Tipy pro vaši hru:
kam je dobré zajet

Akční nabídka hřišť:
kde čekají výhody
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a zve k návštěvě
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Útok na další rekord

Učitelé a žáci
spolu posedmé
Nic takového jako Czech Pro-Am
Teaching Tour se jinde ve světě
nekoná. Jedinečná společná turnajová série učících profesionálů
a amatérských hráčů přitom letos
otevírá už sedmý ročník.
Strana 2

Golf Circus jede: Sedm hřišť a 126 jamek za pouhých 24 hodin?
U toho nelze divácky
chybět. Dva nadšenci,
kteří předloni vytvořili
památný rekord, nemají
dost. V červenci chtějí
obejít za 24 hodin sedm
osmnáctijamkových
hřišť. Dělá to 126 jamek
a zhruba 80 kilometrů
pěšky!

Urban Golf
v Litvínově
Druhý ze tří kvalifikačních turnajů
na světový šampionát World Urban Golf Cup 2018 se odehrál
v Litvínově. Čekalo zde těžké
hřiště s panoramatickou jamkou
ze střechy ve 12. patře.
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Hendikepovaní
sbírají úspěchy

Čeněk Lorenc
Herci Pavel Nečas a David Suchařípa
letos v zimě nad láhví vína opět pro
sebe vymysleli šílenost. Předloni
to byl úspěšný pokus obejít všech
105 českých hřišť za 80 dní. Tentokrát
půjde o kombinaci maratonu i sprintu
v jednom.
V pondělí 23. července v pravé
poledne začne v Berouně rekordní
pokus zvládnout sedm osmnáctek
v kuse během 24 hodin. Pěšky, s bagy na vozících. V itineráři jsou dále
na sebe navazující hřiště Albatross,
Zbraslav, Černý Most, Mstětice, Benátky nad Jizerou a Mladá Boleslav
– zde s cílem opět v poledne.
Hráči budou mít zhruba tři hodiny
na absolvování každého hřiště a půl
hodiny na přejezdy. Mezi spoustami
výzev je tu také faktor tmy. Co s ní?
„Doufáme v dobré počasí. Vyjdeme tři dny po úplňku. Za tmy budeme už končit na Zbraslavi a pak nás
čeká noc na Černém Mostě. Použijeme svítící míče, u greenů nám budou
svítit loučemi. Ve Mstěticích se už
bude rozednívat,“ řekl Pavel Nečas
při představování rekordu pro Hrajeme Golf.
Přejezdy vyřeší kamarád herců
Jan Loder, který bude řídit svůj vůz
s korbou, na niž po hře připevní vozíky a vyrazí hned na další hřiště. Herci doufají v kratší než půlhodinové
přejezdy, které jsou v plánu, a tedy

Hráči s tělesným postižením
vstupují v Česku do své deváté
soutěžní sezony. Hraje jich zde na
tři stovky. Nejen o tom mluví Miroslav Lidinský, prezident Czech
Disabled Golf Association.
Strana 8
Pavel Nečas a David Suchařípa chystají další rekord. Foto: Golf Circus – Jiří Román

v jisté ušetření času. Pomáhat by
mohli také forecaddies, protože na
hledání míčů čas nebude.
„Chceme před rekordem trochu
potrénovat. Dáme si dvakrát za sebou Mstětice nebo v kuse Beroun,
Albatross a Zbraslav, abychom věděli, do čeho jdeme. Očekávám celkem
osmdesát kilometrů pěšky. To jsem
samozřejmě nikdy najednou neušel,“ dodává Pavel Nečas za dvojici
popularizátorů golfu.
Další informace o Golf Circus na str. 3

Golf circus 24/7
23. 7. 12.00
23. 7. 15.30
23. 7. 19.00
23. 7. 22.30
24. 7. 02.00
24. 7. 05.30
24. 7. 09.00

Beroun
Albatross
Zbraslav
Černý Most
Mstětice
Benátky nad Jizerou
Mladá Boleslav

Zájemci se zapojili, akcí přibývá
Platforma Bav se golfem má za sebou zdárný rozjezd. Vzbudila ohlas
jak mezi provozovateli areálů, tak
mezi adepty hry.
Do platformy je aktuálně zapojeno už 72 subjektů a řadě z nich
začaly chodit první rezervace k přihlášení na akce i samotné balíčky.
Resorty se rychle učí nabízet různé
možnosti, jak si golf vyzkoušet.
Brzy se navíc uskuteční semináře na třech místech republiky.
Ty představí manažerům všechny
možnosti, jak webové stránky nejlépe využívat.
Velký úspěch například na
úvod zaznamenali v Pyšelích, kde
připravili společné tréninkové lekce pro obyvatele z nejbližšího oko-

lí hřiště. Prvního tréninku Golf pro
Pyšeláky se zúčastnilo 70 adeptů
hry a ti se hned hlásili na další.
Nejen z Lorety ovšem přicházejí pozitivní reakce – o golf je zájem. Právě všechny eventy spojené
v platformě Bav se golfem budou
veřejnosti pomáhat zorientovat se,
kam vyrazit. Máte kamarády, kteří
by rádi začali? Nezapomeňte je
upozornit na nejbližší akce, které
na Bav se golfem aktuálně naleznete.
DnY oTeVŘenÝcH DVeŘÍ: 25. 4.
Loreta Pyšely, 28. 4. Park Golf Hradec Králové a Osyčina, 29. 4. Valašský
golfový klub, 1. 5. Barbora Teplice,
5. 5. Hluboká nad Vltavou.
(hap)
inzerce

Služební cesty, incentivní a kongresová turistika,
firemní eventy. Jsme vždy a všude s Vámi.
www.carlsonwagonlit.com

Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
Tel: 225 376 770
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Učitelé a žáci spolu hrají už posedmé
Nic takového jako Czech Pro-Am Teaching Tour se
jinde ve světě nekoná. Jedinečná společná turnajová série učících profesionálů a amatérských hráčů
přitom letos otevírá už sedmý ročník.
Čeněk Lorenc
Ve svých sedmi kolech a šesti turnajích se tour podívá na čtyři hřiště
v Praze a jejím bezprostředním okolí.
Soutěž hrají profesionálové na rány
a amatéři na stablefordové body
jednak samostatně, ale rovněž ve
společné kategorii dvojic. Vrcholem
je dvoudenní mistrovství republiky.
Zakladatelé a organizátoři Czech
Pro-Am Teaching Tour, profesionálové Jiří Moučka a Jan Juhaniak před
sedmi lety netušili, kam jejich snaha
uspořádat společné klání trenérů
a jejich žáků povede. Nyní mají za sebou šest ročníků s téměř padesátkou
turnajů. Žádné cíle si však nedávají.
„Jsme rádi, že vždy v prosinci
máme dány termíny a hřiště na dal-

rý je zároveň patronem série, a také
ivan Lendl. Někdejší tenista se kamarádí s Janem Juhaniakem a v minulosti tour často hrál.
Tour má charitativní podtext,
díky dražbám a příspěvkům pomáhá vybírat peníze na onkologickou
léčbu malé Viktorky Mužíkové. V letošních plánech je uspořádat jeden
menší turnaj Pro-Am pro děti, a to
v létě na devítijamkovém hřišti v Motole.
Vítězství v sérii bude obhajovat
profesionál Petr Nič. Na šampiona
letos opět čeká kromě mnoha věcných cen cena hlavní – obraz od akademického malíře Rumena Sazdova.
Pokud si chcete zahrát, přihlaste se
na www.czechproam.cz.

