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Sezona 2022: Ať má pořádný drajv!

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Jediný aktuální titul o golfu je tady znovu pro vás

Klikni na  sledovat  
@golfovenoviny  
 na        a vyhraj! 
Vyhrajte 2 Tattoo whisky sklenky v dárkovém balení 
Tato sklenka je určena těm, kdo dovedou ocenit pěkné 
tetování – nechte se inspirovat těmito klasickými 
motivy Rockabilly, hard rocku a motorkářských gangů.
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

NA CO SE TĚŠIT?

KAM SE PODÍVAT?

KDE A JAK ZAČÍT?

KOMU FANDIT?

C U P R A 
F O R M E N T O R .
O P E R AT I V N Í  L E A S I N G 
O D  6  9 9 9   K č 
B E Z  D P H  M Ě S Í Č N Ě *

CUPRA Formentor komb. spotřeba a emise CO2 1,4–9,3 l / 100 km, 33–212 g/km. *Vzorový příklad operativního leasingu na vůz 
CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 k v ceně 819 900 Kč. Doba pronájmu 36 měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná 
měsíční splátka 6 999 Kč bez DPH, 8 470 Kč s DPH. Ve splátce je dále obsaženo povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí 
s uznáním bonusů za bezeškodný průběh v dosavadních pojištěních (0 měsíců) a pojištění vnějších skel do limitu 10 000 Kč. Tato 
indikativní nabídka není nabídkou ve  smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a  jejím přijetím nevzniká mezi 
společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah. Nabídka platí pro firmy a podnikatele. Použité obrázky jsou ilustrativní.
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Život z lepší – golfové – stránky
Už komici ze skupiny Monty 
Python nabádali, abychom 
život brali z té lepší stránky.  
Z té golfové stránky, lze do-
dat na začátku sezony 2022. 
Letopočet zatím plní většinou 
neveselosti, a právě proto je 
tu hraní golfu!

Čeněk Lorenc

Ani golf nemůže zůstat imunní vůči 
pojmům válka, recese či inflace, ale 
podívejme se na sezonu skutečně  
z té lepší stránky. Jistě všichni z nás 
na vlastní peněženku či kartu pocí-
tí i tady všeobecné zdražování, ale 
vězte, že by mohlo být podstatně 

hůř. Nárůst cen o desítky procent 
jako jinde golf zatím popírá.
 „Denní fee jsme navýšili o stov-
ku, ve všední den je cena šest set 
korun, o víkendu osm set. Jsme 

přesně tam, kde jsme chtěli být,  
a výš to už nepůjde ani o korunu,“ 
říká Vladislav Davídek, prezident 
Golf Clubu Molitorov.
 Žádné stížnosti, třeba na vyšpo-
nované ceny pohonných hmot, které 
se nutně musejí projevit v nákladech 
hřiště na sekání, od tohoto oživitele 
středočeské osmnáctky neuslyšíte. 
„Když budou hřiště i služby 
kvalitní, lidé si 
cestu ke golfu 
najdou,“ věří pro-
nájemce Molito-
rova. Stovka dnes 
není skoro nic, ale 
dřív?
 Když srovná-
me průměrnou cenu 
fee v roce 2011 a 2021, 
za deset let se zvýšila jen 
o 215 korun na osmnáct 
jamek a pozor, jen o 32 ko- 
runy na devítkách! Největ-
ší meziroční nárůst 
nastal právě loni, 
o 65, resp. o 37 ko-
run. Průměr-
ná devítka 

totiž ještě v roce 2010 stála 558 ko- 
run. A osmnáctka 719 korun.

Někde při starém

O něco víc bude stát také turnajo-
vá hra, ale podle promotéra jedné 
 z otevřených tour zdražila „o dvě tři 
stovky“ jen některá hřiště. Naopak 

tam, kde se 

navýšení předpokládalo, zůstali ne-
čekaně na loňských cenách.
 „Nějakých pět let se mi cena fee 
v turnajích tour neměnila. Až to bylo 
zarážející, že hřiště zůstávají pořád 
na stejných cenách, takže současné 
změny pro mě nejsou překvapením. 
Například Kácov nebo Pyšely ale 
ceny letos nenavýšily,“ říká promo-
tér, který si z pochopitelných důvo-

dů nepřeje být jmenován.
 Ruku v ruce s vý-

vojem jdou či půjdou 
také ceny jídla na hři-
štích, ale kam až se 

dostanou, to ukáže tepr-
ve nová sezona. „Za pět set 
korun na občerstvení jednoho 

hráče v turnaji toho asi bude 
méně na výběr,“ tuší promotér  

a dodává: „Nechápu ovšem, jak 
hřiště vyjdou, když nafta stojí sko-

ro dvakrát tolik, co loni.“

Ukrajinská síla

Kromě inflace si golf 
musí poradit také se 
změnou na pracovním 
trhu. Řadu hřišť totiž  

v údržbě postihl odliv Ukrajinců, 
vyvolaný všeobecnou mobilizací. 
V desítkách mužů to pocítila napří-
klad firma Engelmann, starající se  
o několik velkých hřišť od západu 
na východ republiky. Řešení se však 
našlo.
 „Místo chlapů nastoupily ženy. 
Ukrajinky buď vystřídaly své muže, 
nebo přijely samostatně. Rychle 

se zaučily a dnes zastanou veške-
ré práce včetně jízdy se sekačka-
mi,“ říká za Engelmann prokurista  
a head greenkeeper Kamil Pečenka.
 Happy end? V jistém smyslu ano. 
Zahraniční síla je totiž všeobecně 
chválena za své pracovní nasazení, 
které prý mnohdy válcuje domácí 
stranu.
 Ještě potrvá, než se divoká doba 
zklidní. Staré časy se na každý pád 
už nevrátí, proto je třeba přijmout 
ty nové a brát život opravdu z té 
lepší, golfové stránky.

Průměrná cena 
fee na 18 jamek 
v roce 2021

954

Průměrná cena 
fee na 9 jamek 
v roce 2021

554

Co se klube a chystá

R ecese, co se přírůstku hřišť týká, 
tu byla ještě dřív než ta po-

slední ekonomická. Už několik let je 
homo golfus proto vděčný za každou 
novou jamku, tím spíš hřiště.
 Již na sklonku loňské sezony 
byla v tichosti otevřena kompletní 
znormovaná devítka jamek (par 31)  
u Havlíčkova Brodu. Šest tříparů, dva 
čtyřpary a jeden pětipar o celkové 
délce 1726 metrů ze žlutých a 1472 
z červených odpališť. Pokud hledáte 
cenový trhák, tak právě u havlíčko- 
brodského letiště sportovních strojů. 
Ve všední den stojí devítka 250 korun 
a o víkendu čtyři stovky, pro mládež  
a studenty je to 100/150 korun v týd-
nu a 150/200 korun o víkendech!
 Na kompletní osmnáctku se letos 
rozroste pražská Galerie Golf Hos-
tivař, kde v dubnu bylo v provozu 
šestnáct jamek. Konečně na devítku 

se má ze současné osmičky rozší-
řit Automotodrom Brno. Klubovna  
a cvičné plochy budou zprovozněny 
v Rapotíně u Šumperka, kde se na 
příští rok chystá nová devítka.
 Letos se dá zřejmě těšit na ně-
kolikrát odložené otevření osm-
náctky v pražské Vinoři. Nasvědčuje 
tomu aspoň ruch, který na jamkách, 
zpustlých po odchodu původního 
majitele, vypukl hned s nástupem 
jara. Ještě víc práce čeká v klubovně, 
které prakticky chybí vnitřní zařízení. 
Hřiště převzala společnost Natland, 
které patří také Prague City Golf 
Club na Zbraslavi. Konkrétní termín 
představení nové Vinoře ale nikdo ze 
společnosti nechce sdělit.
 Současně na Zbraslavi probíhá 
stavba tří nových jamek a klubovny. 
Do červnového turnaje LET Access 
Series má být předělána jen původní 

třináctá jamka. Klubovna i celý nový 
areál budou podle Prague City Golf 
Clubu otevřeny v první polovině 
příštího roku. Podobný termín zpro-
voznění, na květen 2023, stanovil 
Beskydský golfový klub v Ropici  
u své nové, třetí devítky jamek.
 Novou klubovnu na konec léta 
chystají Poděbrady, které loni otevře-
ly čtyři nové jamky. Místo neútulného 
interiéru historické budovy radioko-
munikací bude přestavena někdejší 
ubytovna. S ní přichází nová recepce, 
restaurace, šatny, prostor pro trenažér, 
sociální zařízení, zázemí údržby, sklad 
bagů a garáže pro buggy. Napřesrok 
má v druhém patře vzniknout sedm 
dvoulůžkových pokojů penzionu. Už 
nyní se otevřel nový chipping green 
jako zbývající část tréninkového areá-
lu, kde loni vyrostl driving range a tři 
tréninkové greeny.   -čl-, -ae-

Prague City Golf Club
Foto: Zdeněk Sluka

@ anketa

„Všude, kde se provede.“ 
Petr Sviták

„Cihelny.“ 
Ondra Švaříček

„Vždy na Nový rok ve svém klubu  
v Prosečném.“ 
Radoslav Daneš

„Šilheřovice.“ 
Tomáš Pokorný

„Šilky jsou Šilky. Se stromem 
a kašnou bez diskuse.“ 
@radekvas

„Podbořánky.“ 
Čeněk Lorenc

„Pyšely a Cihelny.“ 
@petr_hor

„Karlštejn s přepálením bunkerů  
a šancí na eagle.“ 
Antonín Ebr

„Všichni vědí, že Karlštejn začíná 
až na dvojce. Ikoničtější odpal ne-
najdeme.“ 
Jiří Fencl

„Olomouc. Pěkný par 4 z kopce. “ 
David Kajnar

„Kunětická Hora.“ 
Filip Veverka

„Ostravice.“ 
@jaromir_p

Otázka na příště: Které jídlo  
z golfového hřiště je pro vás ne-
zapomenutelné a proč? Pište na  
info@golfovenoviny.cz

Kde máte nejraději první odpal?
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GOLF TOUR
NA ČERTOVĚ BŘEMENI

