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CUPRA
F O R M E N TO R .

Klikni na sledovat
@golfovenoviny
na
a vyhraj!
Jeden z vás se může těšit na VIP vstupenku
pro dva na turnaj Tipsport Czech Ladies Open
v termínu 24.–26. 6. na hřišti v Berouně
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze
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Dámský den ani měsíc u nás netáhnou
Speciálně první červnové
úterý a také celý měsíc červen jsou ve světě již několik
let věnovány golfistkám. Women’s Golf Day vstoupil na
česká hřiště opatrně, zdomácňoval pomalu a v současnosti
ke škodě všech jaksi vadne.

ších hřišť ve vašem okolí, nebo na
našich stránkách zde.“
Jenže – opět bráno posledním
květnovým pátkem – deset dní před
termínem WGD se na portálu skvěla
informace o pouhých dvou akcích?!
Na pohodové golfové odpoledne
7. června zvala brněnská Kaskáda, zatímco Ropice si udělala vlastní termín
dne na 2. června. Víc nic…
Bav se golfem vyvolává malou
útěchu tím, že „v Česku hřiště nezvou ženy na speciální akce pouze
v jednorázovém celosvětovém termínu, ale po celý červen“. Bohužel však
žádnou takovou akci, kromě Kaskády, Ropice a Radíkova, nikdo jiný na
stránkách Bav se golfem už neuvádí.

Čeněk Lorenc
Představit ženám golf, zbavit je ostychu a předsudků z maskulinního
prostředí a nastartovat jejich pravidelné hraní a setkávání, takový
cíl má celosvětová aktivita jménem
Women´s Golf Day. Existuje její
webová stránka, kde se hřiště či klub
mohou zaregistrovat a fungovat jako
oficiální partneři.
Už je to byznys
Tady ovšem začíná háček. Z původní
bezplatné aktivity, a tedy bohulibé
myšlenky, se stal byznys. Na womensgolfday.com se při registraci už platí, a to ve třech cenových kategoriích.
Nejlevnější registrace „oficiálního místa“ Women´s Golf Day stojí
99 dolarů. Za to si každé místo kupuje profil na stránce WGD a také pozici v marketingových materiálech.
Takzvané „Featured Location“ přijde na 159 dolarů, za něž se místo
dostane mimo jiné do propagačních

Golfistky v Česku
Rapidní nárůst počtu žen
na hřištích v roce 2007, pak
stabilní až jen mírný růst do
roku 2015 – a od té doby
zase pokles, nebo přinejlepším stagnace. To je vývoj
posledního čtvrtstoletí. Žen
na golfu bohužel nepřibývá,
počty zůstávají už pět sezon jen kolem 16 000 hráček. Loni bylo celkem registrováno 52 491 členů federace. Vidíme ten nepoměr
jen my?
Zdroj: ČGF

Anketa

Jak by ženám měla
hřiště pomoct?
„Chtěla bych mít možnost jít dvanáct jamek a mít na to vypsané
green fee. Devět jamek je málo,
osmnáct moc.“
Milena, HCP 47
„Uvítala bych více orientačních cedulí a hlavně informace o jamkách
na dámských odpalištích, nejen na
pánských.“
Zlata, HCP 40

Nulová odezva

e-mailů na tak zvané VIP adresy. A
konečně status Prémiové lokace za
350 eur nabízí kromě jiného celoroční propagaci.
Může se zdát, že v přepočtu
2277 korun – dle aktuálního kursu
o posledním květnovém pátku – není
mnoho, ale české kluby to zřejmě
neoslovuje. Úvaha o tom, že aktivity, pokud tedy nějaké vůbec jsou,
má smysl propagovat pouze doma,
zní vcelku logicky. Na druhou stranu,
suma to není obří a propagace v zahraničí má minimálně v případě ženského golfu určitou symboliku.

rok

počet žen

rok

počet žen

1997

1185

2009

14 789

1998

1438

1999

1476

2000

1927

2001

2726

2002

2708

2003

3411

2004

4371

2005

5513

2006

6915

2007

10 926

2008

12 955

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

15 952
16 922
17 572
17 655
17 677
17 597
16 757
16 536
16 379
15 992
16 134
16 157

Hrajete golf jen na svém DOMÁCÍM HŘIŠTI ?

Česká rezignace
Mnohem horší ovšem je, že česká
hřiště a kluby rezignovaly na Women´s Golf Day jako takový. Jak si
vysvětlit, že ze všech oslovených
subjektů reagovaly na dotaz Golfových novin o letošním WGD pouze
dva kluby, Ropice a Radíkov?!
A nejsme v tom sami. Federační stránka Bav se golfem si položila
otázku: „Kolik hřišť se letos zapojí
a pozve ženy poprvé na golf? Budeme to na našem portálu sledovat.
Konkrétní informace hledejte na
stránkách a sociálních sítích nejbliž-

a produkci atraktivních, vysoce kvalitních svítidel a příslušenství.
Osvětlení in-lite instalují profesionální firmy schopné navrhnout
design a koncept osvětlení každé
zahrady tak, aby přesně vyhovoval
požadavkům zadavatele. Vlastní instalace není vůbec obtížná a zvládl
by ji i majitel zahrady.

Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2022 !

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

„Je fajn, když na prvním odpališti
čeká i mimo běžné turnaje startér,
který dá hráčkám informace, povzbudí je a vnese dobrou náladu.“
Petra, HCP 31
„Směrovky k toaletám a cestám, po
kterých k nim dojdu. A také více mobilních toalet.“
Martina, HCP 22
„Chybí mi občerstvovací vozíky
a automaty s občerstvením, jak je
běžně známe ze zahraničních hřišť.“
Markéta, HCP 18

Odkryjte svou zahradu

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

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

S absolutně nulovou odezvou se pak
setkal náš anketní dotaz, opět zaslaný na všechna hřiště, zda se u nich
mohou ženy dočkat kromě speciálních akcí také celoročních iniciativ,
které by jim ulehčily život? Třeba
s takovým detailem, jako je umístění
plánků jamek u dámských, a ne pouze pánských odpališť.
Žen, stejně jako v jiných kategoriích golfu, rozhodně každým rokem
nepřibývají ani tisíce, ani stovky – jak
je vidět na federační tabulce členek.
Bohužel, jak vyplývá z výše uvedeného, hřiště se o ně zřejmě nezajímají. A to je obří škoda.
2x foto: Sport and Leisure Golf Tour

Profesionální koncept LED zahradního světlení se stává standardem
nově zakládaných i stávajících zahrad, teras, balkonů a atrií.
Zahrada je dnes v podstatě rozšířeným obytným prostorem. Kvalitativnímu standardu pro vnitřní
prostory domu odpovídají i nároky
na atraktivitu venkovního prostoru
zahrady. To se samozřejně týká kvalitního designového osvětlení.
Nároky souvisejí s vhodnou volbou jednotlivých svítidel i celkového konceptu zahradního osvětlení.
Proto je nezbytné sáhnout po profesionální řadě výrobků od renomované značky osvětlení venkovních
prostor. Tou je nizozemská společnost in-lite, která patří v oboru
mezi světovou špičku.
Za více než dvacet let existence
se krédem in-lite stalo učinit venkovní prostory a zahrady výjimečnými. Firma se soustřeďuje na vývoj

Unikátní design, vysoká kvalita
LED systémů, hledání optimálního konceptu a jedinečných řešení,
to jsou atributy typické právě pro
in-lite.
Venkovní a zahradní osvětlení
in-lite je v drtivé většině založeno
na nízkém napětí 12 V a nabízí výhradně úsporná LED svítidla s nejmodernější LED technologií. Díky
tomu může systém in-lite snadno

a bezpečně instalovat (na rozdíl od
svítidel na 230 V) zahradník, závlahář, ale i zručný majitel zahrady.
Je třeba svítidla posunout či přemístit? Přidat či doplnit? Vše jde bez
problémů. Díky unikátním konektorům in-lite Easy-Lock jsou takové
úpravy opravdu snadné a spolehlivé. Stejně i ovládání a programování
přes mobilní aplikaci.
Pro in-lite je typické používání
nejkvalitnějších materiálů s vysokou
odolností proti vnějším vlivům i příjemně přirozeným podáním světla.
In-lite poskytuje na všechny své systémy nadstandardní záruku pět let.
V České republice značku in-lite
po mnoho let zastupuje firma ITTEC,
známá jako spolehlivý dodavatel
zavlažovacích systémů Rain Bird již
od roku 1992.
www.ittec.cz
www.osvetleni-zahrady.cz
PR
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DIPLOMY PRO SILNOU GENERACI. Americké školy opustila silná generace českých studentů. Ze středoškolské Montverde Academy se vstříc univerzitě vydává Filip Jakubčík, zatímco tři golfistky získaly vysokoškolské diplomy: zleva Jana Melichová (Old Dominion), Sára Kousková (Texas) a Dagmar Urbánková (Menlo College) 										
Foto: 4x Instagram

