

Povolání: Podnikatel, ředitel korporátních záležitostí Nestlé, lobbista. Jako diplomat působil v Evropě, Asii, Africe a Americe. Několik let žil v USA a zastával post
zástupce českého velvyslance.
Člen: Golf Club Hodkovičky
Golfový handicap: 13,4
Sport: Reprezentoval v šermu.
Zajímavosti: Obdivuje Izrael a Japonsko. Čtyři roky byl partnerem
zpěvačky Moniky Absolonové.

panu Jandovi a proti společnosti Tee Time. Ale pečlivě zvažujte,
komu dáte svůj hlas,“ upozorňoval
naléhavě. Po projevu Kodejš sklidil
potlesk vestoje, ale současně kritiku některých delegátů za ovlivňování výsledků voleb.

Tajná volba v Bechyni
Foto: Zdeněk Sluka

„Máme zkušeného šéfa STK,
máme sportovního ředitele,
který ví nejvíce o výkonnostním golfu. Současně netvrdím,
že jsem na tuto oblast nějaký
expert.“

Na post prezidenta původně kandidovali čtyři muži, ale počátkem
května odstoupil Petr Dědek, který
veřejně podpořil Pavla Viduru. Kromě Vidury se o post šéfa federace
ucházeli Janda a dosavadní viceprezident federace Juraj Werner.
Podle informací Golfových novin chtěl Werner také odstoupit
a podpořit Viduru, ale… „Nedohodli
jsme se na tom, co by byl ochoten
on naopak udělat pro mě,“ řekl Werner. Údajně nedošlo ke shodě, co se
pozic viceprezidentů týká.
Zdálo se, že polibek smrti dal
Jandovi člen jeho týmu Petr Šikoš,
majitel Tee Time a menšinový majitel hřiště Greensgate Golf. Pro řadu
diskutujících se stal neakceptovatelným a Jandovi bylo vyčítáno, že
je Šikošovým bílým koněm. Na druhou stranu Jandu podporovala řada
majitelů resortů a také PGA Czech,
která ocenila jeho komunikaci s profesionály.
V tajné volbě zvítězil Janda
hned napoprvé, ale díky pouhému
jednomu hlasu navíc! Jinak by se šlo
do druhého kola. Ve hře bylo pouze 100 hlasů, 22 zástupců klubů do
Bechyně totiž ostudně vůbec nedorazilo. Odevzdáno bylo 99 hlasů, jeden volitel se tedy zdržel hlasování.
V prvním kole Janda získal 50 hlasů,
Vidura 43 a Werner 9.
Překvapený nastupující
Šestapadesátiletý Janda se chce
soustředit na nové finanční zdroje pro český golf, změnu struktury
i stanov. Důraz dává na univerzitní
golf a mediální prezentaci. „Děkuji
všem, kteří mě volili, jsem překvapen. Vyhrál jsem s těsným náskokem a slibuji, že udělám vše proto,
aby se federace zase posunula,“
řekl Janda, který v posledních měsících poctivě jednal s desítkami subjektů federace.
Jeho slabinou by mohl být fakt,
že podle našich informací ho z viceprezidentů a z členů výboru za prezidenta chtěl pouze František Holiš.
Viceprezidenty byli zvoleni Juraj
Werner (53 hlasů z 98) a Karel Čelikovský (48). Volbou neprošli Jan-

dovi muži Jan Loužecký (44) a Jan
Mergl (39). Odhlasováni byli i dosavadní předseda STK Aleš Libecajt,
hospodářka Maria Stilerová a členové výboru Michal Rulák, Dominik
Maršík, Jiří Strnad a František Holiš.
Kontrolní komise bude pracovat ve
složení Petr Dittrich, Martin Kopčák,
Vlastimil Štefl a Petr Uhlík.

Rozpočet: 47 milionů
Federace schválila rozpočet na
rok 2021, ze kterého má být 28 %
vybraných peněz vráceno do klubů a projektů. ČGF bude hospodařit s příjmy 43,383 milionu korun,
výdaje jsou plánovány ve výši
46,956 milionu s tím, že se kvůli
covidu loni ušetřilo 4,716 milionu.

Členy už 185 subjektů
Novými kluby federace (ještě loni
přidruženými) se staly GK Automotodrom Brno, PGA National Czech Republic (Oaks) a Golf
Dobrouč. Za nové přidružené
kluby byly přijaty Viet Golf Club
a GK Lhotka, Regionální golfová
akademie a SK Lipence. Federace
má nyní 122 klubů a 63 přidružených klubů, celkem 185 subjektů.

Před deseti lety
V roce 2011 byl v pražském hotelu InterContinental prezidentem
federace zvolen Jan Jenčovský.
Stávající šéf Milan Veselý složil
funkci po deseti letech v polovině
volebního období, čímž (ne)chtěně
způsobil komplikace. Kandidáty
nástupnictví byli Jiří Kovář a Michal Zahradníček. Několik týdnů
před volbami vznikla takzvaná
Líšnická výzva, ve které zástupci
18 klubů požadovali volby zrušit
s tím, že dva roky by mohl federaci vést viceprezident Jenčovský.
Diskuse utnul Jiří Němec z Čertova Břemene, který na místě navrhl na prezidenta právě Jenčovského, s nímž předem souhlasily
hlavní vlivové síly federace.