„Nedělní tour,
která dává smysl“
• Ceny z říše snů

• Bohatý catering

• Pyramidy na Driving range

• Doprovodný turnaj pro děti pod vedením trenéra

• Stačí odehrát 3 turnaje + finále

• Hlavní kategorie s 2/3 vyrovnání HCP

TERMÍNY TURNAJŮ
17. 4. | 1. 5. | 5. 6. | 17. 7. | 7. 8. | 28. 8. | 2. 10. - FINÁLE

Vice informací na www.cebr.cz

HLAVNÍ CENA 
ELEKTRICKÝ VOZÍK 

GEUM TECHNOLOGY

CEBR_INZ_TOUR22_164x230_Golfove_Noviny.indd   1 25.03.2022   8:11

Green Village: Druhá etapa
s mimořádnou nabídkou

Koncept bydlení v přírodě spo-
lečnosti Real-Theuhand s názvem 
Green Village otevírá přístup k ná-
kupu druhé etapy moderních rodin-
ných domů.
 Bydlení v blízkosti Benešova  
a přímo u golfového hřiště Konopiš-
tě se rozroste o 25 dalších budov se 
zahradami a parkováním. Prvních pět 
domů je možné mimořádně pořídit 
za zvýhodněnou cenu.
 Areál Green Village je usazen  
v příjemném zákoutí golfového hři-
ště. Obklopuje jej malebná krajina, 
v sousedství stojí hotel Golf a Spa 
Resort Konopiště a do města Bystři-
ce i do Benešova je to jen pár minut. 
Do Prahy se dostanete za 40 minut. 
Právě přírodní prostředí a nedale-
ká občanská vybavenost přispěly  
k rychlému prodeji 21 domů v první 
etapě projektu.
 Developerská společnost Real-
-Treuhand nyní otevírá příležitost 

pořídit výjimečné rodinné bydle-
ní díky dalším 25 domům, z nichž 
prvních pět nabízí za zvýhodněnou 
cenu. Kvalita projektu a provedení 
bude opět na nejvyšší úrovni. Úhled- 
ný moderní design se sedlovými 
střechami záměrně ctí klasickou 
zástavbu okolí. Domy mohou mít 
cihlovou, dřevěnou nebo bílou omít-
ku. Dispozice 4+kk a 5+kk a jejich 
výměra 107 a 144 m2 poskytují 
dostatek prostoru i pro početněj-
ší rodinu. Opticky jej ještě zvětšují  
a prosvětlují velká okna s výhledem 
do přírody a na golfové hřiště.
 Výjimečnost projektu podtrhuje 
nejen moderní systém podlahového 
vytápění pomocí tepelného čerpa-
dla, ale také přírodní biotop, tvořený 
dvěma romantickými jezery s mo-
lem, vodopádem a kořenovou čistič-
kou.               PR

www.greenvillage.cz

Nejdůležitější turnaje 2022

ZAHRANIČNÍ TOUR

2.–5. 6.  Challenge Tour  Kunětická Hora
9.–11. 6.  LET Access Series  Zbraslav
16.–19. 6.  Challenge Tour  Kaskáda
24.–26. 6.  Ladies European Tour  Beroun
18.–21. 8.  PGA European Tour  Albatross
26.–28. 8.  Pro Golf Tour  Kynžvart

CZECH PGA TOUR

9. 5.  Czech Golf Classic  Hluboká
8.–10. 6.  Portiva Golf Trophy  Slavkov
10.–14. 8.  GolfAdvisor.golf Czech Open  Beroun
30. 9. – 2. 10.  Grand Finále  Kaskáda

OPEN TURNAJE

6.–8. 5.  Czech Open Golf Tour I  Kaskáda
20.–22. 5.  Czech Open Golf Tour II  Beřovice
22.–24. 7.  Czech Open Golf Tour III  Kunětická Hora
26.–28. 8.  Czech Open Golf Tour IV  Karlštejn
16.–18. 9.  Czech Open Golf Tour V  Casa Serena

AMATÉŘI – MISTROVSTVÍ

28.–31. 5.  Mezinárodní ve hře na jamky  Šilheřovice
29. 6. – 1. 7.  Národní žáků a kadetů  Sokolov
14.–16. 7.  Mezinárodní dorostu a juniorů  Ypsilon Liberec
14.–16. 7.  Mezinárodní mid-amatérů  Zbraslav
3.–6. 8. Mezinárodní ve hře na rány  Kaskáda
9.–11. 8.  Mezinárodní seniorů  Karlovy Vary
30. 8. – 1. 9.  Akademické mistrovství  Panorama Kácov
10.–11. 9.  Mistrovství klubů  klubová hřiště

HENDIGOLF

21.–23. 6.  Czech Disabled Golf Masters  Černý Most
26.–28. 8.  Czech Disabled Open  Česká Lípa

Citát čísla

„Curling bych přirovnala ke golfu. 
Může vám padnout skvělý odpal, 

ale abyste mohli hrát na nejvyšší úrovni, 
musíte dávat odpaly stále stejně.“

Zuzana PAULOVÁ, 
účastnice olympijského turnaje v curlingu

Ladies v Berouně letos naplno
D o rekordního kalendáře Ladies 

European Tour 2022 s 31 tur-
naji a prize money 24,5 milionu eur 
patří opět Tipsport Czech Ladies 
Open.
 Největší událost dámského gol-
fu se odehraje 24.–26. června 2022 
počtvrté za sebou, z toho potřetí  
v Beroun Golf Clubu. Celkem pů-
jde o 200 000 eur, tedy o více než 
5 milionů korun na odměnách pro 
nejlepší profesionální golfistky.
 „Turnaj Tipsport Czech La-
dies Open 2022 si udržel 
stejný výhodný termín jako 
v loňském roce. Těší mě, 
že Ladies European Tour 
zažije v mnoha ohledech 
rekordní rok a že můžeme být 
jeho součástí,“ řekl promotér 
Luboš Koželuh.
 „Rovněž mám radost z toho, 
že navazujeme na milionové 
turnaje Scandinavian Mixed ve 
Švédsku a Aramco Team Series  
v Anglii. Lze proto v Berouně oče-
kávat skvělou konkurenci hrá-
ček,“ dodal majitel společnosti 
Premier Sports.
 Promotér předpokládá start 
osmi až deseti českých profesioná-
lek a amatérek. Tváří turnaje bude 
opět Klára Spilková, která si letos 
zahraje poprvé na LET vzhledem  
k tomu, že se věnuje druhé americ-
ké sérii Epson Tour, a spolu s ní také 

Kristýna Napoleaová (o jejích úspě-
ších píšeme na straně 4).
 Na start se chystají také Tere-
za Melecká, Šideri Váňová, Tereza 

Koželuhová a Sára 
Kousková, pro 
niž to bude po 

ukončení stu-
dií v USA je-
den z prvních 

turnajů mezi   
 profesionál- 

kami. 

Přímé přenosy ze všech tří dnů od-
vysílá O2 TV Sport.
 Turnaj v Berouně se těší na no-
vou vítězku. Obě předchozí šam- 
pionky, Dánka Emily Kristine Peder-
sen (2020) i Thajka Atthaya Thitikul 
(2021), totiž koncem loňského roku 
získaly v kvalifikaci karty na americ-
kou LPGA. První vítězkou Tipsport 
Czech Ladies Open, ještě z Karlštej-
na, je Carly Booth.
 Skotská profesionálka je už opět 
do Berouna přihlášena, stejně jako 
další ostrovní šampionky, mimo 
jiné Amy Boulden a Becky Brewer-
ton (obě Wales), Meghan MacLaren  
a Hannah Burke (obě Anglie). Vrátit 
se má rovněž Slovinka Pia Babnik 
(18), která po loňských dvou titu-
lech na LET skončila v dubnu třetí 
na prvním majoru sezony LPGA, 
Chervon Championship.
 Sezona 2022 bude rekordní za 
celou čtyřiačtyřicetiletou histo-
rii Ladies European Tour jak do 

počtu turnajů, tak objemem prize 
money. Oproti roku 2021 vzrost-
ly odměny o 4,5 milionu eur a ve 
srovnání se sezonou 2019 dokonce  
o 13 milionů.
 Po dvou letech restrikcí, způso-
bených covidem, se dočkají plného 
komfortu a volného přístupu na tur-
naje diváci, což platí také o Tipsport 
Czech Ladies Open.             -čl-
Foto: Zdeněk SlukaTereza Koželuhová
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travní směsi
www.aros.cz

Stříbro v první lize a také výhra ve třetí
Dva výsledky profesionálů vyčnívají ze začátku této sezony. Senzační druhé místo Kristýny Napoleaové 

na Ladies European Tour a neméně skvělé vítězství Jana Cafourka na ProGolf Tour.

Velké trefy z větrného jihu
P řekvapení? Ano. Velké? To zase úplně ne. 

Bývalá fotbalistka Kristýna NAPOLEAOVÁ 
(26) ukázala svůj ohromný potenciál už loni, 
ve své teprve druhé profesionální sezoně. 
Dvakrát prošla cutem na LET, včetně prvního 
postupu v červnu na 
Tipsport Czech Ladies 
Open v Berouně. Pět let 
po startu s golfem!
 Členka Pyšel trénu-
jící v pražské Hostivaři 
se na přelomové stříbro 
ze Saúdské Arábie nala-
dila dvěma týdny v řadě 
při jihoafrické Sunshine 
Ladies Tour, kde skon-
čila sedmá, respektive 
dvacátá. A pak přišlo 6 
pod par (72-66-74-70)  
a dělená druhá příčka na 
Royal Greens, pět ran za 
vítěznou Angličankou 
Georgií Hall.
 „Všechno se ten týden 
sešlo,“ krčila rameny stále 
skromná Kristýna. Její dru-
hé kolo, jediné ze všech bez bogey, s eaglem 
a čtyřmi birdie ve vichru, se může stát i výsled-
kem roku. V polovině turnaje se dělila o vedení 
a pak nastupovala do víkendových kol vedle 
samých es, s Hall, Australankou Steph Kyriacou  

a dvakrát s Nizozemkou Anne Van Dam. Všech-
no to jsou několikanásobné šampionky LET. 
 „Byly úplně v pohodě, chovaly se naprosto 
normálně, a ještě mě povzbuzovaly,“ radovala 
se česká hráčka, která snový turnaj málem za-

končila výhrou v jackpotu.  
V předposledním flightu 
finále totiž trefila green tří-
parové šestnáctky na necelý 
metr od jamky – a tedy auta 
coby prémie za hole-in-one.
    Týden nato uhrála coby 
razítko formy deváté místo 
na Joburg Open a znovu po 
týdnu prošla cutem na South 
African Women´s Open.  
S velkou lapálií, když najatý 
caddie projevoval letargii, 
přišel pozdě na start kola  
a ještě bez povinného testu 
na covid, takže hráčce hro-
zila diskvalifikace. Caddie 
poté letěl.
       Kristýna se mezitím z os- 
mé stovky světového žebříč-
ku vyšvihla na začátek čtvrté 

a už dýchá na záda dlouhodobé české jedničce 
Kláře Spilkové. „Cíle? Jsou pořád stejné. Vyhrát 
turnaj, být opravdovou jedničkou a dostat se na 
LPGA,“ nedrží se zpátky hráčka, připravující se 
přes zimu v Dubaji.                             -čl-

