ČÍSLO 4, ROČNÍK III, ČERVEN 2022

VŽDY LEADER V KLUBOVNĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. 7. 2022

Velký červen vrcholí v Berouně

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Klikni na sledovat
@golfovenoviny
na
a vyhraj!
Vyhraj legendární kšiltovku KJUS, sluší,
perfektně sedí a doladí správný outfit.
Tip: Ideální jsou kalhoty KJUS
ve stejné barvě.
Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

Více na str. 2
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Obrácené dámské karty: Devět ku šesti
Doby, kdy na mezinárodních
profiturnajích v Česku tvořily
domácí účast převážně amatérky, jsou pryč. Čtvrté pokračování Ladies European Tour
pod značkou Tipsport Czech
Ladies Open avizuje nebývalý stav 9:6.
Devět českých profesionálek proti
šesti amatérkám, tak zněl poměr sil
o druhém červnovém čtvrtku, kdy
byla doplněna zbývající jména domácích hráček na startovní listinu
LET. V Berouně (24.–26. června) se
bude hrát potřetí za sebou, ovšem
poprvé s tak výraznou převahou profesionálek.
Odráží to výraznou proměnu, kterou dámský golf prošel za poslední rok. Loni v Berouně postoupila
Kristýna Napoleaová svým prvním
cutem na LET, zatímco letos, při své
první plné sezoně na okruhu, je už
etablovanou hráčkou se dvěma výsledky v top 10 včetně druhého místa. Před rokem tu hrála Tereza Melecká ještě jako amatérka, tentokrát
už coby profesionálka má na LET za
sebou dvě umístění v top 20 a další dvě v top 30. Další novou profesionálkou je Sára Kousková, rovněž
s ambicí na domácí cut, po němž loni
skončila sedmnáctá.
Do Berouna se vrací stále ještě
česká jednička Klára Spilková, která však už není členkou LPGA, nýbrž
hraje druhou americkou sérii Epson

na které se nezapomíná...

Tipsport Czech Ladies Open
24. června 1. kolo 7.30–18.30 hodin
25. června

2. kolo 7.30–18.30 hodin

26. června

finále

8.00–15.30 hodin

Royal Golf Club Beroun, Na Veselou 909

Pro diváky

Češky ve světě

Vstupné zdarma. Proběhne
pouze registrace diváků vyplněním jednoduchého formuláře. Registrace bude možná
předem na webu czechladiesopen.cz, nebo při vstupu. Zaregistrovaní diváci budou mít
slevu na vstupné v roce 2023.
Občerstvení v areálu. Ve stanu
mezi jamkami číslo 9 a 10 bude
studená i teplá kuchyně, pivo
i nealkoholické nápoje.
Parkování zdarma. Zajištěno
v areálu Royal Beroun GC.

Tereza Melecká
Foto: archiv hráčky

WWW.ZLUVA.CZ

Tour. Jistě je však nejzkušenější z LET
s jedním turnajovým titulem, byť pět
let starým.
Nedávný turnaj druhé evropské
série LETAS (píšeme o něm na straně 3) k tomu ukázal stále větší sílu
amatérek. Jana Melichová i Patricie
Macková už rovněž vědí, jaké to je,
projít cutem na domácím turnaji LET.
Poprvé si Ladies European Tour zahraje Denisa Vodičková (17), která
má dlouhodobě skvělé výsledky jako
nikdo jiný ze všech věkových kategorií. Loňská mistryně republiky a účastnice Junior Solheim Cupu rozhodně
nepřijede jen se LET zúčastnit.
V turnaji jde o 200 000 eur na
prize money pro profesionálky, vítězka získá 30 000. Přímé přenosy
z Berouna vysílá O2 TV Sport: 1. kolo
od 14 do 18 hodin, 2. kolo od 10 do
14 hodin a finále od 11 do 16 hodin.

PROFESIONÁLKY
Spilková Klára

338

Napoleaová Kristýna

345

Kousková Sára

609

Melecká Tereza

658

Váňová Šideri

943

Koželuhová Tereza

1169

Vlašínová Kateřina

1509

Hinnerová Lucie

1537

Koželuhová Eva

-

Pozn. red.: Číslo udává umístění ve světovém profesionálním
žebříčku Rolex World Golf Ranking k 6. červnu 2022

AMATÉRKY
Melichová Jana

105/1002

Vodičková Denisa

115/-

Macková Patricie

230/1012

Vahalová Agáta

263/-

Bujáková Barbora

695/-

Barcalová Miriam

-/-

Pozn. red.: První číslo udává pořadí na amatérském světovém
žebříčku WAGR, druhé na profesionálním Rolex World Golf
Ranking
Stranu připravil Čeněk Lorenc

Berounské panorama s 18. jamkou
Foto: Zdeněk Sluka

29.6. – 2.7.2022
Otevřená registrace pro jednotlivce.
Jedinečná příležitost prezentace pro firmy.

