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Beroun uvidí kapitána

Čeněk Lorenc

Canon Pro Golf Series, pořádaná v ně-
kolika zemích světa pro amatérské 
hosty značky v doprovodu zvučných 
jmen profesionálů, se vrací 8. června 
do Berouna znovu s hvězdami. Loni 
to byl Colin Montgomerie, kapitán 
vítězného týmu Evropy v Ryder 
Cupu 2010. Jeho následovníkem je 
pro letošek jak na českém hřišti, tak 
ve světové týmové soutěži Thomas 
Björn (47).
 Dán coby hráč v Ryder Cupu ni-
kdy neprohrál, byl členem tří vítěz-
ných týmů v letech 1997, 2002 a 2014. 
Je také patnáctinásobným vítězem 
na European Tour. Společnost jemu 
i hostům bude dělat představitel 
nastupující generace profesionálů, 
Angličan Eddie Pepperell (27), který 
se na European Tour blýskl začátkem 
letošního roku, když v únoru vyhrál 
poprvé v Kataru.
 Björn není na českých hřištích 
nováčkem, objevuje se tu už od 
roku 1995, kdy skončil devátý při 
Challenge Tour na Karlštejně. Tento-
krát tu ale bude jako aktuální kapitán 
Ryder Cupu. Utkání mezi Evropou 
a USA se hraje v září u Paříže a do-
mácí chtějí napravit poslední prohru 
z americké půdy v roce 2016. To byl 
Björn ještě vicekapitánem.
 „Roky jsem dýchal pro Europe-
an Tour, teď je to pro Ryder Cup. Být 
v čele týmu dvanácti skvělých hráčů 
je obrovská čest,“ řekl Björn při jme-
nování kapitánem.

Druhý červnový pátek 
bude pro každého 
fanouška golfu nutné 
zastavit se v Berouně. 
Tamní Golf Club opět 
hostí akci Canon Pro 
Golf Series, na kterou 
přijede dokonce 
kapitán Evropy 
v letošním Ryder Cupu: 
Dán Thomas Björn!

Thomas Björn se v červnu objeví v Česku jako kapitán Ryder Cupu. Foto: European Tour
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 v jednání je také přítomnost 
samotné vzácné trofeje v Berouně. 
O Ryder Cup se hraje od roku 1927. 
Diváci, kteří mohou přijít jak na ran-
ní show v trick shot golfu, tak na po-
turnajovou exhibici v čele s Björnem, 
by mohli mít šanci vyfotit si trofej, 
o kterou se potom za čtvrt roku utka-
jí nejlepší hráči světa.
 Svůj první turnaj na European 
Tour vyhrál Björn v roce 1996 ve skot-
ském Loch Lomond. Před sezonou 
2011 uvažoval o konci kariéry, ale 
pak – podobně jako nyní Pepperell 
– vyhrál v Kataru a vše se změnilo. 
v sezoně 2011 zvítězil ještě dvakrát 
a od té doby přidal další dva tituly. 
Loni v srpnu doma v Dánsku oslavil 
pětistý start na European Tour. Major 
nikdy nevyhrál, ale dvakrát skončil 
druhý na The Open a jednou na PGA 
Championship. Má o čem vyprávět 
a co předvést.

Akční nabídka hřišť:
kde čekají výhody
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Česká naděje 
na americké tour
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rozhovor: nový 
trenér reprezentace
Strana 8