Dobře namíchaný koktejl
D ruhé vítězství na Pro-

Golf Tour v kariéře 
si přivezl Jan CAFOUREK 
(34) z Egypta. Titul v třetí 
turnajové lize mu přinesl 
předposlední turnaj jarní 
africké série, Red Sea Ain 
Sokhna Classic.
 Po výsledku 11 pod 
par (72-67-66) porazil  
v play-off Nizozemce Sta-
na Kraiia, když na druhé 
dodatečné jamce zahrál 
par. „Na rozstřel jsem se 
moc těšil. Rád hraju pod 
tlakem,“ řekl Cafourek, 
který měl druhé nejlep-
ší finálové kolo. O ránu 
méně zahrál jen Maročan 
Ayoub Lguirati.
 A na co Jan díky titu-
lu přišel? Je to mezi uši-
ma, nebo spíš kvalitnější 
přípravou? „Byl to dobře 
namíchaný koktejl, všech-
no dohromady,“ reagoval 
profesionál s tím, že celý 
týden hrál solidní golf. 
„První den jsem udělal na 
greenech pár hloupých chyb. V dalších kolech 
jsem sice neproměnil několik birdie šancí, ale 

neudělal žádnou chybu. 
Hra z odpaliště byla sluš-
ná, ale nakonec rozhodl 
putter,“ dodal Cafourek, 
který šel od čtrnácté 
jamky úvodního kola bez  
bogey.
     Před třemi lety vyhrál 
Haugschlag Open, ale 
poté šly výkony dolů. 
„Bylo těžké znovu získat 
motivaci, ale golf miluju. 
V zimě jsem tvrdě praco-
val. Jsem šťastný,“ pro-
zradil Jan, který tradičně 
nabíral síly při zimním 
běhání po českých ho-
rách. Hráč z Podbořánek 
získal kromě nového se-
bevědomí i prémii 5 tisíc 
eur.
   „Když jsem plánoval 
sezonu, měl jsem za cíl 
být po Egyptě v první 
desítce žebříčku Order 

of Merit. Jsem v top 5, 
takže celkem slušné. Ně-
kde jsem samozřejmě 
myslel na lepší umístění, 

ale někdy je vám dáno, a jindy ne,“ dodal.           
               -ae-

Kristýna Napoleaová na safari při turnaji 
LET v Keni. Foto: Instagram

Jana Cafourka coby egyptského faraona 
takto po vítězství vyobrazil spoluhráč J. Vik. 

Foto: Instagram

Začni s golfem
Program pro nové hráče i šance pro zviditelnění klubů

Na začátku vždy stojí zásadní otázka. 
Jak, kde a s kým začít hrát? Musím 
mít trenéra? Kde ho najdu? Budu ho 
potřebovat jen dočasně, nebo nastá-
lo? Proč vlastně potřebuji dobrého 
trenéra?
 Pro všechny, kdo nevědí, jak si 
golf zkusit nebo začít hrát, připra-
vila PGA of Czech Republic (PGAC) 
program Začni s golfem. Jde o první 
setkání s hrou pod dohledem pro-
fesionálního trenéra, člena PGAC, 
po dobu tří hodin. Samozřejmostí je 
zapůjčení vybavení. Vše za pouhých 
790 korun. Termíny jsou pravidelně 
vypisovány na www.zacnisgolfem.cz, 
kde se zároveň do vybraného kursu 
přihlásíte. Program PGAC je vhodný 
nejen pro nové zájemce o hru, ale 
také pro golfové kluby. Díky tomu 
mohou získat nové členy a klubovým 
trenérům pomoct rozšířit klientelu. 
Současně se s velkým PR programem 
Začni s golfem propojí i PR daného 
klubu.
 PGAC by ráda rozšířila počty 
golfistů také prostřednictvím méně 
známých a menších klubů. Co je pro 
to třeba udělat? Klubu stačí napsat 

na marketa.klosova@pga.cz o zá-
jmu stát se součástí programu Začni 
s golfem. V domluvený termín dát 
k dispozici prostory vašeho klubu 
– driving range – a domluvit účast 
vašich klubových trenérů, aby akce 
měla smysl pro obě strany.
 Proč si vybrat trenéra mezi členy 
PGAC? Je to asociace profesionálních 
hráčů a učitelů a lídr výuky golfu již 
více než třicet let. Její členové, kteří 
se chtějí věnovat trenérské činnos-
ti, musí projít tříletým vzděláváním. 
To probíhá ve spolupráci s Fakultou 
tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy a je zárukou odborných zna-
lostí profesionálních trenérů golfu. 
Seznam všech členů PGAC najdete 
na www.pga.cz v sekci Členové.    PR

Jednou ranou

Po Kestřanech převzala také provoz 
hřiště Terasy Ústí nad Labem spo-
lečnost Michala Šnobra, který rovněž 
spravuje jihočeský Mnich i síť Ame-
nity Resort. • K novým manažerům 
Prague City Golfu, jimiž se začátkem 
roku stali Jan Slowiak a Jiří Michá-
lek, přibyl expoděbradský Jan Štaidl, 
který má rovněž dohlížet na novou 
akvizici ve Vinoři. • Právě z pražské 
Zbraslavi do Darovanského Dvora 
předtím zamířil manažer Michal Vl- 
ček. • V Poděbradech jako manažer 

nastoupil Petr Košátko. • Novými plně 
kvalifikovanými profesionály v PGAC 
se letos stali Daniel Colomar Dugo, 
Robert Houdek, Martin Hromádka, 
Edita Kouřilová, Jan Mazánek, Jakub 
Pokorný, Aleš Procházka, Michaela 
Valášková a Vladimír Velenský. • Proti 
záměru Čertova břemene postavit  
v Alenině Lhotě hotel se 70 lůžky se  
v petici postavili lidé z okolí. • Po těžké 
nemoci zemřel ve věku 66 let profe-
sionální trenér Miroslav Brtek, bývalý 
mezinárodní i národní mistr republiky 
a člen PGA od roku 1991, působící 
posledních patnáct let ve Františko-
vých Lázních.                   -ae-, -čl-

Ilustrační foto Zdeněk Sluka
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✓ hra za zvýhodněné fee
✓ přenosná hrací karta, 

můžete ji sdílet s dalšími hráči
✓ není vázána na kalendářní 

rok
✓ kdykoliv možnost dobití

Více informací na 
www.golfmstetice.cz

www.golfarts.cz

Největší golfový obchod 
a eshop v ČR
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Kde si zahrát, bydlet, bavit se a odpočívat
Partner rubriky

1

Hotel Imperial ***** se řadí mezi nejluxus-
nější hotely i významné památky v Karlových 
Varech. Stavba z počátku 20. století se tyčí 
v klidné části města s výhledy na historické 
centrum, obklopena krásným parkem. Díky 
lanovce v areálu jste během několika minut  
v lázeňském centru. Pro wellness a spa proce-
dury se využívají léčivé přírodní zdroje, rašeli-
na ze Slavkovského lesa, vřídelní voda přive-
dená přímo do hotelu a k tomu nejmodernější 
terapeutické přístroje. V blízkosti hotelu jsou 
kromě golfového hřiště Olšová Vrata Krušné 
hory se stovkami kilometrů turistických i cyk-
listických stezek.

Odpočinek a hra v Karlových Varech

UBYTOVÁNÍ

2

Pátý ročník turnaje se koná 25. června na hřišti Royal GC 
Mariánské Lázně. Vítězové budou pozváni na říjnové finále  
v Rakousku (Velden u Wörthersee). Balíček zahrnuje: 2 noci  
v hotelu Falkensteiner Spa Resort Marienbad, 18 jamek (star-
tovné, green fee, driving range, občerstvení a nápoje při hře 
a po ní, welcome drink v hotelu, galavečeři včetně nápojů se 
slavnostním předání cen, golfovou masáž). Možnost objed-
nat fee na tréninkové kolo nebo na den po turnaji. Více na  
falkensteiner.com/cs/spa-resort-marianske-lazne/nabidky

FALKENSTEINER GOLF CUP

TURNAJ

3

Po dvaceti letech vstupuje hostivařský golfový areál do 
nové éry. Hostivařští se totiž rozhodli oficiálně spojit se 
svou láskou k umění a přijmout jméno své venkovní galerie, 
tedy Galerie Golf Hostivař. Nové logo včetně vizuální iden-
tity připravilo Dynamo design a areál se v průběhu sezo-
ny bude postupně měnit. „Pro golfisty se 
ale nemění nic. Ačkoli máme nový kabát, 
tak pořád jsme to my, kdo milujeme golf  
a děláme vše pro to, aby ho u nás milovali 
hlavně hráči,“ říká prezident hostivařské-
ho klubu Jiří Martinka.

Nová Galerie Golf Hostivař

HŘIŠTĚ

CUPRA FORMENTOR
POZNEJTE JINÝ SMĚR.

4

23.–24. 5.  Beroun
20. 6.  Albatross
25. 7.  Kácov
20. 8.  Motol (děti)
5. 9.  Beroun
3. 10.  Černý Most

czechproam.cz

Czech Pro-Am Teaching Tour

PRO-AM

7

Celoroční soutěž o zájezd do Dubaje 
pro dva od CK Blue Flamingo, diaman-
tový přívěsek Fancy Diamonds, trofeje  
Crystalex a vína K2t. Postupný start, vlo-
žené soutěže, možnost příjezdu o den 
dříve a ubytování. Snídaně, občerstvení 
ve hře, oběd po hře.