PRIZE MONEY
min. 400 000 CZK
www.beroungolfweek.cz

(profesionální i amatérští hráči)

REGISTRACE: www.czechopen2022.cz
Zluva_leto 215x275.indd 1

22.03.17 8:48
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Nejlepší Češky na zbraslavské LETAS: Sára Kousková, Patricie Macková i Jana Melichová jsou členkami Prague City Golf Clubu
Foto: Zdeněk Sluka

Zbraslav svědčila domácím
Kvarteto českých hráček skončilo v top 6 při druhé evropské profesionální sérii v Praze
na Zbraslavi. Turnaj Amundi
Czech Ladies Challenge z LET
Access Series viděl úspěchy
čerstvé domácí profesionálky
i tří amatérek.
Antonín Ebr
Svou vlastní ligu hrála teprve šestnáctiletá Němka Chiara Noja, která
s výsledkem -12 (65-68-71) vyhrála svůj první profesionální turnaj,
a rovnou o devět ran. S takovým odstupem skončila druhá Sára Kousková (76-67-70), která coby členka
zbraslavského klubu obhajovala titul získaný loni na Konopišti.
Na 5894 metrů dlouhém hřišti
Prague City Golf Clubu, lemovaném
hustým roughem a plném obtížných
bunkerů i greenů, to pro Kouskovou
byla profesionální premiéra. Bohužel, čerstvá absolventka University of
Texas zaspala úvodní kolo, které zahrála za 4 nad par. Naštěstí se sebrala
a skvělý finiš jí stačil na druhé místo.
„Plánem bylo zkusit ještě zatlačit,
ale vítězka hrála celé tři dny skvěle.
Jsem šťastná, jak mi vyšel můj první
profesionální start a už se těším na
další turnaje,“ řekla dvaadvacetiletá
Kousková, která si loni v kvalifikaci
uhrála členství na Ladies European
Tour, ale tím, že zůstala amatérkou,
o ně zase přišla.
Z celkové dotace 37 500 eur brala německá vítězka 6000 eur. Kousková za samostatné druhé místo
získala svůj první šek na 3975 eur.
V cutu (+14) bylo dalších osmnáct
z 35 startujících Češek. Jaký rozdíl
oproti souběžně probíhající European Challenge Tour na Kunětické
hoře, kde se z deseti Čechů do finále podíval jen nachlazený a zraněný
profesionál Filip Mrůzek.
Fakt ovšem je, že jako jediná
profesionálka kromě Kouskové postoupila na Zbraslavi už jen Eva Koželuhová, která se dělila o 52. místo
a z prize money ubrala 383,75 eur.

García radil

Jako v zahradě

Ještě před odletem ze Spojených
států, kde úspěšně dostudovala
a s týmem University of Texas si
připsala prestižní konferenční
titul v první divizi NCAA, si Sára
Kousková zahrála devět cvičných
jamek se Španělem Sergiem
Garcíou. „Dali jsme si jamkovku.
Sergio byl skvělý, poradil mi pár
věcí, hlavně na greenu. A fungují,“ radovala se Sára ze setkání
s vítězem Masters.

Stará, či Slabá? Nenechte se
mýlit některými příjmeními golfistek startujících při LET Access
Series na Zbraslavi. Naopak!
Jsou mladé a silné. Šťavnatý
golf umocňovala jména mladých
amatérek. V jednom turnaji se
tak sešly Sofie Borůvková, Kristýna Malinová, Anna Cellerová
a Elisabeth Křenovská.

Chybné Konopiště
S turnajem LET Access Series se
původně počítalo na Konopišti,
ale kvůli lidské chybě a špatně
zadanému termínu už na něj
v kalendáři nezbylo místo. Zbraslav dokázala rychle zareagovat
a akci uspořádala. Majitel zdejšího hřiště společnost Natland
nově vlastní i pražskou Vinoř,
kde se pokouší o restart nikdy
neotevřeného areálu. „Začínáme od nuly, zatím to je spíše psí
louka. Proclít turnajové birdie
karty z Anglie byla proti tomu
hračka,“ řekl manažer Jan Štaidl na dotaz, zda by se někdy
v budoucnu mohlo hrát právě ve
Vinoři.

Jahoda za birdie
Motivace amatérky, když nemůže brát peníze? U Jany Melichové to jsou jahody. Její tatínek a zároveň caddie má v rodném Hradištku-Pikovicích velké
ovocné plantáže. Dceři slíbil
za každé birdie jednu velkou
sladkou jahodu z bagu. Jana se
na dvanáctém greenu po povedeném puttu do jedné takové
s chutí zakousla. Během turnaje
jich na hřišti musela sníst minimálně sedm. 		
AE

Golfové vozíky
Vítězná Němka Chiara Noja
Foto: Zdeněk Sluka

Její sestra Tereza zůstala s +25 daleko za finalistkami.
Za Kouskovou ještě zářily tři amatérky, když se o čtvrté místo dělily
na +1 rovněž zbraslavské hráčky
Jana Melichová (74-72-71) a Patricie Macková (74-71-72). Samostat-

ně šestá skončila Agáta Vahalová na
+2 (75-71-72).
Jistě se dá namítnout, že mezi
muži panuje větší konkurence, ale
české slečny ukázaly, že se s širší
evropskou špičkou již mohou směle
měřit.

ELEKTRICKÝ
Í
MANUÁLN

NEJMODERNĚJŠÍ GOLFOVÝ
OBCHOD V ČESKU!