Jak na špičkový anglický trávník?
Luxusní zahradní trávníky, golfová
hřiště a další extrémně namáhané
plochy jsou sečeny výhradně vřetenovými sekačkami, které zaručí
perfektní střih i čistý finiš a vytvářejí charakteristické pruhy.
Dokonalý anglický trávník vám
pomohou udržovat vřetenové sekačky 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 posouvají modely s tichým a úsporným
AKU pohonem.
Zatímco rotační sekačka trávu
seká, a to doslova, vřetenová sekačka ji ustřihne jako nůžky. Tím
se výrazně méně roztřepí travní
stéblo a trávník tak mnohem rychleji regeneruje. Zároveň se výrazně
snižuje riziko travních chorob a defektů.
Vřetenové sekačky Allett jsou
osazeny předním a zadním válcem.
Trávník je po ustřižení ihned válcován 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 jednoduše doplnit o unikátní systém
výměnných kazet. Stroj se tak stane
univerzálním pomocníkem. Pročesávací, vertikutační, aerifikační a protiplsťová kazeta společně
s kazetou s čisticím kartáčem jsou
při pravidelném používání zárukou
kompletní a té nejlepší péče o trávník na zahradě.
Sekačky Allett udržují dokonalý
anglický trávník v královském Buckinghamském paláci, v kriketových
svatostáncích Edgbaston či Lords
a na mnoha stadionech Premier League včetně Manchester United. Na
poslední mistrovství světa ve fotba-

le dodal Allett více než 180 strojů!
V Česku stroje Allett používají například AC Sparta Praha a FC Viktoria
Plzeň. Mimoto je s nimi spokojena
i spousta dalších zákazníků. Přidejte se k nim i vy!
Výhradním dovozcem vřetenových 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 zakoupit přímo u dovozce nebo v síti
autorizovaných prodejců.
PR
www.allett.cz

Vratislav Janda mezi viceprezidenty, kteří vystupovali proti němu: vlevo Juraj Verner,
vpravo Karel Čelikovský, vedle něj hospodářka Maria Stilerová a člen výboru Michal Rulák
Foto: Zdeněk Sluka

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
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Týmy třikrát
v Top 6 Evropy

Co se stalo v červenci
Červenec byl nabitý vrcholnými turnaji a také potěšitelnými výsledky pro český golf.
Přinášíme souhrn největších
úspěchů.

Evropské šampionáty amatérských družstev přinesly
znatelné úspěchy. Česká reprezentace přivezla třikrát
umístění do top 6.

Profesionálové
Aleš KOŘÍNEK nejprve vyhrál
1. Czech Open Golf Tour na Kaskádě (-8), a pak obsadil 8. místo na
Challenge Tour v Adamstalu. I přes
automatickou kvalifikaci na následující podnik tour v Itálii dal přednost dlouhodobému plánu startovat na Pro Golf Tour v St. Pöltenu,
kde se dělil o 5. místo (-11).
Stanislav MATUŠ (-9) obsadil dělené 18. místo při Challenge Tour
na Kaskádě (vyhrál Němec Marcel
Schneider s minus 16). Posléze na
Adamstalu dal hole-in-one na své
třetí jamce při startu z desítky, nakonec se dělil o 31. místo (-8).
Jan CAFOUREK se předvedl na
Pro Golf Tour v St. Pöltenu, kde zahrál
ve druhém kole 62 ran (-8) a s celkovými minus 12 se dělil o 3. místo.
Kristýna NAPOLEAOVÁ získala
své první top 10 umístění na LET Access Series, ve Španělsku se dělila
o 10. místo (-3).
Šideri VÁŇOVÁ jako jediná z českých hráček (startovaly ještě Vlašínová, Napoleaová a čerstvá profesinálka Tereza Koželuhová) prošla
cutem na Ladies European Tour ve
Finsku a dělila se o 58. místo s +14.
Posléze se dělila o 24. místo na LET
Access Series ve Španělsku (+1).
Jiří JANDA skončil se skóre
77–75 třetí při Czech Disabled Golf
Masters na Černém Mostě.

Filip Jakubčík, hvězda Kaskády mezi dorostenci i dospělými
Foto: Zdeněk Sluka

Štefan PÁLENÍK vyhrál s 69 (-3)
třetí turnaj Czech Pro-Am Teaching
Tour v Kácově na kombinaci devítek
Forest a Meadows.
Amatéři
Jana MELICHOVÁ byla nejlepší Češkou na ME v Itálii: 10. místo s minus 2.
Sára KOUSKOVÁ se dostala na
38. místo světového juniorského
žebříčku WAGR, ale na svém posledním mistrovství Evropy se dělila až o 52. místo s +7.
Filip JAKUBČÍK se dělil o 2. místo na Czech Open Golf Tour na Kaskádě (-7) a poté na stejném hřišti
o šest ran ovládl mezinárodní mistrovství dorostenců (rovněž -7).
Nejlepší českou dorostenkou byla
celkově druhá Sofie Hlinomazová

(+8), mezi juniory zvítězili Vojtěch
Pavelka a Agáta Vahalová (oba +4).
Jiří ZUSKA byl nejlepším Čechem na MM Německa (Mülheim),
kde se dělil o 7. místo na minus 9.
Dominik PAVOUČEK (GC Hostivař) vyhrál v 25 letech poprvé mezinárodní mistrovství mid-amatérů
na Černém Mostě (-5) s náskokem tří
úderů na klubového kolegu Ondřeje
Melichara, dámský titul obhájila Silvie Dittertová (+13) o šest ran před
Kristýnou Abrahamovou.
Denisa VODIČKOVÁ obhájila
bronz na European Young Masters
ve Finsku. Předtím rovněž zopakovala titul na národním mistrovství
žáků a kadetů ve Mstěticích, kde se
dalšími mistry stali Jakub Hejlek,
Václav Švub a Ester Otiepková. GN

Muži splnili cíl vrátit se do první,
tedy elitní evropské divize osmi
týmů. V Estonsku postoupili až do
finále turnaje Divize 2 (postupová
byla výhra v semifinále). Nakonec
podlehli Finsku 3:4. Reprezentovali hrající kapitán Jiří Zuska, Václav
Tichý, Hynek Groh, Petr Hrubý, Filip
Ráža a Petr Janík.
Ženy skončily šesté v elitní divizi na severoirském Royal County
Down. Utkání o 5. místo prohrály
s Dánskem 2:3. Titul získala Anglie.
Národní kouč Harry Scott konstatoval, že Češkám chybí na špičku jen

vyšší úspěšnost puttů. Reprezentovaly Sára Kousková, Jana Melichová,
Tereza Melecká, Hana Ryšková, Tereza Koželuhová a Kristýna Frýdlová.
Dorostenci v Dánsku usilovali
o historicky první evropskou medaili
českého týmu, ale v utkání o 3. místo
podlehli Švédsku 2:5. Zvítězilo Německo. Reprezentovali Filip Jakubčík, Matěj Bača, Jakub Janda, Dan
Hlaváček, Timotej Formánek a David
Tomi.
Dorostenky v Portugalsku při
utkání o 5. místo poprvé porazily
Itálii (3:2). I přes ztrátu tří jamek zvítězila Klára Hurtová (1/0), čtyřhru
vyhrály Anna Andrýsová a Klára Sionková (2/1) a rozhodující bod přinesla
z 19. jamky Natálie Saint Germain.
Titul získalo Španělsko. Kromě zmíněných reprezentovaly také Denisa
Vodičková a Barbora Bujáková. GN