11. 5.  Greensgate Dýšina
23. 6.  Loreta Pyšely
27. 7.  Konopiště d´Este
17. 8.  Panorama Kácov
14. 9.  Karlovy Vary
15. 9.  Cihelny
6. 10.  Prague City Golf Zbraslav

slgolftour.cz

Sport & Leisure Golf Tour

OPEN TOUR

6

15. 5.  Albatross
22. 5.  Karlštejn
5. 6.  Hodkovičky
12. 6.  Mladá Boleslav
19. 6.  Albatross
21. 8.  Karlštejn
4. 9.  Albatross
25. 9.  Albatross finále

cgk.cz

ČGK Junior Tour

PRO DĚTI
8

Oblíbená série otevřených nedělních tur-
najů i pro nečleny s cenami a bohatým 
občerstvením. Hraje se v přátelské atmo-
sféře a v duchu fair play. Celoroční sou-
těž probíhá ve dvou kategoriích, jejichž 
vítězové získají roční hrací kartu na další 
sezonu. Hráči s nejvyšším součtem brutto  
a netto bodů získají vozík Motocaddy.

Termíny: 15. 5., 29. 5., 19. 6., 3. 7., 24. 7., 
7. 8., 28. 8., 25. 9., 9. 10.

panoramagolf.cz

Panorama Golf Tour

9

Desátý ročník turnaje 
Dobrogolf s osobní účas-
tí patronky Kláry Spilko-
vé se odehraje v pátek  
6. května v Golf Resortu 
Olomouc. Akce ve spolu-
práci s Dobrým místem 
pro život opět pošle vý-
těžek hendikepovaným 
osobám. Ve startovném  
1500 Kč je celodenní ob-
čerstvení. Na začátečníky 
čeká akademie s trenérem 
od 11.00 hodin a jejich 
příspěvek je dobrovolný.

Dobrogolf

CHARITA

10 Pojďte dál

Tradiční charitativní 
turnaj se koná 21. květ-
na v Golf Clubu Hodko-
vičky. Výtěžek půjde 
chráněné cukrárně 
Pojďte dál v Neratovi-
cích, která zaměstnává 
mladé lidi s mentálním 
a kombinovaným po-
stižením. Registrace na  
r.brydlova@seznam.cz

Turnaje Nadačního 
fondu Josefa No-
váka na podporu 
stáří se uskuteční 
18. června na Zbra-
slavi a 24. září na 
Konopišti. Výtěžky 
půjdou na pod-
poru hospicových 
služeb na Zbrasla-
vi. Příznivé ceny, 
možnost vytvořit 
vlastní flight, vhod-
né i pro hendikepo-
vané.

11 Podpora stáří

5

Rodinné fee 2+2 všední dny 1090 Kč 
a víkendy 1790 Kč.

Podbořánky

TERNO FEE

2

1
35

8 9

10
11a

11b
4 6

7
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Zvláštní průtokový ohřívač hráčů
V záplavě údajů z výroční 
konference České golfové 
federace nás nejvíc zaujalo 
číslo 104 612. Co předsta-
vuje? Jde o počet unikátních 
jmen golfistů, kteří se za po-
sledních deset let objevili na 
členském serveru federace.

Antonín Ebr

Důvody se nikdy nedozvíme, ale 
je zcela zřejmé, že golf každoročně 
přivábí tisíce hráčů, ale současně 
ho stejné počty opouštějí, než se  
k němu často zase vrátí. Jde vlastně 
o jakýsi průtokový ohřívač, v němž 
místo vody cirkulují lidé.
 Golf v současnosti aspoň ob-
čas reálně hraje 50 000 jedinců, 
ale od roku 2011 do roku 2021 se 
na serveru objevilo oněch 104 612 
unikátních jmen. Zjednodušeně to 
znamená, že každý druhý golfista po 
nějaké době na svůj sport zanevře!
 Loni se na hřištích objevilo 3393 
nových jmen (z toho 2764 dospě-
lých), tedy takzvaných prvočlenů, 
kteří nikdy předtím na serveru ne-
figurovali. K těm je nutno připočíst 

Neomezená hra a mnoho 
výhod za 16 000 Kč

Staňte se 
naším členem!

GOLF CLUB SLAPY
 

Martin Vancl
telefon: 608 782 414
e-mail: Martin.Vancl@seznam.cz
působiště: Greensgate Golf & Leisure Resort 
Regionání Golfová Akademie Plzeňského kraje
www.rgapk.cz
Vzdělání: PGAC Head PRO
cena lekce: 800 Kč/50 minut

Golfové motto / vize při golfové výuce: 

„Pomůžu Vám najít cestu 
k radosti ze hry zvané golf!”

VÁŠ PGA TRENÉR V PLZEŇSKÉM KRAJI

Co jamka,
to originál

Golf Hostivař si během 20 let vybudoval skvělé jméno. 
Přesto ho nyní měníme. Naše vášeň pro golf i moderní 
umění totiž vyústila ve vytvoření osmnáctijamkové 
umělecké galerie pod širým nebem. Přímo při hře 
můžete obdivovat díla významných autorů jako jsou 
Stanislav Kolíbal, Karel Malich, David Černý a mnoho 
dalších. Přijďte si zahrát nebo si rovnou vyberte vhodný 
typ členství na golfhostivar.cz.

Zahrajte si golf v galerii

GGH_Image_inzerce_Golfové_noviny_108x152.indd   1 20.04.2022   17:49

2073 golfistů, kteří oproti roku 2020 
svá členství obnovili.
 Na druhou stranu je evidováno 
6292 hráčů, kteří se na rozdíl roku 
2020 na fairwayích loni už neob-
jevili. Tedy nebyli na serveru, což  
v určitých případech nemusí být 

totéž. Mohli zemřít, vážně se zranit 
nebo se vystěhovat do ciziny.
 Zjistit, proč lidé golf opouštějí,  
a naopak se k němu vracejí, to je na 
fundovaný marketingový výzkum. 
Třeba bychom se dozvěděli, že něko-
lik tisíc hráčů neopustilo golf, ale jen 

Vyloučená Vinoř

Federace má nově 184 klubů, 
z toho 57 přidružených. Letos 
přibyly Boby Fleisch a Rapotín, 
naopak na vlastní žádost ukon-
čily činnost GK Jičín a GC Měs-
to Albrechtice. Odhlasováno 
bylo vyloučení Twin Chapels 
GC Vinoř kvůli neplacení člen-
ských příspěvků. Dluh měl činit  
17 600 korun.

Členská základna

kategorie  počet
Muži 36 334
Ženy  16 157
Do 21 let  7166
Do 18 let 6090

Přehled výkonnosti

HCP  počet hráčů
Plusový  193
Do 3,9  490
Do 9,9  2298
Do 19,9  9768
Do 36  17 785
Do 54  18 259
Bez  3499
PRO  208
Celkem  52 500

federaci. Jinými slovy hrají pro ra-
dost, nikoli už na výsledek, a netouží 
být nijak registrováni a tím i svázáni. 
Podle mnohých odhadů existují noví 
golfisté, kteří se neobtěžují vstupem 
do federace.
 Konference nebyla volební, tak-
že se čekal rychlý průběh. Opak byl 
pravdou. Mohl za to právě marke-
ting. Výraz pro průzkum golfového 
trhu a shánění peněz zůstává zřejmě 
v těchto sférách neslušným slovem. 
Federace se o marketing spíše jen 
nesměle pokouší, ale možná budou 
i tyto pokusy zlikvidovány.
 Zástupci Slavkova nesouhlasili  
s částkou 1 590 000 korun, vyčleně-
nou na rok 2022 právě na marketing. 
Přidalo se České Švýcarsko a zástup-
ce Pyšel dokonce navrhl, aby se na 
podporu nedávalo vůbec nic a pení-
ze se vrátily klubům, respektive by 
se tím o tuto sumu zmenšil rozpočet 
federace.
 Většina delegátů to však považo-
vala za krok zpět s argumentem, že 
kluby by peníze použily na jiné než 
marketingové účely. Téma se bude 
znovu probírat na podzimní příprav-
né konferenci a rozhodnutí má pad-
nout na jaře 2023.

Kam se ztrácejí hráči?
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Znormovaná hřiště

jamek hřišť
36 a více  2
27   4
18  47
9 a méně  52
Celkem  105

Asociace nově sdružila bezmála polovinu hřišť
Z loňských sedmnácti na sou-

časných 47 členů se rozrostla 
Asociace golfových hřišť. K čemu se 
dobrala ustavující mimořádná valná 
hromada AGH?
 Rozšíření asociace se jeví jako 
zásadní vzhledem k tomu, že v Čes-
ku je nyní 110 golfových hřišť. Loni 
v listopadu se tehdejší členové AGH 
dohodli na svém posílení. Přijali pro-
to profesionální management, který 
měl pomoct právě s rozšířením počtu 
členů a také převzít novou činnost.
 Nárůst počtu členů je výsledkem 
intenzivních akvizic nového manage- 
mentu. Mimořádná valná hromada 
zadala prezídiu cíle, které pomohou 
dalšímu rozvoji jak členské základny, 
tak golfové infrastruktury.

 Potvrzen byl mandát preziden-
ta asociace Petra Šikoše stejně jako 
viceprezidenta Jana Loužeckého. Do 
prezídia byli zvoleni Ivan Solfronk 
(Česká Lípa), Martin Křížek (Loreta 
Pyšely) a Alan Babický (Prague City 
Golf Club). Generálním sekretářem 
je Radek Srb a tajemnicí nadále Livia 
Bilincová.
 „Valná hromada posunula společ-
né úsilí provozovatelů hřišť kupředu. 
Tento rok bude pro další rozvoj aso-
ciace klíčový. Měly by se nastartovat 
procesy, které pomohou nejen k po-
sílení infrastruktury, ale i celého od-
větví,“ uvedla v prohlášení AGH, kte-
rá chce vyzvat ke spolupráci ostatní 
golfové subjekty.
 „Nyní se připravují první projekty, 

které, jak věříme, pomohou českému 
golfu a přinesou první hmatatelné 
výsledky spolupráce, vycházející od 

provozovatelů hřišť směrem ke gol-
fové populaci a trhu,“ dodali zástup-
ci AGH.             -rs-

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Tréninkové centrum mládeže 
v Poděbradech pracuje nově 
pod vedením Ivany a Karo-
líny Novákových. Koncepce 
počítá s golfovými tréninky  
v rámci zájmové činnosti, ale 
i s programem zaměřeným na 
výkonnostní golf. V klubu rádi 
přivítají nové mladé hráčky  
a hráče, a to každé pondě-
lí, středu, čtvrtek a pátek od 
15.30 a 17.00. A pozor, prv-
ní hodina je i s půjčením holí  
a míčů zdarma.