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

 ●  Líšnický diplomatický pas – 
každá pátá hra zdarma

 ●  Firemní golfový pas
přenosná karta na 30 her
za 12 000 Kč

 Jednorázové výhody

 ● první hra za 50 % 
 ●  rodinný flight 4 hráčů –

1 500 Kč na 9 jamek
 ●  oslavte narozeniny 

s přáteli – narozeninový
flight 1 000 Kč

 ●  4 hráči (plný flight)
za cenu 3

  Fee

  ● 490/790 Kč
 (9/18 jamek)
  pro dospělé ve 

všední den
 ●  slevy 20 % 

a 50 % pro 
smluvní kluby

●  slevy pro mládež

 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

Golfový klub Líšnice letos slaví 90 let. Přijďte se podívat na hřiště, kde se utvářely české golfové dějiny.
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Ladies letos 
znovu chybějí
Kolaps, který postihl profesionální 
sérii Ladies European Tour, se 
nevyhnul ani českému turnaji. 
Kalendář akcí se už loni děsivě 
ztenčil a kóma tour pokračuje 
i letos. na českém území se znovu 
hrát nebude.
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Studenti jsou 
v zámoří vidět
Uplynulá zima přinesla několik 
výtečných výsledků na univerzit-
ních turnajích a slibně se rozjely 
i evropské mezinárodní šam-
pionáty. Český amatérský golf byl 
před hlavní sezonou hodně vidět.
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obtížnost jamek? 
Velká záhada!
Co se na papíře zdá lehké, může 
být na hřišti často obtížné. Jas-
ným důkazem je náročnost čes-
kých jamek. Ty, které by měly být 
intuitivně podle svého handicapu 
těžké, často obtížné nejsou 
a naopak.
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Evropští talenti na Kaskádě
Jedenáct družstev ze šesti zemí a celkem 66 hráčů obsadí br-
něnskou Kaskádu, kde se po roce znovu uskuteční European 
Olympic Hopes Trophy (EOHT). nejtalentovanější chlapci 
i dívky kategorie do 16 let se utkají od 18. do 21. dubna 
v týmové středoevropské soutěži, založené před šesti lety.
 První dva ročníky hostilo Maďarsko, pak bylo dvakrát 
pořadatelem Slovensko, nyní je to podruhé Česko. K pravi-
delným účastníkům patří i Slovinsko. Střídavě se připojují 
Rusko, Srbsko, Polsko a Rakousko, loni hrálo poprvé ně-
mecko.
 Čtyři ročníky děvčat vyhrály Češky, loni druhé za Slo-
vinkami. Čeští chlapci zvítězili třikrát, loni byli čtvrtí, když 
vyhráli němci.
 Turnaj uvede 18. dubna kvalifikace na rány, další tři dny 
se hraje play-off na jamky. Mezi chlapci se střetnou Česko, 
německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko, u dí-
vek chybějí jen Polky.            (hap)

Domácí tým loni na Kaskádě se Sigmundem Freudem. 
Foto: Zdeněk Sluka
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Kolaps, který postihl profesionální sérii Ladies 
European Tour, se nevyhnul ani českému turnaji. 
Kalendář akcí se už loni děsivě ztenčil a kóma tour 
pokračuje i letos. na českém území se znovu hrát 
nebude. Špatné zprávy však nekončí.

Ladies european Tour nebude ani letos

Čeněk Lorenc

Ještě nikdy Ladies European Tour 
nevydala svůj kalendář sezony tak 
pozdě a tak děravý jako letos. Pro-
gram turnajů se objevil na webu až 
koncem března a v naprosté tichosti. 
nebylo se čemu divit, protože vůbec 
není čím se chlubit.
 Momentálně už má dámská série 
za sebou třetinu z letošních turnajů, 
i když zatím ani jednou nehrála v Ev-
ropě. Dosud se odbylo pět akcí, čtyři
v Austrálii a jedna v Jižní Africe. v ka-
lendáři zbývá deset turnajů, ale ve 
skutečnosti pouhé tři, které nemají 
omezené startovní pole.
 Tento měsíc se koná turnaj v Ma-
roku, kde vítězství obhajuje Klára 
Spilková. Ta se však letos příliš do 
akce nedostane, a její krajanka Šideri 