Americké trefy českých amatérů
své výsledky v sezoně – mimo jiné
šest Top 10 – jmenován členem All
Star týmu univerzitní Atlantic Coast
Conference.
Jana Melichová zakončila svou
univerzitní kariéru nejlepším výsledkem Češky ve finálovém turnaji amerických škol. Skončila totiž
třináctá v individuálním pořadí na
ženském šampionátu NCAA nejvyšší divize I.
Úspěchem je už samotná kvalifikace na turnaj, který, ač amatér-

Jiří Zuska ukázal svůj talent v kvalifikaci na US Open
Foto: Zdeněk Sluka

První Čech, první Češka. To
si mohou zapsat do svých životopisů dva amatéři, pokud
jde o přelomové výsledky na
amerických turnajích. Dosáhli
jich studenti amerických univerzit Jiří Zuska a Jana Melichová.
Jiří Zuska se jako první Čech podělil
o prvenství v lokální kvalifikaci na US
Open 2022. O start v majoru usiluje
okolo deseti tisíců profesionálních
i amatérských hráčů. Třiadvacetiletý
student University of Louisville nastoupil do turnaje v Indianapolis, na
hřišti Old Oakland C.C. S ohromujícím
výsledkem 67 prošel do sekční kvalifikace, v níž se o místo na US Open
utká 6. června v Ohiu.
„Jirka to neměl do Indianapolis

daleko, jen tři hodiny jízdy. Dohodl
se na tom s univerzitním trenérem.
Do kvalifikace šel i jeho spoluhráč,
se kterým se utkává o první místo
v týmu, ale dohodli se, že každý
bude hrát jinde, aby si neubírali
místa,“ vysvětlil Jiří Zuska starší pozici studenta třetího ročníku.
Podle otce nenastal v kvalifikaci žádný problém, o čemž ostatně
svědčí celkový výsledek. Zuska se
podělil o první místo s profesionálem Davidem Erbym z Indiany.
Z 84 startujících postupovalo do finální kvalifikace pět hráčů.
Volba Ohia jako místa finální kvalifikace se zdá přehnaná, vzhledem
k tomu, že tu po turnaji Memorial
startuje množství hráčů z PGA Tour,
ale Zuskovi to vidí jako příležitost.
„Díky tomu bude víc postupových
míst,“ myslí si na jedno z nich právě Zuskovi. A pozor, Jiří Zuska byl za

ský, se odehrává v profesionálních
podmínkách. Letos to bylo na hřišti
Greyhawk ve Scottsdale (Arizona).
Zatímco Sára Kousková startovala
za tým University of Texas, Melichová hrála individuálně, jelikož její
univerzita Old Dominion z Virginie
do finále nepostoupila. Výsledkem
Melichové byla kola 76-71-73-72.
CAA Women’s Championship vyhlašuje nejlepších patnáct hráček,
takže se poprvé dočkala také česká
golfistka, v historii své školy první

účastnice finále. „Jde o vrchol univerzitního golfu v Americe a byl to
také parádní konec mé univerzitní
kariéry,“ radovala se Melichová.
Pár dní poté přišla i další přelomová zpráva, a sice o zařazení Melichové jako první hráčky univerzity
Old Dominion vůbec do Honorable
All-American týmu v hlasování Women´s Golf Coaches Association.
A nebyla jedinou Češkou. Stejné
pocty se letos na závěr amerických
studií dostalo Sáře Kouskové.
ČL
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Dvakrát šlo o zdraví: rána do hlavy i kolaps
Dvě závažné situace, které nastaly ve dvou po sobě
jdoucích dnech na dvou významných turnajích, naštěstí
dobře dopadly. Memento pro
hráče i organizátory, co se
zdraví a bezpečnosti týká, by
ale nemělo zapadnout.
Maja Stark

Ladies s elitou
Elitní zastoupení bude mít Ladies
European Tour na Tipsport Czech
Ladies Open. Od 24. do 26. června
se v Royal Golf Clubu Beroun před
kamerami O2 TV Sport ukáže nejméně sedm hráček z Top 10 aktuálního
pořadí sezony.
Nejlepší dvojici průběžného žebříčku tvořily koncem května Švédky
Maja Stark a Johanna Gustavsson,
čtvrtá byla Belgičanka Manon De
Roey. Stark vyhrála v Austrálii a přidala dvě druhá místa, Gustavsson
skončila třikrát druhá a prvního titulu se nedávno v Thajsku dočkala De
Roey.
Aktuální šestka Jihoafričanka
Lee Anne Pace potvrdila letitou formu dubnovou obhajobou titulu na
South African Women’s Open a sedmička Finka Tiia Koivisto vyhrála
v květnu poprvé na LER ve Francii.
Dále jsou mimo jiné přihlášeny
dvě další čerstvé šampionky sezony: Angličanka Meghan MacLaren
s titulem z dubnového Australian
Women´s Classic a Španělka Ana
Peláez, která senzačně zvítězila
v květnu na Madrid Ladies Open. ČL

Odnesly to zuby
Při finále Open Golf Tour v Beřovicích týčkoval amatér Tomáš Tvoroch
na třetí jamce, když z driving range
náhle přiletěl míč a odrazem od
země trefil hráče tvrdě do obličeje.
„Byla to strašná rána,“ popsal šok
mladík, který navzdory momentálnímu blackoutu a silné bolesti pokra-

čoval ve hře s obkladem tváře. Po deváté jamce ho ale zranění přemohlo
a vzdal. „Mrzelo mě to, protože jsem
měl dobře rozehraný turnaj,“ posteskl si postižený.
Nečekaná rána ho připravila o tři
zuby. Podezření na zlomenou čelist
se na rentgenu nepotvrdilo. „Bylo to
tím smutnější, že jsem v Beřovicích
členem. Něco takového tam nepamatuju,“ dodal zasažený hráč.
Ředitel turnaje Luboš Klikar poskytl Tvorochovi pomoc a také se
vydal na driving range zjišťovat pachatele nechtěného útoku. Nikdo se
však nenašel. Hráče nyní čekají procesy s pojišťovnou.
Na domovské Beřovice však Tvoroch nezanevřel. Hned další víkend
se tam chystal na turnaj. Kvůli ne-

bezpečně létajícím odpalům by to
ale jistě chtělo něco s drivingem
udělat.
Stávkující tělo
Tak jako mnozí jiní se i Vít Šimek rád
vrací do Berouna, nota bene, když tu
loni při Czech Pro-Am Teaching Tour
zahrál bezchybných 62 ran, 10 pod
par, a vyhrál o sedm ran. Při květnovém mistrovství tour proto patřil
k favoritům a také předpoklad naplňoval. Ovšem jen do poloviny úvodního kola…
„Měl jsem zvláštní zdravotní problémy už před turnajem. Hráli jsme
v pondělí a tohle nastalo předtím
v pátek. V autě se mi najednou udělalo mdlo, rozbušilo se mi srdce. Myslel jsem, že mám infarkt. Tak jsem

zastavil a nějak to rozdýchal,“ vyprávěl učící profesionál.
„Do Berouna jsem přijel už celkem v pohodě, těšil se na hru. Docela mi to šlo, byl jsem na minus čtyřech po devítce, ale pak nastal zlom.
Na desítce se mi najednou udělalo
špatně a věděl jsem, že pokračovat
nemůžu,“ dodává Šimek.
Pomohla zavolaná rychlá záchranná služba, která hráče pro jistotu odvezla do nemocnice, kde se
mu dostalo potřebného povzbuzení.
Situace zřejmě nastala vlivem přepracování a následovné nekontrolovatelné reakci těla.
„Už zase funguju, ostatně v plné
sezoně nemůžu jinak. Rozhodně to
ale bylo vážné varování,“ je si vědom
profesionální trenér.
ČL

Vítězové Czech Open Golf Tour z Beřovic: Dominik Pavouček a Denisa Vodičková, která po Kaskádě zvítězila už podruhé
Foto: Zdeněk Sluka