Hlavní příjezdová cesta na 
devítku do Podbořánek byla 
po více než roční uzavírce 
konečně zprovozněna. Je ko-
nec krkolomným objížďkám  
a bloudění, hlavní tah Most–
Plzeň byl v obci Jesenice opra-
ven. Návštěvníci odbočující 
ze silnice Praha–Karlovy Vary 
mohou na středočeské hřiště 
dorazit bez zpoždění.

Nové webové stránky má Be-
roun Golf Club, což je vzhle-
dem k jisté uzavřenosti prv-
ního semiprivátního klubu 
v Česku a jeho dosud téměř 
utajené internetové prezen-
taci hodné zaznamenání. Od-
lehčený design jde ruku v ruce  
s informacemi, fotografiemi  
a také sekcemi. „Kariéra“ po-
skytuje aktualizované pra-
covní nabídky a „Restaurace“ 
přináší aktuální týdenní a ví-
kendové menu.        GN

Palec nahoru 
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Hrajete golf jen na svém DOMÁCÍM HŘIŠTI ?

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

Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2022 !

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

www.cgk.cz  |  info@cgk.cz  |  +420 731 125 120
golfhouse.cz

Golf House ČERNÝ MOST · Skorkovská 1511 · 198 00 Praha 14 Černý Most

NEJMODERNĚJŠÍ GOLFOVÝ 
OBCHOD V ČESKU!

Všechny značky, všechny trendy. Profesionální fitting.

CZE_0422_Golfové Noviny_108x70 mm.indd   1 20.04.22   16:28

Tipy na příměstské a pobytové tábory  
s golfem o letních prázdninách 2022

• BARBORA

Termín: 22.–26. 8.

Detaily: věk od 6 do 19 let, denně 
9.00–15.00 hodin, mimo jiné ná-
vštěva hřiště na Cínovci, závěrečný 
turnaj, oběd a pitný režim, trenéři 
Martin Kovařík, Zdeněk Hrabák ml., 
Petr Kovařík a Klára Suchá. Cena 
4000 Kč (při zaplaceném ročním fee 
v BGC) a 5000 Kč (bez fee).

Kontakt: T 605 706 460, 
E martin@golfkovarik.cz

• ČAPÍ HNÍZDO

Termíny: 1.–5. 8. a 15.–19. 8.

Detaily: od 7 do 14 let, hry a tvořivé 
aktivity, cena 6000 Kč. 

Kontakt: 
E ekocentrum@capihnizdo.cz, 
M 731 738 225

• GOLF PARK LHOTKA

Termíny: 4.–8. 7., 11.–15. 7., 
25.–29. 7., 1.–5. 8.

Detaily: od 7 do 15 let pro všechny 
úrovně výkonnosti, trenéři dětské 
akademie, svačiny – obědy – pitný 
režim, cena 4500 Kč. 

Kontakt: 
trenér Michal Matys M 605 882 530, 
E michalmatys0@gmail.com, 
manažer Libor Čása M 606 616 088, 
E libor.casa@golfparklhotka.cz

• GROSSHOF

Termín: 1.–5. 8.

Detaily: pro 6 až 15 let, od 8.00 do 
16.00 hodin, též s možností ubyto-
vání dětí na golfu a užití si kraje ba-
rokní architektury a skalních měst.

Kontakt: T 608 888 430

• KONOPIŠTĚ

Termíny: 2.–7. 7., 23.–30. 7., 6.–13. 8., 
13.–20. 8. (pobytové)

Detaily: pro 6 až 13 let s ubytováním 
ve stanech s podsadou, dopoledne 
golfový trénink, odpoledne táborové 
hry, celodenní strava a pitný režim, 
závěrečný turnaj, cena 6890 Kč.

Kontakt: E m.fulinova@gcko.cz

• LÁZNĚ KOSTELEC U ZLÍNA

Termíny: 11.–15. 7., 25.–29. 7., 
8.–12. 8.

Detaily: první termín jen pro členy 
klubu ve věku 13 až 18 let (cena 
3999 Kč), druhý s angličtinou pro 
všechny ve věku 7 až 15 let včet-
ně začátečníků, třetí pro 6 až 12 let 
(ceny vždy 3999 Kč nečlenové / 
3799 Kč členové), vše s profesionál-
ním trenérem Václavem Raškou. 

Kontakt: T 739 079 911, 
E jitka.cupakova@gclk.cz

• MLADÉ BUKY

Termíny: 11.–15. 7. a 1.–5. 8.

• MYŠTĚVES

Termín: 31. 7. – 5. 8. (pobytový)

Detaily: trenéři Kateřina Krásová  
a Jan Schovánek ml., cena pro neuby- 
tované 6550 Kč, pro členy 13 200 Kč,  
nečlenové 16 400 Kč.

Kontakt: recepce@golf-mysteves.cz

• OSYČINA

Termín: 1.–5. 8.

Detaily: na motivy Harryho Pottera 
pro věk 5 až 14 let, denně od 8.00 

do 16.00 hodin, cena 2800 Kč, sva-
činy, oběd a pitný režim, trenéři Aleš 
Zavřel a Zbyněk Kraus. 

Kontakt: E info@gko.cz, 
T 777 222 910

• PANORAMA KÁCOV

Termín: 18.–22. 7.

Detaily: od 6 do 15 let, s množstvím 
sportovních aktivit. 

Kontakt: E info@panoramagolf.cz, 
M 602 203 203

• PARK GOLF HRADEC KRÁLOVÉ

Termíny: 11.–15. 7., 1.–5. 8., 22.–26. 8.

Detaily: od 6 do 15 let, denně 8.30 
až 17.00 hodin, stravování a pitný 
režim, lekce angličtiny, cena 4200 Kč 
člen / 5040 Kč nečlen.

Kontakt: M 777 132 377, 
E tereza.spalovska@parkgolf.cz

• PRAHA HOSTIVAŘ

Termíny: 4.–8. 7., 11.–15. 7., 
18.–22. 7., 25.–29. 7., 
1.–5. 8., 8.–12. 8., 
15.–19. 8., 22.–26. 8., 
29. 8. – 2. 9.

Detaily: denně 9.30 až 
16.00 hodin, obědy a pit-
ný režim, cena 4890 Kč  
pro 5 až 10 let (členové 
4401 Kč), 6790 Kč pro  
10 až 15 let (členové  
6111 Kč). 

Kontakt: 
kurzy@golfhostivar.cz

• PRAHA MOTOL

Termíny: 18.–22. 7. (+ ang- 

ličtina), 25.–29. 7., 1.–5. 8. (+ anglič-
tina), 8.–12. 8., 15.–19. 8., 29.–31. 8.

Detaily: od 5 do 18 let, denně 9.00 až 
17.00 hodin, svačiny – obědy – pitný 
režim, závěrečný turnaj a možnost zís-
kat HCP 54, ceny 3600 Kč za tříden-
ní kemp, 5800 Kč členové, 6200 Kč 
ostatní, 6300 Kč s angličtinou. 

Kontakt: E tcm@gcp.cz, 
M 702 088 313 Kateřina Horáková

• ROPICE

Termíny: 4.–8. 7., 7.–11. 8. (pobytový)

Detaily: v červenci 7.30–16.00 ho-
din, svačiny – obědy – pitný režim, 
cena 4700 Kč. V srpnu s ubytováním 
na čtyři noci v Penzionu Mlýn a s jíd-
lem pětkrát denně, začátek neděle 
7.30 hodin, konec čtvrtek 16.00 ho-
din, cena 7000 Kč. 

Kontakt: 
E tomanekmarian@gmail.com, 
T 723 370 417 (rekreační hráči), 
E dusangolfropice@gmail.com, 
T 604 582 257 (soutěžní hráči)

• SVOBODNÉ HAMRY

Termín: 11.–15. 7.

Detaily: pro věk 6 až 16 let, denně 
8.00–16.00 hodin, mimo golf hledá-

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

 

 

 

Více informací na:  recepce@golfberoun.cz 

POZNEJ NOVÉ KAMARÁDY 

ZAŽIJ SKVĚLÝ TÝDEN 

ZAČNI S GOLFEM 

11.–15. 7. 2022 
22.–26. 8. 2022

ní pokladu, koupání, závod v buggy, 
výlety a tak dále, cena 2390 Kč člen 
/ 2890 nečlen GCCSH (v ceně sva-
činy, oběd, pitný režim, vstupné do 
Národního muzea v přírodě Veselý 
Kopec, táborová trička).

Kontakt: Lukáš Stehlík, 
T 723 309 582 

• TĚŠETICE

Termíny: 11.–15. 7. a 8.–12. 8.

Detaily: od 7 do 15 let, denně 9.00 
až 16.00 hodin, závěrečný turnaj, 
cena 2500 Kč (v ceně obědy a pitný 
režim, s sebou svačiny a jízdní kolo). 

Kontakt: E golf-ares@seznam.cz, 
T 603 256 225 a 606 680 849

• ZLONÍN

Termín: 22.–26. 8.

Detaily: denně 8.15 až 15.00 hodin, 
svačiny, oběd a pitný režim, plus 
beeball (verze softbalu) a venkovní 
hry (Cornhole, Kubb, Spikeball), cena 
3000 Kč (nečlenové 3330 Kč). 

Kontakt: E info@golfzlonin.cz, 
T 731 589 638
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CENA 5 900 KČ
2 DOSPĚLÍ

Golfový balíček
Sen každého golfisty – neomezený golf po 

dobu 3 dní. Při únavě můžete vyrazit na 

koupačku do okolí či na blízké rozhledny 

a zámky.

Balíček obsahuje: ubytování na dvě noci, 

polopenzi, neomezenou hru i drivingové 

míče.

Do Plzeňského kraje za hřišti a také památkami
Plzeňský kraj je regionem 
dechberoucí přírody, archi-
tektonických skvostů, lahod-
né gastronomie a také neob-
jevených památek. Vydejte se 
ze hřišť za nimi.