váňová, jež prošla na LET z kvalifikač-
ní školy a má horší hráčská privilegia, 
ještě méně.
 Spilková získala loni aspoň jisto-
tu startů na evropských majorech, 
kterými jsou Women´s British Open 
a Evian Championship. Kromě Maro-
ka jsou tu už jen zářijové turnaje ve 
Francii a Španělsku – a jinak nic. Aby 
to aspoň nějak vypadalo, LET si dala 
do kalendáře i takové akce, jako dva 
týmové turnaje mužů na European 
Tour. Tam budou letos nově starto-
vat i ženská družstva, avšak pokaždé 
půjde jen o pár hráček, například 
v květnu na Golf Sixes o čtyři.
 „Současný stav tour je problé-
mem bývalého vedení, které pokazi-
lo, co mohlo. Mělo přehnané nároky 
na televizi, na pořadatele i partne-
ry. Ladies European Tour ale není 

erik knAjfL

Tradici turnaje po stopách velké par-
dubické se rozhodl obnovit Golfový 
klub v Lázních Bohdaneč. Téměř 
osmdesát hráčů se vydalo na trať 
dlouhou 4055 metrů a na osmnácti 
jamkách usilovalo o vítězství ve dvo-
jicích systémem texas scramble. nej-
delší jamka měřila 540 metrů.
 „Hráči měli možnost si projít do-
stihovou trať včetně několika zajíma-
vých překážek, tedy vodního příko-
pu, Taxisu a irské lavice. Chceme na 
přerušenou tradici navázat a tímto 
turnajem každý rok zahajovat golfo-
vou i dostihovou sezonu,“ řekl Jind-
řich Jebálek, spoluorganizátor Taxis 
Golf Open 2018.

nearest na Taxisu

Je to k vzteku, Ladies European Tour zůstává bez perspektivy. ilustrační foto: Zdeněk Sluka

na trať velké pardubické, 
nejstaršího kontinentál-
ního dostihu, se vydali 
golfisté. Dostihové závo-
diště v Pardubicích se na 
jeden den změnilo v gol-
fové hřiště v rámci turna-
je Taxis Golf Open 2018.

 „Jsme rádi, že sezona začíná 
takhle brzo právě extrémním gol-
fem. Po této akci už ožije i dostihové 
závodiště tréninky parkúrových koní 
a drezur,“ dodal Martin Korba, ředitel 
Dostihového spolku Pardubice.
 v kategorii žen zvítězily vlasta 
Horáková a Šárka nesvadbová, mezi 
muži dominovali Roman Křivánek 
a Luboš Kraus. nearest to pin pořa-
datelé umístili na vůbec nejslavnější 
dostihovou překážku v zemi, Taxisův 
příkop. Extrémní golf byl výzvou 

i pro nejmladšího účastníka turnaje 
Ondřeje Ždímala (14).
 „Bylo to těžší, protože klasické 
hřiště je posekané a má fairwaye 
a greeny. Tady to posekané nebylo 
a občas jsme museli hrát i z oranice,“ 
řekl školák.
 Hráči tentokrát nemuseli ze 
svých bagů vytahovat puttery. Jam-
ky totiž při extrémním golfu chybějí. 
U každé vlajky provázek ohraničoval 
kružnici, jejíž zasažení znamenalo 
také dohrání jamky.    

evropská už spíše jen podle svého 
názvu. Letos přitom LET slibovala 
obrat a nejméně dvacet turnajů. Sku-
tek však utek‘ a jen tak se asi nevrátí. 
většina hráček aby si tak sháněla jiné 
živobytí.

Kdo je nejblíž? Měření při Taxis Golf Open. Foto: GK Lázně Bohdaneč

americká LPGA, která má úplně jiné 
sponzorské i divácké zázemí,“ uvedl 
Robert Klotz, který byl šest let pro-
motérem českého turnaje.
 Ten se už loni kvůli chybějícím 
prostředkům neuskutečnil a nepro-

běhne ani letos. Stejný osud postihl 
kdysi exponované turnaje v němec-
ku, Rakousku, Švýcarsku, nizozem-
sku, itálii, Anglii, Skandinávii i na Slo-
vensku.
 Ladies European Tour zůstává 