MEMORIÁL ZDEŇKA KOCOURKA odehrál svůj 4. ročník v Podbořánkách za účasti
amatérské špičky, která dominovala i vloženým soutěžím: Longest drive měli Jiří
Zuska a Eliška Kocourková, Nearest to pin Nela Halaburdová (uprostřed). Na krajích
jsou organizátoři Vlastimil a Ludmila Milerovi. Foto: Čeněk Lorenc

Kvalitní start Czech PGA Tour ve Slavkově
Úvodní turnaj Czech PGA Tour
2021 vyhráli ve Slavkově profesionálové Stanislav Matuš
(-11) a Lucie Hinnerová (-2).
Portiva Golf Trophy – Czech PGA
Stroke Play Championship přinesl
výborný golf. Matuš zahrál dvě vyrovnaná kola za 66 a 67 ran. Double
bogey ve finále na tříparové dvanáctce odčinil eaglem na pětiparové patnáctce. K tomu pět birdie
znamenalo bezpečně pohlídané
vítězství.
„Moc si jej cením, jelikož se mi
po delší době podařilo dohrát pod
parem hřiště. Hrálo se mi opravdu dobře, hřiště bylo v perfektním
stavu a celkově mi sedlo. Udělal
jsem pár změn v přípravě, a hlavně
v puttování,“ pochvaloval si vítěz.
Za ním už se pořadí po prvním
kole přesypalo zásluhou výborných
výkonů některých hráčů, kterým se
v sobotu tolik nevedlo. Jakub Bareš
obešel první kolo v paru, ale neděl-

měl 74 ran, což stačilo jen na dělené šesté místo.
Celkem osmnáct hráčů a hráček
se po dvou kolech dostalo nejméně
do paru. „Měli jsme možnost odehrát turnaj na skvěle připraveném
hřišti a s výbornými výsledky, což
dokazuje stoupající sportovní úroveň tour,“ pochvaluje si ředitelka
Czech PGA Tour Barbora Barcalová.

Třicetiletí PGAC

Stanislav Matuš s trofejí vítěze Portiva Golf Trophy
Foto: PGAC

ních 65 ran (-7) ho vyšvihlo až na
stříbrnou pozici, čtyři rány za Matuše. Hned za ním skončil Aleš Ko-

řínek, který první kolo zahrál stejně
jako Bareš, ale v neděli byl o ránu
horší, a tak se o bronz podělil s Fi-

lipem Mrůzkem a Jiřím Vikem. Nejlepší číslo turnaje, 65, zahrál v neděli také Šimon Zach, jenže předtím

GOLF CLUB SLAPY


CELÝ ŘÍJEN

si můžete vychutnat
naši skvělou domácí kuchyni
s 15% slevou. S tímto kuponem
je sleva vaše!

Už více než třicet let existuje
česká PGA, založená v roce 1990
původně jako PGA of Czechoslovakia. U vzniku byli Miloslav
Bouška, Petr Mrůzek, Miroslav
Němec, Petr Němec, Jaroslav
Peterka, Karel Skopový sen.,
Jiří Zavázal a jako čestný člen
Hanuš Goldscheider. Historicky
prvním prezidentem byl zvolen Miroslav Němec, kterého po
uplynutí volebního období v roce
1994 vystřídal Tomáš Teissing.
V roce 2002 se stal třetím prezidentem PGAC Petr Nitra, který
v čele vydržel až do roku 2018, kdy
vedení převzal Roman Svoboda.
PGAC byla při založení PGA of
Europe v roce 1990 v Belfry. První úspěšnou akcí, kterou PGAC
pořádala, bylo Czechoslovak
Open 1990 v Mariánských Lázních.

ZAČNI S GOLFEM
Zkušební lekce s trenérem 99 Kč
www.golfbrno.cz/golf/zacni-s-golfem

V listopadu 1999 se česká PGA
stala členem Confederation of
Professional Golf (CPG).
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Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
1

Tour pro každého

Série SPORTS & LEISURE ACTIVITY GOLF TOUR
zve na turnaj ve čtvrtek 12. srpna do Kácova na
Panorama Resort. Pod titulem Prague Paddle
Fest se uskuteční doprovodný program s paddleboardy. Plán: 8.30 registrace hráčů a snídaně, 10.00 postupný start z jamky č. 1, 12.00 občerstvení po devíti jamkách, 15.00 oběd po hře,
17.00 vyhlášení vítězů. Fee + startovné 2500 Kč,
pro členy klubu jen startovné 1000 Kč. Přihlášky do 10. 8. na sachova@agencysl.cz. Možnost
příjezdu o den dříve a ubytování v resortu (SGL
pokoj 1700 Kč, DBL pokoj 2100 Kč). Tour hraje
mimo jiné celoroční soutěž o černý diamant od
Fancy Diamonds, polštář Magniflex a další ceny.

2

4

3

4

Partner rubriky

Nabídka fee

Každý den od pondělí do čtvrtka v čase
od 12.00 do 14.00 hodin nabízí GOLF
RESORT BLACK BRIDGE fee za zvýhodněnou cenu 1300 Kč. V ceně fee je
voucher na oběd v restauraci v hodnotě 200 Kč na hráče. Členové mají ještě
z této částky 15% slevu. Akce platí při
předplatbě na TeeTime od července do
srpna.