ší rok. Tím se každá tour pochlubit
nemůže,“ říká Moučka. „Jezdí k nám
i hráči z Rakouska a dalších zemí, kde
nic takového nemají,“ dodal Juhaniak.
Série je příležitostí pro každého.
Pro etablované profesionály, kteří
si po hodinách učení svých klientů
zahrají turnaje mezi sebou. Pro učně
Czech PGA, kteří na turnajích uhrávají skóre, tzv. playing ability, nutnou
pro certifikát trenéra. Pro amatéry,
kteří se vedle svých trenérů lecčemu
přiučí.
Z amatérů může hrát kdokoli,
kdo se přihlásí, ale počítá se mu maximálně handicap 20. Tady je znát
snaha o protežování výkonnostního
golfu. Mezi známá jména účastníků tour patří bývalý fotbalista Libor
Sionko, farář Zbigniew Czendlik, kte-

czech Pro-Am Teaching Tour 2018
• 23. dubna Mstětice
• 21. a 22. května mistrovství Beroun
• 18. června Černý Most
• 23. července Zbraslav
• 10. září Beroun
• 1. října Černý Most
Obhájce titulu mezi učícími profesionály Petr Nič. Foto: Zdeněk Sluka

Z Masters na Masters aneb šampion se vrací ku Praze

Danny Willett potvrdil svůj start na českém Masters. Foto: european Tour

Jméno předloňského vítěze amerického Masters vytáhli pořadatelé českého Masters pro letošní pátý ročník
european Tour na Albatrossu.
Danny Willett prožívá po svém
triumfu v Augustě 2016 výkonnostní
útlum, a tak bylo snazší získat anglického hráče pro turnaj D+D Real Czech
Masters, který má tu nejmenší dotaci
z evropské série. Na turnaj s prize money 1 milion eur se od 23. do 26. srpna
vrátí rovněž Lee Westwood a John Daly.
V jednání je první česká turnajová
účast ernieho else, který tu už byl na
exhibici. Čtyřnásobný vítěz majorů

a bývalá světová jednička se má rozhodnout po červnovém US Open. Další jména by na poslední chvíli mohla
nabídnout končící bodová kvalifikace
evropy pro Ryder Cup 2018.
Turnaj také vyhlíží výsledky Martina Kaymera, a pokud Němec letos neuspěje na americké PGA Tour a nepostoupí do play off, měl by se do Prahy
rovněž vrátit. Kaymer tu byl už loni, ale
neprošel cutem, stejně jako Daly. Naopak, Westwood skončil po víkendu
devátý. O návrat půjde také u Willetta,
pětinásobného vítěze european Tour
– v roce 2014 tu byl třináctý.

Hráče na Albatrossu čekají větší
bunker na jedničce, zvýšená hrana
písku na třináctce a hlavně redesign
18. jamky, kde sice bunker u greenu
zmizel, ale jamkoviště se posunulo až
k vodě.
Partnerství s turnajem utužila
Česká golfová federace, která bude
na Albatrossu propagovat svou platformu Bav se golfem i projekt Se
školou na golf. V pozvánku na turnaj
může doufat i několik českých amatérů. Celkem by mělo hrát turnaj zhruba šestnáct domácích v čele s profesionálem Filipem Mrůzkem.
(čl)
PR článek

Golf Park Slapy: Místo pro vaši hru
Hřiště Golf Park Slapy sv. Jan leží
pouhých 18 kilometrů od okraje
hlavního města Prahy u obce Slapy.
Areál, který disponuje 18 jamkami, se
nachází přímo v srdci tradiční výletní prvorepublikové oblasti u známé
Slapské přehrady.
V okolí je možnost koupání (Slapská přehrada), výletů pěšky i na kole,
vyjížďky na koních a podobně. Golf
Park Slapy sv. Jan je přátelské hřiště
se širokými fairwayemi, mírně kopcovité, s modelovanými kvalitními
greeny (o průměrech kolem 500 m2
a s rychlostí až 11 stop). Je to hřiště
moderní konstrukce. Krajina, do které je hřiště přirozeně zakomponováno, poskytuje množství nádherných
výhledů na okolní kopce, nedalekou
přírodní rezervaci Hrdlička nebo na
hladinu Slapské přehrady.
Hřiště nabízí kvalitní golfový zážitek jak pro začátečníky, tak i pro hráče
s nižšími handicapy. První devítka má
unikátní rozvržení 3+3+3, tedy se na
ní hraje po třech tříparech, čtyřparech
i pětiparech. Druhá devítka nabízí kla-

sické rozložení 2+5+2, tedy dva třípary, pět čtyřparů a dva pětipary. Na
hřišti vás čekají samozřejmě bunkery,
ale i zelené remízy a tři vody. Greeny,
jejich okolí, fairwaye i odpaliště jsou
zavlažovány. Hřiště se opakovaně
umisťuje v anketě o nejoblíbenější
golfový areál roku v TOP 10!
První devítka je pojmenována

podle vrcholu, na kterém je umístěn
green jamky č. 1, který je nejvyšším
bodem v okolní krajině – Rabyňská
hora. Druhá devítka se jmenuje Tři
kříže podle nedalekého místa, kde
stojí tři pískovcové kříže, označující
geografický střed Království českého.
Součástí resortu je také multifunkční budova Pavilon Slunce se

zázemím nejen pro golfisty. Najdete
v ní restauraci s kvalitní gastronomií
s denním menu a výtečnými domácími dezerty, shop, šatny a dále dvě
multimediální zasedací místnosti
umožňující pracovní setkání. Využít můžete také wellness se saunou
a vířivkou a infocentrum s množstvím rad a tipů na výlety po okolí

(včetně vlastního sestaveného a vydaného průvodce).
V Pavilonu Slunce také najdete
Galerii sv. Jan s pravidelným výstavním programem, který představuje
současné české malíře, sochaře a další umělce – a to nejen v prostorách
budovy, ale také volně zakomponované do samotného hřiště.

ilustrační foto: Golf Park Slapy
inzerce

Líšnice
slaví
90 let

Členství
dospělí 15 000 Kč
● senioři 15 000 Kč
● manželé 25 000 Kč
● rodina 30 000 Kč
● mládež do 13 let 3 000 Kč
● mládež 14–18 let 7 000 Kč
(částky zahrnují roční poplatek
za neomezené hraní, více
o výhodách na www.gkl.cz)
●

Věrnostní karty

Roční karty
dospělí 10 000 Kč
● senioři 7 000 Kč
● manželé 18 000 Kč
● rodina (2+2 do 18 let) 23 000 Kč
● mládež do 13 let 3 500 Kč
● mládež 14–18 let 5 000 Kč
● roční členská karta ČGF 1 300 Kč
vč. 1 000 míčů na driving
●

Jednorázové výhody

Fee

Líšnický diplomatický pas – ● první hra za 50 %
● 490/790 Kč
● rodinný flight 4 hráčů –
každá pátá hra zdarma
(9/18 jamek)
● Firemní golfový pas
1 500 Kč na 9 jamek
pro dospělé ve
přenosná karta na 30 her ● oslavte narozeniny
všední den
s přáteli – narozeninový ● slevy 20 %
za 12 000 Kč
a 50 % pro
flight 1 000 Kč
● 4 hráči (plný flight)
smluvní kluby
● slevy pro mládež
za cenu 3
●

Golfový klub Líšnice letos slaví 90 let. Přijďte se podívat na hřiště, kde se utvářely české golfové dějiny.
Inzerat_267x50_final.indd 1

29.03.18 16:21
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Golf circus opět vyjíždí
Neúnavně se už do třetí
sezony vlastní propagace golfu pouštějí herci
pod hlavičkou Golf Circus. Pavel Nečas a David
Suchařípa mají opět
spoustu plánů. Pokračují
ve vlastní sérii turnajů
pro nováčky a vylepšují
podobu finále.
Čeněk Lorenc
Čtyřdílná série Golf Circus Caddy má
za cíl přivést ke golfu nové hráče.
Loni debutovala s tím, že již aktivní
golfista si musel na turnaj coby caddieho vzít úplného nováčka, který se
takto seznamoval s hrou. Kedíci bu-

Turnaje Gc caddy
19. května
3. června
16. června
22. září
6. října

Lázně Kynžvart
Olomouc
Český Krumlov
Panorama Kácov
Kunětická Hora*

*Finále GC Drive

dou opět proškoleni před hrou a po
ní si ji mohou sami zkusit s trenérem.
„Pro letošek jsme pravidlo poněkud změkčili a účast nováčka pouze
doporučujeme. Pro někoho to bylo
složité a hráči se kvůli tomu nehlásili.
Také jsme turnaje přesunuli na víkendy, aby si hráči nemuseli vybírat volno v práci,“ vysvětluje Pavel Nečas.
Na turnajích se vystřídají jako
hráči i známé osobnosti ze světa kultury a sportu. Velké finále opět zajistí
soutěž v Longest drive, do níž postoupí osm nejlepších mužů a čtyři
ženy z vložené soutěže každého turnaje. Tentokrát se ale nebude pálit

v indooru na plátno, ale v reálu, 6. října na driving range u Kunětické hory.
„Hendigolfista Tomáš Prouza mi
poslal fotku z Google map s vyznačeným rádiem 320 metrů. Manažer hřiště Pavel Krejčík s nápadem nadšeně
souhlasil. Navíc nám půjčí atraktivní
zařízení TrackMan,“ dodává Pavel
Nečas.
Na plánovaný červencový rekord
Golf Circus 24/7, o němž píšeme podrobně na úvodní straně, bude opět
dohlížet agentura Dobrý den. Ta před
dvěma lety zaregistrovala úspěšný
pokus obejít 105 hřišť za 80 dní do
České knihy rekordů.
„Máme svá herecká zaměstnání a další povinnosti. Golf nás baví,
krásně si u něj odpočineme, a hlavně
chceme ukázat, že je to hra pro každého a že si zaslouží větší pozornost.
Samotné rekordy nejsou prvotním
cílem,“ uvedl Pavel Nečas s tím, že
akce budou nadále také přinášet peníze pro Nadaci Jakuba Voráčka.