S Hořehledy na hřiště
Hrát golf v tělocvičně během školní 
výuky? Díky spolupráci Golf Clubu 
Hořehledy se základními školami 
Blovice a Spálené Poříčí si mohli žáci 
vyzkoušet golf při vyučování.
 v průběhu čtyř dnů se více než 
600 dětí seznámilo s golfem pomocí 
speciální výukové sady určené pro 
vnitřní prostory. Starší děti měly větší 
prostor pro teorii a diskusi a soustře-
dily se na techniku úderů. Ty mladší 
pracovaly především na koordinaci 
oko – ruka a v řadě cvičení zasaho-
valy různé terče. v závěrečných sou-
těžích se děti procvičily v naučené 
technice, přesnosti, rychlosti, a pře-
devším v týmové spolupráci.
 GC Hořehledy chce pomoci vy-
bavit školy indoorovými sadami 
golfových pomůcek. Děti tak budou Trénink ve školní tělocvičně. Foto: GC Hořehledy

moci hrát pravidelně během výuky. 
Posléze se budou pořádat exkurze 
na golfové hřiště, a pokud bude zá-
jem, klub se pokusí v dohledné době 
otevřít golf jako volitelný předmět.
 Poděkování patří jak samotným 

dětem za zájem, tak ředitelům obou 
škol, stejně jako učitelskému sbo-
ru za jeho zapojení. Akce proběhla 
s výraznou podporou České golfové 
federace a jejího projektu Se školou 
na golf.         (hřh)

Bav se golfem, 
nejlépe ve škole

Platforma „Bav se golfem“ přilákala 
do posledního březnového pondě-
lí, tedy dne svého spuštění, celkem 
57 hřišť. Ta veřejnosti poskytla na in-
ternetovém portálu hned 124 aktuál-
ních nabídek golfu.
 K dalším pobídkám patří sedm-
náct vypsaných Dnů otevřených 
dveří. „Registrujeme rostoucí zájem 
dalších hřišť a klubů, vyvolaný spuš-
těním platformy. Cílem bylo nabíd-
nout každému zájemci o golf hřiště 
ve vzdálenosti do padesáti kilometrů 
od jeho bydliště, a to včetně soukro-
mého klubu, jakým je Beroun,“ uvedl 
manažer projektu Tomáš Přikryl.
 „Chceme odstranit mýtus o po-
třebě zelené karty a zkoušky gol-
fové způsobilosti, mýtus o finanční 
a časové náročnosti a rovněž mýtus 
přílišného svazování golfovou eti-
ketou,“ řekl při spuštění platformy 
prezident České golfové federace 
Zdeněk Kodejš.
 Součástí „Bav se golfem“ je i po-
kračující projekt „Se školou na golf“. 
Statistika ukazuje, že v roce 2017 
přibylo ze všech věkových segmen-

tů nejvíc hráčů v kategorii osm let, 
následují devítiletí a desetiletí. i když 
jsou tyto počty v desítkách, působí 
povzbudivě.
 „Domluvte se na spolupráci se 
školou a otevřete nepovinný volitel-
ný předmět výuka golf,“ nabádá klu-
by prezentace projektu Se školou na 
golf pro rok 2018. Podmínky pro zá-
kladní školy jsou tyto: vzdálenost do 
10 km od hřiště, ředitel školy vníma-
jící golf jako příležitost a se zájmem 
aktivitu částečně financovat ze svého 
rozpočtu, plus existence potenciál-
ních zájemců o golf ve škole.
 Federace nato poskytne školní 
výukový program – schválené osno-
vy, detailní způsob klasifikace žáků 
a doporučený způsob financování 
(trenér, doprava, materiální vybave-
ní). náklady se rozdělí mezi rodiče, 
školu a klub podporovaný projek-
tem Se školou na golf.
 Kromě pokračujících turnajů 
SnAG je letošní novinkou turnaj 
družstev pro školy, které v ročníku 
2017–2018 již mají golf jako volitelný 
předmět.           (hg)