2a
1

2b

Partner vydání

Jak konečně začít

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

U příležitosti 60. výročí založení pořádá GC PODĚBRADY každou
sobotu otevřené lekce pro veřejnost. Trenéři vás seznámí s golfem
a doporučí postup, jak se stát golfistou. Vstupné je 100 Kč pro dvě
osoby. Ideální pro zájemce z Poděbrad, Nymburka, Kolína a okolí.
S sebou stačí pohodlně sportovní oblečení a obuv. Nezávazné rezervace na recepce@golfpodebrady.cz
Program pro začátečníky, kteří si určí své vlastní tempo, nabízí
KASKÁDA GOLF RESORT BRNO. Programem můžete projít během
několika týdnů či měsíců. A výsledek? Budete moci samostatně
hrát na jakémkoli hřišti. Hole a míče k zapůjčení, stačí pouze sportovní oblečení a obuv. Zkušební lekce s trenérem za 99 Kč, třikrát
lekce s trenérem za 400 Kč. Více na webu golfbrno.cz

3

Turnaj s kilty
Tradiční Skotské hry
se konají 21.–22. srpna na státním zámku
Sychrov v Libereckém kraji. Součástí
21. ročníku je také
golfový turnaj WHISKY & KILT GOLF CLUBU na Ypsilonce, kde
lze hrát v tradičních
skotských
kiltech
a zažít tak atmosféru
starodávného golfu.
Více na whiskyandkiltgolf.cz. Informace
o programu na Sychrově (tartan, kilt,
dudy, whisky) najdete na skotskehry.cz.

2x foto: Zdeněk Sluka

Podívaná na amatéry
V srpnu se hraje několik vrcholných amatérských turnajů. Co a kde lze sledovat?

Chcete mít nové
Golfové noviny
ve své schránce?
Napište si o zasílání na
info@golfovenoviny.cz
Cena zaslání jednoho
čísla je 20 Kč

4.–7. 8.

Mezinárodní mistrovství Česka ve hře na rány

Kunětická Hora

10.–12. 8.

Mezinárodní mistrovství Česka seniorů

Karlovy Vary

12.–15. 8.

Mistrovství smíšených družstev do 16 let

Dolní Dobrouč

23.–24. 8.

GPA Czech Mid & Senior Tour

Karlštejn

27.–29. 8.

Czech Disabled Open

Česká Lípa

27.–29. 8.

RB Czech Golf Amateur Tour

Čeladná

28.–29. 8.

Národní golfová tour mládeže

Šilheřovice

31. 8. – 2. 9.

Akademické mistrovství Česka

Panorama Kácov

Společnost Golfstars v Ostravě-Porubě funguje od jara loňského roku.
Zaměřujeme se na hlavní světové
značky jako např. Callaway, Titleist,
XXIO, Srixon, PING, TaylorMade, Big
Max a spoustu dalších.
Z módy si určitě vyberete ze značek:
GirlsGolf, ECCO, J. Lindeberg, Under
Armour,PING, Adidas, Callaway, Nike,
Matthew Travis i jiných.
Samozřejmostí obchodu je fitting
holí na míru dle požadavků a možností každého golfisty. Nechybí
kompletní servis holí nebo vozíků.
Neváhejte nás navštívit a vylepšit si
tak své golfové výkony.

VÁŠ PGA TRENÉR V KARLOVARSKÉM KRAJI
Ladislav Trubač
telefon: 724 274 381
e-mail: trubac.l@seznam.cz
působiště: Golf Club Karlovy Vary
Cena lekce: 500 Kč/h
Golfové motto / vize při golfové výuce:

„Nejdůležitější úder v golfu
je vždy ten následující.“
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Deset let úspěchů, euforie i zklamání
Letošní léto si připomíná desetileté výročí dvou milníků
golfu. V roce 2011 se v srpnu
hrálo poslední ze tří Czech
Open (European Tour) v Čeladné, zatímco v září proběhla na Albatrossu první Ladies
European Tour. Turnajů se zúčastnilo dohromady 26 domácích golfistů a golfistek. Kam
za dlouhých deset let došli?

letech aktivního hraní se nyní soustřeďuje v akademii Albatross Golf
Resortu převážně na juniorský golf.
Barbora BARCALOVÁ Také vystudovaná právnička a matka tří
dcer roku 2011 přestoupila k profesionálkám. V kvalifikaci na LET
neprorazila. Nyní působí jako hospodářka a vedoucí STK v české PGA,
též dělá ředitelku turnajů.
Amatérky

MUŽI 2011
Ze šestnácti Čechů (jedenáct profesionálů a pět amatérů) v Čeladné
nikdo neprošel cutem. Malou naději
držel do sobotní dohrávky patnáctiletý amatér Šimon Zach, ale nakonec mu přebývaly dvě rány. Další:
F. Mrůzek, M. Příhoda a L. Tintěra
+9, O. Lieser a R. Nechanický +10,
J. Svoboda a P. Gál +11, S. Matuš +13,
V. Dostál +14, M. Nový +15, V. Skalle
+22, O. Vaidiš +24, J. Korda +25,
P. Zima +27. Lukáš Lizánek vzdal po
prvním kole. Vyhrál Angličan Oliver
Fisher (-13).
Profesionálové
Marek NOVÝ Limitoval ho pozdní
začátek s golfem. Stal se úspěšným trenérem a také průkopníkem
nových metod včetně výuky na internetu. Působí jako kouč ČGF a na
Albatrossu, mimo jiné jako kapitán
mládežnických týmů.
Stanislav MATUŠ Přes Pro Golf
Tour a Challenge Tour (v roce 2017
získal plnou kartu) se jako první
český golfista dostal přes Q-school
na European Tour (2019). Hraje poměrně stabilně, na opravdu velký
úspěch ale stále čeká.
Lukáš TINTĚRA Po přestupu
k profesionálům v roce 2011 okusil
jako první Čech finále kvalifikační
školy na European Tour. Neuspěl,
ale rovněž jako první tím získal členství na Challenge Tour. Nyní pracuje
jako generální sekretář PGAC.
Martin PŘÍHODA Díky rodičům
měl možnost časté přípravy ve Španělsku a jeho hra šla strmě nahoru.
V roce 2011 vyhrál jamkový turnaj
mezi profesionály a o tři roky později celou Czech PGA Tour. Výš ale
neuspěl a dnes se živí rukama.
Rudolf NECHANICKÝ Pochází
z golfové rodiny, ale neměl ambice
na vyšší hráčské sféry. V pražských
Hodkovičkách se soustředil na trenérskou práci. Předloni se stal celkovým vítězem Czech Pro-Am Teaching Tour.
Filip MRŮZEK Při Czech Masters
2015 postoupil jako první Čech
cutem na European Tour po 21 letech. V roce 2018 získal kartu na
Challenge Tour, ale jeho výkonnostní vzestup se zastavil. Hraje hlavně
Pro Golf Tour.
Jakub SVOBODA Svěřenec Karla Skopového jr. a Simona Holmese měl našlápnuto vzhůru, ale na