Vodní hamr
Nedaleko Rokycan v obci Dobřív 
najdete unikátní technickou památ-
ku, která ve střední Evropě nemá 
obdoby. Vodní hamr se zde zacho-
val ve funkčním stavu z přelomu  
19. a 20. století. Vyzkoušíte si tu 
bleskový kurs kovářského řemesla  
a uvidíte ukázky kování či ostření 
ručního nářadí.
 Dobřívský vodní hamr je největší 

a nejvýznamnější památkou svého 
druhu v Česku. Byl postaven začát-
kem 19. století na místě dřívějšího 
dřevěného hamru. V hamru se pů-

ského dědictví, vyhlášený minipivo-
var a zoo s minigolfem.
 Na barokních proměnách klášte-
ra se podíleli mimo jiné Kilián Ignác 
Dientzenhoffer a Jan Blažej Santini. 
Terén stojí na vodě a mniši vymysleli 
dokonalé řešení základů konventu. 
Kvůli bažinaté půdě bylo do země 
zatlučeno 5100 dubových kůlů, přes 
ně položený trámový rošt a na něm 
vystavěno zdivo budovy. Aby rošt 
nezačal hnít a budova se nepropada-
la, byla do základů přivedena voda  
z několika pramenů, která zamezila 

vzduchu přístup ke dřevu, které de 
facto zkamenělo.
 Centrum stavitelského dědictví 
představuje průřez historií stavitel-
ských technik a materiálů. V působi-
vých prostorách bývalého pivovaru 
a hospodářského zázemí plaského 
kláštera se vžijete do role stavitele. 
Knížecí pivovar Plasy nabízí skvěle 
vyvážené pivo. Ve Fantasy golfu si 
zahrajete minigolf snad ze všech 
kontinentů, navíc budete obklope-
ni zvířaty z malé zoologické zahra-
dy.

vodně zkujňovalo vysokopecní suro-
vé železo, jeho součástí byla i vysoká 
pec na zpracování železné rudy.
 Hamr pohánějí čtyři vodní kola 
náhonem z rybníka v sousedství. 
Kola mají své specifické funkce, po-
hánějí například další strojní vyba-
vení hamru, jako jsou nůžky, brusky 
nebo dynamo. Jedno z nich je také 
určeno pro pohon dřevěného ka-
zetového měchu pro vyhřívací pec. 
Obdobné zařízení se nikde jinde 
ve střední Evropě nedochovalo  
v provozu a v podobě nezměněné od  
19. století.

Plasy
Plasy jsou turistickým centrem se-
verního Plzeňska. Nachází se zde 
unikátní klášter, Centrum stavitel- DobřívPlasy

Dobřív

Na Dýšině s kompletním komfortem
G reensgate Golf & Leisure Resort 

na Dýšině nabízí hřiště pro ná-
ročné, zajet sem můžete ale i za od-
počinkem do krásné přírody.
 Špičkových 18 jamek leží jen  
12 kilometrů od Plzně. Designoval je 
přední německý architekt Christoph 
Städler. Technicky propracované hři-
ště je zasazené do překrásné krajiny, 
lemované řekou Klabavou. Z jedné 
strany jej obklopuje nádherné Ejpo-
vické jezero, u kterého stojí ostrovní 
jamka číslo 11, perla českého golfu.

 Resort má velkoryse koncipované 
zázemí, kvalitní tréninkové plochy, 
skvělou restauraci a klubovnu, vinný 
sklep i bistro přímo na hřišti. Nově 
nabízí také wellness, otevřený rov-
něž hotelovým hostům a veřejnosti. 
V GreenSpa naberete síly ve finské 
sauně, infrasauně nebo v masážních 
vanách.
 Ubytování uprostřed přírody  
a přesto v těsné blízkosti západo-
české metropole uspokojí všechny 
návštěvníky toužící po odpočinku 

i další zábavě. Kromě standardních 
dvoulůžkových pokojů si můžete 
pronajmout luxusní apartmá ve zre-
konstruované historické sýpce.
 Restaurace na Dýšině je vyhláše-
ná mezinárodní kuchyní připravova-
nou podle moderních gastronomic-
kých trendů. Kuchaři vaří z kvalitních 

čerstvých surovin a chloubou pod-
niku jsou španělské a jihoamerické 
uzeniny. Ve sklípku si pochutnáte na 
špičkových vínech z vybraných ev-
ropských destinací. V letních měsí-
cích můžete posedět na velké terase 
s výhledem na zeleň zdejšího hřiště. 
Restaurace je skvělým místem pro 

hostiny i oslavy a nabízí také polední 
menu.
 Pobyt můžete spojit s návštěvou 
Plzně a řady jejích atraktivit včetně 
návštěvy pivovaru Plzeňský Prazdroj 
nebo druhé nejstarší zoo v Čechách 
či unikátního historického podzemí.

PR

Alfrédov: Hra, wellness i lov
P řijměte pozvání do resortu Alfré-

dov, kde se o vás a vaše blízké 
rádi postaráme. Alfrédov je jako 
stvořený také pro romantické svatby 
a rodinné oslavy.
 Resort Alfrédov se nachází v krás-
ném prostředí Holýšovské pahorka-
tiny, jen pár minut cesty od Plzně. 
Dominantou je zámeček s přilehlým 
hotelovým komplexem (49 pokojů 
a 106 lůžek) a kongresovým sálem 
(kapacita 90 osob). Jde o ideální pro-
středí pro pořádání seminářů, škole-
ní, firemních akcí, koncertů či cviče-
ní. Po domluvě pro vás připravíme 
program podle vašich představ.
 Uděláte si na sebe čas a obklope-
ni tichem a přírodou načerpáte ener-
gii při sportu či turistice. Necháte 
své tělo odpočinout a zregenerovat 
v privátním wellness, kde zapome-
nete na všední starosti. Budeme vás 
hýčkat při masážích, můžete využít 
finskou saunu, parní kabinu, infraka-
binu, solárium či whirlpool.

 Milovníci golfu si mohou užít hru 
na 18 jamkách s parem 72, krásně 
zasazených do malebné krajiny. Pro 
ty, kteří neholdují golfu či wellness, 
se nabízí lov v přilehlých honitbách 
(černá zvěř, jelen sika, muflon, sr-
nec, daněk a škodná dle zákona), 

nebo poplatkový lov v zarybněných 
vodách přilehlých rybníků (všechny 
druhy bílých i dravých ryb). Koná se 
tu několik rybářských závodů.
 Jsme přesvědčeni, že od nás bu-
dete odjíždět spokojeni a plni ne-
všedních zážitků.              PR
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Nová šéfka greenkeeperů: Nevzali jsme si malé sousto
V mnohém přelomová byla 
poslední konference Českého 
svazu greenkeeperů. Po loň-
ské rezignaci celého výkon-
ného výboru se našlo nové 
vedení. Předsedkyní se stala 
poprvé žena, Lucie Dubinová.

Proč jste kývla na místo předsedky-
ně?
Hlavně proto, že jsem z výsledků 
hlasování cítila podporu přítomných 
členů. Pevně věřím, že společně  
s celým výkonným výborem zvlád-
neme naplnit vloženou důvěru. 
Všichni jsme si vědomi, že jsme si 
nevzali malé sousto. Jsme více méně 
bez zkušeností v podobných funk-
cích, ale věříme, že to bude výhoda 
a že můžeme přinést svěží vítr. Zá-
roveň cítíme podporu od starších 
a zkušenějších kolegů. Všichni čle-
nové bývalého vedení jsou ochotni 
nám pomoci, abychom navázali na 
hodnoty, které svaz vybudoval.

Jaké cíle si dáváte?
Na počátku volebního období je to 
zajištění provozu a nastavení nového 
systému fungování. S tím je spojeno 
také množství administrativní úkolů, 
které stále dokončujeme. Snažíme 
se vše zefektivnit. Až nastane po-
dobná situace příště, budou všechny 
záležitosti navázány na svaz a agen-
da může být převedena mnohem 
rychleji. Mezi hlavní cíle bude patřit 
to, kvůli čemu byl svaz založen, a to 
je vzdělávání greenkeeperů.

Budete pokračovat ve vydávání ča-
sopisu Green?

Lucie Dubinová
Foto: Zdeněk Sluka

neobsazena a řeší se, zda vůbec ob-
sazena bude. Musíme si nejprve ujas-
nit, co od této funkce požadovat, a až 
poté případně zvážit její obsazení.

Pracujete na Kaskádě pro firmu En-
gelmann. Nejedná se o střet zájmů?
Abych se přiznala, nerozumím polo-
žené otázce. Nejsem tiskovou mluvčí 
firmy, abych byla kompetentní k od-
povědi, ale tato firma nikdy neměla  
a nemá za cíl vzdělávat greenkeepe-
ry. 

Antonín Ebr

Lucie Dubinová

Absolventka magisterského 
studia Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Lednici. 
V závěrečné práci se zabývala 
tématem rychlosti greenů. Ab-
solvovala Turfgrass Internship 
přes Ohio State University.  
V rámci stáže pracovala na hřiš-
ti Harbour Town na Hilton Head 
Island v Jižní Karolíně. Byla 
v mezinárodním týmu, který 
připravoval hřiště pro několik 
turnajů PGA Tour (Hilton Head, 
TPC Boston). Po návratu z USA 
pracuje na pozici asistenta 
head greenkeepera na Kaská-
dě, v současnosti na mateřské 
dovolené. Je v čele výkonného 
výboru Českého svazu green-
keeperů, dalšími členy jsou Ja-
kub Libra, Martin Moravec, On-
dřej Slapnička a Andrej Svitek, 
předsedou dozorčí rady ČSG 
byl zvolen Jiří Lahodný a členy 
jsou Jano Csizmár a Milan Rak.

Ano. A také v tradičních vzdělávacích 
akcích pořádaných svazem. Před-
nášky bychom rádi obsadili inspi-
rativními lidmi jak zdejšími, tak ze 
zahraničí. Jde o prohloubení znalostí  
a udržování se v obraze. Nechceme 
zapomínat na nově nastupující ko-
legy, pro které tu bude akreditovaný 
kurs Greenkeeper. V něm se budou 
moci naučit řemeslo od základů. 
Rádi bychom se pro české green-
keepery stali rozcestníkem, který 
je bude informovat o možnostech 
nabízených u nás i v zahraničí. Také 
chceme být prostředníkem pro vzá-
jemné setkávání se zajímavými lidmi 
v naší komunitě.