Všechny značky, všechny trendy. Profesionální fitting.
Golf House ČERNÝ MOST · Skorkovská 1511 · 198 00 Praha 14 Černý Most

Kristýna Napoleaová divačkou
Foto: Zdeněk Sluka

golfhouse.cz

www.dog-leg.eu
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Kontroverzní vítězství mezi ženami
Ze sedmi vět oficiální zprávy
o šampionátu profesionálů
byla jediná – závěrečná – věnována vítězce. „Mistryní české PGA ve hře na rány v kategorii žen se stala s celkovým
skóre 140/-4 Anna Nicole Kučerová.“ Co s tím?
Anna Nicole Kučerová (42) byla totiž
dříve Jakubem Kučerou. „Ve svých
pětatřiceti letech jsem začala s léčbou pro změnu pohlaví a v roce
2019 jsem tuto léčbu dokončila
a stala se ze mě oficiálně žena. V minulosti, ještě před změnou pohlaví,
jsem byl jedním z nejlepších golfových profesionálů v Čechách,“ uvádí
Anna Nicole na stránce Hithit, kde se
snažila vybrat peníze na to, aby se
„dostala na ženskou nejvyšší profesionální tour LPGA“.
Rozruch ve Slavkově vzbudilo
už první kolo, po němž se Kučerová,
hrající z dámských modrých odpališť, dělila na výsledku 66 (-6) o vedení s Janem Cafourkem a Šimonem
Zachem, hrajícími z černých.
Kučerová měla osm birdie a jen
dvě bogey. Druhé kolo už tolik nevyšlo, ale 74 (+2) stačilo na vítězství

mezi ženami o dvě rány. Druhá skončila obhájkyně titulu Lucie Hinnerová a třetí předloňská vítězka Kateřina
Vlašínová, o šest ran zpět.
Se startem Kučerové z bližších
odpališť měli problém už někteří muži, ale vyjadřovali se pouze
neoficiálně. Jeden z předních hráčů,
kterého kontaktovaly Golfové noviny, naopak žádnou potíž necítil.
„Herně už není na vrcholu a že
chlapy občas přepálí, to mi vůbec
nevadí. Mám s ní spíš soucit, protože
problém s identitou prý pocítila už
v pěti letech, a pak musela podstu-

povat dlouhou hormonální léčbu,“
řekl profesionál.
Některé ze sedmi startujících žen
ale tolik pochopení neměly.
„A. N. Kučerová ještě před pár
lety hrála hrála s muži ve Slavkově
společně z černých odpališť, ale letos se postavila na modré, i když kluci na černých zůstali,“ uvedla jedna
z účastnic pod podmínkou anonymity. „Snažím se pochopit, čím si prochází, ale spravedlivé mi to nepřijde. Přece jenom její tělesná stavba
a základy zůstaly stejné. Síla a rychlost švihu se po hormonální léčbě

určitě zmenšily, ale myslím, že pořád
jsou větší než u průměrné hráčky,“
dodala oslovená účastnice.
Podle této hráčky „transgender
sportovci do profesionálního sportu
nepatří, a když už, tak by se případy
měly posuzovat individuálně“.
Pokud vám chybí vyjádření Anny
Nicole Kučerové, vězte, že když před
lety sama oslovila naši redakci se
svým příběhem, který byl pak pravdivě popsán, vzápětí po publikaci jej popřela a žádala „odškodné“
100 000 korun. Na to samozřejmě
nedošlo.			
GN

Anna Nicole Kučerová s trofejí šampionky PGAC 2022 (vlevo) a v TV Prima
Foto: PGAC a TV Prima

Všudehrálové čekají na třístého hráče
Společenství Všudehrálů, tedy těch, kteří hráli na šedesáti
a více znormovaných českých
hřištích, očekává svého třístého člena.

přírůstek pohybuje okolo třicítky,“
dodává druhý zakladatel Jiří Kryšpín.
„Výjimkou byl rok 2017, to přibylo jen
osm hráčů. Lidé sice o nás už věděli,

Všudehrálů bylo začátkem června
293, z nich 42 zlatých s více než
stovkou odehraných hřišť a 40 stříbrných, kteří překonali počet 80.
„V roce 2014, kdy nás myšlenka
všudehrálů napadla, jsme odhadovali, že takto zblázněných golfistů může
být v Česku nejvýš dvě stě,“ říká jeden ze zakladatelů Andrej Halada.
„Po úvodním roce, kdy nám naskákalo do databáze 75 golfistů, se roční

ale ještě jim ke vstupu chyběly desítky hřišť, tak si je až časem doplnili.“
Další výjimkou se stal covidový
rok 2020. Tehdy byly sportovní ak-

Ostravice, dlouhodobě nejoblíbenější hřiště Všudehrálů
Foto: GR Ostravice

tivity omezené, ale golf se hrát dal,
a tak přibylo padesát všudehrálů.
Podle Kryšpína by se někdy uprostřed léta mohl vydat bronzový odznak s číslem 300.
Jak se stát všudehrálem? Je třeba
mít odehráno aspoň 60 znormovaných hřišť v Česku. Nejlíp si to spočítáte na www.vsudehralove.cz. Je
tam aktuální seznam znormovaných
hřišť, kde si naklikáte odehrání, systém to sečte a při dosažení šedesátky nabídne členství.
Do součtu se počítají i ta hřiště,
která ukončila provoz, nebo ta, jimž
byl před dvěma roky pro nedostatečnou délku odebrán status, ale golfista
tam byl ještě v době znormování. FH