CZECH OPEN 2011, stojící zleva: Petr Zíma, Vojtěch Dostál, Šimon Zach, Petr Gál, Stanislav Matuš, Jakub Svoboda, Lukáš Lizánek,
Oliver Vaidiš, Marek Nový, Martin Příhoda a Jiří Korda. Sedící zleva: Filip Mrůzek, Lukáš Tintěra, Rudolf Nechanický a Ondřej Lieser
Foto: Zdeněk Sluka

Challenge Tour od roku 2012 vůbec
neprorazil. Trénoval pak v pražské
Hostivaři a dnes už ani oficiálně
není členem PGAC.
Petr GÁL V roce 2010 v Čeladné
nejmladší Čech na tour. Dostával
mnoho pozvánek ze zahraničí, ale
uspěl jen na European Tour v Dánsku 2017, kde prošel cutem. Kvůli
zranění zad už poslední dvě sezony
nehraje.
Viktor SKALLE V Čeladné 2011
si zahrál na poslední chvíli díky divoké kartě, ale výkon z předešlého
roku, kdy o ránu neprošel cutem,
nezopakoval. Později se angažoval
v Poděbradech, v pražské Čechii
a v Holešovicích.
Petr ZÍMA V domácí Čeladné si
zahrál jako čerstvý profesionál, jinak trénoval mládež. Později působil v Rožnově a v Šilheřovicích, ale
pouze jako trenér bez velkých ambicí na soutěžní golf. Dnes už není
ani členem PGAC.
Lukáš LIZÁNEK Z aspirací na kariéru hrajícího profesionála slevil.
Jako vyučující profesionál vyhrával na Czech Pro-Am Teaching Tour.
Trenér působí na pražské Zbraslavi a jeho pomoc přinesla Ondřeji
Lieserovi kartu na European Tour.
Amatéři
Ondřej LIESER Rok po Czech Open
2011 se stal profesionálem. Po letech tápání se velký talent našel
a je bezkonkurenční českou jedničkou. Loni jako první Čech vyhrál dva
turnaje i celou Challenge Tour a získal kartu na European Tour.
Šimon ZACH Bronz na ME mužů
2017 v Estonsku znamenal největší
individuální úspěch českého amatérského golfu. Absolvoval univerzitu v Kentucky, kde získal tři tituly.
Jako profesionál vyhrál na španělské Toro Tour. Studuje na FTVS.

Jiří KORDA Dorostenecký mistr
po Čeladné dál sbíral individuální
úspěchy na významných amatérských turnajích. Vicemistr Česka
a Polska na rány stále působí v Ropici a Šilheřovicích. Zůstal amatérem
s handicapem 1,3.
Oliver VAIDIŠ Bratr tenistky Nicole obešel v deseti letech náročné
americké hřiště za 81 úderů a zdálo
se, že má kariéru hráče před sebou.
V roce 2016 vystudoval univerzitu
se zaměřením na finance a golf ve
svých zájmech výrazně upozadil.
Vojtěch DOSTÁL Talent s elegantním švihem se herně výrazně
neprosadil a nepomohl mu ani kouč
Clive Tucker. Nyní ale patří k nejlepším trenérům v zemi, působí na
Černém Mostě a jednou vyhrál na
Czech Pro-Am Teaching Tour.

Edita TOMSOVÁ Dva měsíce
před turnajem si jako Nechanická vzala hokejistu Martina Tomsu,
který jí pak dělal caddieho. V profesionálech byla od roku 2006.
V současnosti se věnuje především
výuce dětí v Mariánských Lázních.
Daniela PROROKOVÁ Dcera vítkovického hokejisty přestoupila
v roce 2011 k profesionálkám. Po
změně trenéra a švihu obsadila
jako první Češka druhé místo na
LET Access Series 2014. Několikrát
zkoušela kvalifikaci na LET. Nyní již
nehraje.
Denisa SOBOTKOVÁ Bývalá tenistka se stala profesionálkou také
v roce 2011, o rok později hrála rovněž český turnaj LET. Po několika

Karolína VLČKOVÁ Absolvovala
University of Florida a v roce 2017
přestoupila k profesionálkám. Žije
na Floridě a hraje druhou americkou
sérii Symetra Tour (jako nováček
v roce 2018 měla 3krát top 10), s cílem dostat se na LPGA .
Petra KVÍDOVÁ Třináctinásobná
mistryně republiky jednotlivkyň šla
po maturitě na vysokou školu a golf
upozadila. Přesto získala dva akademické tituly. Zůstala amatérkou
a Mariánským Lázním pomáhala
v soutěžích družstev.
Kateřina KRÁSOVÁ Absolventka Florida International University
přestoupila k profesionálkám, ale
pozvánky na LET ani LET Access
na úspěchy neproměnila. Na VŠE
se stala inženýrkou a nyní pracuje
v nadnárodní auditorské firmě.
Barbora BAKOVÁ Mezinárodní
juniorská mistryně Česka na rány
získala s Kateřinou Růžičkovou
a Karolínou Vlčkovou třetí místo na
akademickém MS 2014. Vystudovala na univerzitách v Montaně a Arizoně a soutěžní golf opustila.
Marie LUŇÁČKOVÁ Nejstarší ze
tří sester z Týna nad Vltavou byla
Golfistkou roku 2014. Studovala
v USA a získala individuální stříbro
na akademickém MS 2016 a zlato
v týmech. Letos se vdala za kanoistu Jakuba Březinu a čeká dítě.
Připravil Antonín Ebr

