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Prázdné regály, čekací lhůty, dražší zboží

4x foto: Zdeněk Sluka

Klikni na  sledovat  
@golfovenoviny  
 na        a vyhraj! 
Vyhrajte křišťálový WHISKY SET čtyř 
whiskovek a ledáčku Crystalex, vyrobený 
náročnou technikou brusu a  panta.

Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

Foto: Zdeněk Sluka
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Navzdory rostoucí poptávce chybí vybavení. Vzkaz před Vánoci: Nakupujte s předstihem! 
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Golfové zboží: Buď není k mání, nebo zdražuje
Nepřišlo. Nemáme. Nebude. 
Jako bychom se při nakupová- 
ní vrátili do dob komunismu. 
Jenže se píše rok 2021, a při- 
tom spousta zboží není k má- 
ní. Především vinou globál-
ních problémů způsobených 
covidem. Golf nevyjímaje.

Čeněk Lorenc

Několikaměsíční zdržení v dodáv-
kách objednaných věcí. Nadobro 
nedostupné produkty. Zdražování  
o desítky procent. To je současná 
realita, se kterou se musejí vyrov-
návat prodejci a hlavně zákazníci,  
v tomto případě i golfisté.
 Letos s plnou vahou dolehla na 
trhy covidová krize. Orientace na 
výrobu v Asii, těžce zasaženou covi-
dovými restrikcemi, spolu s šíleným 
růstem cen komodit a dalších vstu-
pů způsobila problémy, jaké nepa-
matujeme.
 Tento globální problém pociťuje 
i golfový trh. S příchodem podzim-
ní, a tedy předvánoční sezony pro-
dejci varují: Nakupujte! 1. Příště už 
věc nemusí být dostupná. 2. Pokud 
snad dostupná bude, nejspíš o po-
znání zdraží.

Čekání na hole

Na bezprecedentním zpoždění 
dodávek zboží se shodují všichni 
prodejci. „Jde o zdržení v řádech 
několika měsíců, často bez jaké-
koli předpovědi dostupnosti, což 
zásadně znesnadňuje situaci velko- 
obchodu i maloobchodu,“ říká Ma-
rek Sajner z GolfGear.cz. „Termíny 

se prodloužily a zákazníci museli 
čekat na objednané zboží déle než 
obvykle,“ potvrzuje Jana Langerová 
(Golfstars).
 Krizi pocítili především ti, kte-
ří si objednali nové hole na míru. 
„Zpožďovaly se hlavně dodávky  
v komponentech pro fitting. Ani 
doplňování zboží nebylo z hlediska 
dodávek bez problémů,“ upozornil 
Jakub Čepelák (Bestgolf).
 Ještě kritičtější je zástupce spo-
lečnosti WebGolf.cz. „Krize ovliv-
nila v dodávkách zboží kompletní 
sortiment. Některé produkty byly 
nedostupné i několik měsíců. Do-

dnes mají například začátečnické 
sety takové výpadky, že plně do-
stupné mají být až začátkem sezony 
2022,“ konstatuje Jan Charvát.
 Ten zároveň upozorňuje, že 
nepříjemná skutečnost se těžce 
vysvětluje zákazníkům. „Produkt, 
který byl vždy a všude dostupný, 
najednou není, nebo se na něj čeká 
několik měsíců, ačkoli hlavní vlny 
pandemie jsou za námi,“ říká Jan 
Charvát a dodává, že u řady pro-
duktů trvá proces od objednání  
u výrobce po dodání půl roku až 
rok. Proto tedy není možné výpadky 
jen tak vyřešit.

 Situace se podle zástupce Web-
Golf.cz přece jen zlepšila, ale ... 
„Stále mají výpadek žádané pro-
dukty jako zmíněné kompletní sety, 
gripy, hrané míčky a další. V našem 
obchodě jsme se po dobu pande-
mie snažili výpadky řešit například 
prodejem konkurenční značky. To 
pomohlo částečně, avšak některé 
produkty nelze nahradit.“

O 15, 25 i 30 procent

Ani na zbytek letošního roku nejsou 
vyhlídky prodejců, a především je-
jich zákazníků, nijak valné. Hlavně 
kvůli zdražování.

 „Dodávky zboží se sice začínají 
obnovovat a stabilizovat, ale v kom-
binaci s brexitem je tu globální růst 
cen. Příští rok zásadně závisí na asij-
ských výrobních kapacitách,“ říká 
Marek Sajner.
 „Podzim a předvánoční období 
vidím celkem optimisticky. V rámci 
možností jsme objednali dostatek 
zboží. Určitě bych ale doporučil, 
aby golfisté neotáleli s pořízením 
nové výbavy. Podle signálů, které 
máme, zdraží zejména golfový hard-
ware, a to napříč trhem. Odhaduji  
o 15 až 25 procent,“ tvrdí Jakub Če-
pelák.
 „Řada produktů vyskočila s ce-
nou až o 30 procent na straně vý-
robce, potažmo i distribuce,“ potvr-
zuje Jan Charvát z WebGolf.cz.
 Do konce roku lze čekat větši-
nou spíše prázdné regály, respekti-
ve opakování situace, kdy zákazní-
kovo přání nebude naplněno.
 „Předvánoční sezona bude vý-
razně ovlivněna dostupností skla-
dového zboží. Již teď je jasné, že 
řada produktů už letos dodána 
nebude. Ty kusy, které jsou ještě  
u výrobce nebo už skladem, ty bu-
dou skutečně poslední,“ varuje Jan 
Charvát a předpokládá, že plné ob-
novení dodávek zboží lze čekat až 
od jara 2022.
 „Jelikož je sezona fittingu u kon-
ce, tak to nejhorší v dodávkách zbo-
ží pominulo,“ říká Jana Langerová 
z Golfstars. „Předvánoční prodeje 
budou podobné jako v předchozích 
letech. Očekáváme ovšem nárůst 
prodeje produktů spojených s ces-
továním za golfem. Lidé mají chuť 
cestovat, když už to zase jde.“