kalendář profesionálních turnajů 2018

Mezinárodní akce

11. – 13. 5. ypsilon  Extec Trophy  ProGolf Tour

24. – 27. 5. Kunětická Hora  D+D Real Czech Challenge  Challenge Tour

14. – 16. 6. Konopiště  Czech Ladies Challenge  LET Access

5. – 8. 7. Zbraslav  Prague Golf Challenge  Challenge Tour

23. – 26. 8. Albatross  D+D Real Czech Masters  European Tour

Moneta czech PGA Tour

20. – 22. 5. Austerlitz

2. – 4. 6. Kácov

9. – 10. 7. Albatross

28. – 30. 7. Ropice

15. – 18. 8. Beroun

27. – 30. 9. Kaskáda

czech PGA Senior Tour

7. 5. *

11. 6. *

2. 7. *

6. 8. Mariánské Lázně

17. 9. *

29. 9. Kaskáda                                                                          * dějiště dosud neznámé

czech Pro Am Teaching Tour

23. 4. Mstětice

21. – 22. 5. Beroun

(mistrovství Česka)

18. 6. Černý Most

23. 7. Zbraslav

10. 9. Beroun

1. 10. Černý Most

Další akce

20. 4. Karlštejn Teaching vs. Playing PRO

9. 5. ypsilon CzechOne

14. – 15. 6. Bohdaneč Gasco Open
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Amatéři úspěšní za mořem
Uplynulá zima přinesla 
několik výtečných vý-
sledků na univerzitních 
turnajích a slibně se 
rozjely i evropské me-
zinárodní šampionáty. 
Český amatérský golf 
byl vidět.
 

PeTr HALABurDA 

Srovnávat výsledky na univerzitních 
turnajích v USA bývá ošidné, přede-
vším kvůli rozdílné kvalitě startovní-
ho pole. Umístění v top 10 u nižších 
divizí jsou přesto ceněna, často totiž 
startují i týmy vyšších divizí. Tak se 
stalo při MSU Spring Citrus Challenge 
na Floridě, který nečekaně vyhrála 
Michaela Fabiánková (Keiser Univer-
sity) v konkurenci hráček dvanácti 
týmů první divize. Potvrdila vzestup-
nou formu, když předtím poprvé vy-
hrála Georgetown College Women’s 
invitational rovněž na Floridě.
 Turnajová vítězství v univerzit-
ních kláních si připsaly také Domini-
ka Czudková (LMU) na Barton invite 
v Jižní Karolíně a natálie Pleyerová 

Michaela Fabiánková zazářila při univerzitním turnaji. Foto: Zdeněk Sluka

inzerce

Výsledky                        

Česká naděje na americké tour bojuje o LPGA

PeTr HALABurDA

na Symetra Tour se vlčková kvalifiko-
vala díky postupu přes tři fáze kva-
lifikace o LPGA až do závěrečného 
finálového kola. Odsud sice ze šedesá-
tého místa na kýženou první ligu ne-
dosáhla, ale zajistila si tím účast právě 
na Symetra Tour. A také si ověřila, že 
první kompletní profesionální sezonu 
může vyhlížet s klidnou myslí.
 „První turnaj na Symetra Tour 
nedopadl úplně podle představ, na 
druhou stranu jsem ale prošla cutem, 
což bylo nejdůležitější. Zároveň jsem 
viděla, na čem musím zapracovat,“ 
řekla vlčková k dělenému sedma-
třicátému místu.

Máte za sebou první zimu mimo 
svůj univerzitní tým, navíc jako 
profesionálka. jaké to bylo?
nevěděla jsem, co mě od poloviny 
března vlastně čeká. O Symetra Tour 
jsem sice měla hodně informací, ale 
teprve v jejím průběhu se budu řadu 
věcí učit. v lednu jsem byla doma, ji-

nak jsem zimu strávila ve Spojených 
státech a snažila se připravit tak, 
abych byla nachystána co nejlépe. 
Jestli to bude stačit na náročnou sérii 
turnajů, to zatím netuším. Jsem no-
váček se vším všudy.