Co nejvíce trápí český greenkee-
ping?
To je dost široká otázka. Odpověď ne-
lze zobecnit a bude se jistě lišit hřiště 
od hřiště. Můžu zmínit hospodaření 
s vodou, zefektivnění závlahy nebo 
jednotlivých činností údržby a také 
zákaz používání jediného fungicidní-
ho prostředku, který byl v Česku do-
sud povolen. V této otázce spíš vidím, 
co by mohl svaz nabídnout, a opět 
vše směřuje k jedinému, ke vzdělává-
ní. Vzdělaný greenkeeper je schopen 
předcházet krizovým situacím, nebo 
se s nimi snadněji vyrovná. Zároveň 
věřím, že se ke mně a k mým kole-
gům budou informace na dané téma 
dostávat častěji. Uvidíme, jestli bude 
v silách svazu je vyřešit.

Proč výkonný výbor zrušil pozici 
generálního sekretáře?
Český svaz greenkeeperů nikdy nebyl 
spolkem, který sdružuje stovky členů, 
a tudíž nebyla potřeba mít generální-
ho sekretáře. Pozice je momentálně 

Hezkou hru na jihu Rakouska ve slunečných Korutanech
Víte, že v Evropě je přibližně 
6800 hřišť a 4,1 milionu gol-
fistů? Nejde ale o počet, jako 
hlavně o kvalitu. Ke 165 hřiš-
tím v Rakousku patří i dvanáct 
výjimečně atraktivních na slu-
nečném jihu země v Koruta-
nech.

Alpe-Adria-Golf Card

Prostřednictvím přeshraniční karty 
Alpe-Adria-Golf Card si za jednot-
nou cenu můžete zahrát na dvacítce 
nejkrásnějších hřišť v Korutanech, 
Slovinsku a Itálii. Kromě toho zís-

káte lákavé nabídky balíčků ve čty-
řiceti partnerských hotelech. Karta 
zahrnuje tři, čtyři nebo pět green 
fee (205, 270 a 320 eur). Během 
jedné dovolené si tak zahrajete ve 
třech zemích!

Žádné buď, anebo

Dovolená u jezer nebo u hřiště? 
Turistická, cyklistická či golfová?  
V Korutanech nemusíte dělat kom-
promisy. Ještě před prvním odpalem 
si stihnete zaplavat v jezeře nebo se 
projet na horském kole.

Alpsko-jadranská kuchyně

Gastronomie je v Korutanech zásad-

ní. Na každém kroku se setkáváte  
s kulinářskými specialitami a regio-
nálními produkty. Jedinečná alpsko-
-jadranská kuchyně vznikla vlivem 
jižních sousedů, Itálie a Slovinska. 
Ochutnejte ryby, nudle, reindling, 
polévku kirchtagssuppe i svačinu na 
prkénku brettljause.

Výběr pro oba

Díky rozmanitosti jsou Korutany  
ideálním cílem pro golfovou dovole-
nou, i když váš partner třeba nehraje. 

Zatímco jeden se prochází po golfo-
vém trávníku, druhý se může věno-
vat cyklistice na horském kole nebo 
e-biku, pěší turistice nebo vodním 
sportům, například paddleboardingu 
nebo jízdě na kajaku.

Členské kluby AAG Card

Rakousko – Korutany: Velden Kös-
tenberg, Moosburg/Pörtschach, 
Klagenfurt-Seltenheim, Kärntner 
Dellach, Schloss Finkenstein, Gary 
Foster Golfacademy, Millstätter 

See, Championplatz Kaiserburg Bad 
Kleinkirchheim, Golfpark Klopeiner-
see-Südkärnten, APOS Golfacade-
my Velden, Jaques Lemans St. Veit-
-Längsee, Nassfeld.

Rakousko – Salcbursko: Katschberg-
-Lungau

Itálie: Senza Confini Tarvisio, Grado

Slovinsko: Royal Bled, Arboretum 
Ljubljana, Livada, Bovec 

www.korutany.com/golf
Lázeňský dům Werzer v Bad Kleinkirchheimu

Foto: Gert Steinthaller

GC Bad Kleinkirchheim
Foto: Arno Gruber sr.
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Irské linksy, divoké pláže a řízný Guinness
Byť má tucty skvělých parko-
vých hřišť, Irsko bude vždy 
lákat milovníky linksů. Poznat 
během jedné cesty hřiště na 
západě, jihu i okolo hlavní-
ho města Dublinu vyžaduje 
velkou porci kilometrů. Od-
měnou jsou dokonalá místa  
s magnetickou silou.

Antonín J. Grimm

Cesta z letiště v Dublinu, kde při-
stává většina letů do Irska, zabere 
tři hodiny. Na Lahinch Golf Club si 
vyhraďte celý den. Je to pojem. Dru-
hé hřiště Castle Course odděluje od 
hlavního Old Course silnice. Zcela 
rovinaté Castle nemá ani pět kilo-
metrů a je ideální na rozehrání. Ob-
čas jen překvapí malá vodní plocha  
s rákosím. Ikonická sedmá jamka par 
3 směřuje k ruině středověkého hra-
du.
 Slušné skóre dodá aspoň nakrát-
ko sebevědomí před Old Course. 
Jenže hned první jamka, hraná do 
mírného kopce, ukáže, co vás čeká. 

bový manažer. To se lehce řekne! 
Mírné vydechnutí opravdu přijde až 
na druhé devítce. Co byste ale čekali 
od hřiště, které v roce 1894 založil 
Old Tom Morris a později upravil 
Alister Mackenzie, tvůrce Augusty 

Nádherné výhledy z poloviny jamek podél útesů na Old Head of Kyntare
Foto: Antonín J. Grimm

Old Course. Jde o jednu z nejsušších 
a nejslunečnějších oblastí Irska, kde 
se hraje celoročně. Jen pozor na všu-
dypřítomné kroužící havrany, kteří 
umějí vytáhnout svačinu z bagu!
 Cestou podél pobřeží zpět k Dub-
linu je další zastávkou Arklow GC.  
Z prosklené klubové restaurace na 
kopci vidíte celé hřiště se syrovými 
fairwayemi a dokonalými greeny. 
Trochu nepřehledně se kříží druhá  
a šestá jamka. Na sedmičce tvoří 
trestnou oblast vybetonované koryto 
potoka. Svůj linksový charakter hřiště 
v závěru ztrácí vzhledem k menším 
jezírkům a vzrostlým jehličnanům.
 St. Anne‘s GC leží na zvláštním 
podélném ostrově Bull blízko cent-
ra Dublinu. V této přírodní rezervaci 
najdete i slavné hřiště Royal Dublin. 
„Máme hodně členů, protože jsme 
výrazně hratelnější než vedlejší 
Royal,“ vysvětluje manažer rovina-
tého linksu s atypickým parem 3, 
desítkou hranou přes vodní plochu.  
St. Anne´s loni oslavilo stoleté výro-
čí založení.
 Seapoint na sever od Dublinu 
sousedí s dalším skvělým hřištěm, 
County Louth. U slabšího úvodu na 
Seapoint uvidíte vynikající nelinkso-
vá jezírka s labutěmi. Od šesté jamky 
už začíná pravý links, gradující závě-
rečnou trojicí podél vysoké duny.
 Rush GC si necháváme na posled-
ní den, protože cesta ze hřiště na le-
tiště trvá jen dvacet minut. Z první 
jamky na hraně vysoké duny spatří-
te pláž i celé zajímavé hřiště, které 
má devítku velmi kvalitních greenů  
a k nim zdvojená odpaliště. Někde 
leží jen v ose jamky nebo vedle 
sebe, ale třeba 9/18 se totálně liší.
 Občas slyším, že se golfisté obá-
vají cestovat do Irska a Velké Británie 
kvůli počasí. Jenže ještě v polovině 
října tu bylo 20 °C a během dne ani 
nekáplo. Ale i kdyby snad, tak uni-
kátní hřiště za tu cestu stojí. Může-
te věřit, že nikde nechutná orosený 
Guinness lépe než v Irsku. Nově se 
čepuje i nealkoholický.

St. Anne‘s GC v Dublinu a pro links netradiční hra přes vodu
Foto: Antonín J. Grimm

Trump International Doonbeg, green 5. jamky a vpravo 14 jamka
Foto: Antonín J. Grimm

Rosslare Golf Links má celkem 30 jamek
Foto: Antonín J. Grimm

Hrbolaté fairwaye, obří bunkery  
a rozlehlé boulovaté greeny. Troj-
ka se hraje naslepo jak z odpaliště, 
tak i při druhé ráně, pokud je ta prv-
ní kratší. Unikátní čtyřka má táhlou, 
úzkou stoupající fairway a na konci 
dunu. Tam stojí mladík se dvěma pra-
porky. Kde je ale green?
 „Musíte hrát naslepo přes ko-
pec ještě 170 yardů. Máte volno, na 
křižující fairwayi osmnáctky nikdo 
není,“ zní odpověď a zelený pra-
porek jde nahoru. Nevěřím svým 
očím. Ani profesionálové tuto jamku 
nemají rádi. Angličan Robert Rock,  
s šedesáti ranami rekordman hřiště, 
zahrál jediné bogey právě tady.
 Následující par 3 je podobný! 
Green, schovaný mezi dvěma duna-
mi, není vidět. Phil Mickelson tu mu-
sel hrát flop přes sebe...
 „Když skórujete na prvních osmi 
jamkách, tak pak už všude,“ říká klu-