ŽENY 2011
Z desítky domácích hráček na první
české Ladies European Tour, Prague
Golf Masters, byla polovina amatérek. Cutem prošla pouze šestnáctiletá profesionálka Klára Spilková,
která do finále nastupovala v posledním flightu a posléze se s minus 7 dělila o celkové deváté místo.
Další: K. Vlčková +5, M. Luňáčková a B. Baková +6, P. Kvídová +11,
Kat. Krásová +12, B. Barcalová
a D. Sobotková +13, E. Tomsová +16,
D. Proroková +17. Vyhrála Francouzka Jade Schaeffer (-13).
Profesionálky
Klára SPILKOVÁ Druhá česká členka
Ladies European Tour (vítězka turnaje v Maroku 2017) a od roku 2019
také první česká členka LPGA, kde
má jedno top 10 z loňského ledna.
Dvojnásobná olympionička a jednička desetiletí. Jediná golfistka,
kterou znají i negolfisté.

TRÉNINK PRO KAŽDÉHO
SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ
LEKCE PRO DĚTI I DOSPLĚLÉ
Nabízíme kurzy pro:
Začátečníky
Pokročilé hráče
Hráči všech výkonností se zde najdou.

Začát
již od ečníci
2 100
za 6 le ,- Kč
kcí
Klára Spilková na první české Ladies European Tour
Foto: Zdeněk Sluka
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Bad Kleinkirchheim - úvod druhé devítky je sevřený v lese
Foto: Antonín J. Grimm

Golfclub St. Veit – Längsee - mělké bunkery, kvalitní greeny a klid
Foto: Antonín J. Grimm

Korutany: Země hor a tyrkysových jezer
Spolková země Korutany leží na jihu Rakouska uprostřed krásné alpské scenerie. Středozemní klima u korutanských jezer
vybízí k poznání jejich překrásného okolí, golfová hřiště nevyjímaje. V křišťálově čistém jezeře Wörthersee, hrajícím všemi
odstíny modré a zelené, bývá voda v létě až 28 stupňů teplá.
Na délku měří jezero 17 km a včetně okolí se mu říká Rakouská
riviéra. Cestu do Korutan můžete plánovat v kombinaci se Slovinskem, Itálií nebo Chorvatskem.
Antonín J. Grimm
Jen deset minut od největšího
korutanského jezera se nachází
Golfclub Velden – Wörthersee. Architektem byl citlivě zabudován do
nádherné okolní krajiny mezi množství starých stromů. Již na úvodní
jamce si uvědomíte technickou náročnost hřiště. Hraje se z kopce na
nakloněnou fairway, před greenem
biozona. Dvojka naopak vyžaduje
drive přes biozonu a příhru na vyvýšený green. Zapomeňte na výsledek
a užijte si jedno z top korutanských
hřišť.
Klagenfurt Seltenheim „Kdybychom netrávili čas u jezer, tak zde
všichni hrajeme golf,“ říká s trochou
nadsázky můj rakouský spoluhráč.
Hlavní 18jamkové hřiště je totální
rovina. Obtížnost mu dodává především voda, a to hned na sedmnácti
jamkách! Okolí fairwayí je nádherně
boulovaté. Signature hole je par tři,
osmička s ostrovním greenem. Už
tak těžké, ale architekt škodolibě
přidal do pravé části greenu hluboký bunker.
„Jestli slicuješ, tak druhá devítka
je tvoje“. A opravdu. Většina jamek
se stáčí doprava. Pokud nebudete
mít dost, přes silnici leží devítka
s lákavým názvem Romantic. Zdání
klame. Hřiště je peklo. Už k prvnímu
greenu stoupáte. Navíc se jamky
stále zužují. Na rozdíl od plné osmnáctky zde skoro nikdo není. Oceníte ticho a klid a ztracené vlastní
balony vykompenzujete nalezenci
v křoví.
Millstätter See je poměrně krátké hřiště, ale obtížnost mu dodávají

nakloněné fairwaye. Název budí
dojem, že hřiště leží u jezera. Kdepak. Jezero Millstätter se nachází
hluboko dole. Na některých jamkách vás čeká výrazné převýšení.
Ať směrem dolů jako na jedničce,
nebo na posledních dvou jamkách
naopak kamzičí návrat ke klubovně.
Odměnou budiž posezení na terase
klubovny s výhledem na jezero, kde
má licenci na motorovou loď pouhých pět šťastlivců.
Moosburg–Pörtschach je příjemná osmnáctka s několika vodními překážkami, hlavně na druhé
devítce. První tři jamky mírně stoupají, aby vás čtyřka par 3 z kopce
vrátila zase do roviny. Ke klubu patří i dalších devět jamek, nesoucích
název akademie, a rozlehlý driving,
kam se však musí popojet asi 2 km
autem. Nejedná se ale o akademii
v pravém slova smyslu, nýbrž poměrně dospělou devítku s délkou
2341 metrů, kde nechybí vodní plochy.