Zázrak: Z handicapu 54 na 13
Hrával sám na šesti přírodních jamkách v Krásném Dvoře a při prvním počítání měl
140 ran. Miroslav Král (42) se
naštval, začal trénovat a poslední dubnový den vyrazil
poprvé na turnaj. Výsledek
byl ohromující.
Samouk hrál v Krásném Dvoře pět
let. Pomáhal sekat a starat se o hřiště,
takže měl neomezený přístup ke hře.
„Pořád jsem slyšel, že si mám udělat
zelenou kartu, abych mohl hrát turnaje. Podlehl jsem až v březnu,“ říká
hráč, který zajel za trenérkou Lucií
Svěrákovou do Podbořánek.
Den D nastal 30. dubna, kdy se

Miroslav objevil v Podbořánkách na
turnaji, který pomáhala organizovat
právě trenérka Svěráková. „Byl jsem
hodně nervózní, což Lucie tušila,
a tak se ujistila, že na mě budou
všichni milí. Na pořádném hřišti jsem
předtím nikdy nebyl, takže mě kolega z flightu musel navigovat, abych
se neztratil,“ smál se začátečník.
Z Krásného Dvora je podle svých
slov zvyklý hrát rovně, neboť tam
není moc prostoru pro chybu, což
se hodilo. „Zahrál jsem několik parů
především na krátkých jamkách, ale
také sněhuláka na pětiparové sedmičce,“ vzpomíná Král. „Nejhorší
přišlo na deváté jamce, kde jsem se
poprvé v životě dostal do bunkeru.
Zvládl jsem to. Ten den se mi dařilo
vše, na co jsem sáhl.“

Chcete při golfu skvěle vidět i vypadat?

Výsledkem snahy, tréninkové píle
a štěstí na dvou devítkách bylo neuvěřitelné skóre: 89 úderů! Znamenalo to monstrózních 81 stablefordových bodů a zlepšení handicapu
z 54 až na 13,1. Poprvé na hřišti,
a přesto předvedl 6 parů, 6 bogey,
5 double a 1 triple bogey. Druhého
v pořadí na turnaji ve své kategorii
porazil o propastných 36 stablefordových bodů.
Trenérka Svěráková (handicap
8,1) měla z červených odpališť výsledek o šest úderů lepší. Podbořánky
měří ze žlutých odpališť 5128 metrů,
mění se tu terén a malé greeny se
nezasahují snadno.
„Můj výkon určitě ovlivnilo skvělé prostředí a skvělí lidé v Podbořánkách. Budoucnost? Netuším, co bude
dál. Záleží na čase. Asi zkusím devítku v Bitozevsi,“ plánuje začátečník
skromně.		
Antonín Ebr

Jednou ranou
• Jediný semiprivátní klub v zemi si
v květnu oficiálně zaregistroval rozšířené jméno, které se neoficiálně
objevilo už začátkem sezony: Royal
Beroun Golf Club.
• Projektová společnost Eurocapital
SE pražského advokáta a investora
Bohumila Koutníka „vstoupila prostřednictvím akvizice společností
skupiny Arendon do developerského projektu Oaks Prague,“ oznámil
areál, podle kterého tento projekt
ruských oligarchů přechází „plně do
českých rukou“.

Miroslav Král v Krásném Dvoře, kde to
všechno začalo. Foto: Jiří Velden

• Komplikace na stavbě devítijamkového hřiště v pražských Dolních
Chabrech: Výbor pro územní rozvoj
hlavního města Prahy nesouhlasil
s přeložkou lokálního biokoridoru
na bývalé skládce. Důvodem zamítnutí je „nedohoda společnosti Golf
Chabry, s. r. o., s vlastníky pozemků
dotčených touto změnou“. Součástí
plánu byla právě přeměna lokality
na sportoviště.
GN

Brýle Oakley s technologií Prizm Golf vám to umožní.
Oakley Prizm Golf brýle zvyšují kontrast barev, který
vám pomůže odhalit všechny
detaily hřiště.
Možnost zhotovení
i v dioptrické variantě.
vice na www.optikakrepela.eu
nebo na tel. 774903393

Skalica | Kaskáda Brno | Kunětická Hora | Ostravice | Olomouc

19. 6. 2022

POSLEDNÍ MOŽNOST NASKOČIT
A VYHRÁT

COME AND PLAY
UBYTOVÁNÍ PRO 2 OSOBY
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI SE SNÍDANÍ,
2X GREEN FEE NA 18 JAMEK + BUGGY

www.tmrgolf.cz

4 300,- Kč

BALÍČEK LZE ČERPAT KTERÝKOLIV DEN VČETNĚ VÍKENDŮ A SVÁTKŮ
DALŠÍ TYPY NALEZNETE NA WWW.GRCL.CZ NEBO VÁM JEJ VYTVOŘÍME NA PŘÁNÍ
PRO REZERVACI VOLEJTE +420 702 150 500, RECEPCE@GRCL.CZ
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Kde si zahrát, bydlet, bavit se a odpočívat
1

5

PROFESIONÁLOVÉ

Partner rubriky

JUNIOŘI

Nový turnaj Czech PGA Tour 2022

Otevřený turnaj Czech PGA Junior Tour

Czech PGA Grey Bear Tále Open

9. června Austerlitz Golf Resort

28.–29. 6. 2022

Přihlášky na www.cgf.cz

Prize money 9000 eur. Možnost přihlášení do
turnaje Pro-Am 27. 6. na e-mailu pga@pga.cz
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CUPRA FORMENTOR
POZNEJTE JINÝ SMĚR.

2

DEN ŽEN

GC Radíkov pořádá Den žen na golfu v úterý 7. června od
16.00 do 20.00. Možnost vyzkoušet si pod vedením trenérů základy švihu, odpaly a puttování. Následuje soutěž
v puttingu. Při závěrečném posezení při kávě zdarma budou podány informace o možnosti hry a tréninků v areálu.

3

6

CHARITA
Čtvrtý ročník dobročinného turnaje na
Loretě Pyšely. Sport
and Leisure Golf Tour
by Jipet Solutions
se koná ve čtvrtek
23. června. Postupný
start od 10.00 hodin.
Možnost příjezdu již
ve středu a ubytování
v resortu. V celoroční
soutěži tour jde o zájezd pro dvě osoby na
Mauricius (Blue Flamingo) i s letenkami
(Emirates). Nově se
od Pyšel také sčítají
čtyři nejlepší výsledky na rány pro soutěž
Ranař roku o cenu od
Zkuspaddleboard.cz.
Přihlášky a další info
na slgolftour.cz

4

TRÉNINK

Pro děti na Ostravici každou středu od 17 do
18 hodin pod vedením Sandry Jantové. Cena lekce 200 korun, přihlášky na info@golf-ostravice.cz

SLUŽBA

Elektrokola Nextbike jsou nově k zapůjčení v Royal Golf Clubu Beroun, prvních
15 minut je zdarma (spolupráce s Tipsportem).
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FEE

Celodenní cena fee v Hořehledech je pro hlavní sezonu 2022 od
400 do 800 Kč v závislosti na dnech a nabídkách „happy hours“
a „sunset fee“. V přehledu cen víkendových fee v minulém čísle jsme
vzhledem k chybějící aktuální ceně na webu hřiště v době vydání použili loňskou cenu.