co jste prožívala při prvním turna-
ji ve Winter Haven na floridě?
Byla jsem plná očekávání a nastupo-
vala jsem s určitou nervozitou z ne-
známého. Samozřejmě mi ta velká 
očekávání nehrála do karet a chvíli 
trvalo, než jsem se na ně vykašlala 
a začala hrát svou hru ránu za ranou. 
Kolo od kola jsem ale hrála lépe, což 
bylo příslibem. Z tohoto pohledu to 
hodnotím jako dobrý start.

jakou kvalitu jste našla na Syme-
tra Tour?
Startovní pole samozřejmě tvoří pře-
vážně Američanky a hráčky z jiných 
golfově vyspělých zemí, ale najdou 
se zde i ty, které hrály v Evropě a pro-
bojovaly se kvalifikační školou. Je tu 
velká konkurence.

PArTneři

určitě vás psychicky nakopla kva-
lifikace LPGA, kde jste hrála až do 
posledního kola o naději?
Ano, a nejen psychicky, byť po do-
hrání dlouhé a únavné kvalifikace 
jsem byla moc zklamaná, protože 
postup zase nebyl tak daleko. v kaž-
dém kole jsem poznávala, že na své 
soupeřky mám nejen herně. Potvr-
dila jsem si, že dokážu pořádně za-
bojovat. Sebevědomí bude důležité, 
musím si věřit.

na co jste se v přípravě zaměřila?
Mám dlouhodobě nedostatky v krát-
ké hře, na tu jsem se snažila zaměřit.

jak do přípravného programu za-
padly dva profesionální turnaje 
nižší série, kde jste obsadila čtvrté 
a páté místo?
Chtěla jsem před startem Symetra 
Tour absolvovat nějaké starty a cítila 
jsem se při nich dobře. výsledky po-
vzbudily, ale nepřeceňovala jsem je.

Při kvalifikační škole jste využíva-
la pomoci trenéra Davida cartera 
coby caddieho. kdo pomůže letos?
Podpora od Davida byla skvělá, ale 
během sezony si musím pomoci 
sama. nějaké nabídky mám, na vět-
šině turnajů se nabízejí také dobro-
volníci, v některých místech využiji 
kamarády. některé zkušené hráčky 
mi říkají, že je lepší nemít žádného 
caddyho než špatného. Také musím 
myslet na finance.

(Queens Un.) v soutěži Embry Riddle 
Eagle invitational. Jen těsně v play-off 
podlehla Johana Luňáčková (new-
berry College) na Hilton Head Lakes.
 výjimečný výsledek si připsal Ja-
kub Bareš (Oklahoma) na Lone Star 
invitational v Texasu, kde skončil 
druhý. Jelikož šlo o silně obsazenou 
soutěž (kategorie B), poskočil během 
týdne ve Světovém amatérském 
žebříčku (WAGR) o 177 míst! Cenný 
úspěch zaznamenala Kateřina vlaší-
nová (Old Dominion) díky páté příčce 
na podobně vysoko hodnocené UnF 

Collegiate. Umístění v top 10 bylo ví-
ce, měly je také Františka Luňáčková 
a její sestra Marie (obě Coastal Caro-
lina) i Kristýna Abrahamová (Califor-
nia Baptist).
 Za mořem nehráli pouze univer-
zitní studenti, ale i jejich mladší ko-
legové. velmi cenné vítězství získal 
na vyhlášeném juniorském turnaji 
Doral-Publix Junior Classic v play-off 
Petr Hrubý (Greensgate), z Austrálie 
přivezl čtvrté místo Kryštof Růčka 
(Hodkovičky) na Tasmanian Junior 
Masters.

Asi dvacet turnajů hodlá letos absolvovat Karolína 
vlčková (24) na druhé americké profesionální sérii Sy-
metra Tour. Jde o přípravu na prémiovou LPGA Tour. 
Hned při prvním startu prošla česká hráčka cutem.