Klagenfurt Seltenheim - poslední jamka aneb vodní překážky jsou takřka všude
Foto: Antonín J. Grimm

Golfclub St. Veit – Längsee je příjemné hřiště, které funguje patnáct
let. Ze žlutých odpališť měří přes
6 km. Na osmé jamce par 4 není
snadné být na ostrovním greenu
v regulaci na 360 metrů. Dlouhá 209 metrů je třináctá jamka
par 3, sice mírně z kopce, ale před
greenem čeká jezírko. Jinak jde ale
o pohodově hratelné hřiště. Sponzorem klubu je rodinná hodinářská
firma Jacques Lemans, která má ve

městě St. Veit sídlo a která vlastní
i nedaleký nádherný hotel Taggenbrunn uprostřed vinic. Ideální místo
na přespání.
Bad Kleinkirchheim je ve výšce
1100 m n. m. nejvýše položeným korutanským hřištěm. Panuje zde odlišné klima než dole u jezer. Začínáme od desáté jamky, úzké, ale krátké.
Jedenáctka, lesní par tři, se hraje na
miniaturní úzký green. Nikdo z flightu
ho netrefí. Po drivu na dvanácté jam-

ce přejdete do trochu stereotypní
roviny. Proč u šestnáctého greenu
stojí auto? Řidič vám naloží do tranzitu vozíky i s bagy a odveze vás asi
800 metrů do kopce na odpaliště
další jamky. První polovina hřiště je
pak již výrazně přátelštější. Třeba
zde potkáte i lyžařskou legendu Franze Klammera, který z Korutan pochází a bývá zde častým hostem. Výborný golfista tu každoročně pořádá
i vlastní turnaj.

Franz Klammer-Chasing the Line
Filmová verze výjimečného příběhu se točí okolo dne „D“, kdy 22letý Franz
Klammer v roce 1976 získal v Innsbrucku zlatou olympijskou medaili ve
sjezdu. Je to nejnákladnější film, který kdy byl v Rakousku natočen. Slavnostní premiéra proběhne koncem října, poté bude film k zhlédnutí na
Netflixu.

Auto na cestu

Moosburg–Pörtschach - 16. jamka
Foto: Antonín J. Grimm

Alpe Adria Golf Card
S touto kartou si zahrajete výhodněji na všech dvanácti hřištích v Korutanech, a také na
vybraných hřištích ve Slovinsku
a na severu Itálie. Celkem jde
o dvacet hřišť.
www.alpe-adria-golf.com
www.golflust.at

Millstätter See - hlavně závěr se hraje nahoru - dolů
Foto: Antonín J. Grimm

Když už za golfem do Korutan, tak stylově se zapůjčeným vozem Volkswagen Arteon SB R-Line–2.0 TDI Evo. Z pohledu golfistů se do kufru bez
sklopení zadních sedadel pohodlně vejdou dva bagy v ose a vedle nich dva
vozíky. Drivery a dřeva se dají šikmo. Zbude místo i na menší tašky. Pro
dvojici ideál.
Škoda, že zrovna v Rakousku se nedá plně otestovat dvoulitrový TDI
motor s výkonem 147 kW a s automatickou sedmistupňovou převodovkou.
Autopilot neboli adaptivní tempomat přijde vhod při automaticky zpomalovaných průjezdech malými městy.
Spotřeba nafty na trase Praha–Klagenfurt (vzdálenost 500 km), při
snaze zejména v Rakousku dodržovat předepsanou rychlost, byla skvělých 5,3 l/100 km.
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www.vladimirbalcar.cz

Jak číst volbu prezidenta
Forecaddie
Čeněk Lorenc

P

oprvé za třicetiletí má Česká
golfová federace prezidenta,
který zaprvé dosud nedělal v golfu
žádnou práci, zadruhé byl neskrývaně prosazen společností, která
je s federací v obchodním vztahu,
a zatřetí postrádá převahu ve výkonném výboru. Co s tím?
Doufejme, že Vratislav Janda
nebude golfovým Ivem Kaderkou.
Tento trojský kůň jedné obchodní
kliky byl protlačen koncem devadesátých let jako prezident tenisového svazu, který se pak sice mohl
chlubit úspěchy nevyčerpatelné
české školy, ale přišlo s ním také
dvacetiletí morálního a hodnotového úpadku.
Český tenis byl dávnými intrikami skutečně zprivatizován, čehož
se někteří před golfovou volbou
také obávali. Lobbisty, kteří Vratislava Jandu před sebe postavili,

lze podezřívat z ledasčeho, ovšem
z bohulibosti ne. Nátlaková kampaň
a telefonáty volitelům nezněly hezky. Také tady jde o peníze na prvním
místě.
Na druhou stranu český golf
změnu potřeboval. Byť de facto jen
v jedné osobě, které se nepodařilo
prosadit ani jednoho ze svých kandidátů na viceprezidenta. Osmileté
období „stability a klidu” za Zdeňka
Kodejše se ukázalo jako strnulé, do
sebe zahleděné a odtržené od vývoje světa, jemuž nechtělo rozumět.
Kodejšovi lidé ovšem zůstávají v exekutivních i dobrovolných

funkcích s výraznou převahou. Pro
nikoho by nebylo a nebude jednoduché prosadit nové vize, s nimiž
golf musí přijít. Teze, že federace
se má starat pouze o sportovní golf,
jsou těžce liché. Ne, musí tlačit hru
na každý volný metr společnosti.
Spekulace o úmyslech nového
prezidenta a jeho lidí dejme nyní
stranou. Mnohé se už brzy ukáže.
Golf dostal šanci začít se konečně
dostávat z ulity, ve které si dosud
tak liboval. Máme sice hezkou zoo,
ve které se dají spatřit povedené
exponáty, ale změna v golfovém safari – nikoli džungli – je nutná.

Spolupráce je nutná, na greenu i ve federaci…
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Tam, kde se dozvíte vše
Můj pohled
Antonín Ebr

U

ž dávno jsem zjistil, že u greenů se žádné zásadní dohody
neuskutečňují a že ani přehršle dalších klišé kolem golfu se nezakládají na pravdě.
Pod jednu věc se ale podepíšu.
Na hřištích se dozvíte zdaleka nejvíc informací, historek a drbů. Za
více než čtvrtstoletí vlastního hraní
jsem měl tu čest hrát s mnoha osobnostmi, včetně všech prezidentů
federace.
Při jedné hře na Zbraslavi mi
Zdeněk Kodejš slíbil, že budu prvním, kdo se dozví o adrese nového

sídla federace. A protože to bylo při
golfu, tak své slovo splnil.
Díky spárování s bývalým desetibojařem a moderátorem Romanem Šebrlem jsem zjistil, že to není
nějaký nafoukaný metrosexuál, ale
normální chlap se svými životními
starostmi a se sympaticky nízkým
golfovým sebevědomím.
Na golfu s fotbalistou Antonínem
Panenkou či s hokejovým agentem
Alešem Volkem jsem vyslechl informace, které mi výrazně pomohly
v mediální práci.
Spoluhrající umělci jako Ondřej
Havelka, Jan Kalousek, Milan Lasica
nebo Luděk Vele mi rozšířili kulturní
obzor. Vedle hendikepovaných golfistů Miroslava Lidinského a Jiřího
Ježka jsem se zastyděl za své malicherné starosti.