Každé pondělí se v

PODĚBRADECH
hraje 18 jamek za

590 Kč!
V tento den na hřišti probíhá rozsáhlejší údržba.

Vydává: GN media s.r.o,

• Grafika: Renata Nováková
• Korektura: Jarmila Strnadová
• Případné náměty, reakce a názory
nám můžete zaslat na adresu
info@golfovenoviny.cz
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Největší golfový obchod
a eshop v ČR
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Hlubokou musíte znát,
na domácí si nepřijdete
Profesionální turnaj Newmen
Solar Czech Golf Classic 2022
v Hluboké nad Vltavou s dotací 100 tisíc korun vyhrál
domácí Štěpán Daněk. Úvodní akci letošní sezony Czech
PGA Tour vyhrál až v play-off
proti Janu Cafourkovi a Pavlu
Machovi ze Slovenska.
„Cítil jsem se dobře, vždyť jsem nezahrál jediné bogey. Musím ale přiznat,
že se mi na rozhodující jamce při puttu třásly ruce. Mám velkou radost, že
jsem své první profesionální vítězství
získal právě na svém domovském hřišti, i když greeny byly rychlejší než
normálně,“ radoval se pětadvacetiletý hrající profesionál Daněk z vítězné
prémie 33 000 korun.
Jihočeská osmnáctka, sice rovná,
ale s mnoha vodními překážkami (letos přibyly další na jamkách č. 2, 7
a 8) a často mírně podmáčenými
fairwayemi může být pro mnoho
hráčů specifická. Není tedy divu, že
i dělený druhý Jan Cafourek je místním členem a hřiště zná jako své golfové boty.
„Měl jsem smůlu na greenech,
moc mi tam toho nespadlo. Putty mi
vyjížděly po hraně ven. Den jsem
si ale užil, což je pro mě v poslední
době důležité,“ prozradil čtyřiatřicetiletý profesionál Cafourek, který
odpadl z play-off na druhé jamce
(Mach skončil na první jamce), když
neproměnil půlmetrový putt. „Takový putt bych míjet neměl, ale občas

(Ne)zasloužené martyrium
S

eniora s šedesátkou na krku, kterému doktoři kvůli artróze krční
páteře a tenisovému lokti zakázali
golf, poslali promotéři profesionálního turnaje na Hluboké vstříc bílým
odpalištím. Ať si svou účast v turnaji
PGAC užije.
Kvůli předchozímu dešti bylo
hřiště mnohem delší než obvykle.
Prostě neběhaly ani ty fairwaye. Ale
pěkně od začátku.
Téměř supersenior v domnění, že
jako host turnaje startuje druhý den
až před jedenáctou hodinou, si dal
v rodinném hotelu Záviš z Falkenštejna večeři se skvělou čepovanou
plzní. Přátelští domorodci i milý personál udržovali dobrou atmosféru,
pivo teklo proudem a rekreační golfista usnul až hluboko po půlnoci.
Šokem byl časně ranní telefonát
promotéra s informací, že všechno
je jinak a že by bylo dobré stát na

startu už za půl hodiny. Takže, rychlá
snídaně bez sprchy a úprk na hřiště.
Na pohodě to zrovna nepřidalo.
Ranní žízeň měla hasit minerálka v bagu, ale ouha, přehlédnutá
dírka způsobila, že petláhev byla už
při prvním vyjmují téměř prázdná,
zvlhlo oblečení i nafasovaná bageta
a tatranka. Jediný spoluhráč naštěstí
ochotně vypomohl.
Nejhorší ranou se však stala informace, že se hraje – na rány! Bílá
odpaliště a ještě na rány? To nemohlo pro rekreačního seniora dopadnout dobře. A také že nedopadlo. Výsledek raději neprozradím, ale cifer
v něm bylo víc než dvě a ti bystřejší
si ho mohou najít na serverové stěně
hanby. Ještě že Hlubokou a lidi v ní
senior miluje. Příští rok přijede zas.
Je to tradice, i když stále drsnější.
Antonín Ebr, senior před kategorií
super a před penzí

Zleva Pavol Mach, Štěpán Daněk a Jan Cafourek
Foto: Zámecký Golf Resort Hluboká

se to stane,“ přiznal poražený, který
předtím míček zlostně odhodil do
vody.
Jen tři týdny předtím ale Cafourek vyhrál turnaj na Pro Golf Tour
v Egyptě. „Byl bych rád, kdyby mě
výhra nakopla, ale zatím se tak úplně
nestalo. Jedu dál turnaj od turnaje.
Trochu jsem to oslavil, ale nic zvláštního,“ přiznal Cafourek.
Při svém prvním startu mezi profesionály skončil na děleném čtvrtém místě rozložitý Vítek Novák. Nedařilo se favorizovaným Stanislavu
Matušovi ani Filipu Mrůzkovi, kteří

v konkurenci sedmadvaceti profesionálů skončili na děleném jedenáctém, respektive třináctém místě.
Omluvou může být fakt, že předtím
hráli třídenní Open Tour na Kaskádě. Ozdobou Hluboké byl elegantní
eagle Aleše Kořínka na závěrečné
jamce.
V předvečer klání se uskutečnil turnaj Czech PGA & Tissot & J & K Jewels
pro rekreační hráče za účasti několika
tréninkuchtivých profesionálů. Motivací nebylo jen vítězství, ale také
luxusní hodinky a zlaté náušnice
s diamantem. 		
AE

Hluboká v plné kráse
Foto: Zdeněk Sluka

Vítěz: Chybějící tlak je lepší než kvantum míčů
Po jedenácti letech, kdy jsem profesionálem, jsem startoval poprvé za
amatérský tým, a takhle to dopadlo.

Pokud dáte potomka na letní kemp do pražských Hodkoviček,
nejspíš ho povede již dvojnásobný mistr golfových trenérů.
Rudolf NECHANICKÝ junior (31) zvítězil na šampionátu Czech
Pro-Am Teaching Tour po pěti letech.
Čeněk Lorenc
Vidíte nějaký rozdíl mezi svými vítězstvími v Berouně nyní a v roce
2017?
Před pěti lety jsem tu byl sám, teď
už mám rodinu, takže je to ještě
příjemnější. Letos jsem ztrácel ránu
na Petra Niče, kterého jsem nakonec porazil o tři. Nepamatuji si své
první vítězné skóre po dvou kolech,
protože turnajů už proběhlo hodně,
ale myslím, že tak nízko jako letos to
v roce 2017 nebylo.
Pravda, tentokrát jste vylepšil svůj
výsledek o čtyři rány, na celkových
9 pod par. Takže u vás platí, že čím
starší, tím lepší?
Myslím, že moje výkonnost je zhru-

Jak se sám trénujete?
Když odpadne nějaká lekce, tak si
občas nějaký ten balon dám. Ale pokud je nabitý den, tak jsem rád, když
si sednu, dám si kafe a v klidu odpočívám.

ba stejná. Oproti amatérským časům
je to samozřejmě lepší. Jsem rád, že
se mi daří držet poměrně vyrovnané
výsledky, i když při trénování ostatních je na vlastní hru málo času.
Czech Pro-Am Teaching Tour jste
v roce 2019 vyhrál. Jste historicky
druhým nejlepším hráčem, právě za
Petrem Ničem. Nemáte výkyvy. Jak
se to daří?
Určitě je potřeba klid a trpělivost.
Když se nedaří, v našem případě
když nepadají birdie, tak si počkat na
šanci, třeba na pětipar. Konzistence
podle mě neplyne ani tak z tréninku, ale spíš z toho, že po přestupu
k profesionálům mi odpadl veškerý tlak. To funguje líp než kvanta
odehraných míčů. Když máte ještě

29.6. – 2.7.2022

Otevřená registrace pro jednotlivce.
Jedinečná příležitost prezentace pro firmy.

www.beroungolfweek.cz

www.czechopen2022.cz

Nechanický s rodinou po letošním vítězství v Berouně. Foto: Čeněk Lorenc

rodinu, jdete si hru fakt užít. A nemyslete si, loni jsem taky jednou
uletěl, a sice když jsem nastoupil
za rodné Mariánské Lázně v extralize na Kácově. Bez cvičného kola.
Bylo to 81 ran, nebo snad ještě víc.

Co to znamená mít nabitý den?
Třeba lekce od devíti do devíti, kdy nestihnu ani oběd. Zrovna
v týdnu před naším mistrovstvím
jsem měl čtyřicet lekcí. Tak jsem si
aspoň v neděli po trénincích, den
před startem turnaje, dal kyblík míčů
na drivingu a jel splavený domů. Na
hřiště se dostanu málo. Zrovna jsme
to probírali během hry s Petrem Ničem. On hrál letošní první osmnáctku
až včera tady, já zase při prvním
Czech Pro-Am Teaching Tour koncem
dubna ve Mstěticích. Druhou jsem
měl před dvěma týdny v Mariánkách
a Beroun, to byla moje kola číslo tři