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Hlad po hře a vybavení
Nervozita dodavatelů a pro-
dejců zboží ovládá svět gol-
fu. Nejde jen o omezení ve 
výrobě, ale také o nedostatek 
surovin. Na druhé straně se 
přitom tlačí enormní poptáv-
ka po golfu.

Chybí například polymer surlyn, 
z něhož se vyrábějí vnější vrstvy 
míčů. Mluví se o dopravních kontej-
nerech ztracených na mořích, které 
byly naplněny gripy a dalším zá-
kladním vybavením. Dokonce i pro-
fesionální golfisté byli upozorněni, 
aby nerozdávali tolik rukavic či míčů 
jako dřív, a aby si raději hned objed-
nali náhradní sety holí, protože by 
mohli na výměnu čekat mnohem 
déle než dosud.
 Agentura Bloomberg uvedla, 
že místo desetidenní dodací lhůty 
nafittovaných holí je tu čekání tr-
vající i čtvrt roku. Japonské Mizuno 
zvýšilo čekací lhůty na nová železa  
z pouhých dvou dnů na sedm týdnů. 
„Během pár týdnů se naše sklady 
změnily z přeplněných na prázdné,“ 
uvedl manažer marketingu Mizuno.
 Problémy v dodávkách přiznal 
agentuře i Titleist. Jeho mateřská 
společnost Acushnet přitom v srp- 

nu ohlásila za druhé čtvrtletí roku 
o 108,3 % vyšší prodeje než před 
dvanácti měsíci. Společnost Ame-
rican Golf ve Velké Británii svým 
zákazníkům v srpnu sdělovala, že 
na dodávky objednaného zboží si 
počkají nejspíš do prosince. Výjim-
kou ale není více než roční čekání 
na nové hole.
 „Nejprve nebyly půl roku žádné 
dodávky, a pak se náklady na do-
pravu zbláznily. Na moři vzrostly  
o 600 % a letecky o 800 %,“ kon-
statoval manažer značky.
 Kromě zmíněných výrobních 
potíží se projevuje také zvýšená ce-
losvětová poptávka po golfu, který 
v době pandemie znamenal jednu 
z mála možných aktivit. V USA loni 
stoupl počet golfistů meziročně  
o dvě procenta na 24,8 milionu hrá-
čů. Šlo o největší nárůst za posled-
ních sedmnáct let. V Británii loni 
přibyly dle údajů z driving range 
dva miliony nových golfistů, z toho 
půl milionu žen.
 Podle dat americké National 
Golf Foundation se v USA objevilo 
dokonce 6,2 milionu hráčů, kteří 
buď nově s golfem začali, anebo se 
k němu vrátili. „Takové nadšení pro 
golf tu nebylo od začátku století,“ 
řekl šéf NGF Joe Beditz.

 Prodeje golfového zboží v USA 
letos v dubnu poprvé v historii pře-
konaly hranici 400 milionů dolarů. 
V květnu znovu. A v červnu taktéž. 
V červenci vzrostly prodeje holí  
a míčů v USA o 77 % oproti stejnému 

období předchozího roku a o 35 % 
ve srovnání s červencem 2019. Prodá 
se vše, od driverů po vypichovátka.
 Průměrná doba čekání na set 
želez přitom vzrostla z 8 dnů  
v roce 2019 na letošních 52 dnů. 

A nejprodávanější wedge Titleist’s 
Vokey Design SM8 byla vystavena  
v obchodech PGA Tour Superstore  
a Golf Galaxy – bez gripů! Jedno-
duše chyběly dodávky, takže gripy 
instalovali prodejci ex post.           -čl-

Sehnat i hrané míče může být problém
Foto: Zdeněk Sluka

Golfový 
klub 
Líšnice

  Fee
  ● 490/790 Kč
 (9/18 jamek)
  pro dospělé
 ve všední den
 ●  slevy 20 %
 a 50 % pro
 smluvní kluby
●  slevy pro mládež

Přijďte se podívat na hřiště, kde se utvářely české golfové dějiny.                       www.gkl.cz

 Senioři 65+
 ● roční hrací karta 7 000 Kč
 ● členství 10 000 Kč
 + 5 000 Kč roční
 hrací poplatek
 ● po-pá sleva 20 % z fee 
 

 Rodiny
 ●  roční karta pro 2 dospělé
 a 2 děti do 18 let 23 000 Kč
 ●  roční karta mládež do 13 let
 3 500 Kč , do 18 let 5 000 Kč
 ●  členství (2+2) 
 10 000 Kč + 20 000 Kč
 roční hrací poplatek

 Firmy
 ●  firemní pas
 (30 předplacených
 her na 9 jamek) 
 12 000 Kč
 ●  Golfové turnaje pro 40 lidí: 
 25 000 Kč (18 jamek), 
 16 000 Kč (9 jamek)

 Dospělí
 ● roční hrací karta 10 000 Kč 
 ●  členství 7 000 Kč
 + 8 000 Kč roční 
 hrací poplatek
 ●  manželé 
 10 000 Kč + 15 000 Kč
 roční hrací poplatek
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GREEN GOLF INDOOR STUDIO

Připravujeme otevření golfového 
Indoor studia v Šestajovicích u Prahy, 

které bude vybavené pěti 
simulátory Trackman 4.