Profesionálové Stanislav Matuš,
Jan Cafourek, Vojtěch Dostál, Kateřina Vlašínová a také jihoafrická
hvězda Lee-Anne Pace mi ukázali
zákoutí golfu, o kterých jsem neměl
tušení. Před GolfAdvisor.golf Czech
Open v Berouně jsem dostal šanci
zahrát si se sympatickou ředitelkou
turnaje Darinou Muchovou.
Kde jinde můžete, při vědomí
několikahodinové společné cesty,
přirozeně navrhnout ženě tykání? Kde jinde tak obšírně poznáte
zajímavou osobnost? Kde jinde se
dozvíte tolik informací? Ano, jen na
golfu.
P. S. Díky dávné komedii na osmnáct jamek s jedním nejmenovaným
golfistou jsem se definitivně utvrdil
v předtuše, že je velký hlupák. I to je
přínosné.

Není trenér jako trenér

B

aví mě sledovat trenéry.
Jeden se na vesnickém hřišti
projektoval do Brysona Dechambeaua. Co chybělo na svalech, to
doháněl bekovkou Puma a hlavně
sebestředností. Tu dával okusit dívence, která pravděpodobně držela
hůl poprvé v životě.
Bryson se okolo ní naparoval
jak páv, popocházel, než se zastavil
s nohama překříženýma, ledabyle
opřen o sedmičku železo. Děvčeti
to moc nešlo, protože pořád něco
povídal, respektive vytýkal, také
oddychoval a kroutil očima.
Čím se trenér stával nerudnějším, tím méně to dívce šlo, a kruh
se uzavíral. Když zkazila další ránu,
protože neměla nataženou ruku, tak
ji učitel golfu klepnul přes zlobivý
loket tou sedmičkou, o kterou se
dosud opíral. Myslím, že si to mladá
adeptka bude do smrti pamatovat
a loket jí zůstane napnutý navždy.
Jiný trenér jinde trénoval krásnou golfistku s bezchybným švihem. Přesto se ji snažil napravit, co

to šlo. Začal odspodu kotníky, šel
přes kolena, boky a končil hrudníkem, kde byla asi zásadní chyba,
protože ten rovnal obzvlášť dlouze.
Vystřídal jsem několik trenérů.
Když pominu začátky, tak vždy jde
o zásadní změnu, která ovlivní hru
na delší dobu. Snažil jsem se vyvarovat trenérů, kteří se rozhodli, že
„opraví“ dvacet věcí najednou. Pak
ale nelze hrát.
To jsou: Pokrčené paže. Pozdě
přenesená váha. Strmý nápřah. Moc
rychle. Moc pomalu. Rychlé ruce.
Zvedl jste se... Člověka to rozhodí na
měsíce dopředu, a když se konečně
stabilizuje, řekne si: „Už nikdy trenéra.“ Nastává další extrém.
Sám nevím, podle čeho bych
si trenéra vybral dnes. Doporučení nefungují, protože každý je jiný
a každému sedne něco jiného. Tak
asi si jen s vytipovaným trenérem
sednout, povídat si, a pak se rozhodnout, zda ano, či ne.

POMOC HEMOFILIKŮM. Hemofilie
je genetické onemocnění, které
se projevuje poruchou srážlivosti
krve. Americká společnost National
Hemophilia Foundation rozděluje
sporty podle rizika do pěti kategorií, aby pacienti zvážili vhodnost
aktivit.
Jako vysoce rizikové byly označeny box, hokej, horolezectví, ragby a silový trojboj. Naopak za bezpečné s nízkým rizikem se považují plavání, chůze, lukostřelba a…
golf! To sedí, protože když minete
metrový putt, nikdo se ve vás krve
nedořeže. A když hráč nabírá rány,
říká se, že krvácí...

ZESNULÝ HEREC PROTI BLBCŮM.
Mnoho umělců touží zemřít za potlesku na jevišti. Milanu Lasicovi
(†81) se to 18. července „podařilo“.
Při divadelním představení se uklonil publiku a odešel navždy.
„Lidi, hrajte golf, je to sport pro
všechny. Mně určitě prodloužil život alespoň o deset let,“ říkával. Zažil jsem s ním turnaj v Bernolákově
u Bratislavy, kde pravil: „Neznám
jiný sport, kde by proti sobě mohli
hrát děti a starci. Blbci ho furt považují za buržoazní přežitek. Tak ať
si to myslí, a my jdeme na green.“

Martin Lidický

Glosář aneb Co se (ne)stalo
ZLATO JE ZPĚT, ŠVIH NIKOLI. Roman Šebrle získal zpátky olympijské
zlato z desetiboje v Aténách 2000.
Medaili odloženou a ztracenou před
pěti lety v klubovně ve Mstěticích
poslal anonym na radnici do jihomoravské Nosislavi. Nálezné dostanou na žádost neznámého nálezce
místní hasiči.
Atlet má konečně doma dávno oplakanou placku. Radost mu
však kazí něco jiného. Nemá formu!
„Golf? Špatné! Lítá mi to nalevo,
napravo,“ postěžoval si Šebrle, kterého jsme potkali při venčení fenky
a tréninkovém běhu v pražských Lysolajích.
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Antonín Ebr

Golf Club Molitorov u Prahy
Členství 2021

• Korektura: Jarmila Strnadová

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

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

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