Karolína vlčková usiluje o úspěch na americké Symetra Tour. Foto: Zdeněk Sluka

nejméně šest turnajů by letos měla 
obsahovat CZDGA Golf Tour 2018, 
kterou organizuje Česká golfová aso-
ciace hendikepovaných.
 První akce se odehraje 15. dubna 
v Pyšelích, následuje turnaj 6. května 
v Darovanském Dvoře, 13. května v Hlu-
boké nad vltavou, 17. června v Káco-
vě, 29. září ve Zbraslavi a 13. až 14. říj-
na opět v Pyšelích. v jednání jsou tur-
naje v Mnichu a v Českém Krumlově.

 na akci se může přihlásit každý 
golfista, který se tak porovná s hen-
dikepovanými soupeři a zároveň 
startovným přispívá podpoře para-
golfu v republice. Členové CZDGA 
přes zimu trénovali v pražském Golf-
centru Hotelu Čechie pod vedením 
profesionálů Barbory vejlupkové 
a Jakuba važanského, kteří jinak 
v sezoně působí v Puzzle Akademii 
na Loretě Pyšely.             (ae)

Tipy

Porovnejte se s hendikepovanými
Chcete si zahrát golf a zároveň pomo-
ci dobré věci? Přihlaste se na 5. ročník 
charitativního turnaje Pojďte dál, kte-
rý se uskuteční 29. dubna v pražském 
Golf Clubu Hodkovičky.
 výtěžek ze startovného bude 
věnován na podporu stejnojmenné 
chráněné dílny s cukrárnou v nera-
tovicích, která zaměstnává mladé lidi 
s mentálním a kombinovaným po-
stižením. Ti vás také v průběhu akce 

pohostí vlastnoručně vyrobeným ob-
čerstvením.
 na akci se můžete přihlásit do 
17. dubna přes e-mailovou adresu 
ředitelky turnaje Renaty Brýdlové 
(r.brydlova@seznam.cz), nebo osob-
ně v Hodkovičkách. na dobročinné 
účely, ve prospěch chráněné dílny, 
se budou vždy za 100 korun účtovat 
zásahy vody, písku, auty a také pary. 
Tak se připravte!              (ae)

Pojďte dál, pojďte na green

Golfový resort Ráj Srbsko našel způ-
sob, jak rozšířit počet dřevin na své 
znormované devítce. „Řešíme zales-
nění remízků a osazení hřiště stromky 
a keříky,“ prozradila manažerka klubu 
veronika Tryznová, která se obrátila 
na veřejnost s prosbou, aby lidé na 
hřiště přinášeli různé tradiční a nále-
tové dřeviny.            (ae)

Zasaďte si 
svůj strom

Sára Kousková hrála jako jediná 
juniorskou jamkovku ve Francii.

Foto: Zdeněk Sluka

AMATÉři

Venku

MM francie juniorů, Saint Cloud, 
1. kolo: Kousková - Ettori Douard (Fr.) 
3&2, osmifinále: viudes Emilova (Šp.)
- Kousková 2&1.

Univerzity

MSu Spring citrus challenge, Red
-Tail, Florida: 1. Fabiánková (Keiser) 
-1 (71-72).

Lone Star invitational, Briggs Ranch, 
Texas: 2. Bareš (Oklahoma) -7 
(70-70-69).

Wintage challenge, Rolling Hills, 
S. Karolína: T4. Czudková (LMU) +7 
(72-79).

Agnes McAmis Memorial, Link Hills, 
Tennessee: T5. J. Luňáčková (newberry) 
+15 (76-76-79).

Henssler financial intercol., Pinetree, 
Georgia: T12. M. Luňáčková +7 
(73-72- 78), T30. F. Luňáčková +13 
(77-75-77).

Barry u. invite, Senator Course 
@ Shula‘s GC, Florida: T28. Fabiánková 
+11 (79-72-76).

Briar‘s creek invitational, Briar‘s 
Creek, J. Karolína: T44. vlašínová +9 
(74-76-75), T64. F. Luňáčková +15 
(76-77-78), T77. M. Luňáčková +22 
(79-76-83).