a čtyři. Občas ještě jdu hrát
v Hodkovičkách devítku s klienty.
Tím obdivuhodnějších bylo vašich
68 a 67 ran v turnaji, ve druhém
kole s šesti birdie a jediným bogey.
Udělal jste letos něco jinak?
Změnil jsem pro sezonu putter, protože jsem s hrou na greenech loni
nebyl spokojený. Byl to jeden Scotty
Cameron za druhý, mám teď standardní shaft místo center shaftu.
Očividně to zatím funguje. Tréninkem ale každopádně výsledky nedělám. Nesmí chybět chuť a zápal do
hry.
Co pro vás znamená trénování?
Práce jako každá jiná, ale tím, že žiju
v golfovém prostředí odmala, je to
navíc koníček. Dělám, co mě baví,
navíc ve venkovním prostředí.
Může se trenér taky něco naučit od
klientů?
Může. Když mám lekce s juniory
nebo top amatéry a zamyslím se nad
tím, co po nich chci, ledacos mi dojde a docvakne do vlastní hry.
Najdete si letos čas kromě Czech
Pro-Am Teaching Tour a extraligy i na jiné turnaje, třeba srpnové
Czech Open v Berouně, když se vám
tu tak daří?
Už se tomu směju, jak si vždycky
na začátku sezony dám do diáře
všechny turnaje, ale pak přijdou
lekce a člověk raději jede do práce, než by se pokoušel hrát proti klukům třeba z Challenge Tour.
V turnajovém hraní už žádné ambice
nemám. Uvidím, jak mi Czech Open
vyjde termínově. Beroun je blízko
a mám ho rád, ale možná budu mít
v té době v Hodkovičkách dětský tábor.
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Kde to nevyšlo aneb Neuskutečněné projekty v Praze a okolí
Při dnešních cenách je stavba nového hřiště v hlavním
městě ekonomický nesmysl,
ale existuje mnoho projektů
z let minulých, které s greeny
v Praze a blízkém okolí počítaly. A některé byly doslova
na dohled od Pražského hradu.
Antonín Ebr
Zatímco se hostivařská devítka dočká letos rozšíření na dvojnásobek,
té motolské se to pravděpodobně ani v budoucnu nestane. Jinde,
v Hodkovičkách, o tom ani neuvažují. Zde jsou neuskutečněné golfové
projekty.
Břevnov
Asi nejdivočejší projekt nesl název
Golf Club Břevnov. Počítal s šestijamkovým hřištěm, klubovnou, indoorem a cvičným areálem čítajícím
driving range, putting a chipping
green. Areál v Praze 6, jen tři kilometry od Hradčan, měl stát na pozemcích mezi Vypichem a Břevnovským
klášterem. Dnes je tam zplaněný sad
a rejdiště bezdomovců. Místo sadu
má vzniknout bazén ministerstva
vnitra.
Liboc
V prostoru mezi sídlištěm Dědina
a Divokou Šárkou, nedaleko Evropské ulice, měl vzniknout areál s pracovním názvem Golf Divoká Šárka.
Pozemky v Praze 6 kolem bývalého
zahradnictví měla údajně vlastnit
společnost Czech Residences, kterou ovládá miliardář Dušan Kunovský. Vše jen dva kilometry od sou-

Rohanský ostrov
Rozšíření současného tréninkového areálu Golf Clubu Marina Praha
o šestijamkové hřiště se v lokalitě
mezi Karlínem a Libní nepodařilo.
Revitalizace Rohanského ostrova
i kvůli záplavové zóně počítala s golfovým hřištěm, ale nyní se plánuje
park, dvě tůně a nové odtokové rameno Vltavy.

Hostivice
Společnost PPF Real Estate v roce
2006 připravovala projekt Golf Park
Hostivické rybníky, ve kterém nechybělo ani devítijamkové hřiště.
Lokalitou, kvůli které se zvedly vlny
odporu i podpory a sepisovaly se
petice, byly rybníky u vesničky Břve.
PPF chtěla do obce pár kilometrů
západně od Prahy investovat přes
100 milionů korun.

Uhříněves
Rekultivovaná skládka komunálního
odpadu mezi Petrovicemi, Pitkovicemi a Uhříněvsí v Praze 22 se mohla
v roce 2006 změnit na první pražskou osmnáctku, ale projekt nevyšel.
Stáhl se zahraniční investor, prý kvůli „mediálním útokům“. Za nápadem
stál Boris Šťastný, jednatel společnosti Contactech, dříve poslanec za
ODS a poradce prezidenta Václava
Klause.

Býkev
Osmnáctijamkový areál s hřištěm
Roberta Trenta Jonese mladšího měl
být součástí Royal Mělník Parku za
7,5 miliardy. Otcem myšlenky byl
v roce 2011 potomek šlechtického
rodu Jiří Lobkowicz. Areál se měl
nacházet mezi obcemi Býkev, Brozánky a Hořín namísto polí a staré
bažantnice, řešil ho i územní plán.
Lobkowicz však letos prodal zámek
Hořín a z plánů definitivně sešlo.

Újezd
Devítijamkové hřiště přírodního typu
na pozemcích o rozloze 27 hektarů
se v roce 2014 posuzovalo v rámci vlivu na životní prostředí. Areál
s klubovnou, parkovištěm a drivingem měl vyrůst mezi Milíčovským lesem a Újezdem v Praze 11. Uprostřed
se počítalo s výstavbou rodinných
domů. Projekt na jihu metropole pro
Tempus Investment vypracovala firma Golfland Jiřího Veldena.

nikde. Nové jamky měly vzniknout
na současných lesních pozemcích
směrem na Řepčice. Současná situace areálu, navíc v blízkosti PGA
National Oaks Prague, rozšíření nenahrává.

Štiřín
Studie rozšíření zámeckého parku
a hřiště u Velkých Popovic na plnohodnotný osmnáctijamkový areál je
hotova již patnáct let, ale realizace

Statenice
Odložena byla i výstavba osmnáctijamkového Golf Resortu Statenice
s hotelem a indoorem. Již v roce
2007 se posuzoval vliv stavby na ži-

rodinné bydlení díky dalším
25 domům, z nichž prvních pět
nabízí za zvýhodněnou cenu.
Kvalita projektu a provedení
bude opět na nejvyšší úrovni.
Úhledný moderní design se
sedlovými střechami záměrně
ctí klasickou zástavbu okolí.
Domy mohou mít cihlovou,
dřevěnou nebo bílou omítku.
Dispozice 4+kk a 5+kk a jejich
výměra 107 a 144 m2 poskytují
dostatek prostoru i pro početnější 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 čerpadla, ale také
přírodní biotop, tvořený dvěma
romantickými jezery s molem,
vodopádem a kořenovou čističkou. 		PR
www.greenvillage.cz

Zašlé Klánovice jako symbol golfové marnosti
Foto: Čeněk Lorenc

votní prostředí. Resort ambiciózního
italského investora měl vyrůst jen
pár kilometrů severně od Prahy, na
ploše 77 hektarů mezi Statenicemi
a Velkými Přílepy.
Zlatníky
Ryze privátní areál se plánoval ve
Zlatníkách-Hodkovicích, několik kilometrů jižně od metropole. Dvě
osmnáctky obklopené rodinnými
domky a vysokou zdí měly být pou-

Klánovice
Obnova předválečného golfu v Klánovicích v sousedství hlavního města definitivně vzala zasvé v roce
2013. Tehdy na nátlak místních obyvatel schválili zastupitelé Prahy záměr změnit tamní pozemky, dosud
určené pro sport a hry, opět na lesní
porost. Forest Golf Club Klánovice
prodal areál firmě Perseus Health
Resort, ale záměr provozovatele budovat údajně lesopark se nenaplnil.
Příště: Nerealizované projekty v celé
zemi

Tři z pěti nových jamek
na Zbraslavi finišují

Green Village: Druhá etapa
s mimořádnou nabídkou
Koncept bydlení v přírodě
společnosti
Real-Theuhand
s názvem Green Village otevírá
přístup k nákupu druhé etapy
moderních rodinných domů.
Bydlení v blízkosti Benešova a přímo u golfového hřiště
Konopiště 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 hřiště. Obklopuje jej malebná krajina, v sousedství stojí
hotel Golf a Spa Resort Konopiště a do města Bystřice i do Benešova je to jen pár minut. Do
Prahy se dostanete za 40 minut.
Právě přírodní prostředí a nedaleká občanská vybavenost
přispěly k rychlému prodeji
21 domů v první etapě projektu.
Developerská společnost
Real-Treuhand nyní otevírá
příležitost pořídit výjimečné

ze pro rezidenty. V souvislosti s golfovou částí projektu za pět miliard
korun se mluvilo o anglickém Wentworth Golf Clubu.

časného driving range Divoká Šárka
vedle koupaliště Džbán.