Glosář aneb Co se (ne)stalo
Návrat k atletice. Po dlouhých letech se Roman Šebrle vrátil k desetiboji jako trenér, když si vzal do
parády Ondřeje Kopeckého, z něhož
se může stát nástupce olympijského
vítěze. „Golf šel pochopitelně stranou, ten hraju jednou za dva měsíce,“ prozradil Šebrle.
Roman prožívá turbulentní období.
Rozvádí se s manželkou Evou, musí
najít energii a čas na práci televizního
moderátora a nyní tráví mnoho hodin
na atletickém stadionu. Poslední kapkou ale prý bylo několik čtyřputtů.
Ohrožená diplomacie? Turecký festival v Česku odstartoval turnajem
v Berouně, kam se chystal ministr
zahraničí Mevlut Cavusoglu, majitel
single handicapu a nejlepší golfista mezi politiky a osobnostmi své
země.
Stará pravda říká, že handicap vyjadřuje počet dní strávených v práci za
měsíc. Ministr je tedy minimálně dva
týdny na golfu, takže diplomacie musí
jít zřejmě stranou, pokud tedy neprobíhají jednání na fairwayích.
Med z Hostivaře. Galerie Golf Hostivař je známá mimo jiné kladným
vztahem k včelařství a v areálu najdete hned několik míst s úly. Nový
úkryt získaly včely v dřevostavbě od
Martina Rajniše a druhý letní den nastane tradiční stáčení medu s ochutnáním přímo z plástve.
Místní včelař Honza Růžička vám
ukáže, jak med z plástve dostat do
skleničky. Hlavně si ale můžete med
z Hostivaře koupit, což se zdá jako
dobrá investice vzhledem k tomu, že se
jeho cena má brzy přehoupnout přes
250 korun za litr.		
AE

Hostivařský včelín
Foto: GG Hostivař

Jak správně začít: Známe dny i místa
V

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

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

létě se golf hraje naplno a hrou
nedotčený člověk má kolem
sebe spoustu lidí, kteří mluví zvláštním jazykem. Kamarádi ho lákají ke
hře a on je stále nalomenější si to
zkusit. Jak toto dilema vyřešit?
Rozhodně nelze váhat. Je třeba se
podívat na stránky PGAC, kde je projekt „Začni s golfem“, s jehož pomocí
si lze golf vyzkoušet. Jde o aktivitu
pod vedením profesionálních trenérů,
členů profesionální golfové asociace
PGAC. Věřte, že toto je jediná správná
cesta, jak začít s golfem.

Do projektu se nově zapojily Golf
Club Hodkovičky a Golf Resort Kunětická hora. Termíny jsou pravidelně
vypisovány na www.zacnisgolfem.cz.
Kromě pravidelných tréninků se
s PGAC můžete potkat na veřejných
akcích. Nejbližší se koná 17. a 18. června jako Lesnický den v Ralsku. Na
místě bude po celý den profesionální
trenér s vybavením, a je tedy možné
vyzkoušet golf i touto formou. Kdo ví,
zda se právě zde nezačne psát nová
golfová kariéra. Profesionální trenéři
se těší na nové zájemce.
PGAC

Jednou ranou

www.golfarts.cz

Největší golfový obchod
a eshop v ČR

Mistrem PGAC na rány ve Slavkově je
Michal Pospíšil s -11 (69-64). • Majitelem hřiště Park Golf Hradec Králové (Roudnička) se stala společnost
BICZ Holding. • Jiří Zuska neuspěl
ve finálové kvalifikaci o US Open
v Columbusu v Ohiu, když zahrál +3
(75-71). • Denisa Vodičková s finálovým rekordem hřiště 65 ran skončila
druhá a teprve dvanáctiletý Luis Klein
se dělil o 4. místo na prestižním turnaji German Boys and Girls v St. Leon
Rot. • Mezinárodními mistry Česka ve
hře na jamky v Šilheřovicích se stali
šestadvacetiletý Ondřej Čmiel (Park
GC Ostrava) a patnáctiletá Laura Petráňová (Black Bridge).
GN
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Kde si zahrát, bydlet, bavit se a odpočívat
1

4

PRO DIVÁKY

Partner rubriky

PROFESIONÁLOVÉ

REKORD VE MSTĚTICÍCH

CZECH PGA TOUR 2022

Další ze série rekordů hodlá ustavit dvojice
herců Pavel Nečas a David Suchařípa, známá
jako Golf Circus. Ve Mstěticích bude chodit
osmnáctku dokola po dobu 24 hodin ve snaze
absolvovat v páru co nejvíc jamek. Startuje se
v pondělí 27. června v poledne a o den později je ve 12.00 hodin cíl. Divácká podpora je
srdečně zvána a vítána.

Czech PGA Grey Bear Tále Open
28.–29. 6. 2022
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.

5

CHARITA

LORETA PYŠELY
2

Čtvrtý ročník dobročinného turnaje na
Loretě Pyšely pořádá Sport and Leisure
Golf Tour by Jipet Solutions 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

PRO ŽENY

LADIES DAY
Golf Club Praha připravil pro ženy pravidelný Ladies Day. Každou středu od 11.00 do
12.00 hodin si hráčky mohou rezervovat
svůj tee time na 9 jamek. Nečlenky hrají za
klubovou zvýhodněnou cenu 300 Kč. Podmínkou je pouze zavolat na recepci (tel.
724 928 562) a nahlásit jméno, registrační
číslo a spoluhráčku či flight. Pokud budete
chtít zapsat nesoutěžní výsledek, připlatíte si 100 Kč. Přijďte si potrénovat na hřiště
v Motole a najít nová přátelství nebo oprášit
ta staronová. Po hře bude následovat společenské posezení v klubovně.