Více na www.greengolf.cz

Adresa: Retail park Šestajovice u Prahy, Revoluční 1114

Třetí devítka se klube v Ropici
Na jaře 2023 by se osmnác-
tijamkový Ropice Golf Resort 
měl dočkat třetí devítky. Se-
veromoravský areál u Třince 
se stane pátým v republice  
s 27 mistrovskými jamkami.

Antonín Ebr

Ropice se tak zařadí ke Karlštejnu, 
Darovanskému Dvoru, Panoramě 
Kácov a Kaskádě. Středočeské Ko-
nopiště a rovněž severomoravská 

Čeladná mají dokonce dvě samo-
statné osmnáctky.
 Třetí devítka v Ropici bude mít 
délku asi 3200 metrů ze žlutých 
odpališť a par 36 s dvěma jamkami  
s parem 5 a dvěma pary 3.
 „Jeden pětipar bude nádher-
ný levý dogleg s úderem na green 
přes jezero. Na jedné jamce par 3 
se bude na green pálit průsekem  
v lese, širokým pouze pětadvacet 
metrů. To bude těžký úder,“ varuje 
Lech Kubik, předseda představen-
stva společnosti Beskydská golfová.

 Podle šéfa společnosti bude dů-
ležitý fakt, že úvodní a závěrečné 
jamky všech tří devítek jsou poblíž 
klubovny, takže se dají libovolně 
kombinovat. „Kvůli výstavbě třetí 
devítky se promění i některé sou-

časné jamky. Nové greeny a někte-
ré fairwaye chceme osít už letos, 
otevření třetí devítky plánujeme na 
květen 2023,“ prozradil Kubik.
 Výstavba probíhá ve spoluprá-
ci se společností HB Golf podle 

původního návrhu špičkového ra-
kouského architekta Hanse-Georga 
Erhardta. Ten v původním plánu  
v Ropici počítal s třemi devítkami. 
Je podepsaný také pod podobou 
hřišť v Beřovicích a Slavkově.

Pohled na stavbu třetí devítky z letošního léta
Foto: Zdeněk Sluka

Změnou projdou i některé současné jamky

SWING 1 x 18 jamek

SWING PLUS x 18 jamek

TWIST 8 x 18 jamek

1590 Kč / 990 Kč

1590 Kč / 990 Kč

1590 Kč / 990 Kč
Kup letos a hraješ

od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2021
se SLEVOU 25 %

ROČNÍ ČLENSTVÍ
2022

Ve zkratce

Českému svazu greenkeperů se 
rozpadlo vedení: nejprve rezigno-
val Michal Voights, předseda a člen 
výkonného výboru (uvedl osobní 
důvody) a po něm i ostatní členové 
výboru Jiří Kapeš, Vladislav Chvá-
tal, Miloslav Trojan a Ondřej Hotový, 
takže do výroční konference svaz 
vede sekretář Karel Kubata.
 Nový prezident České golfové 
federace Vratislav Janda uvedl v roz-
hovoru pro estate.cz, že „... s někte-
rými viceprezidenty (jsou dva, Karel 
Čelikovský a Juraj Werner, pozn. red.) 
mám zcela odlišné vnímání výsledků 
volební konference“.
 Jednodenní turnaj Czech PGA  
v Mladé Boleslavi vyhrál místní 
profesionál Pravin Pathare z Indie 
(68 ran, 4 pod par), zatímco par 72 
při své první účasti po změně po-
hlaví zahrála Anna Nicole Kučerová.
 Jan Berger a Gabriela Roberta 
Vítů vyhráli amatérské President 
Masters v Karlových Varech.
 Dělené 19. místo na LPGA v Ar-
kansasu je druhým nejlepším vý-
sledkem Kláry Spilkové v této sezo-
ně, a to po 12. místě na Havaji.
 Novým manažerem Prague City 
Golf Clubu se stal Alan Babický, kte-
rý vystřídal Jakuba Mejzlíka.       GN

Finále amatérské sezony obstaralo President Masters v Karlových Varech
Foto: Zdeněk Sluka

Turnaj na počest RAF a všech vojenských letců pořádaly tradičně Mariánské Lázně
Foto: Zdeněk Sluka 

Chcete mít nové Golfové  
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč

Z turnajů
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Mezi profesionály uspěl jediný amatér
Na čtyřech profesionálních 
turnajích mezinárodních sérií, 
které letos muži hráli v Čes-
ku, prošel cutem jako jediný 
domácí amatér. David Mlý-
nek (18) ale o sobě dal vědět 
už před dvěma lety, a hlavně 
doufá, že ještě vědět dá.

Čeněk Lorenc

Západočeská zastávka ProGolf Tour 
měla na konci srpna mít tři kola, ale 
to druhé v Sokolově bylo kvůli lijáku 
zrušeno, a tak se hrálo jen nadva- 
krát v Kynžvartu. Po výsledcích  
72-74 tam David Mlýnek skončil do-
konce nejlíp ze všech českých hrá-
čů, na děleném třináctém místě.