Dámské turnaje na Loretě

ProFeSionÁLoVÉ

Venku

Venku

Univerzity

Symetra Tour – ioA championship,
Morongo GC, Kalifornie:
T58. Vlčková +9 (74-74-77).

charleston invitational, Rivertowne CC, J. Karolína: 1. F. Luňáčková
(Coastal Carolina) -3 (70-72-71),
3. M. Luňáčková (Coastal Carolina)
-2 (71-71-72), T12. Krásová (Florida
international) +2 (71-73-74).
Women‘s Panther invitational,
Duran GC, Florida: T2. Fabiánková
(Keiser Un.) -1 (70-71-74).
Brickyard collegiate, Brickyard cc,
Georgia: T2. Vlašínová (Old Dominion) -1 (74-72-69), T22. Melecká (est.
Tennessee) +10 (75-76-75).

LeT Access Series – Terre Blanche
Ladies open, Terre Blanche, Francie:
5. Melichová (AM) -2 (71-71),
T10. Spilková +2 (75-71), T45. Váňová
+6 (75-75).
ProGolf Tour – open royal Golf
Anfa Mohammedia, Mohammedia
RGC, Maroko: 11. Mrůzek -1 (74-71-67),
T23. Cafourek +2 (70-69-76),
T28. Matuš +4 (74-70-73), T43. Pospíšil +7 (74-70-76).

MVc Spring invitational, indian
Foothills Gc, Missouri: 4. Jedlička -2
(73-69).
Bubba Barnett intercollegiate,
RidgePointe CC, Arizona: 9. Bareš
(Arkansas State) -2 (73-68-73),
T18. Jeřicha (Arkansas State) +3
(71-68-80).

Aggie invitational, Traditions GC,
Texas: T58. Novák +19 (83-78-74).

Úspěšné sestry Luňáčkovy: vítězná
Františka (vpravo) a třetí Marie na
Charleston invitational. Foto: Facebook

PR článek

opravdovou výzvu
nabízí Písek

Dámské turnaje v Pyšelích zdomácněly. Foto: Loreta Pyšely

Již první turnaj, který se uskutečnil za krásného počasí druhého
dubnového úterý, ukázal, že akce neztratila nic ze své loňské atraktivity.
Přihlášeno bylo 70 golfistek! Vitalbody Ladies Morning se nyní na měsíc
odmlčí a pokračovat bude 5. června.
V rámci celosvětového Women´s Day
on Golf udělala Loreta gesto a hrát

se bude za dobrovolné fee na podporu České golfové asociace hendikepovaných. Turnaj bude mít zvýšenou kapacitu 112 hráček se startem
z jamek 1 a 10. Tak neváhejte, obvolejte své kamarádky a rychle se přihlaste na historicky největší dámský
den na Loretě.
Hezkou hru, dámy!
(jn)

Litvínovské rány z 12. patra
Druhý ze tří kvalifikačních turnajů na
světový šampionát World Urban Golf
Cup 2018 se odehrál v Litvínově. Turnaje se zúčastnilo celkem třicet hráčů
z celého Česka.
Legendární severočeské město ze sebe vydalo to nejlepší, v Litvínově na golfisty čekalo opravdu
těžké hřiště a báječné počasí. Turnaj
otevírala v poledne panoramatická
jamka, která se hrála ze střechy litvínovského Koldomu (kolektivní dům),
jehož dvanáct pater výšky zajistilo
dostatečnou obtížnost hry. Z vítězství
se tentokrát radoval Roman Hodek
z Mostu, následoval ho Jan Václavek

AMATÉŘi

Mustang intercollegiate, Palm Valley
GC, Arizona: T11. Abrahamová e (73-71).

Pět sezon má za sebou
a do šesté vstupuje oblíbená dámská turnajová
série Ladies Morning.
Loňský rok byl přitom
pro dámské turnaje
v Pyšelích přelomový.
V zimě 2017 se klub spojil s partnerem série, salonem Vitalbody. Tím se
do hry dostala golfová matadorka
a organizátorka Radka Važanská a její
hráčská parta a na turnaje se rázem
stála fronta. Úkolem pro rok 2018 tak
bylo navázání na velký organizátorský úspěch z minulé sezony.
Během zimy vznikl ze spolupráce
klubu, Radky Važanské a Vitalbody
nový koncept turnajů. Po pěti letech,
kdy se dámy účastnily jednotlivých
turnajů, vznikla v letošním roce Vitalbody Ladies Morning Tour.
Ta čítá pět turnajů a zakončena
bude v září slavnostním večerem s vyhlášením celkových výsledků v Park
Holiday Benice. Dámy tak budou mít
více možností k soutěžení, ale především ke stmelení společnosti. Přichystány jsou samozřejmě i krásné ceny.
O ty nejhodnotnější se bude ale vždy
losovat, aby byl dodržen sportovní
nádech tour.

Výsledky

z Dobrušky a třetí místo bral Pavel
Šváb z Litvínova.
„Hra odlehčeným míčkem Almostgolf z dvanáctého patra není
jednoduchá. Stačí poryv větru a dobře mířená rána se mění ve fiasko,“
řekl Filip Šrámek, hlavní organizátor
turnaje.
Celkem čekalo na hráče 13 jamek
o délce od 10 do 100 metrů a z nich
čtyři dovednostní, všechny situované na různých místech. Jamkou jsou
v urban golfu míněny různé označené
objekty a stavební prvky. Označená
jsou také jednotlivá odpaliště.
„Letos jsme zvolili jiný formát hři-

ště. Nešlo o jeden kompaktní okruh,
ale pohybovali jsme se po celém Litvínově,“ vysvětlil Šrámek. „Prostory
měly osobitou atmosféru. Cítíte se
jako pankáč golfu, má to drajv, je to
divoké.“
Třetí a závěrečná kvalifikace se
bude hrát 24. května v Praze. Hráčům
se započítávají dva nejlepší výsledky
ze tří kvalifikací. Český reprezentační
tým, pravidelný účastník mezinárodních klání a naposledy dvakrát bronzový při mistrovství evropy (loni se
hrálo v Praze), bude na WUGC čítat
dvanáct hráčů. Světový šampionát se
bude konat 22. září v Paříži.
(jiš)

Začala nová sezona a mnozí si dali
své osobní výzvy, cíle, závazky… Pro
golfistu je opravdovou výzvou hřiště, které se nachází nedaleko Písku
u obce Kestřany. Hřiště, kde není ani
jedna jamka stejná.
Naleznete tu krátké i dlouhé třípary, ostrovní jamku, skórovací čtyřpar
na birdie a pět pětiparových jamek.
Do hřiště jsou zakomponovány
vysoké staré duby i s citem zasazené
mladé stromky. i když tady najdete
rákosí a trnkové keře, je hřiště velice
přehledné. Místní rybníčky a rybníky
jsou plné ryb, žab a kachen a hnízdí
tu i divoké husy. Při troše štěstí potkáte bažanta či zajíce. Hřiště v Kestřanech představuje dokonalé souznění
přírody s profesionálním přístupem
k úpravě ploch.
Golfisté, kteří přijmou výzvu tohoto hřiště v sérii sedmi turnajů pod
názvem „Kestřanská výzva“, budou
hrát v každé kategorii o roční členství
pro rok 2019 v ceně 15 000 korun.
V letošní sezoně se odehraje

10. ročník Kestřanské výzvy. Turnaj je
rozdělen do tří handicapových kategorií. Do celkového pořadí se započítávají tři nejlepší výsledky. Pro hráče,
který odehraje alespoň pět turnajů
a zvítězí, mají Kestřany připravenu
speciální cenu – olejomalbu s tematikou golfového resortu.
Kestřany myslí i na doprovod
a negolfisty. Součástí areálu je FootGolf, minizoo a od loňského roku
i ubytování. Pohodový víkend tak
tady může strávit celá rodina nebo
partička golfových nadšenců.
Úžasným místem je i terasa restaurace, kde při sklence vína můžete
pozorovat západ slunce nad Šumavou a znovu a znovu rozebírat své povedené i méně vydařené údery dne.
Přijeďte objevit hřiště Písek – Kestřany. Již 10. ročník Kestřanské výzvy je
tu pro vás.
Termíny nedělních turnajů: 22. dubna, 13. května, 3. června, 22. července, 12. srpna, 9. září. Velké finále
se hraje v sobotu 20. října.

Kestřany nabízejí všestranné vyžití. Foto: Pavla Lankusová
inzerce
PArTneŘi

4

KLU

1 roYAL Gc MAriÁnSkÉ LÁZně
2 GoLF reSorT kArLoVY VArY
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3 GoLF & SPA reSorT ciHeLnY

ZLonÍn

Akční nabídka hřišť

Nová vodní plocha na hřišti.