3

PRO DĚTI: LETNÍ KEMPY
PRAHA MOTOL
Termíny: 18.–22. 7. (+ angličtina), 25.–29. 7.,
1.–5. 8.(+ angličtina), 8.–12. 8., 15.–19. 8., 29.–31. 8.
Detaily: od 5 do 18 let, denně 9.00–17.00 hodin,
svačiny – obědy – pitný režim, závěrečný turnaj
a možnost získat HCP 54, ceny 3600 Kč za třídenní kemp, 5800 Kč členové, 6200 Kč ostatní,
6300 Kč s angličtinou.
Kontakt: E tcm@gcp.cz, M 702 088 313 Kateřina
Horáková

OAKS PRAGUE
Pětidenní příměstské tábory mají letos na PGA
National Oaks Prague tři termíny: k původním
kempům 20.–24. července a 10.–14. srpna byl
pro velký zájem přidán ještě termín 12.–16. července.
Kontakt: telefon 724 222 670 nebo e-mail pokorny.pga@seznam.cz - trenér Pavel Pokorný

PANORAMA KÁCOV
Kempy pro malé sportovce od 6 do
15 let nabízejí širokou paletu sportovních aktivit. Kvůli individuálnímu
přístupu budou jednotlivé kempy
omezeny maximálním počtem dětí,
rozdělených do skupin dle věku
a výkonnosti. Cena kempu 4490 Kč
zahrnuje profesionální vedení všech
aktivit, celodenní stravu a pitný režim, zapůjčení golfového vybavení
a závěrečný golfový i sportovní turnaj o ceny. Hlavním cílem je pomoct
dětem zdokonalit se nejen ve hře, ale
také zlepšit pohybové dovednosti
a připravit je na strasti i slasti golfu.
Termín: 18.–22. 7.
Kontakt: info@panoramagolf.cz nebo
telefon 602 203 203

ČERVEN NA OAKS

Zvýhodněná cena green fee pro ženy na hřišti PGA National Oaks Prague po celý červen:
18 jamek za 2500 Kč, 9 jamek za 1500 Kč.
Cena zahrnuje welcome drink.
Kontakt: golf@oaksprague.cz nebo telefon
731 615 846

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
VŽDY PONDĚLÍ - PÁTEK
4. 7. - 26. 8. 2022

academy@golfmstetice.cz
golf_academy_mstetice
www.golfmstetice.cz

Vydává: GN media s.r.o,
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Tady to nevyšlo II. aneb Neuskutečněné projekty v zemi
Co mají společného Františkovy Lázně, Jáchymov, Tloskov, Jaroměř, Luhačovice, Lázně Jeseník nebo Březolupy? Již před mnoha lety se tu mělo hrát, ale většinou se ani nekoplo do země.
Podívejme se na další novodobé projekty či studie mimo Prahu
a okolí (ty najdete v č. 3/2022), které rovněž nedošly naplnění.
Skalná
Projekt Bohemia Golf Skalná v západočeském rodišti Pavla Nedvěda
počítal s osmnáctijamkovým přírodním hřištěm na ploše 40 hektarů
a s kompletním zázemím včetně klubovny a cvičných ploch. Areál měl
být situován při západním okraji
města, v sousedství přírodního parku Kamenné vrchy.
Andělská Hora
Pro ruského investora se připravoval
projekt hned vedle existující osmnáctky v Olšových Vratech. V roce
2016 se již řešil vliv stavby na životní
prostředí, především kvůli mokřadům
plným živočichů, a projekt osmnáctky
na velkorysých 84 hektarech dostal

ra v Pivoni u Domažlic byla v plánu
výstavba hřiště, jejíž součástí měla
být i obnova jedné ze zaniklých obcí.
Devítka měla zabrat plochu zhruba
50 hektarů a eventuální osmnáctka
až 90 hektarů.
Poleň
Projekt a územní rozhodnutí z roku
2009 na výstavbu osmnáctijamkového hřiště par 72 o délce 6035 metrů
je k dispozici v Poleni u Klatov pod
zříceninou gotického hradu Pušperk.
Investory měli být členové jednoho
nejmenovaného pražského klubu,
kteří zde chalupařili.
Boží Dar
Volnočasový areál s devítijamkovým

Plán Černý Důl

Železná Ruda
Starosta Železné Rudy dlouho hledal
silného investora pro projekt osmnáctijamkového hřiště v lokalitě Alžbětín, který je pro tento účel schválen v územním plánu. To se mu však
nepodařilo a kraj odmítl se projektu
zúčastnit.
Liščí louky
Zástupci Golf klubu Šumava vybudovali nedaleko Nýrska tři sta metrů
dlouhý driving range a pět alternativních jamek o délce 80 až 250 metrů s přírodními greeny a přidali projekt devítky na pozemku o rozloze
16 hektarů. Podařilo se získat územní rozhodnutí, ale projekt neobdržel
povolení kvůli ekologům.