Správné pozvání

„Ani mě nenapadlo, že jsem byl  
z českých amatérů letos v cutech 
jediný. Na ProGolf Tour jsem dostal 
pozvánku od Prague City Golf Clu-
bu. Jsem moc vděčný za první tako-
vou zkušenost a doufám, že příští 
rok přijde další,“ říká student po-
sledního ročníku ekonomické školy 
se sportovním zaměřením.
 Už jako tříletého ho přivedl táta 
do Golf Clubu Praha. „Na rozdíl od 
sestry, která vydržela u golfu tři měsí-
ce, u toho zůstal,“ směje se otec, Da-
vid Mlýnek starší. „Trénovali ho Kamil 
Pilát a Kateřina Mašínová, než v osmi 
letech přešel k Tomáši Slavíčkovi do 
zbraslavské akademie. Nejprve s ním 
byl Jiří Vozka, a pak až dosud Petr 

Štrougal,“ vysvětluje otec. Tři roky 
také junior trénoval v akademii Karla 
Skopového v Hodkovičkách, a dosud 
využívá občasných rad kouče Clivea 
Tuckera. Nyní jeho hlavní přípravu 
převezme David Carter.
 Nejlepší sezonu zažil mladý 
talent před dvěma lety. Vyhrál ná-
rodní finále Faldo Series v kategorii 

do 16 let na Dýšině a byl čtvrtý ve 
světovém finále v Abú Dhabí. V roce 
2019 také vyhrál „dospělou“ Czech 
Golf Amateur Tour na Hluboké. O tři 
rány. „Tyto výsledky mě nakoply,“ 
přisvědčuje David.

Cílem je Colorado

 Začátek letošní sezony ovlivnilo 

zranění zad, s nímž se potýká prak-
ticky dosud. Z toho pohledu nebylo 
vůbec špatné šesté místo na mist-
rovství Slovenska, ani top 10 umís-
tění na mezinárodním mistrovství 
Česka dospělých i juniorů. Sezonu 
korunovala ProGolf Tour. „Byla to 
velká zkušenost se poměřit s tou-
to kategorií profesionálů. Cítil jsem 

trochu nervozitu, když jsem poprvé 
týčkoval, ale zjistil jsem, že od těch 
kluků nejsem zase tak daleko,“ myslí 
si David Mlýnek.
 K zvládnutí náročných podmínek 
v Kynžvartu patřilo i dlouhé čekání. 
Jak na osud turnaje, tak na jednotli-
vých jamkách. „Dokonce to v jednu 
chvíli vypadalo, že v Sokolově se 
bude hrát devítka s parem 26,“ při-
pomíná David, který se nástrahami 
turnaje vypořádával bez caddieho. 
„Bylo psí počasí, šli jsme asi šest 
hodin. Určitě by mi nějaký kedík po- 
mohl,“ ohlíží se za ProGolf Tour.
 A co dál? Po maturitě by David 
Mlýnek chtěl s golfem na americ-
kou univerzitu, nejlépe do Colora-
da, kde se mu líbí. Poté hodlá zku-
sit golf profesionálně. „Těším se na 
spolupráci s Davidem (Carterem). 
Chtěl bych se posunout jak v course 
managementu, tak vzhledem k zá-
dům i ve švihu,“ dodává talent.

Top amatérka  
v proficutech

LADIES EUROPEAN TOUR
Tipsport Czech Ladies Open
Beroun
T17. Sára Kousková

LET ACCESS SERIES
Amundi Czech Ladies Challenge
Konopiště
1. Sára Kousková

David Mlýnek, jediný úspěšný amatér na letošních profesionálních tour
Foto: Zdeněk Sluka

Nestor Juhaniak klubovým mistrem v Motole
Tak zkušený klubový mistr se 
jen tak nenajde. Profesionál 
Jan Juhaniak vyhrál dvouden-
ní šampionát Golf Clubu Praha  
v Motole tři měsíce před svými 
66. narozeninami.

Čeněk Lorenc

Ke golfu přičichl koncem 60. let na 
hřišti v Šilheřovicích, kde se posléze 
rovněž stal mistrem ještě jako ama-
tér. V roce 1985 byl českosloven-
ským šampionem na rány. O pět let 
později přestoupil k profesionálům.

Jak se přihodí, že senior porazí 
všechny, i mnohem mladší soupeře?
Titul měl obhajovat Vladimír Velen-
ský, ale nějak vypadl, tak jsem se 
přihlásil, aby jako profesionál ne-
zůstal můj syn Filip sám. Po prvním 
kole jsem ztrácel myslím ránu, a po 
druhém jsem vyhrál, znovu mys-
lím, o čtyři. Bylo to 75 a 72. Doce-
la si toho považuji, protože motol-
ské greeny na mistrovství tradičně 
zrychlily, a já tam letos toho moc 
neodehrál. Hřiště bylo na některých 
místech jako links a v dopadových 

plochách rostla vysoká tráva. Na 
turnaj naštěstí už ne.

Pamatujete, kdy jste byl mistrem GC 
Praha naposledy?
Nevím, statistiky si nevedu. Někdy 
koncem 80. let?