4 GoLF SokoLoV

Členství v klubu pro začátečníky.

5 FrAnTiškoVY LÁZně - HAZLoV

Zlonínská golfová tour.

6 GoLF cLUB kYnžVArT
Kynžvart

Do konce dubna sleva 50 % na fee.

Golf-pass je unikátní golfovou službou,
umožňující koupi zvýhodněných čtyř resp. pěti
greenfee na těchto partnerských hřištích.
Platnost Golf-passu je 1 rok od data zakoupení.
www.golf-pass.cz

Příměstské prázdninové tábory na
www.golfzlonin.cz.

14

ČerToVo BŘeMeno

Dětská akademie každý pátek.

18

PoDěBrADY

22

LÍšnice

Budování nové vodní plochy pro
zavlažování.

Roční hrací karty na 2018: dospělý
10 000 Kč, dvojice 18 000 Kč, rodina
(2 dospělí + 2 děti do 18 let) 23 000 Kč,
senior 7000 Kč, mládež od 3500 Kč.

1. 5. a 8. 5. akce Happy Day – v tyto
dny zvýhodněné green fee.

Každá pátá hra zdarma pro držitele
Líšnických diplomatických pasů.

19. 5. první kolo Poděbrady Open Tour
2018 (fee 690 Kč + startovné 300 Kč).

Od 2. 5. tradiční seniorské devítky, od
3. 5. HCP čtvrtky na 9 jamek.

Zapojení klubu do akce Bav se golfem.

Fee 18 jamek v týdnu 590 Kč, víkend
690 Kč, junioři a senioři sleva.
19

YArD reSorT

23

ČeSkÁ LÍPA

30. 4. Čarodějnický turnaj.

Významná výsadba stromů na hřišti.
7

ALFrÉDoV

Alfíkova školička pro děti, které nemají
žádné nebo jen malé zkušenosti s golfem, pravidelné lekce pondělí v kategoriích 5–8 let a 9–15 let, termíny 23. 4.,
30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6.
a 18. 6, dětí ve skupině nejméně tři
a nejvíce šest, závěrečný turnaj pro děti
o ceny a občerstvení, kurs 10 lekcí / lekce
55 min / celková cena 1650 Kč pro děti
členů, 3300 Kč pro děti nečlenů.

10

22. 4. Crystal Golf Tour: 6 zemí,
100 hřišť, 300 turnajů, vše za 850 Kč.

YPSiLon LiBerec

Rozšíření fairwayí a semiroughů, nové
asfaltové cesty, revitalizace vodní
překážky na jamce č. 4.
Akce 2 fee za1 po–čt, pří úhradě dvou
fee v pá–ne buggy zdarma do hry
nebo oběd pro každého z dvojice
v hodnotě 200 Kč (platí do 30. 4.).
21. 4. Fojtecký drak, 23. 4. Crystal Golf
Tour.

10
19
11
15

20% sleva na fee ve všední den od
10.00 do 15.00 hodin, večerní hra sleva
30 %.

5

36 43
6 11

22

22. 4. Alf Tour i. – klubový.

8

Rozšíření a prohloubení jezírka na
jamce č. 9 Svatá Anna.
Nabídka ročního klubového členství
typ 2=1, v ceně 9200 Kč / osoba, registrace u ČGF a neomezený počet her na
hřišti Resortu Darovanský dvůr; členství
Pohoda za 1690 Kč (registrace u ČGF
+ 1x fee 18 jamek).

11

Benefit pro stávající členy, kteří přivedou nového zájemce a řádné členství
(BeST, STANDARD): mají odpuštěn
roční členský poplatek na následující
sezonu. V případě doporučení členství
FAMiLy je odpuštěn poplatek na dva
roky po sobě.
22. 4. první major sezony Hořehledský
drive (patří do Kokšínské tour).

koTLinA TereZÍn

Členství 2018 pro seniory 60+ od
390 Kč měsíčně.
Turnaje Král Kotliny od 15. dubna
v novém formátu.

Speciální výhody
Tipy na turnaj
Propagační akce

Hrací členství pro rok 2018 za 9000 Kč.
Pravidelná GCP Tour 1x za 14 dní
(nejblíže 22. 4.).

17

12

MLADÁ BoLeSLAV

Senioři nad 63 let a junioři 14 let trvalá
sleva na fee ve výši 40 % denně ve
všech časových pásmech, roční registrační členství 3000 Kč, roční řádné
členství 18 000 Kč ročně, letos členové
sleva 10 % v restauraci.
Akce Kup 5 kusů fee za 4990 Kč
s neomezenou platností a získej navíc
účast v turnaji JAeRMANN & STÜBi
GOLF CUP a v soutěži o hodinky za
108 900 Kč (akce omezena pro prvních
sto kupujících).

Střední Čechy
Láká vás bývalé militaristické prostředí ukryté hluboko v lesích? Jen nedaleko od
Prahy je možné navštívit nejstřeženější místo bývalého Československa a probádat
jej na horském kole. U vjezdu do této oblasti vás přivítá masivní betonová brána
navozující hmatatelnou atmosféru naplněnou historií, která připomíná kdysi
výhradní území lidského budování. To dnes však už zastupuje příroda, která
postupně přebírá nad prostorem vládu.
Příroda samozřejmě samotnou raketovou
základnu obklopuje, proto můžete spatřit
také pohádkové palouky či vrcholy
Kuchyňka a Studený vrch, největší stoupák
v okolí umocňující zážitek z bikování.
Podrobnosti o trase a další tipy
najdete na www.ceskojede.cz

MoToL

Úprava odpaliště na jamkách 2 a 5,
nově vybudovaná terasa.

Jarní slevy až 50 % na oblečení a obuv
Under Armour, Adidas, Callaway
a Footjoy.

Přesázeno dvě stě stromů, vybudována dvě nová jezera.

novinky na hřišti

9
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HoŘeHLeDY

7

31

Zapojení klubu do projektu Bav se
golfem.

22. 4. Dětská golfová tour Západ A.

9

8

Každou středu GOLFPLAN DeVíTKOVá
TOUR 2018 na 9 jamek, 21. 4. Překvapivě jiná 9, 28. 4. Seven cup golf tour,
30. 4. Dámský slet (turnaj jen pro ženy,
stylové oblečení, účes, líčení nebo
čarodějnické rekvizity vítány), 8. 5.
Regionální Tour Mládeže, 12. 5. Remon
Zelenáč Cup především pro HCP 37–54,
doprovod a další zájemce – součástí je
výklad pravidel i pomoc trenéra, 19. 5.
turnaj 9 jamek jednou holí.

DAroVAnSkÝ DVůr
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27 26

STArÁ BoLeSLAV

ZBrASLAV

Roční členství PLAy 4990 Kč, STAy
1990 Kč, BASiC 990 Kč.
Prague City Golf Open 2018: 7 nedělních turnajů s celoročním žebříčkem,
první 22. 4., finále 21. 10.

ČernÝ MoST

Roční běžné členství: pro golfisty, kteří
často hrají na Black Bridge, ale nechtějí
se příliš vázat k jednomu hřišti. Platí
pouze po dobu jedné sezony a lze jej
jednoduše prodloužit o dalších 12 měsíců. Za 3000 Kč získáte nejméně tři
plná fee (2× mistrovství klubu na rány,
1× jamkovka) a k tomu sleva 15 % na
další zakoupená green fee, slevu lze
navíc kombinovat i s dalšími akčními
nabídkami (Kredit Play, Happy Hours).
22. 4. Cool Tour (střídavě sobotní
a nedělní turnaje), turnaje Ladies
Days, Prague Senior Golf Tour a Mini
Myš – devítková tour pro děti, každé
úterý handicapový den.

21

HoSTiVAŘ

Golfový kurs zdarma pro všechny
nováčky, kteří se stanou členy. Kurs
obsahuje 10 lekcí s trenérem, kurs
pravidel, zapůjčení vybavení, tréninkovou kartu, zkoušku golfové způsobilosti, instruktážní DVD. Více na
www.golfhostivar.cz/budugolfista.
24. 4. Masters 50+, 25. 4. FiNeP HCP
středa, 26. 4. Schwarzkopf Professional
dámská tour, 27. 4. Čarodějnický noční
turnaj.

24

MSTěTice

Zvýhodněné jarní fee všední den
750 Kč, víkendy a svátky 950 Kč, každé
pondělí 500 Kč.
21. 4. Klubový den: celodenní program,
od 10.00 Demo Day ve spolupráci
s Golf Arts, lekce pod vedením trenérů
pro hráče všech úrovní, obědový raut
a od 15.00 turnaj na 9 jamek pouze se
sedmičkou železem a putterem, cena
pro členy 300 Kč, pro nečleny 400 Kč.
9. 7.–26. 8. od 8 do 17 hodin příměstské turnusové tábory Golf Academy
s výukou angličtiny ve formě konverzace a výtvarné výchovy, s míčovými
a sportovními hrami, pětidenní kurs
4500 Kč, 1 den 1000 Kč (cena zahrnuje
míče, vybavení, trenéry, využití hřiště,
pomůcky, 2x svačinu, oběd a celodenní pitný režim).