T

akřka v přímém přenosu mohli
v uplynulých měsících návštěvníci zbraslavského resortu Prague City
Golf sledovat, jak rostou nové jamky.
Stavba vzniká jako sendvič. Prvním patrem bývá modelovaná zemina směřující ke konečnému tvaru jamky. Po dokončení hrubého
shapingu (modelace) je nutné umístit do prvního patra nejprve drenáže
a následně do pomyslného druhého
patra nainstalovat závlahový systém.
Na základě několikaleté zkušenosti společnosti Prague City Golf, patřící
do skupiny Natland, je závlahový systém doplněný řešením od společnosti Clever Farm, která je expertem na
úsporu vody a zavlažování.
Třetím patrem je finální modelace
(fine shaping) do podoby golfové jamky. Vše znamená přemisťování zeminy
precizní práci s těžkou technikou. Do
pomyslného sendviče jsou pak dle

chuti golfového architekta přidávány
ingredience jako bunkry, vodní překážky, biozóny a další.
„Pro hřiště na Zbraslavi jsou charakteristické kolmé stěny imitující
erodované skotské duny, takzvané
spill offs lemující fairwaye, a vyvýšené, téměř izolované greeny umístěné
vysoko nad okolní terén,“ říká architekt Jakub Červenka.
Dalším výjimečným prvkem je
kombinace vody, waste areas – jde
o hnědooranžové rozsáhlé pískové
plochy – a širokých fairwayí, umožňujících variabilní herní management.
S takovými ingrediencemi se dobře
pracuje.
Tak vznikly na Zbraslavi nový
a dlouhý par 5 s kolmou palisádovou
stěnou, středně dlouhý par 4 s vyvýšeným greenem a kratší par 3 s vodní plochou, waste area a strategicky
umístěným bunkerem.

„Všechny jamky charakterově splynou se stávajícími. K celkovému dobrému výsledku vede těsná spolupráce
realizačního týmu. Věřím, že naši práci
golfisté ocení,“ dodal architekt Červenka, který stojí za podobou tří nových jamek.
PR

Provizorně umístěná odpaliště na Zbraslavi
Foto: Zdeněk Sluka

UŽ JSTE BYLI V DOBROUČI?

BÁJEČNÉ HŘIŠTĚ
V SRDCI PŘÍRODY
www.golfdobrouc.cz
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Lovení bagů patří k službám
G
Silesia Golf Resort Kravaře
Golfový resort v Kravařích
na Opavsku je dokonalým
místem pro sportovní
i odpočinkové aktivity.
Ideální prostředí pro nejlepší golfový
zážitek nabízí osmnáctijamkové
hřiště mezi staletými stromy, vodními
toky a s výhledem na nádherný
barokní zámek.
Srdcem resortu je hlavní budova
s restaurací, klubovnou, barem
a terasou, u které se nachází puttovací
zóna. V zimních měsících si
můžete zahrát na nejmodernějším
3D simulátoru nebo ve velkém
sále trénovat odpaly do sítí. Součástí
areálu je šestijamková akademie,
toto veřejné hřiště je vhodnou
příležitostí pro golfové začátečníky.

Výlety do okolí, odpočinek
ve wellness
Po aktivně stráveném dni je nejlepším
nápadem oddat se odpočinku
v relaxačním wellness centru, které
dodá tělu energii a posílí organismus.

olf & Ski Resort Ostravice je
známý hlavně mistrovským hřištěm v podhůří Beskyd a přátelským
prostředím, které zajišťuje klubový
personál.
V teplých dnech, kdy bývá hřiště
vytíženo nejvíc, se spousta golfistů
oddává hře natolik, že občas překvapí náhlý vánek, jinak typický pro

spodní devítku jamek. Ve výjimečných případech se pak může stát, že
golfové bagy na vozících v okolí třetí
a čtvrté jamky samovolně sjíždějí do
čtyři metry hlubokého jezera.
Naštěstí jsou v resortu k mání
profesionální marshallové, kteří
na chod hřiště a spokojenost hráčů vždy bedlivě dohlížejí, stejně

jako tomu bylo nedávno… Marshall
Jindřich Kotas neváhal zachránit potápějící se bag s holemi, zatímco mu ochotně pomáhali hráči
z flightu. Podařilo se vylovit téměř
vše včetně dokladů. Tři hole bohužel
zůstaly v jezeře a mobil se již nepodařilo rozchodit, ale i přesto marshallovi
golfistka velice děkovala.
OV

V klidném a příjemném prostředí
je zajištěno soukromí v saunách,
vířivce nebo odpočinkové zóně s barem.
Protože základem skvělého dne je
především kvalitní spánek, součástí
služeb je komfortní ubytování se
snídaní přímo v golfovém hotelu.

GOLFOVÝ BALÍČEK
2.390 Kč / osoba
• Ubytování na jednu noc
ve dvoulůžkovém pokoji
• Hotelová snídaně
• 2× green fee – 18 jamek

Nabídka platí po celý rok
od pondělí do čtvrtka.

Silesia Golf Resort Kravaře
553 673 202, 724 106 804
recepce@golfkravare.cz
www.golfkravare.cz

Fotopohled

VÁŠ PGA TRENÉR V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Michal Kucharčík
telefon: +420 725 595 405
e-mail: kucharcik.michal@gmail.com
působiště: GC Lipiny Karviná, GC Ropice
web: www.golflipiny.cz, www.beskydgolf.com
vzdělání: Golf Professional A
cena lekce: 800,-Kč / 55 min – dospělý
500,-Kč Kč/ 55 min – junioři
Golfové motto při golfové výuce:

„Golf je náročná hra a špatné herní
návyky jej dělají ještě obtížnější”

Jedny z nejkrásnějších scenerií v kraji spatříte v Šilheřovicích				

Foto: Zdeněk Sluka

Odložte hole a vydejte se na TECHNOTRASU
Pokud vyrazíte do Moravskoslezského kraje, zjistíte, že
hrát se dá v unikátním prostředí. Uprostřed hor, industriální krajiny i v zámeckých
parcích. Pokud si budete chtít
odpočinout od golfu, vydejte
se za technickými památkami.
Na TECHNOTRASU.
Zjistíte, co obnáší být automechanikem, horníkem, strojvedoucím
či tkadlenou. Prozkoumáte místa,
kam člověk běžně nemůže vstoupit. Na více než třech desítkách
míst severní Moravy a Slezska vás
čekají jedinečné zážitky. Pro tuto
sezonu je na TECHNOTRASE připraveno několik novinek.

… být automechanikem
Už jste zkoušeli startování motoru
klikou? Stačí navštívit kopřivnické
MUZEUM NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ TATRA. Mimo jiné zde spatříte
auto, s nímž Karel Loprais vyhrál Rallye Dakar. Také vůz, v němž cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka projeli svět anebo legendární
drtikolku.
To jsou jen střípky z interaktivní
expozice čítající víc než osmdesát
vozidel a podvozků, dvacet motorů
a dalších předmětů mapujících výrobu kopřivnické Tatry – jedné z nejstarších automobilek na světě – od
počátků až po současnost. Výstava
je doplněna o rozšířenou realitu, do
které nahlédnete přes chytré mobily.
A co takhle poznat jednu z nejmo-

dernějších automobilek v Evropě?
Během komentovaných prohlídek
v závodě HYUNDAI v Nošovicích uvidíte svět robotů a místa, kde se kusy
oceli mění na vozy nabité nejnovějšími technologiemi.
… být paleontologem či horníkem
Je libo zahrát si na paleontologa?
Tak vyrazte do MUZEA BŘIDLICE
v Budišově nad Budišovkou, jediného svého druhu v zemi. Dozvíte
se, jak se z břidlice vyráběly gramodesky, zahrajete si na břidlofon
a vyštípete si břidlicové srdíčko.
Nenechte si ujít ani návštěvu jediných přístupných břidlicových dolů
v republice – FLASCHARŮV DŮL
a RAABOVU ŠTOLU.
Tajemná atmosféra černočerného podzemí vás pohltí. Tak helmy
nasadit a rovnou do nitra břidlicových hlubin!
… být tkadlenou
Věděli jste, že krajka se může vyrábět ze slámy a košile tkát z kopřiv?
Nebo jak vypadá klobouk z choroše? V CENTRU TRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ V PŘÍBOŘE zjistíte, jak
rozličně se dají zpracovat přírodní
materiály. Na stálé expozici „Zaniklý svět rukodělné výroby“ uvidíte
řadu svébytných technik, které se
využívaly v tradičním lidovém prostředí. V interaktivním experimen-

táriu si pak pod vedením lektorky
vyzkoušíte množství rukodělných
technik.