Projekt Velké Losiny

od ministerstva životního prostředí
zelenou. Vypracován byl i projekt klubovny firmou Ard architects.
Pivoň
Na místě bývalého dětského tábo-

přírodním hřištěm od renomované designérské firmy počítal také
s dvěma okruhy pro běžecké lyžování. Součástí záměru bylo i vybudování jednoduché klubovny a parkoviště vedle hřiště.

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 !

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

Vlčnov
Už dávno se mělo budovat ve Vlčnově, kde se mezi vinohrady plánovalo 27 jamek amerického architekta

ní hřiště u Hevlína na Znojemsku, ale
projekt je v ohrožení. „Kvůli odřeknutí dotace jsme zastavili stavební
práce. Momentálně se prověřují jiné
finanční možnosti,“ píše se dlouho
na stránkách investora GolfWorld
LaaHevlin. Pokud se neuskuteční
golfový projekt, majitel pozemky prý
raději prodá.
Jeseník
Golf Jeseník v prostoru bývalých ka-

Švábův Hrádek
V prostoru zrekultivované skládky
Švábův Hrádek na západním okraji Českých Budějovic mělo již před
mnoha lety vyrůst devítijamkové hřiště. Radní schválili pronájem zhruba
5,5hektarového pozemku občanskému sdružení Golf Klub České Budějovice. Dnes zde najdete pouze
velkorysý tréninkový areál včetně
360 metrů dlouhého drivingu.
Litvínovice
Projekt Golf Parku Litvínovice počítá
s víceúčelovým sportovně-rekreačním areálem včetně osmnáctky (par
72, délka 6015 metrů) s velkorysým
drivingem. Projekt předpokládal rozšíření obce až po řešenou část hřiště.
Bělá pod Bezdězem
Ambiciózní plán soukromého investora na výstavbu sportovišť včetně
golfového areálu, rodinných a bytových domů i dalších objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko
v místě zaniklé obce Vrchbělá, dnes
části města Bělá pod Bezdězem, je
pozastaven. Ochránci přírody byli
proti, neboť hřiště by zasahovalo do
Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
Černý Důl
Bydlení přímo na hřišti, pouhý kilo-

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

metr od centra obce a moderního ski
areálu, zatím spí. Šanci na úspěch měl
projekt společnosti Areál Černý Důl
díky vyhotovené studii vlivu stavby
na životní prostředí a souhlasu ochranářů ze Správy Krkonošského národního parku. Stále se tu však vyčkává.

Plán Hevlín
3x foto: archiv GN

Rona Garla. Za projektem Golfové
hřiště Jízdy králů stojí uherskohradišťský miliardář Zdeněk Zemek.
Valtice
V rámci rekultivace bývalé pískovny
ve Valticích bylo v plánu vybudovat
devítijamkové hřiště včetně tréninkových prostor. Postaven byl driving
range, putting green a čtyři provizorní jamky. Areál se však nachází
v lokalitě zahrnuté do projednávané změny územního plánu, což vše
brzdí.
Hevlín
Mnoho let se také čeká na vybudová-

sáren existuje na papíře už přes deset let. Místo plánované devítky na
ploše třiceti hektarů funguje driving
range, putting, chipping green a cvičný bunker.
Velké Losiny
Projekt renomovaných architektů
Golf Park Velké Losiny počítá s třemi devítkami na pozemku 101 hektarů, šestijamkovou akademií a dalšími cvičnými plochami. Navrhovaný záměr byl schválen zastupitelstvem obce Velké Losiny, je zahrnut
v územním plánu a čeká na uskutečnění.
Těšnovice
Projekt osmnáctky v bývalém motokrosovém areálu u Kroměříže na
ploše osmdesáti hektarů byl pozastaven. Zastupitelé Kroměříže sice
schválili změnu územního plánu, ale
majitelé některých pozemků údajně
několikanásobně zvýšili cenu, a investor Golf Kroměříž od svého plánu
upustil.
Luhačovice
Existuje také záměr na vybudování
osmnáctijamkového hřiště s driving
range a kompletním zázemím na
ploše 52 hektarů v areálu bývalého
statku Horní Dvůr. Konkrétně jde
o pravý břeh Luhačovické přehrady.
Antonín Ebr
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Dobrouč zve na svou třetí sezonu
R