5

UBy

PR článek

ť: kde čekají výhody
28
25

kÁcoV

PÍSek

Celý flight za 1900 Kč (platí po–pá do
13.00).

Panorama Golf Tour – termíny klubových otevřených turnajů o roční fee:
8. 4., 22. 4., 13. 5., 27. 5., 17. 6., 1. 7., 22. 7.,
12. 8., 26. 8., 9. 9., 30. 9. a finále 7. 10.
Dětské tréninky od 18. 4. do 20. 6.,
cena 1990 Kč (1x týdně) a 3990 Kč
(2x týdně) zahrnuje trenérské služby,
zapůjčení vybavení, vstup a míče
na driving range a hřiště. Tématické
tréninky s Markem Novým, věnované
jednotlivým aspektům hry, každou sobotu od 11.00 (cena za 55 min 300 Kč).
Příměstské dětské kempy 9. – 14. 7.,
31. – 3. 8., 20. – 24. 8. (cena 3500 Kč).

22. 4. start 10. ročníku Kestřanské
výzvy o hodnotné ceny včetně plného
členství na rok 2019.
30. 4. Pálení čarodějnic, turnaj od
12.00, po vyhlášení výsledků zapálení
čarodějnice.

Nové podložky na driving range,
odvodnění jamek, nově osetý putting
green.
Balíček osmi tréninků zakončený HCP
zkouškou za 3250 Kč, balíček Golf pro
dva s ubytováním na dvě noci za
3190 Kč.

28. 4. Den otevřených dveří.

33

HUkVALDY

evidenční členství 1800 Kč.
Každý druhý pátek turnaj Senioři na
Hukvaldech pro hráče do ročníku
1968, poslední neděle v měsíci turnaje
pro děti.
29

HLUBokÁ nAD VLTAVoU

Nové podložky a míče na driving
range.

34

Slevy fee 18 jamek: děti do 12 let 50 %,
mládež do 18 let 30 %, studenti (iSiC)
20 %, senioři od 60 let a OZP 30 %.

34

oSYČinA

1. 5. Prvomájový sváteční turnaj,
17. 5. Východočeská seniorská tour,
26. 5. Klub tří klubů.

Nabijte si kredit a čerpejte golfové
služby za zvýhodněné ceny. Čím větší
kredit složíte, tím větší zvýhodnění
získáte. Kredit může čerpat i více osob
najednou a je vhodný pro korporátní
klienty i jednotlivce.

33
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29. 4. 2018 Zahajovací turnaj Junior
Golf Cup, 13. 5. Májový public.

oSTrAVice

Skotské kilty
na českých greenech
Do čtvrté sezony vstupuje Whisky
& Kilt Golf Club s velkými očekáváním,
novým partnerstvím s nejstarším českým hřištěm a rozšířením kalendáře
na třináct turnajů.
Loňské čestné členství Colina
Montgomerieho bylo během zimní
přestávky vyšperkováno strategickým
partnerstvím s Royal Golf Clubem Mariánské Lázně a rozšířením kalendáře
na třináct turnajů ve skotském stylu,
od Olomouce po Mariánské Lázně.
Právě turnaj v mariánskolázeňském
Royal Golf Clubu by se měl 30. června
stát nejen sportovním, ale také společenským vrcholem sezony. To vše díky
hřišti s jedinečnou atmosférou i skotskému večeru v klubovém restaurantu
Morris s ochutnávkami vybraných skotských drinků a s dudáckou kapelou.
Se skotskými kilty, kterých má klub
k dispozici pro zapůjčení ke hře téměř
třicet, se můžete nově potkat také na
dalších dvou partnerských hřištích
v Českém Krumlově a v Lázních Bohdaneč, dále v Olomouci, Poděbradech,

na Cihelnách, Grosshofu a Klášteru
Teplá, i tradičně na Hluboké a kácovské
Panoramě.
Pokud se v sobotu 18. srpna vypravíte na Skotské hry na zámek Sychrov, potkáte se s Whisky & Kilt Golf
Clubem také. Už počtvrté trenéři klubu představí golf několika tisícům návštěvníků her. Golfová škola, exhibiční
„match“ golfisty a lukostřelce i předcházející turnaj 17. srpna na ypsilonce
budou opět věnovány Centru Paraple. Jemu klub za čtyři roky předal díky
účastníkům svých turnajů výtěžek téměř 46 000 korun.
Klub se v březnu podílel na akci
„Zažijte Velkou Británii“, kterou na
pražském Malostranském náměstí
připravilo britské velvyslanectví v Praze a Britská obchodní komora.
V rámci prezentace golfu bylo
možné si vylepšit puttování, pokud
ovšem na zájemce vyšla řada, jelikož
golf za asistence členů klubu zkoušely
po celý den stovky malých dětí.
www.whiskyandkilt.cz

Profesionální trenér J. M. Navarro: lekce za zaváděcí cenu 900 Kč / 50 min.
Pondělní akce 2 fee za cenu 1.
29. 4. zahajovací turnaj Ostravice Open
Series – Turnaj dvojic.

22. 4. Fitting day all4golf, 5. 5. Den
otevřených dveří.
35
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LoreTA PYšeLY

Ke každému členství bonus (5. výročí
otevření hřiště), členství Swing za
1500 Kč včetně 27 jamek.
Soutěž o celoroční hru na Loretě
a další hodnotné ceny na
www.soutez.loretagolf.cz.

Startovací roční fee za 7000 Kč, rezervace ročního pronájmu buggy, možnost přihlásit děti do jarních kursů.

ČeSkÝ krUMLoV

Upravené vodní překážky na jamkách
8, 12 a 18.
Do 30. 4. zvýhodněné ceny vedlejší
sezony – po–čt fee 18 jamek 400 Kč,
pá–ne+svátek 600 Kč pro všechny
hráče ze všech klubů (bez dodatečných slev).
28. – 30. 4. Spring golf classic: třídenní
turnaj s možností odehrát i jedno soutěžní kolo, 7. 5. Krumlovský eklektik – ii.

31

HrADec krÁLoVÉ

Nově zrekonstruované jamky číslo
1 a 2, nové čističe na hole a na boty,
nová klubovna s menu pro spěchající
golfisty a kávou Nespresso, nové míče
a plastové košíky na driving range.

27

SLAPY

Celoroční série Tour sv. Jana vždy
v neděli po poledni zakončená tříchodovým menu s pečlivě vybraným
vínem (v každém kole vína a olivové
oleje od VinoDoc, poukázky na odběr
zboží v obchodech Sanu Babu, italský
interiér atd.). Termíny a další informace
na www.golfslapy.cz.

Pro členy 10% sleva do restaurace,
další slevy na míče, fee v rámci Park
Golf túry a v rámci Východočeského
golfového pasu.
Pravidelné „měsíční“ turnaje na
9 jamek, 21 4. WeLeDA / SPA LAZULi,
24. 4. Park Golf Túra Greensgate Dýšina, 26. 4. RSTVC Turnaj, 28. 4. Dětská
Park Golf Túra + DOD, 12. 5. Decathlon
devítka.

er’s

KUPÓN

inzerce

15% sleva

na green fee
Gary
Player’s
Course

kASkÁDA Brno

• Členství PLAY 17 000 kč obsahuje
vstupní poplatek a členské i hrací
poplatky (tato částka je placena po
dobu tří let a od čtvrtého roku se
stáváte řádným členem klubu)
• Fee dvě dospělé osoby plus dítě
do 18 let zdarma v období
01. 05. – 30. 09. 2018
• Fee senioři (od 60 let - pondělí až
čtvrtek - 18 jamek za 400 Kč)

Prázdniny na golfu – letní příměstské
a pobytové kempy pro děti.
2. 6. Start Heart of Golf Trophy.
Kilty u skotského golfu musejí být. Foto Whisky & Kilt Golf Club – Zdeněk Sluka
PR článek