… být strojvedoucím
Přáli jste si někdy usednout do parní lokomotivy nebo řídit nějakou
novější? V ostravském ŽELEZNIČNÍM
MUZEU se strojvedoucím stanete
při řízení dieselové lokomotivy na
realistickém trenažéru. A ta parní – tentokrát skutečná – na svého
„řidiče“ čeká přímo před muzeem.
Nebo se svezte parním vlakem po
OSOBLAŽSKÉ ÚZKOKOLEJCE – nejklikatější úzkorozchodné dráze
u nás. Třeba vás nechají přiložit pod
kotel nebo si zahoukat na píšťalu.
Zažít toho na TECHNOTRASE můžete mnohem víc. Inspiraci hledejte na
www.technotrasa.cz
FB Technotrasa surová krása
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I mistr se někdy utne, ale nepoloží se
Fotopříběh Filipa Mrůzka z cesty za vítězstvím na Czech Open Golf Tour na Kaskádě. Foto: Zdeněk Sluka

A sakryš, kam to letí?

Stůj, prosím tě, stůj!

Na táborák dobrý, ale na golf?!

Něco jsi zapomněl na fairwayi… (manželka a caddie Štěpánka)

Opatrně, jako by tam ležel porcelánový servis!

Radši bych tady hledal houbu než tohle.

Teď ti ukážu, kdo je tady pánem!

Leť, ať tě zas chvíli nevidím.

A je to! Na dříví nějakou dobu nepůjdu.

Glosář aneb Co se (ne)stalo
Když golf zachrání život. Trenér
českého hokejového týmu Kari Jalonen (62) miluje saunu, kvalitní jídlo
a především golf. „Ve Finsku mám
dvě letní sídla. Jedno je u dvou hřišť.
Golf je pro mě relaxační jednička.
Chodíme si s kamarády zahrát vždycky ráno, pak popíjíme pivo a grilujeme,“ prozradil finský kouč.
Pokud kouč hraje golf podle stejné filozofie, jakou ordinoval svých svěřencům na mistrovství světa, tak to bude
nudná záležitost plná parů a bezpečných ran bez birdie. Pozor však! Golf
mu zachránil život, když mu zmíněný
dům brzy ráno vyhořel, zatímco on
už byl na cestě na greeny. Kdyby ještě
spal…

(GN již informovaly). V budoucnu by
tam ale měla vyrůst kamenná stavba
opět podle návrhu renesančního malíře a vynálezce Leonarda da Vinci.
Představitelé bohdanečského hřiště
jsou zřejmě velmi oduševnělí, neboť
neexistuje v Česku areál, který by tak
dbal na propojení historie a současnosti. Nebo byli jeho zástupci na návštěvě v Golf Clubu Florencie?
Urban vyčistil město. V Putimi se
za účasti 24 hráčů uskutečnil druhý

ze tří kvalifikačních turnajů na mistrovství světa v urban golfu, které se
bude konat v Lucembursku. Tato varianta golfu se ve městě hraje speciálním měkkým míčem na různé cíle.
Starosta Putimi prý měl z akce obavy,
ale nakonec byl spokojený. Golfisté
sice trefovali sloupy veřejného osvětlení, zábradlí podél ulic, a především
odpadkové koše, ale vše po sobě uklidili, takže město bylo čistší než před
turnajem.
Antonín Ebr

TISKÁRNA TRIANGL, a.s.

Odešel velký člověk. Na Golfu Těšetice vzdali kamarádi, známí a spoluhráči memoriálem hold svému kolegovi
Zdeňkovi Gajovi, který předčasně zemřel. Gajus, jak mu všichni říkali, byl
parťák do nepohody, který nepokazil
žádnou legraci. A taky gurmán, jeho
uzené klobásky byly vyhlášené.
Především to ale byl tvrďák pocházející z Ostravska, mající velké srdce. Jeho
poslední kantorskou štací byl Diagnostický ústav ve Višňovém. Jedno
dopoledne přivedl na golf šest svých
svěřenců se slovy, že děti byly hodné,
tak je sem vzal za odměnu.
Kámen místo dřeva. Opatovický kanál u hřiště v Lázních Bohdaneč překlene do konce června dřevěná lávka

Největší ofsetová archová tiskárna v ČR
JIŽ 25 LET NA TRHU
Specialista na výrobu časopisů, katalogů, brožur a kalendářů
provoz 2 x V1 šitá 2 x V2 PUR lepená V4 šitá vazba
twin očka lamino UV lak ISO 9001 FSC* PEFC
digitální tisk v kvalitě ofsetu - Indigo 7600

Nonstop

www.trianglprint.cz
Model lávky pro Lázně Bohdaneč
Foto: MIT
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Schloss Finkenstein, třináctka s poloostrovním greenem
Foto: Antonín J. Grimm

Kärntner GC Dellach, odpaliště desáté jamky
Foto: Antonín J. Grimm

Krása, ticho a pohoda rakouských Korutan podruhé
Minulý rok jsme vám v Golfových novinách přinesli první
díl pozvánky na hřiště v Korutanech. Protože nás krásné
alpské scenerie jihu Rakouska nadchly, vypravili jsme
se letos dokončit poznávání
zbylých hřišť.

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

Antonín J. Grimm
Nassfeld Golf Club leží v rozlehlém
údolí, všude okolo panuje ticho
a klid. Hřiště je delší, ze žlutých odpališť měří skoro 6 km. Je to absolutní rovina. Kulisu rakouských údolních hřišť někdy narušuje vedení
vysokého napětí, ale tady ne.
Mělké jsou bunkery, ze kterých se
dá v okolí greenů putovat. Překážky
tvoří hlavně voda ve střední části hřiště, ať už větší plochy nebo strouhy
a potoky. Příjemnou dekorací některých jamek jsou staré zemědělské
stroje.
Kouzelná je sedmá jamka s jezerem a rákosím před greenem. Poměrně dlouhé jsou dva ze čtyř tříparů,
167 a 176 metrů není málo. Driving
range má spoustu cílů, trefujete velké terče nebo sudy.

Golfpark Klopeinersee-Südkärnten
Foto: Antonín J. Grimm

„Ročně sem zavítá několik set Čechů. Oproti třeba Polákům jste hodně aktivní. Po golfu jdete na túru do
hor, to Poláci si dají osmnáctku, oběd
a pak jdou znovu na hřiště,“ vypráví
manažer hřiště Ferdinand na terase
útulné klubovny. Oblíbené lyžařské
centrum Nassfeld leží odsud 16 km.
Hřiště Drautal/Berg najdete
v údolí, kterým protéká řeka Dráva.
Je to krátká devítka, kde převládají

Kärntner GC Dellach a šestý green
Foto: Antonín J. Grimm

třípary. Kuriozitou je osmé odpaliště, postavené na vyvýšené dřevěné
konstrukci hned vedle řeky. Nedaleko odsud je takřka povinná zastávka u jezera Weissensee s blankytně
modrou vodou.
Cestou k největšímu korutanskému jezeru Wörthersee se zastavte
na Schloss Finkenstein GC nedaleko
Villachu. Hřiště je hodně tolerantní
a pohodové, celé prakticky na rovině. Pasáž mezi třetí a osmou jamkou
odděluje od zbytku hřiště silnice.
Široké fairwaye i nezáludné okolí
greenů jsou předzvěstí dobrého výsledku. Mezi jamkami vyniká číslo 13
s poloostrovním greenem. Těžký
je ale závěrečný pětipar, dlouhý
500 metrů, kdy jsou ve hře dvě vodní překážky. V osmi nově vybudovaných apartmánech v horním patře
zámku se můžete ubytovat.
Cesta na Golfpark Klopeinersee-Südkärnten vede okolo stejnojmenného jezera. Klasické parkové hřiště,
kde jsou fairwaye všech jamek lemovány alejemi vzrostlých bříz, listnáčů
a jehličnanů. Hrajete na mírně zvlněném terénu s výhledy na alpské velikány. Hřiště je také poměrně dlouhé,
má přes 6 km ze žlutých. Okolí většiny greenů až stereotypně chrání dva
bunkery.
Kärntner GC Dellach vznikl v roce 1927 a je třetím nejstarším hři-

Green sedmé jamky v Nassfeld Golf Club chrání voda
Foto: Antonín J. Grimm

štěm v Rakousku. Z parkoviště na
první tee to máte necelých 30 metrů, mezitím minete klubovnu s terasou. První dvě jamky leží na rovině,
ale pak začíná hodně kopcovitá část.
Šikmé a úzké fairwaye sevřené v lesním porostu asi nepřispějí nejlepšímu skóre, ale je to balzám na duši.
Postupné stoupání vrcholí na jedenáctce, která je zároveň nejvyšším
bodem hřiště. Na 13. jamce začínají
první výhledy na jezero Wörthersee.
Od čtrnáctky začíná rovinatější, a konečně i širší pasáž. Závěrečná jamka
se hraje přes driving range! Osm-

Schloss Finkenstein, 16. jamka par 3
Foto: Antonín J. Grimm

náctka měří 197 metrů a před vstupem na dopadovou plochu drivingu
se klepe na zvon. Nehrajte zde žlutými míčky, mezi desítkami na drivingu
se ten váš ztratí.
Hřiště měří 5600 m ze žlutých
odpališť a má netypicky šest parů 3.
Podle našeho soudu jde o nejlepší
hřiště v Korutanech.
Když budete z Dellachu odjíždět,
zamiřte autem k nedaleké rozhledně Pyramidenkogel. Moderní stavba
měří úctyhodných 100 metrů a skýtá
výhledy na celé jezero i vrcholky Alp
ve Slovinsku, Rakousku a Itálii.