esort Golf Dobrouč letos začal
svou třetí sezonu. Ačkoli jde
o mladé hřiště, dostává se rychle do
povědomí golfistů. Není se co divit.
Hřiště je zasazeno do malebné
dobroučské krajiny, typické jako celé
podhůří Orlických hor svými oblými kopečky a pozvolnými údolími
s rozesetými remízky. Terén má hřiště náročnější než ta postavená na
rovině, ale každý výstup vás odmění
překrásným výhledem. Ale nakonec,
proč si nevzít buggy?
Celkově hřiště nutí golfisty přemýšlet. Nevyplácejí se bezmyšlenkovité dlouhé rány. Učí se tu course
management v praxi, což je jeden
z důvodů, proč se sem golfisté vracejí.
Návštěvníky zaujme i to, že jakmile vyrazí na první jamku, nepotkají
už žádné známky civilizace, silnice,
koleje, ani elektrické vedení. Jen na
cestě mezi devítkou a desítkou nelze minout klubovnu, kterou většina hráčů ráda využije k občerstvení
před další hrou.
Jedinečné je také ošetřování
a údržba travnatých ploch. Na hřišti
v Dobrouči se totiž nepoužívají žádné
chemikálie. Hnojení se minimalizuje,
a když už se používá, tak pouze organické. Golfisté se proto nemusejí bát
utrhnout ostružiny, maliny, borůvky
nebo lesní jahody, které tu najdou.
Cílem v Dobrouči je vybudovat
krok za krokem místo s příjemným
klubovým životem. Jednou z cest je
práce s mládeží. Trénování se v letošní sezoně ujal tým pod vedením
zkušeného Jaroslava Krejcara, který
kromě pravidelných tréninků nabízí
i prázdninové kempy a také lekce pro
dospělé.
Důležitá je i nabídka v restauraci.
Volba domácí kuchyně byla podle
ohlasů návštěvníků dobré rozhodnutí. Posezení v klubu po hře i proto
představuje příjemné zakončení pohodového dne na golfu.
Dobrouč vás proto zve: Přijeďte
si sem zahrát a jistě se budete rádi
vracet.		
GD

VÁŠ PGA TRENÉR V PARDUBICKÉM KRAJI
Karel Bureš
telefon: +420 602 242 579
e-mail: buresk@icloud.com
působiště: GR Kunětická hora
web: https://grkh.cz
vzdělání: Golf Professional A
cena lekce: 700,-Kč / 50 min – dospělý
900,-Kč / 50 min - 2 - 4 osoby
Kurs pro začátečníky Začni s golfem
Golfové motto při golfové výuce:

„Hrajte golf často, s radostí a nadšením,
pak se lehkost a dovednost dostaví…”

HAPPY DAYS
V GOLF RESORTU KUNĚTICKÁ HORA

Každé pondělí a úterý cena fee pouze za

650 Kč

WWW.GRKH.CZ | TEL. : +420 464 622 211 / 212 | MOBIL: +420 602 519 039

Navštivte Pardubický kraj
Pardubický kraj je nejlepší
volbou pro jakýkoli odpočinek.
Najdete tu klid, čarokrásnou
přírodu, památky i malebná
zákoutí historických měst.
V kouzelné krajině Orlických hor
a Podorlicka si můžete zahrát na hřišti v Dolní Dobrouči, nebo si vybrat
některý z našich tipů na výlet či dovolenou.
Dominantou Letohradu je zámek
s vystavenými díly Alfonse Muchy,
který měl ve městě pronajatý ateliér.
Ve sklepení zámku si v Muzeu a světničce Járy Cimrmana připomenete
tohoto velikána. Zámek obklopuje
nádherný park s mnoha vzácnými rostlinami a dřevinami, kašnou, grottou,
pavilonem a voliérou s exotickým

Lanškrounské rybníky

ptactvem. Lipovou alejí dojdete ke
kapli sv. Jana, odkud se naskýtá nádherný pohled na město. Za návštěvu
stojí také Městské muzeum s expozicí
sirkařství a saněmi císaře Napoleona
a Muzeum řemesel.
Asi 4 km od Letohradu se nachází Tvrz Orlice se zachovalou sgrafiMuzeum řemesel Letohrad

tovou výzdobou a čtyřmi prohlídkovými okruhy. Navštívíte historické
místnosti i sklepení, prohlédnete si
sbírku loveckých zbraní a cínového
nádobí, spatříte knihtiskařskou dílnu či výrobky z již neexistujících
orlických skláren. Součástí areálu je
moderní hotel a kvalitní restaurace.
V letním horku se na Orlicku můžete ochladit u rybníků nedaleko
malebného městečka Lanškroun.
V klidném přírodním parku se nachází sedm vodních ploch. Projdete
se naučnou stezkou s dřevěnými
chodníčky, pozorovatelnami ptactva, studánkou a vyhlídkou Hláska.
U rybníku Dlouhý si půjčíte lodičku
a v liduprázdných zákoutích ostatních rybníků si lze zarybařit.
V zámku Lanškroun sídlí Městské muzeum s historickou expozicí. Císařský pokoj připomíná zdejší

manévry rakousko-uherské armády
v roce 1894 s Františkem Josefem I.
Dozvíte se tu také o sklářství a spatříte sbírku betlémů.
Podhorské městečko Jablonné
nad Orlicí má půvabné čtvercové
náměstí se stylovými měšťanskými
domy a zvláštní dominantou – dřevěnou lžící. Za městem leží romantické údolí Orličského potoka s tajemnými skalisky.

Nedaleko na vysokém strmém
ostrohu nad levým břehem řeky Tiché Orlice stojí zřícenina hradu Lanšperk. U Ústí nad Orlicí se pokocháte výhledem ze Stříbrné krasavice,
jak se přezdívá rozhledně Andrlův
Chlum.
Pardubický
kraj
rozhodně
stojí za návštěvu. Další inspiraci pro výlety naleznete na webu
www.vychodnicechy.info.