Panorama se vylepšuje už na začátku
Panorama Golf resort se může
pyšnit druhým místem v anketě
Hřiště roku i restaurace roku 2017.
Úspěch po pouhé první sezoně
provozu komentuje head greenkeeper ondřej Hotový.
„Vždy je krásné vidět, že píle a práce
celého týmu má své výsledky a návštěvníci jsou spokojení. Je nám ale
jasné, že tímto nic nekončí. Ocenění je
pro nás vyslovením důvěry návštěvníků, které nechceme zklamat. i nadále
je naším cílem pořád vylepšovat kvalitu ve všech směrech a nejen golfisty
stále pozitivně překvapovat. Letos se
opět budeme snažit posunout kvalitu
ještě o stupeň výš.“

věci, které se dají posunout o úroveň
výš. Takže jsme využili letošní zimu
k mnoha vylepšením na hřišti.“
na co nového se tedy hráči mohou
v této sezoně těšit?
„Je toho hodně, ale dobře provedených změn by si hráči na první pohled
neměli ani všimnout. Jde o technická
vylepšení, která přispějí ke zlepšení
kvality hřiště. Patří mezi ně rozšíření
automatizované závlahy v okolí greenů a odpališť, ale i některých fairwayí
a roughů. Pracovali jsme také na roz-

šíření a zlepšení povrchů cest, takže
nyní již odpovídají světovým standardům. Pro hráče bude příjemným
vylepšením například úprava roughu
mezi jamkami číslo 5 a 6 na devítce
Forest a výsadba nových keřů a stromů na jamce číslo 1 na River. Proseli
jsme také písek ve všech bunkerech.
Na hřištích vysoké úrovně je to po
dvou letech nutný zásah pro udržení
kvality písku a zbavení se jakýchkoliv
příměsí, které se tam mohly dostat.
Hráči se tedy mohou těšit na skvěle
připravené a opečované hřiště.“

Letos jste otevřeli hřiště s relativním zpožděním oproti ostatním.
Proč?
„Jak už jsem naznačil, kvalita je pro
nás prioritou. Hřiště je po zimě ve
skvělé kondici, ale dokud se klimatické podmínky nedostanou do stadia,
v němž je hřiště schopné regenerovat, nemá cenu ho zbytečně trápit. Jakýkoli, i ten nejmenší řízek a podobné
věci z tohoto období na hřišti zůstanou ještě dlouhou dobu. Předčasné
otevření je vždy na úkor kvality všech
herních ploch.“
Jak využívá greenkeeping období,
kdy je na hřišti naprostý klid?
„Myslím, že se dá mluvit pouze
o klidu pro golfisty, kromě vysloveně
zimního období má greenkeeping
pořád co dělat. Stále je co zlepšovat,
plný provoz resortu vždy poukáže na

Ondřej Hotový. Foto: Panorama Kácov
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Jaro 1969 s klubovnou. Foto: GK Líšnice
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Podzim 1969 na druhém odpališti. Foto: GK Líšnice

Líšnická klubovna dnes. Foto: GK Líšnice

Líšnice: Malé hřiště pro velké chvíle
Devadesát let slaví letos Golfový klub Líšnice, druhý nejstarší v republice. Devět jamek u Prahy dalo
golfu spoustu osobností a příběhů. Jak může malé
hřiště vychovat velké hráče a jak vás připraví na
mistrovské osmnáctky?
AnTonÍn eBr
Ne každý hráč má přístup, čas či chuť
k pravidelné hře na osmnácti jamkách. Proto jsou tu devítky, nabízející
úsporu časovou i cenovou. Líšnice
ukazuje, že navzdory menšímu prostoru není třeba dělat herní kompromisy a že i tady se dá hrát a připravit
na „velký“ golf. Začínali tu velcí hráči,
kteří se sem pořád vracejí. Zelenou
kartu zde uhrály Jessica Korda, Klára
Spilková a spousta dalších.
Velké hřiště většinou nabízí škálu
herních problémů k řešení – délku
jamek, podélně i příčně skloněné plochy, vodní překážky, stromy, hluboké
bunkery, rozsáhlé greeny… Ne tak
ovšem už každá devítka, kde může
chybět pestřejší terén, voda, stromy
nebo prostor pro jamky jako takové,
včetně greenů. U Líšnice to však neplatí. Stačí malé srovnání s velkým
hřištěm.
Starší než Líšnice jsou pouze
osmnáctijamkové Mariánské Lázně, založené v roce 1905 jako mistrovské hřiště. Pak už je tu Líšnice
z roku 1928. S Mariánkami ji spojují
mimořádná tradice, kvalitní golfisté
historie i současnosti a přátelská atmosféra. Liší se zaměřením: Líšnice
vznikla jako venkovský klub, zatímco
Mariánky vždy cílily na náročnou lázeňskou klientelu.
Líšnice se rozkládá jen na 15 hektarech (naproti tomu Mariánské

Lázně na 43). Líšnická devítka měří
2495 metrů a dohromady 4990 m ze
žlutých odpališť (par 70). Přesto tady
lze natrénovat všechny aspekty hry,
techniku, strategii a také psychickou
odolnost. O výsledku nerozhoduje
prostá délka ran, ale především přesnost a promyšlená strategie hry.
Jamky, které prověří taktické
schopnosti, na Líšnici převažují. Jsou
to především čísla 1, 3, 4, 6 a 7, které
nabízejí řadu herních variant. Například líšnická čtyřka, to je par 4,
měřící „pouhých“ 268 metrů. Dalo
by se tedy uvažovat již na odpališti
o útoku na green, jenže kdo chce
trefit rovnou jamkoviště, musí zahrát přesné draw. Ani konzervativní
strategie však není jistotou, neboť
zvedající se dogleg je obklopen různými pastmi, čekajícími pro změnu
na nepřesné příhry.
Schopnost přenést naučené z drivingu na hřiště prověří na Líšnici zejména jamka číslo 3 (a to hned dvakrát, při drajvu i příhře) a dále jamky
6 a 7. Například pravou stranu čtyřparové trojky lemuje aut, po levé straně
jsou lesíky, green chrání zleva kopec
se stromem a z ostatních stran zmíněný aut. Je tu potřeba zahrát nebojácně a poměrně přesně podél autu.
Na řadě míst, například na pětiparové sedmičce, nejdelší líšnické
jamce (466 metrů ze žlutých odpališť) je zase nutno projevit přesnost
a délku fairwayových dřev či dlou-

hých želez. i dlouhou hru tak lze na
Líšnici natrénovat v praxi – a hřiště
vám rychle otestuje její přesnost.
Mistrovská hřiště mají také podstatně větší greeny než lokální hřiště. Na tradičních osmnáctkách jsou
greeny o ploše asi 500 m2 a na nových
hřištích to bývá i více, 600–800 m2.
Líšnické greeny jsou v průměru velké
jen asi 300 m2. Rovněž bezpečný prostor kolem greenů je menší. Abyste
na Líšnici zasáhli green, nebo se aspoň vyhnuli problémům, musíte být
tedy přesnější. Zdejší hřiště tak vy-

volává vyšší tlak na přesnost příher
a v případě neúspěchu přináší více
příležitostí k tréninku krátké hry,
včetně bunkerů.
Abyste uspěli na velkém hřišti,
potřebujete znát škálu puttů a greenů: hru na rovném, různé sklony, hru
ze svahu i do svahu, patra a breaky…
Ne každé malé hřiště to nabízí, ale na
Líšnici vše najdete. Snad jediné, na
co vás Líšnice nepřipraví, jsou třicetimetrové putty. Ale ty ani nebudete
již nikde potřebovat, neboť pokud se
naučíte hrát dobře na líšnické gree-

ny, budete pak na mistrovských hřištích pár metrů od vlajky.
Kvalitní, byť malé hřiště vás může
velmi dobře připravit na „velký“ golf.
Stačí respektovat charakter hřiště
a přizpůsobit mu svoji hru. Až pak
zase přijdete na mistrovskou osmnáctku, budete pak možná překvapeni, jak se tyto aspekty pozitivně projevily na vaší hře. Líšnice tak unikátně
poskytuje herní výzvy zkušeným hráčům a současně zůstává přátelskou
pro začátečníky, seniory a rodiny.
Takovou kombinaci najdete málokde.

Malebná Líšnice letos slaví 90 let od založení. Foto: GK Líšnice

Běh devadesáti let
1923: Ve Strančicích u Prahy začali zkoušet golf Jaroslav Hilbert, Adolf Hoffmeister, Jiří Chvojka a Prokop Sedlák.
Rozrůstající se společnosti však začal být tento prostor brzy malý…

1928: Ladislav Haškovec objevil pastvinu v lokalitě na Korýtkách pro Golfový klub Líšnice, založený 21. listopadu.
1933: Postavena klubovna, hřiště se stává významným sportovním a společenským centrem předválečné republiky.
1942: Protektorátnímu českému golfu zůstala pouze hřiště v Klánovicích a na Líšnici, která však byla postižena
heydrichiádou.

1948: Po krátkém poválečném oživení přišel klub o další hráče, kteří buď emigrovali, nebo byli politicky pronásledováni.

1952: Klubovna byla komunisty zabrána a určena pro uskladnění obilí, klubu se však pokus podařilo odvrátit a golf
zde přežil i těžká padesátá léta.