Ano, v roce 1989, po první výhře  
z roku 1987. V následujících letech 
na vás navázali nestoři Jiří Zavázal, 
respektive Pavel Nič. Co říkáte věko-
vému rekordu?
Já to takhle neberu. Šel jsem si je-
nom pěkně zahrát. A nedělal jsem 
chyby z týčka. Ani jednou jsem se 
nemusel zachraňovat odněkud 
zpod stromů. Samozřejmě, že tam 
bylo pár trojputtů, ale to potká  
v Motole každého. Kompenzoval 
jsem to zase několika dlouhými pro-
měněnými putty.

Věděl jste, jak si v průběhu turnaje 
stojíte?
Ano, manažer Karel Kučera jezdil po 
hřišti s průběžnými výsledky.

A byl jste v závěru nervózní?
Ani ne. Umím se uzavřít do sebe. 
Bylo potřeba jen hrát přesně.

S kondicí jste neměl žádný problém?
Ne, mám na bag velmi dobrý vozík.

Jak jste titul oslavil?
Dali jsme si se synem v klubovně 
nealkoholické pivo a jeli domů.

Budete hrát říjnový Pohár mistrů 
klubů na Konopišti?
Nebudu. To je turnaj pro bombery, 
kteří pálí o padesát, sedmdesát me-
trů dál než já.

Seniorskou kategorii, ve které se 
nepočítají profesionálové, v Moto-
le vyhrál mnohem mladší Nguyen 
Thang. A vítězka mezi ženami, Kate-
řina Smolíková, by mohla být, pro-
miňte, vaší vnučkou!
Jednu vlastní vnučku už mám. Thang 
se mnou trénuje, říkáme mu Honza, 
a v tréninkové skupině mám i Katku. 
Příští rok ani nebudu titul obhajovat. 
Motol má tolik dobrých hráčů, tak ať 
se předvedou jiní. Stačí mi, že jsem 
jako mistr klubu vyhrál roční hrací 
fee. Vůbec největší odměnou pro mě 
je, že se na mě přijela podívat spolu 
se synem i vnučka Anička. A taky že 
jsme letos promotérsky dotáhli do 
konce 10. ročník Czech Pro-Am Tea-
ching Tour.

Motolský šampion Jan Juhaniak, mimo jiné Master Pro české PGA, spolu s Kate-
řinou Smolíkovou a Nguyenem Thangem

Foto: GC Praha

GOLF CLUB MSTĚTICE 
NABÍZÍ ČLENSTVÍ
PRO ROK 2022

AKCE PRO NOVÉ ČLENY

Více informací na 
www.golfmstetice.cz
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Neomezená hra a mnoho 
výhod za 15 000 Kč

Staňte se 
naším členem!

GOLF CLUB SLAPY
 Pavel Ambrož

telefon: 720 406 338
e-mail: ambigene@seznam.cz
působiště: Golf Club Hluboká nad Vltavou
hlavní trenér CZDGA

cena lekce: 800 Kč / 60 min

Golfové motto / vize při golfové výuce: 

„Předám jen to nejlepší, v co 
věřím… hlavně ať je zábava.”

VÁŠ PGA TRENÉR V JIHOČESKÉM KRAJI

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

Tipy: Nabídky hřišť, klubů a turnajů
Partner rubriky

Zakončete sezonu
nejlepším skóre

Hráči na Líšnici bývali zvyklí, že 
po parném létě zůstávaly svěže 
zelená odpaliště a greeny, za-
tímco fairwaye bývaly po hor-
kých dnech zažloutlé. Letos je 
tomu jinak. Díky vlhkému létu 
zůstala Líšnice i po prázdninách 
krásná a zelená.
 Přijďte si tedy ještě letos za-
hrát, ať jen tak, nebo na turnaj. 
Možná nebudete platit ani fee. 
Každý, kdo si zakoupí jakékoli 
členství na rok 2022, hraje po 
zbytek sezony na Líšnici zdar-
ma. To platí i při koupi hrací 
karty na příští rok.
 Pokud jste příznivci soutěžní 
hry, nenechte si ujít podzimní 
turnaje. Závěr sezony tradičně 
patří více společenským než čis-
tě sportovním turnajům. Těšit se 

můžete na dva oblíbené turnaje 
dvojic, hrané méně tradičními 
formáty.
 Líšnický Foursome (16. říj-
na) hrají dvojice, které se střídají  
v ranách. Texas scramble Mar-
tinská husa (13. listopadu) je 
opět pro dvojice, hrající vždy 
lépe umístěný míček. Na závěr 
roku tak můžete zahrát své nej-
lepší skóre!
 Kromě toho až do 21. 10. 
pokračují handicapové čtvrt-
ky a do 27. 10. středeční se-
niorské devítky. Pokud si rádi 
připomínáte staré časy a máte 
doma pumpky, bekovku či jiné 
oblečení navozující atmosféru 
třicátých let, můžete se 30. 10. 
zúčastnit Memoriálu Jáji Vozko-
vé. Těšíme se na vás.              GKL

Klub Čertovo břemeno u Aleniny Lho-
ty pořádá na závěr sezony dva turnaje 
ve formátu texas scramble.

1. turnaj: sobota 9. října Čertův texas 
dvojic

2. turnaj: sobota 30. a neděle 31. říj-
na Závěrečný texas dvojic a Zvěřinové 
hody www.cebr.cz

1

Dvě hřiště, společné fee

Vyzkoušejte společné fee! GC Kynžvart a GC Sokolov lze hrát 
dohromady za speciální cenu 2000 Kč. K tomu je možnost 
dokoupit buggy za 700 Kč či získat slevu 20 % na ubytování  
v hotelu Metternich.