Tvrz Orlice

Zámek Letohrad
4x foto: archiv DSVČ
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Po vrchním přišli
falešní hráči
Forecaddie
Čeněk Lorenc

V

ykutálenost zažraná v naší národní DNA nezná mezí. Zrovna
v době, kdy se na věčnost odebral
herec, který proslavil postavu falešného vrchního, se znovu objevil
falešný golfista. Ano, nestalo se to
poprvé, ale udiví to pokaždé.
Princip je v podstatě stejný. Tak,
jako se Josef Abrhám ve Vrchní,
prchni vydával za pány Pištěláka
nebo Králíka, najdou se v golfu jedinci, kteří si drze přisvojí cizí jméno i s registračním číslem – a hurá
na komerční turnaj.
Nechápete? Nejste sami.
Poslední případ se týkal jihočeského kamaráda. Koukám na výsledky ze Mstětic, kde jsem ten den měl
schůzku, a vidím zrovna jeho jméno
na posledním místě! Táhne se zdaleka a takhle dopadne, říkám si, ale
mezi přáteli samozřejmě nelze čekat slitování, nýbrž vtípky.
Jenže odpověď zarazila. „Ve
Mstěticích jsem vůbec nebyl!“ Že by
zatloukání dle receptu doktora Pl-

záka? „Turnaje jsem se nezúčastnil.
Díky TeeTime jsem zjistil, že někdo
hrál pod mým jménem a číslem,“
napsal poškozený do klubu i na ČGF
a přidal zdrcující informaci: „Kvůli
tomu se mi zhoršil handicap!“
Výsledek byl vzápětí smazán.
Divný dojem nikoli.
Nad takovými podvody si můžete ukroutit hlavu. Od falešného
vrchního se golfový vykuk skutečně moc neliší. Dalibor Vrána chtěl
v černém obleku přijít k penězům.
Podvodník XY si zřejmě umínil pod
cizím jménem sáhnout na cenu
v kategorii, do níž nepatří. Jinak si
to vysvětlit nelze. Co kdyby ho ale
někdo poznal? Nebo znal toho, za
něhož se vydával? To už je asi moc
logiky.
Ve Mstěticích se podfuk nepovedl a hráčskému lemplovi ani povést
nemohl, ale před časem v Cihelnách
to vyšlo! Na cizí jméno tam hrála, jak se později ukázalo, pražská
právnička, která dokonce zvítězila
a odvezla si drahé ceny. Finta byla
posléze odhalena a případ řešila
i federační disciplinárka.
Podvody, jak vidno, neskončily.
Nastal snad čas zavést biometrické
karty členů?

Bohatí golfisté a chudý golf

Doprava zaměstnance vlastní, občerstvení taktéž…
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Můj pohled
Antonín Ebr

Š

pičkové osmnáctijamkové hřiště, klubovna od renomovaného
architekta a restaurace s proslulým
šéfkuchařem. Běžný obrázek z české
golfové republiky. K úplnosti ale patří také špatně placení zaměstnanci
a brigádníci.
Takových inzerátů najdete hod-

ně: Přijmeme recepční – Hledáme
maršály – Rádi přivítáme greenkeepery. Společný motiv? Ačkoli se
nabízí práce v golfu, hledaní si většinou vydělají jen o trochu víc, než
je životní minimum. Navíc hřiště leží
obvykle mimo aglomerace, takže se
neobejdete bez drahého dojíždění.
V žádném inzerátu z golfu nenajdete konkrétní odměnu. Ono se také
není čím chlubit. Tak třeba požadavky jednoho hřiště na maršála byly
asertivní jednání, komunikativní angličtina, zručnost kvůli drobné údržbě
a samozřejmě pravidla v malíčku. Po-

žadavků hodně, ale to vše za 120 korun hrubého na hodinu.
Severočeský areál nabízel práci
recepční za 20 000 měsíčně. Jiný,
moravský, za stovku čistého na hodinu a jakýsi docházkový bonus.
Když další hřiště toužilo po pomocníkovi head greenkeepera, vytáhlo
18 000 hrubého za měsíc.
To není vše. Středočeský resort
hledá kuchaře za 25 000 hrubého
a greenkeepera za necelých 22 000.
Areál nedaleko Prahy poptával uklízečku a údržbáře s tím, že za hodinu
si oba vydělají stovku hrubého. Prý
se můžou spolehnout na výhodné stravování v klubové restauraci.
A tak dále…
Proč existují bohatí majitelé hřišť
(a většinou i movití golfisté), ale chudí zaměstnanci areálů? Proč maršálové, greenkeepeři, shapeři, závlaháři nebo recepční dostávají za svou
práci takové almužny?
Samostatnou kapitolu tvoří turnajoví dobrovolníci. Pracují za stravu, tričko a čepici. Po akci si mohou
zahrát na hřišti, kde předtím několik
dní či nocí dřeli. Někde si mohou
zvolit finanční odměnu. Zhruba
50 korun za hodinu.
Majitelé hřišť možná namítnou,
že kvůli úvěrům, drahotě a malému počtu hráčů nevydělávají. Jejich mzdová politika je ale ostudná
a také se jim vrací.

Citát čísla

„Pokud jde o vaše hole, provádíte jejich fitting kvůli
současnému, nebo budoucímu švihu, na němž teprve
pracujete? Nejde o totéž. Úprava hole může vést jak
k lepšímu, tak horšímu švihu.“

Petr Kostis, trenér

Aby golf nebolel

Mast s 84 přírodními
složkami na bolavá záda
svaly a klouby.
K dostání v golfových e-shopech,
prodejnách, hřištích, lékárnách.
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