1966: Golf byl uznán jako oficiální sport a Líšnice přečkala také šedesátá léta jako jediné pražské hřiště.
70. léta: Hřiště začal využívat diplomatický sbor, ale nikdy je plně nepřevzal. Systém křižujících se devíti jamek byl
nahrazen sedmi samostatnými.

80. léta: Dokončena přestavba hřiště z křižujícího se systému na nekřižující.
90. léta: Pozemek i hřiště byly vráceny obci. V třetím tisíciletí klub investoval do zlepšení kvality hřiště, pořízení
závlah a rozšíření tréninkového zázemí.

Současnost: Devět mírně zvlněných jamek se liší ve svém charakteru a spojuje v přátelské komorní atmosféře.
Voda, úzké jamky a řada dalších překážek na cestě k úspěchu. Foto: GK Líšnice

Golf na Líšnici vydržel 90 let. Zajděte se podívat.

oprava obecně
oblíbeného omylu
Z nADHLeDU
Čeněk Lorenc

S

ejde z očí, sejde z mysli. Toto pořekadlo naštěstí neplatí stoprocentně. Nebylo by dobré, aby platilo také
v případě jedné akce českého golfu.
Už druhý rok za sebou se v Česku
nekoná turnaj Ladies european Tour.
O faktickém rozpadu profesionální
dámské série a jejího evropského
kalendáře jsme psali v minulém čísle. Kolaps měl vliv i na český turnaj.
Nebyl jediným důvodem jeho konce,
ale nepochybně k němu přispěl.
Tento pohled není zcela nezávislý. Jeho autor se podílel na většině ze
šesti ročníků akce, která se po dvou
letech stěhovala z Albatrossu u Prahy
na Dýšinu u Plzně. Už v tom přesunu
byl začátek konce. Přesto se turnaj
ještě další čtyři roky držel nad vodou
společným přispěním sponzorů, promotérů i státu.
Pak zdroje definitivně vyschly.
Včetně státních, bohužel. Jistěže
jsou státní peníze nejvíc potřeba na
zdravotnictví, školství a další resorty.
Nemusíte však být finančními experty, abyste z dennodenních zpráv
o mrhání státním rozpočtem vyčetli, že peníze tu jsou. Jen holt proudí
„politickými“ směry.
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Legendy se v hrobech otáčejí

V roce 2018 to zůstává neměnné i u sportu. Státní dotace v řádech
milionů korun dostávají všelijaké
podniky. Třeba mistrovství evropy
v lukostřelbě. Fajn, jen mi přiveďte
někoho, kdo zná jméno jednoho
českého lukostřelce. Nebo je tady několik tenisových akcí, které navzdory
komerčnosti svého pojetí a úspěšnosti sportu jako takového pořád
dojí státní rozpočet. A nemálo.
A pak tu máme golf. Pátý nejpočetnější sport v republice podle registrovaných členů svazu – federace,
který by však letos neměl dostat ze
státního rozpočtu na své mezinárodní akce ani korunu. Tak to aspoň
vypadalo podle návrhu, do kterého
jsme mohli nahlédnout. Lukostřelci
dva miliony korun, golfisté nula.
Turnaj Ladies european Tour pomáhal nejen golfu, ale celému sportu, jeho úspěchům a také zviditelnění země. Hned v prvním ročníku se
Klára Spilková dostala do finálového
flightu a první desítky. i další domácí
hráčky procházely cutem a startovaly zde své kariéry. Turnaj hrály chodící legendy jako Laura Davies a Ai
Miyazato, byla zde Tigerova neteř
Cheyenne Woods, svůj srdceryvný
příběh vítězství po matčině úmrtí tu
završila Melissa Reid.
Dnes jako by ta akce nikomu nechyběla. Zapomenuta by ale být neměla. Jestliže se golf z pohledu státu
i mnoha firem ocitl na černé listině,
je to velký omyl.

MůJ SoUD
Antonín ebr

P

okud půjdete podél hřbitova,
kde leží pochovány golfové legendy Hanuš Goldscheider a Luisa
Abrahams, možná uslyšíte podezřelé
zvuky. Oba se totiž ve svých hrobech
musejí otáčet.
Domácí amatérská sezona měla
každoročně dvě jistoty – v dubnu se
začínalo turnajem ženských týmů
Severu proti Jihu, pod názvem Lady
Abrahams Trophy, a v říjnu se končilo
mužským soubojem Západu a Východu, pojmenovaným podle první
porevoluční hlavy federace, Presidenta Goldscheider Trophy.
O vybudované tradici svědčí
fakt, že ženy loni hrály dvanáctý ročník akce a muži dokonce absolvovali
svou soutěž dvacetkrát. Tradice však
vzala za své a letos se ani jedna týmová soutěž neuskuteční. Proč?
„O turnaje mezi hráči nebyl velký
zájem. Ženy by snad ještě zkraje jara
byly ochotné z povinnosti nastoupit, ale muži byli po dlouhé sezoně
unaveni a nechtělo se jim příliš hrát,“
vysvětlil důvody konce obou turnajů
Aleš Libecajt, generální sekretář České golfové federace.
Nutit někoho hrát, co hrát nechce, je zpozdilost, přesto se domnívám, že především mladí hráči
by měli minimálně z úcty k tradici

Amatérky loni symbolicky zamávaly akci Lady Abrahams Trophy. Foto: Zdeněk Sluka

a zmíněným legendám svoje rozhodnutí přehodnotit a v příštím roce
k týmovým soutěžím opět nastoupit.
Zdůrazňuji slovo týmovým, neboť takových akcí neexistuje mnoho.
Vyloženě individuální sport jako golf
to vždy osvěží. Jistě, do Ryder Cupu
mají daleko, ale hrát s pocitem, že to
mohu vyhrát či naopak zkazit spoluhráčům, je svazující a osvobozující
zároveň. Obyčejný turnaj něco takového nepřinese.
Vraťme se k evokovaným zvu-

kům na hřbitově. Nebojí se golfová
federace, že se Hanuš Goldscheider
a Lady Luisa budou zlobit? „My jsme
jim to tam dolů vysvětlili,“ glosoval
situaci prezident federace Zdeněk
Kodejš.
Snad tento verdikt obě zemřelé
legendy přijmou a osud se nepomstí
třeba tím, že letošní turnaje amatérů
postihne špatné počasí. Takže, milí
amatéři, až budete čelit vichru, lijáku
a kroupám, vzpomeňte si, koho jste
svou absencí naštvali!

Zápisky trenéra

Hlavně, aby hra bavila
V Česku se mi
líbí čím dál víc,
a pokud by to
mělo být jenom na mně,
tak tu zůstanu
určitě déle než
jenom tento
rok, kdy mi
prozatím platí
smlouva trenéra amatérské reprezentace. Vidím tu nadšení a hodně talentů. Teď
jde jen o to, aby se vše pozitivně využilo
ve prospěch českého golfu.
Zúčastnil jsem se federačního setkání s médii před sezonou v resortu yard
Předboj. Musím říci, že to místo mě nadchlo. Kousek od hlavního města leží přesně to, co golf potřebuje. Nenáročných,
ale kvalitních devět jamek, navíc s velkorysým zázemím, o kterém si jiné kluby
mohou jenom nechat zdát.
Taková místa a hřiště golf potřebuje.
Jamky, drivingy a tréninkové areály na
kraji měst, městeček a vesnic, kam si může
přijít zahrát každý a kde budou moct začít
s golfem opravdu všichni. Tudy vede cesta
k úspěchům.
Mám rád hřiště „pitch and putt“. Takových je plná například Anglie. Když

se podíváte na britské ostrovy, tak tu
jsou velká, špičková a slavná hřiště jako
Old Course nebo Royal Troon, ale těžiště
hráčské základny vytvářejí právě hřiště
typu „pitch and putt“, kterých najdete
množství právě v Anglii. To by mělo být
příkladem pro další země, samozřejmě
včetně Česka.
Pokud jde o mne, minulý měsíc jsem
se zaletěl podívat na české naděje, které
studují a hrají na amerických univerzitách. Šimon Zach, Kateřina Vlašínová,
Jakub Bareš, Kristýna Frýdlová, sestry
Luňáčkovy… Jsem rád, že jsem se mohl
se všemi setkat a že jsme položili základ
pro naši budoucí spolupráci.
Na tiskové konferenci v Předboji jsem
dostal také otázku, co je důležitější, když
začíná hrát dítě? Zda ho nechat přirozeně
odpalovat míč, nebo jestli mu hned vysvětlovat základy techniky? Moje odpověď zní: nejdůležitější je, aby to každého
bavilo! Když dáte klukům fotbalový míč,
chce někdo kopat jen tak? Asi ne. Každý
chce přece dát gól. Takže nechte děti
bavit se golfem. Na techniku úderů se
dostane, ale v první fázi to není nejdůležitější.
Staffan Johansson,
trenér národního týmu amatérů

Říkáte ani čínské, ani americké, ani japonské...
Pak už bych tady měl jen francouzské hole.
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reakce a názory na vydání nám můžete
zaslat na adresu info@hrajemegolf.cz.