2

Tři platí, jeden zdarma

Akce na green fee 3 platící 
hráči + 1 zdarma se nabízí do 
konce října na devítce v Be-
chyni. U Sudoměřic si může-
te užít golfový podzim v již-
ních Čechách. Akce platí pro  
9/18 jamek při zakoupení pl-
ného green fee dle platného 
ceníku. Rezervace hry na re-
cepci (telefon 777 213 474) 
nebo info@golf-bechyne.cz

3

Ve stylu Oktoberfestu

Hluboká nad Vltavou pořádá v sobotu  
9. října turnaj inspirovaný bavorským Ok-
toberfestem. Připraveny budou stánky 
s ochutnávkou piva značek Budějovický 
Budvar, Pilsner Urquell, Samson, Beránek, 
Hluboká, Hulvát a další. Na hřišti budou 
hostesky v tematických oděvech, a také 
hráči budou vítáni, pokud se oblečou do 
bavorských krojů. Mohou totiž získat cenu 
za nejlepší kostým. Mezi zábavné soutěže 
bude patřit pití piva na čas. Tematické ob-
čerstvení během turnaje, raut a živá hudba 
po hře. Možnost odvozu po turnaji zajištěna. 
www.hlubokagolf.cz

4

Fee na celý den

Zakoupit si jedno green fee na 18 ja- 
mek a hrát přitom celý den? Od úsvi-
tu do soumraku? Na třech devítkách? 
Díky říjnové nabídce Kaskády žádný 
problém. Využijte akční cenu 1400 Kč 
pro celodenní podzimní fee. Mož-
nost zakoupení na hotelové recepci, 
objednávky tamtéž: 731 530 679,  
recepce@golfbrno.cz.

5Turnaj jednou holí
Přijďte se rozloučit se sezonou do Velkých Kar-
lovic při tradičním Zabijačkovém turnaji jednou 
holí.

Kdy: sobota 23. října

Kde: hřiště Horal, Velké Karlovice

Co: turnaj na stablefordové body, bez úpravy 
HCP, vložené soutěže: Nearest to pin, Longest 
drive muži a ženy. Startovné bude „do klobúka“.

Program: 8.30–9.00 registrace a sladká snída-
ně, 9.30 „idem na to“ (cannon start), něco dob-
rého od řezníka, 13.30 vyhlášení nejlepších, 
kteří se nepřejedli a něco zahráli.

Více informací a přihlášky: na ČGF nebo na re-
cepci Wellness Horal (golf@valachy.cz, 
+420 571 495 570).

6 Dvakrát texas

1
5

2a
2b

6

4

3
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Tři hřiště ZDARMA 
 Jeden vstupní poplatek

Vstup k nám do klubu ještě letos
a hrej do konce sezóny 2021 a

celý rok 2022 zdarma 
HAMRY

MOLITOROV
ŠTIŘÍN

manager@gccsh.cz

Vstupní poplatek 
dospělý   10.000,- 

V okolí Pardubic se nacházejí dvě 
hřiště. Resort Kunětická Hora  
s 18 jamkami pravidelně hostí  
European Chalenge Tour. Na dohled 
upoutá dominanta východočeského 
Polabí – státní hrad Kunětická hora.  

Pardubický kraj je rozmani-
tý region plný krásných míst, 
stvořených pro výlety nebo 
dovolenou. Můžete zde obje-
vovat bohatou historii, tradice 
a krásnou přírodu. Na své si 
přijdou i vyznavači aktivní do-
volené, tedy i golfisté. Pro in-
spiraci jsme vybrali tři golfová 
hřiště a přidali tipy na výlety  
v jejich okolí.

ní rezervace Bohdanečské rybníky.  
Z několika pozorovacích věží můžete 
sledovat vzácné ptactvo, nebo jen 
tak relaxovat pohledem na hladinu 
rybníka. Můžete si i vypůjčit kolo  
a projet se po některé z cyklostezek.
 Pardubický kraj a koně patří  
k sobě. Proto si nemůžete nechat 
ujít jeho největší klenot Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem, jeden 
z nejstarších na světě. Je domovem 
rovněž nejstaršího původního čes-
kého plemene – koně starokladrub-
ského. Hřebčín s okolní krajinou pro 
chov a výcvik koní je od roku 2019 
zapsán na Seznamu světového dě-
dictví UNESCO. K hřebčínu patří 
zámek, ve kterém pobývali císař 
František Josef I. a jeho manželka 
Alžběta, zvaná Sissi.
 Uprostřed lesů v údolní nivě řeky 
Chrudimky leží Golf & Country Club 
Svobodné Hamry s devítijamko-