National? Old Course náleží dlouho-
době do světových Top 30 a irských 
Top 3.
 Spanish Point představuje strate-
gické místo pro ubytování. Nachází 
se na půli cesty mezi hřišti Lahinch 
a Trump Doonbeg. Krátká devítka 
graduje triem jamek: sedmičkou  
s greenem na vrcholu duny, osmič-
kou, hranou jen wedgí, a devítkou  
s odpalem směrem ke klubovně.
 Trump International jako jediné  
v Irsku náleží do sítě vlastněné býva-
lým americkým prezidentem. „Býva-
lo to takové liduprázdné místo. Pláž 
není vhodná pro koupání, proto ne-
jsou v okolí žádné rekreační domy. 
Trump před dvaceti lety pozemky 
vykoupil a bývalí majitelé půdy jsou 
dnes členy. Pozor na surfaře, někdy 
přebíhají s prknem přes fairwaye,“ 
říká startér. Mezi nejlepší jamky pa-
tří třináctka s monstrózními bunkery 

před greenem, tříparová čtrnáctka 
s výhledem na pláž a osmnáctka, 
vedoucí podél pláže k majestátní 
klubovně. Tam se podává skvělý sea-
food chowder, něco jako rybí eintopf.
 Old Head of Kyntare leží na úte-

sech na jihu Irska. Kyntyre je výcho-
zím bodem 2500 km dlouhé Wild 
Atlantic Way, která končí v hrabství 
Donegal na severozápadě ostrova. 
Blikající maják za ranního šera na-
hrazuje navigaci. Celá oblast cípu 
poloostrova je soukromá a žádný tu-
rista se sem nedostane.
 Díky vysazené bujné vegetaci 
hřiště připomíná botanickou zahra-
du. Podél útesů leží devět strhujících 
jamek. Hned za greeny číhají stome-
trové srázy a platí zde zákaz vstupu 
za hranu hracích ploch. Šestý green 
se zase nachází u ruin starého ka-
menného majáku. Asi nejvíc postra-
ší dlouhá a úzká jedenáctá jamka. 
Old Head, to není levná záležitost,  
a také proto 80 % návštěvníků při-
létá z USA.
 Rosslare Golf Links představuje 
pomyslný maják na jihovýchodě Ir-
ska. Leží na úzkém cípu poloostrova 
a zpět ke klubovně se dostanete až 
po osmnácti jamkách. Na osmičce 
se potkává s dvanáctijamkovým hři-
štěm Burrow, jehož malá dřevěná 
klubovna stojí kilometr od klubovny 

Z odpaliště neviditelný green na 5. jamce Lahinch Golf Club
Foto: Antonín J. Grimm



Hráčem golfu se člověk nerodí, hráčem golfu se stává! 
Krůček po krůčku zvládnete jednu golfovou výzvu  
za druhou. Úspěch si ale nejlépe vychutnáte s lidmi,  
kteří s vámi sdílejí vášeň ke sportu. Užívejte si společné 
chvíle na golfovém hřišti. V Korutanech. 

Golfová dovolená
na jihu Rakouska

 

GOLFOVÁ  
DOVOLENÁ  

VČETNĚ GREEN 
FEE OD € 289

korutany.com/golf
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Ignorace z televizních obrazovek

M ůže se zdát, že fanoušek gol-
fu je televizními společnostmi 

hýčkán. Evropská mužská elita, vybra-
né světové turnaje a ženská zámoř-
ská tour jsou podchyceny Golf Cha-
nnelem, PGA Tour koupil Eurosport, 
nejlepší ženy Evropy nově ukazuje 
02 TV Sport a Česká televize si stále 
drží populární Masters. Jenže...
 Absence golfu ve vysílání Euro-
sportu se v době zimních olympij-
ských her ještě dala pochopit. Pak 
však přišel šok s přenosem z Players, 
nejvíce dotovaného turnaje na svě-
tě. Ačkoli nekolidoval s žádnou vý-
znamnou událostí, diváci se dočkali 
jen hodiny, maximálně hodiny a půl 
denně, i když se nabízelo šest hodin! 
Přitom se však vysílaly záznamy od-
poledních akcí a každou čtvrthodinu 
staré upoutávky na ještě starší akce, 
které Eurosport zřejmě proslavily.
 Když to vidíte posté, máte chuť 
někoho uškrtit. Vrchol ignorace na-
stal při finálovém kole PGA Tour 
z Tampy. Na posledním greenu se 
chystaly rozhodující putty, hráč na-
přáhl a… režie Eurosportu přepnula 
na tenis v Indian Wells! Nikoli však 

Můj pohled
Antonín Ebr

na právě zahájený zápas, nýbrž na 
ilustrační záběry z okolí stadionu?!
 Specializovaný Golf Channel pro 
změnu ignoruje celý český golf s vý-

jimkou svého Czech Masters a výroč-
ního večera, který vyrábí společně  
s federací. Česká televize zase dlou-
ho tajila vysílání Masters. Naštěstí 

www.vladimirbalcar.cz

Tak nějak jsem si představoval ...hérečky.

nebyl přenos oproti minulým letům 
přerušován požárním sportem ani 
záznamem gorodek. Vložený maga-
zín evropské i české fotbalové ligy 
se ještě dá akceptovat.
 Sláva to nebyla ani s Ladies Euro- 
pean Tour, respektive s její němec-
kou produkcí, od níž přebírá signál 
O2 TV Sport. Režie v Saúdské Arábii 
si dlouho nevšímala Kristýny Napo-
leaové, přestože se v průběhu dru-
hého kola držela na druhém místě,  
a teprve v závěru ji vzala na milost.
 Popularita golfu v televizi stále 
roste a tím spíš už stanice nemůžou 
dělat z diváků hlupáky. Příznivec 
golfu je od přírody tvor inteligentní 
a těžce nese podceňování. Zvlášť od 
televizních společností a režisérů 
přenosů.

Chcete mít nové 
Golfové noviny 

ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho 
čísla je 20 Kč

Čas pro hru, 
slušnost i úctu

K dyž jsem před mnoha lety za-
čal objevovat golf a záhy jeho 

kouzlu podlehl, mezi mnohá pozi-
tiva, která mě oslovila, patřily vzá-
jemná ohleduplnost, slušnost, úcta 
k tradicím a respektování pravidel. 
Drobná, velmi příjemná maličkost 
byl pouhý pozdrav. Doba a společ-
nost se ale mění.
 Z praxe promotéra, marshalla  
a rozhodčího jsem nyní daleko čas-
těji svědkem jevů dříve nevídaných. 
Málokdy nám na hřišti vyjde vše, 
jak bychom si přáli. Každý zvládá 
frustraci po svém, ale je potřeba há-
zet kolem sebe hole a při tom pou-
žívat slova, která jsou v televizi do 
deseti večer zakázána?
 Nebo takové dodržování pravidel, 
jistě nejednoduchých a málokým 
přečtených do detailu. Přece jen ale 
všichni aspoň tušíme, že pravidelné 
zvedání míče „za účelem identifika-
ce“ a pak jeho vrácení na jiné, lepší, 
„nadýchanější“ místo nebude košer. 
Spolu s neznalostí dropování, od-
straňováním hraničních kolíků nebo 
s dotazy „jakou holí jsi hrál“ by to vy-
dalo na samostatný článek.
 V koncentrované podobě je vše 
vidět při komerčních turnajích. Jejich 
účastníky jsou často ti, kteří vytáhnou 
hole jen párkrát do roka a s pravidly 
skončili u dropování z úrovně ramen. 
Ti si to přijeli hlavně „užít“, takže 
sportovní část jde stranou. Se stes-

ky soutěživějších spoluhráčů „to zas 
bude dlouhej den“ nic neudělá ani 
sebesnaživější maršál. Občerstvení, 
ochutnávky alkoholu a vložené sou-
těže s prezentacemi udělají z oběda 
avizovaného po hře pozdní večeři.
 Přitom stačí relativně málo. Stát 
včas na startu, ideálně o pět až deset 
minut dřív. Vyslechnout si informace 
startéra o turnaji, nastavení hřiště  
a novinkách na něm. Být vždy připra-
ven na odehrání míče i mimo pořadí, 
protože „ready golf“ je již běžnou 
součástí hry. Respektovat pokyny 
maršála, který má největší přehled  
o dění na hřišti, tedy i o propasti jed-
né a půl jamky od flightu vepředu.
 Hrát okamžitě provizi při nejasné 
poloze míče, eventuálně využít míst-
ní pravidlo o dropu se dvěma trest-
nými ranami. Dohrát při pravidlové 
nejistotě jamku s dvěma míči a až 
následovně vyřešit správný postup 
než čekat na rozhodčího. Dodržovat 
lhůtu pro hledání – už to není pět mi-
nut, ale jen tři, víte?
 Z průzkumů na téma negativních 
faktorů v golfu vadí hráčům nejvíc 
právě ztrácený čas. Pokud se vám 
podaří v nové sezoně zakomponovat 
některou z rad do vlastní hry, budete 
mít z golfu určitě větší radost a mož-
ná vznikne opět prostor a chuť i na 
pozdravy a vzájemnou úctu. Hezkou 
hru v roce 2022.

Petr Suchan

S cenami nafty ani kilowatthodin  
hřiště nic neudělají, ale tím spíš 

jsou hrůzně rostoucí výdaje příleži-
tostí a výzvou ke změnám k lepšímu. 
Co nelze ovlivnit na nákladových 
vstupech, to se dá dohnat na výstu-
pech pod pojmem atmosféra.
 Jde sice o neuchopitelnou a nevy-
číslitelnou veličinu, ovšem klíčovou  
v době nekonečného šponování účtů 
na stranách hřišť i hráčů. Právě proto, 
že všichni musejí stále víc počítat, 
jsou potřeba emoční investice.
 Když dojde na hodnocení hřišť, 
ta velká, bohatší obvykle prohrávají  
s menšími v jedné kategorii. Tou je 
právě atmosféra. Není to ale jen men-
ším a obvykle skromnějším prosto-
rem, na kterém se lidé cítí lépe.
 Takzvané prestižní hřiště může 
mít všechno dotažené od kvality 
jamek a jejich údržby přes restauraci 
až po profesionální úsměvy zaměst-
nanců. Přesto se návštěvník neubrání 
pocitu, že tu něco důležitého chybí.
 O co konkrétně jde, to nechme na 
přemýšlení každého z těch, kdo se  
o provozy starají. Stovka či dvě navíc 
oproti minulé sezoně za fee se dají 
kompenzovat věcmi hmatatelnými  
i nehmotnými tak, že se nic nestane.
 Atmosféra se zamaskovat nedá. 
Je, nebo není. Dobrá, nebo špatná. 
Tvrdím, že po chvíli strávené na kon-
krétním hřišti se dá dobře odhadnout 
typ jeho majitele. Pro všechny pak 
nechávám skromný tip: na golf nelze 
hledět jen přes excelové tabulky.

Čeněk Lorenc

Excel není vše

otazník

Krásný úspěch, ale kdo se o něj zasloužil nejvíc? Tuto otázku vyvolává foto vítězných 
dívek a stříbrných chlapců Česka z European Olympic Hopes Trophy ve Slovinsku. Ne-
měli by trofeje, tak jako v jiných sportech, držet místo trenérů sami hráči?      Foto: ČGF