Werzers Hotel Resort v městečku Pörtschach vyniká svou
polohou přímo na břehu jezera Wörthersee. Určitě si oblíbíte staromódní budovu lázní
Badehaus z roku 1895. Je to
poslední podobný zachovalý objekt. V lázních využijete
několik saun i venkovní bazén
s teplou vodou. Z prosklené
sauny se díváte na blankytně
modré jezero, kde bývá voda
v létě až 28 stupňů teplá,
a na vrcholy pohoří Karavanky.
K ochlazení v jezeře vede jen
pár kroků. Pörtschach je ideálním východiskem k cestám za
korutanskými golfovými hřišti.
www.resort.werzers.at

Nassfeld Golf Club je absolutní rovina
Foto: Antonín J. Grimm
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Jen jedna hra za rok? Kde jsou nadšenci?
Můj pohled
Antonín Ebr

M

álokterá statistika překvapí
tak, jako počet odehraných
kol českých golfistů za rok. Více než
deset tisíc z nich si zahraje pouze,
a právě jednou za celý rok. Jednou!
Nejde tady přitom o turnaje, soutěžní či nesoutěžní výsledky. Řeč je
o jakékoli hře, zaregistrované prostřednictvím rezervačního systému
hřiště, a tedy podchycené pro statistiky. Bez toho se vlastně na hřiště ani
nedostanete.
V loňském roce jsem odehrál
bezmála čtyřicet partiček golfu, z ča-

Při frekvenci hry českých golfistů, to aby jeden hrál nejméně za tři…
Foto: Zdeněk Sluka

sových důvodů většinou devítek.
Dokázal bych si představit i více, ale
člověku taky stále víc stávkuje tělo
a musí se rovněž vydělávat na chleba a složenky.
Golf je vášeň, a když týden nehraji, svrbí mě ruce. Proto nedokážu
pochopit, že se najde deset a půl tisíce jedinců (výraz golfistů schválně
nepoužívám), kteří loni za celou sezonu odehráli pouze jediné kolo.
Třeba udělali osvědčení o hře
a okamžitě skončili? Nebo se při jediné hře či po ní vážně zranili? Či jim
snad někdo ukradl hole? Možná jim
golf hned v zárodku někdo znechutil? Mají čas jenom na jednu rundu
ročně? Jak to?
Jsem spíše pro teorii, že si ke golfu jednoduše nevytvořili vztah.
Pro mnoho lidí může být vstup

www.vladimirbalcar.cz

Publikace, která nemohla nevzniknout
P

o přečtení knihy Historie golfu
v českých zemích a na Slovensku od Prokopa Sedláka se nabízela otázka, kdo
a zda vůbec se odváží pokračovat v započaté práci
a smysluplně na ni navázat.
Není překvapením, že odvážlivcem se stal Andrej Halada.
Jeho velkorysá publikace Český golf má podtitul
Historie od roku 1990 do
současnosti, který jasně
definuje její obsah. Přibližuje divoká a bohatýrská
devadesátá léta, stabilizaci
prostředí po roce 2000, následující výstavbu obřích
areálů i problémy po ekonomické recesi. „Pokud historie není zapsána, jako by
nebyla,“ upozornil po právu
při křtu knihy nestor Prokop
Sedlák.
„Nechtěl jsem psát kon-

troverzně, ale domnívám se, že
mezi řádky se pozná, o kom je zrov-

na řeč,“ komentuje autor. Občas ale
anonymitu zavrhl a například odvážně plným jménem připomíná nejznámějšího hráče-podvodníka v Čechách. Nevyhýbá
se ani složitému financování
hřišť, ekologii, sociologii golfu
a médiím.
Kniha z nakladatelství
Euromedia Group představuje všechna hřiště, významné
osobnosti, hráče, novináře, trenéry, architekty i celebrity hrající golf. Publikace o rozsahu
408 stran s více než 800 fotografiemi, statistickými přehledy
a tabulkami váží přes dva kilogramy!
Dílo má podle svého autora ambici propagovat golf
i mezi širokou veřejností. Optimistické tvrzení, neboť zvládnout tuto novodobou bibli
bude nelehké i pro velice aktivní golfisty.
AE

do golfového prostředí stresující.
Možná by stálo za úvahu pomoci
začátečníkům s aklimatizací. Drtivá většina z nich bude přece někde
členy klubu. Tam je třeba zapracovat.
Nemusí ale nakonec jít jenom o začínající hráče. I ten pokročilý může být
určitým prostředím zklamán.
Pokračujme. Jen dvě kola golfu
ročně odehraje necelých šest tisíc
Čechů, tři rundy za sezonu čtyři tisícovky a čtyři partičky dají jen zhruba
tři tisíce hráčů. Alespoň patnáct her
ročně má na svém kontě pouhá tisícovka hráčů z celé základny. Třicet
a více partií golfu je doménou jen
pár stovek českých hráčů?!
Těmto číslům zřejmě nemohou
věřit ani federace, ani majitelé hřišť.
Český golf drží nad vodou pár stovek
či tisícovek nadšenců. Važme si jich.

Děda si šel před spaním také číst
...green na jedničku.

Neříkej hop, pokud hrají padesát čtyřky
P

o delší době se mi podařilo
zahrát na turnaji výborný výsledek. Náhodně se sešlo několik
nepravděpodobností: dobře jsem
se vyspal, cesta proběhla bez potíží,
dostal jsem pohodový flight.
Skórkarta se zažlutila pary a místy i zrůžověla díky birdie. Ligový fotbalista by výsledek zanalyzoval slovy: „Tak určitě, spokojenost.“
Spoluhráči předpovídali, že půjdu na bednu, dočista i vybízeli, ať se
jdu pomalu svlékat, protože na nejmenovaném hřišti, které jistě znáte,
skáčou vítězové do vody.
Na takové věštby se většinou
odpovídá pořekadlem – neříkej hop,
dokud nepřeskočíš. V golfu bych to
poupravil na – nikdy neříkej hop, do-

kud nemáš jistotu, že si turnaj k útokům na ceny nevybraly zadržované
padesát čtyřky.
To se přesně stalo.
Kategorii vyhrál hráč s HCP 54
a 71 stablefordovými body. Druhý
byl hráč s HCP 54 a 49 stablefordy.
Já skončil až za nimi.
Ne, nemohu si stěžovat. Za prvé
moje chyba, že jsem kvůli loňským
nevýkonům skončil v horší kategorii. Avšak pocit křivdy ve mně byl, to
ano. A protože křivdy ani příkoří nemám rád, navrhuji promotérům, aby
upravili systém turnajů.
Golfista s hracím HCP 36–54 by
samozřejmě mohl snižovat, protože
snížení handicapu je nade vše, ale
už by nebral ceny, hm? A kdyby se

náhodou cítila ukřivděna tato kategorie, vyčleňte samostatně HCP
50–54 a tam rozdávejte jako ceny
vouchery na slevy. Materiální odměna zaručena, všichni spokojeni, no
neberte to?!
@MartinLidicky

Chcete mít nové Golfové
noviny ve své schránce?
Napište si o zasílání na
info@golfovenoviny.cz
Když je hlavní cenou iPhone, jako v případě popisovaného turnaje, to se pak
zadržují handicapy… Ilustrační foto: archiv

Cena zaslání jednoho
čísla je 20 Kč