Z hradu nebo vyhlídek pod ním se 
naskytne dechberoucí výhled do 
okolí na Pardubicko, nedaleký Hra-
dec Králové i vzdálenější vrcholky 
Krkonoš a Orlických hor.
 Dvanáct kilometrů od resor-
tu leží Pardubice – město perníku.  
V centru se nachází renesanční zá-
mek, obklopený mohutným valy  
a procházkovou trasou mezi zelení. 
Na malebném Pernštýnském náměs-
tí lze obdivovat domy s malovanými 
fasádami. Pokud chcete mít Pardubi-
ce jako na dlani, vystoupejte na Ze-
lenou bránu, která představuje po-
slední zbytky městského opevnění.
 V Lázních Bohdaneč, jen de-
set kilometrů od Pardubic, najdete 
kromě lázeňského areálu s překrás-
ným parkem další 18jamkové hřiště.  
V sousedství leží unikátní přírod-

vým hřištěm. Jen 2 km od hřiště se 
rozprostírá expozice Veselý Kopec 
Muzea v přírodě Vysočina, kde se 
projdete mezi kouzelnými roubený-
mi chaloupkami. V historické části 
nedalekého Hlinska, zvané Betlém, 
se nabízejí prohlídky dílen a obydlí 
tkalce, hračkáře, ševce a dalších ře-
meslníků. Též je možné vidět expozici 
vesnických masopustních obchůzek 
a masek. Tato folklorní tradice byla  

v roce 2010 rovněž zapsána na Se-
znam UNESCO.
 Ze všech hřišť jsou také dob-
ře dostupné Slatiňany se zámkem, 
hřebčínem pro starokladrubské 
vraníky a Švýcárnou s Muzeem sta-
rokladrubského koně.
 Pardubický kraj rozhodně stojí za 
návštěvu. Další inspiraci pro výlety na-
leznete na www.vychodnicechy.info.             

PR

Pernštýnské náměstí, PardubiceGolf Resort Kunětická Hora

Národní hřebčín Kladruby nad LabemZámek Pardubice Betlém Hlinsko 

Do Pardubického kraje za golfem a poznáním

Lázně Bohdaneč: Jen 50 minut od Prahy
Osmnáctijamkové mistrov-
ské hřiště Lázně Bohdaneč 
je citlivě zasazené do přírody  
v těsné blízkosti rezervace 
Bohdanečský rybník. Resort 
leží v teplé Polabské nížině, 
sezona zde proto začíná brzy 
na jaře a končí až v prosinci.

 Hřiště prošlo v posledních letech 
řadou změn. V současné době nabí-
zí špičkovou kvalitu hracích ploch, 
oceňovanou i nejlepšími profesioná-
ly. Aktuální design umožňuje zábav-
nou hru hráčům s vyššími handicapy  
a současně představuje sportovní 
výzvu pro výkonnostní golfisty.
 Přijeďte si vyzkoušet hřiště, kte-
ré leží jen 50 minut jízdy od Prahy, 

Lázně Bohdaneč

a které má příjemnou klubovou at-
mosféru. V roce 2021 bylo rozšířeno 
zázemí. Nově se lze ubytovat v po-
kojích čtyřhvězdičkového standar-
du nebo uspořádat firemní seminář  
v nové přednáškové místnosti.
 Můžete si také objednat teambuil-
dingovou akci a spojit pracovní jed-
nání s golfem, cykloturistikou nebo 
projížďkou na kánoích po Opatovic-
kém kanále, významné památce, zbu-
dované Vilémem z Pernštejna. Možná 
ani netušíte, jak krásné trasy se vinou 
v lesích podél Opatovického kanálu  
a mezi rybníky v okolí Lázní Bohda-
neč. V mnohém připomínají oblíbené 
Třeboňsko.

Most dle Leonarda

U klubovny hřiště Lázně Bohda-
neč můžete spatřit dřevěný most, 
postavený podle náčrtku, který se 
zachoval v zápisníku Leonarda da 
Vinci. Most čeká na usazení přes 
Opatovický kanál v rámci překlenutí 
cyklostezky, odpovídajícího historic-
kému významu místa a území. Model 
mostu postavili a otestovali vědci  
z Massachusetts Institute of Techno-
logy. Cílem Bohdanečských je inicio-
vat výstavbu repliky mostu pomocí 
středověkých kamenických postupů 
a technologií. Jde o propojení Leo-
nardových myšlenek se skutečným 
dílem Viléma z Pernštejna.             PR
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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

Neaplikujte všechny aplikace

N e, že bych byl úplný zpátečník 
a tradicionalista, ale některé 

technické vymoženosti pokládám 
za méně až nulově přínosné.
 Například kvůli satelitní navi-
gaci lidé přestávají používat hlavu  
a přirozené orientační schopnosti,  
a pak končí i stovky kilometrů od 
zamýšleného cíle. Výhodou nej-
krásnější hry na světě je sepětí  
s přírodou a přirozeným chodem 
světa. Těžce nesu, když se dokonce 
profesionálům povoluje používat 
měřicí zařízení nebo mobilní apli-
kace na určování vzdáleností.
 Domnívám se, že schopnost 
změřit či odhadnout metry k vlaj-
ce patří mezi základní schopnosti 
golfisty. Proto jsou na hřišti vzdá-
lenostní kolíky a kryty zavlažovačů. 
Golfista by měl hrát proti hřišti, a ne 
proti hůře nebo lépe technikou vy-
bavenému soupeři.
 Nabídka využívající lidské ne-
schopnosti či lenosti nezná mezí. 
Například speciální brýle, díky kte-
rým se měl dát najít míč v roughu, 
neboť reagovaly na bílou barvu?!
 Nejnebezpečnější jsou ale po- 
dle mého výsledkové aplikace. Hráč 