Mocná kachna na tréninku krátké hry. Foto: @mareknovy.cz
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Hendikepovaní začínají už na školách
Handigolfisté, čili hráči s tělesným postižením, vstupují do deváté soutěžní sezony. V Česku jich hraje
na tři stovky, reprezentace dosahuje úspěchů. Nejen o tom mluví Miroslav Lidinský, prezident Czech
Disabled Golf Association.
JinDŘicH šTěPÁnek

Miroslav Lidinský
Prezident České golfove asociace
hendikepovaných (CZDGA). V Afghánistánu přišel jako voják o nohu, golf
začal hrát po úrazu. Je členem GC Hluboká nad Vltavou a nejúspěšnějším
českým golfistou s tělesným postižením. Šestinásobný vítěz evropského
poháru eDGA ve třech kategoriích,
vicemistr evropy 2010 a šestinásobný
mistr republiky.

členy. Mnozí se sami hlásí a chtějí pomáhat.

V čem se zimní příprava handigolfistů lišila od předchozích let?
Reprezentace i řekněme rekreační
část golfistů se připravovaly společně. Bylo to na několika soustředěních v pražské Čechii, věnovali se jim
pokaždé dva až tři trenéři. Soustředění byla vždy komplexní, kromě
tréninku šlo i o golfovou rehabilitaci
a sportovní rekondici. Každý z nás
má totiž své kostlivce ve skříni, tedy
neduhy z hlediska svého zdravotního postižení. Některé partie jsou
zkrátka přetíženy, jiné je třeba posílit. Tohle všechno je svým způsobem motivací pro začátečníky, kteří
tak nasávají atmosféru výkonnostního golfu.
Příprava hráčů s postižením má
svá specifika. Je problém shánět
trenéry?
Máme své skalní trenéry a s dalšími
se potkáváme během turnajů nebo
v klubech, jichž jsou handigolfisté

Jaké je vlastně kritérium nebo stupeň postižení, aby se hráč stal registrovaným členem cZDGA?
Tato kritéria jsme v Česku jaksi vygumovali. Snažíme se na hřiště a tréninky získat jak lidi s postižením, tak jejich sociální okolí. Čili neselektujeme,
zda někdo má či nemá fyzické postižení. Na našich tour se scházejí celé
rodiny, přátelé, kamarádi a hrajeme
dohromady. V jiné rovině se pohybuje reprezentace. Tam už jsou striktně
daná kritéria zdravotní prohlídkou. Ta
rozhodne, zda hráč získá tzv. Medical
Pass, který mu umožňuje startovat
v mezinárodních soutěžích. O vydání Medical Passu musejí rozhodnout
vždy alespoň dva lékaři sdružení do
mezinárodní asociace. Za Česko je
v ní MUDr. Jan Michálek, renomovaný
ortoped z Hradce Králové.
Jaké mají členové cZDGA výhody?
Začátečnická léta máme za sebou,

V Českých Budějovicích je takový zájem, že jsme museli děti rozdělit do
skupin, aby je trenéři zvládali.
Děti ze základní školy ve Velvarech
mají na vysvědčení mj. i známku ze
základů golfové hry. Je to tím, že
škola aktivně spolupracuje s Beřovicemi. Jak děti hodnotíte vy?
Zatím jsme se dostali k diplomům.
Předpokládáme, že řada dětí se vyselektuje a dostane se pak i ke skutečným golfovým holím. Pak jsou už
připravena tréninková centra, vedená zkušenými trenéry, které CZDGA
platí.
Miroslav Lidinský. Foto: Zdeněk Sluka

a tak jsme bráni jako respektovaná
asociace ve strukturách postižených
sportovců. Jsme rovněž členy ČGF.
Zpřístupnily se nám díky tomu zdroje regionálních samospráv. Jelikož
neustále plánujeme řadu akcí pro

rozvoj a propagaci golfu, jako jsou
Dny otevřených dveří, tak je máme
z čeho platit. Máme tedy i na materiální zabezpečení začínajících. Takže
kdo chce začít, dostane hole, a máme
zdroje na trenéry.

inzerce

Jakých úspěchů loni dosáhla reprezentace?
V evropském handigolfu jsou dvě kategorie soutěží, stableford a na rány.
Ve druhé máme pět reprezentantů,
z nichž dva jsou kolem padesátého
místa ze dvou stovek hráčů. V kategorii stableford byl Jakub Kovařík
druhý, do desátého místa máme čtyři
lidi. Standa Jirásek poslední loňský
turnaj v Portugalsku dokonce vyhrál.

cZDGA
Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA) vznikla v roce 2009.
Je členským subjektem ČGF a od
roku 2010 členem evropské golfové
asociace hendikepovaných (eDGA),
která usiluje o zařazení handigolfu do
programu letních paraolympijských
her. Mezi členy CZDGA jsou hráči po
amputaci končetin, po ochrnutí od
narození či po úrazech, vozíčkáři,
hráči se zrakovým nebo sluchovým
postižením, mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou či s neurologickým onemocněním, které postihuje
pohybový aparát.
www.czdga.cz

A jak jste na tom vy?
Nebyl jsem úplně nejlepší, na některých turnajích jsem se ale rozehrál.
Největším úspěchem byla hole-in-one
na posledním turnaji v Portugalsku.
Na stoosmnáctimetrové jamce jsem
zahrál metr za vlajku a míček se
zpětnou rotací dostal do jamky. Hrál
jsem devítkou holí a míčkem Wilson.
Doma jsem pak obhájil titul mistra
republiky.

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se
vztahuje na akční model Style v dieselovém provedení a zahrnuje slevu 70 000 Kč, výbavu v hodnotě 25 000 Kč zdarma, Výkupní
Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 15 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro individuální
zákazníky – spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo
kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31. 5. 2018.

Handigolf, stejně jako další sporty, potřebuje základnu už ve školním věku. co dělá cZDGA?
Otevřeli jsme akademie na dvou speciálních školách v Plzni a Českých Budějovicích. Děti zde mají k dispozici
zábavné herní sety čili plastové pomůcky, kterými mohou hrát na cíle
nejen v tělocvičnách, ale i ve třídách,
na školních chodbách nebo na venkovních hřištích. Dvakrát týdně děti
mimo tělocvik mohou zkoušet golf.

Jaké plány má na letošní rok reprezentace?
Na mistrovství evropy jednotlivců,
které bude v Portugalsku, chceme
nominovat čtyři hráče. Dále chceme
pokračovat v úspěších v evropském
poháru a podporovat konečně uspořádání mistrovství světa.
kde všude si mohou lidé s tělesným postižením golf vyzkoušet?
Buď nás mohou oslovit přímo
(czdga.cz), nebo na jednom z našich
partnerských hřišť kontaktovat trenéry. Druhou možností je zeptat se na jakémkoliv hřišti manažerů. Ti už o naší
asociaci vědí a zájemce nasměrují.
Lze obecně říci, že vám hřiště vycházejí vstříc?
Ano, máme různou úroveň spolupráce. Od těch skalních, kde nabízejí
handigolfistům výhodné podmínky
jako levnější členské poplatky, tréninkové míče zdarma a další, až po
příležitostné akce.
Budete letos opět pořádat mezinárodní turnaj?
Pokračujeme v tradici a uspořádáme Czech Disabled Golf Masters na
přelomu června a července ve Mstěticích.
Pro golfisty bývá silným zážitkem
hra s těmi, kteří mají tělesné postižení, ale přitom dokážou zdravé hráče porážet. kde to lze letos
zažít?
Ono se to děje a moc se o tom neví.
Všichni naši hráči mají někde svůj domovský klub, kde s kamarády trénují
a hrají turnaje. Takže tam se s nimi
běžní golfisté mohou poměřit. Pořádáme Czech Disabled Golf Tour,
kde zapojujeme místní členy a přátele do flightů s handigolfisty. Velký
úspěch jsme slavili v České Lípě, kde
byl ohlas místních golfistů skutečně
velký. Proto jsme tam letos dokonce
spojili turnaj prezidenta klubu s naším mistrovstvím republiky.
Má cZDGA stálé sponzory?
Nemá. Obchodně s námi spolupracuje několik partnerů, ale jde o částky
v řádu desetitisíců. Česká golfová federace nám letos poskytne 150 tisíc
korun, což nám velmi pomůže. Nejvíc však dostaneme od ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Platí si reprezentace zahraniční
turnaje ze svého?
Zčásti ano, například stravu a částečně přepravu.