Můj pohled
Antonín Ebr

si na pár kliknutí najde svůj výsle-
dek, a pokud zjistí, že se dobře ne-
umístil, z turnaje mnohdy odjíždí. 
Nemluvě o tom, že někteří s výsled-
ky otravují ještě na hřišti. Promotéři 
turnajů jsou právem naštvaní a vítě-
zům často nemá ani kdo tleskat.
 Jak z toho ven? Některé turna-
je se snaží zpřístupňovat výsledky  
v aplikacích až po jejich vyhlášení. 
Nakonec si ale myslím, že žádná 

technická zábrana nepomůže. Je to 
zase jenom v lidech.
 Manažer jednoho západočes-
kého hřiště čerstvě ve funkci se 
podivil, když mu okamžitě po skon-
čení turnaje odjeli všichni němečtí 
účastníci. Takže i vy, pomyslel si, 
než prozřel. Do hodiny se všichni 
vrátili ve společenském, připraveni 
se bavit po vyhlášení vítězů. Jiný 
kraj, jiný mrav. Platí to i v golfu.

www.vladimirbalcar.cz

Kedy? Nejsem caddie!
Ptám se, jestli si můžu zahrát...

Autíčko je zlo a podvod

N a tomto místě souzním s ko-
legou Ebrem, kritizujícím po-

užívání techniky, aplikací a elek-
tronického měření. Ještě víc mě 
ale irituje úkaz, který je v přímém 
rozporu s duchem hry. Tím myslím 
používání autíček-kárek-vozíků  
v turnajích.
 Chůze je nedílnou součástí (sou-
těžního) golfu. Výsledek nedělají 
jen rány, ale také kroky, které k nim 
vedou. Pokud se má hrát na oficiální 
skóre, nesmí do něj vstupovat jaký-
koli faktor ulehčení.
 Nikoho už nenapadne puttovat 
pod deštníkem, ať za letního žáru 
nebo za deště, či si dát ručník pod 
kolena v pokleku při krkolomném 
úderu, jako to udělal Američan  
Craig Stadler na PGA Tour v roce 
1987 – a byl diskvalifikován.
 Jak je tedy možné, že se na ko-
merčních turnajích tak často použí-
vají k přesunům elektrické vozíky? 
Za přihlížení pořadatelů i manažerů 
hřišť? Za nečinnosti federace a je-
jího serveru, který přijme zkreslené 
výsledky?
 Stalo se v podstatě běžnou praxí, 

Forecaddie
Čeněk Lorenc

že na „těžkých“ (rozumějte kopco-
vitých) hřištích s delšími přechody 
mezi jamkami vjíždějí automaticky 
do turnajové hry elektrické vozíky. 
Argument? „Hřiště je už tak těžké  
a hráči by to neušli.“
 No a co? Promotér i hřiště se 
musejí rozhodnout. Buď pořádat 
soutěžní hru se vším všudy, a tedy 

i s chozením hráčů. Nebo promotér 
musí delegovat turnaj jinam a „těž-
ké“ hřiště zase musí rezignovat na 
takovou parodii na golf.
 Jistě musí také existovat výjimky 
pro zdravotně hendikepované. Ne-
stor české PGA Pavel Nič, sedmde-
sátník po operaci kyčlí, by neušel ani 
pár jamek, a vozík mu při hře právem 

patří. Mnozí ale jen využívají bene-
volence. Nahlásí problém, který čas-
to ani nemají, a vezou se, pokud to 
snad turnaj nedovolí všem.
 Pak už záleží na svědomí. Fakt 
jste se snížením handicapu s pomo-
cí autíčka-kárky-vozíku spokojeni? 
Fakt si myslíte, že hrajete opravdo-
vý golf?

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Glosář aneb Co se (ne)stalo

Koncert na devítce
Mimořádný koncert vážné hudby 
odehrál karlovarský symfonický 
orchestr v areálu devítijamkového 
hřiště Háje, které tak slyšely Dvořá-
ka, Smetanu a Mozarta.
To je ono! Skvělá hudba i atmosféra 
u fairwayí se zapadajícím sluncem. 
Proč na to nikdo nepřišel dřív? Pře-
devším poblíž městských aglomera-
cí vynikající nápad! Nebo jsou snad 
hřiště plná?

Hendikepovaná a handicapy
Také Centrum služeb Slunce, pečují-
cí o lidi s postižením od narození až 
do stáří, a jeho nadační fond spojily 
umění a golf. Den se Sluncem v Areá- 
lu Botanika v Horním Bezděkově 
obsahoval křest charitativního ka-
lendáře, turnaj a rovněž koncert.
Pokud se golf bude spojovat s tak 
bohulibými činnostmi, nelze mít  
o jeho budoucnost obavy.

Právníci pospolu
Slovenská advokátní komora zvala  
i české hráče na 2. ročník turnaje 
pro zástupce všech právnických 
profesí (4. října na Penati), od ad-
vokátů a koncipientů přes notáře, 
soudce, exekutory, státní zástupce 
až po podnikové právníky.
Velký zástup právníků na jednom 
místě, to je šance vybrat si toho 
správného. Třeba na rozvod. Pokud 
váš životní partner není golfista, 
bude hrající právník zcela jistě na 
vaší straně.               -ae-
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Citát čísla

„Golf je esperanto sportu. Golfisté na celém 
světě mluví stejnou řečí. Z většiny nesmyslnou 
a nepublikovatelnou. Prožívají stejná zklamání 

a sdílejí stejné iluzorní radosti.”
HENRY LONGHURST