Hootie intercollegiate, Bulls Bay. 
J. Karolína: T47. Zach +5 (71-81-69).

3M Augusta invitational, Forest Hills, 
Georgia: T54. Melecká (East Tennessee) 
+16 (77-75-80).

Anuenue Spring Break classic, Bay 
Course, Havaj: T61. Melecká +24 
(79-76-85).

ProfeSionÁLoVÉ

Venku

ProGolf Tour, Open Ocean, Maroko: 
T20. Mrůzek -5 (70-69-69), T44. Příhoda 
+2 (70-71-74). Open Tazegzout, Maro-
ko: 7. Matuš -4 (73-69-70), T31. Mrůzek 
+2 (71-72-75).
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na jaké další novinky se lze letos 
těšit?
Jelikož jsme měli velice nabitý kalen-
dář již před začátkem sezony a také 
neposkytujeme servis pouze golfis-
tům, máme v týmu nového člena, F & B
manažera Marka Hubku. Loni jsme za-
znamenali velký ohlas u společností, 
které u nás měly jednání následovaná 

degustační večeří. v této spolupráci 
budeme schopni zajistit jak bezpro-
blémový běžný provoz restaurace, tak 
i ostatní akce, ať firemní mítinky, rodin-
né oslavy či ostatní. Rádi bychom také 
zavedli tradici nedělního rodinného 
oběda na Panoramě. vysoká úroveň 
po všech směrech je pro nás velice dů-
ležitá.

novinky na hřišti

Speciální výhody

Tipy na turnaj

Propagační akce

KLUB

5

13

23

25

21

28

Akční nabídka hřišť: k

11

8

19

26

22

10

16
24

32

18

1

2

3

4

5

6

royAL Gc MAriÁnSkÉ LÁZně

GoLf reSorT kArLoVy VAry

GoLf & SPA reSorT ciHeLny

GoLf SokoLoV

frAnTiškoVy LÁZně - HAZLoV

GoLf cLuB kynžVArT

6

3

1

6
22

1

3 4

7

Alfíkova školička Jaro 2018: pro děti, 
které nemají žádné, nebo jen malé 
zkušenosti s golfem, pravidelné lekce 
od pondělí 16. dubna 2018 ve dvou 
kategoriích, 5–8 let a 9–15 let, další 
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 ob-
čerstvení, kurs 10 lekcí, lekce 55 minut, 
celková cena 1650 Kč pro děti členů, 
3300 Kč pro děti nečlenů.

ALfrÉDoV

8. 4. Zahajovací Alfík, 14. 4. Golf.cz 
Open Tour 2018, 15. 4. Dětská Tour 
Západ A – federační, 22. 4. Alf Tour 
i. – klubový.

8

Rozšíření a prohloubení jezírka na 
jamce č. 9 Svatá Anna.

DAroVAnSký DVůr

nabídka ročního klubového člen-
ství 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).

22. 4. Dětská golfová tour Západ A.

9

Benefit pro stávající členy, kteří přive-
dou 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.

HořeHLeDy

8. 4. Pod Kokšínem Open – první velký 
turnaj sezony a zároveň generálka na 
následující major, přihlášky do klubo-
vé jamkovky do 22. 4.

9. 4. První dětský trénink na drivingu 
pro každého zájemce ve věku 4–15 let.
nechceme žádné peníze předem, 
veškeré vybavení půjčíme.

10

Drobné úpravy na hřišti během 
zimy, vykácení některých stromů pro 
ulehčení hry, oprava cest, v sezoně se 
chystá rozšíření semiroughů.

yPSiLon LiBerec

Základní cena hrací karty pro rok 2018 
je 14 000 Kč.

Král Kotliny 2018 začíná 15. dubna 
v novém formátu.

11

Členství 2018 pro seniory 60+ od 390 Kč 
měsíčně.

koTLinA TereZín

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

16

14. 4. Start iX. ročník JOy GOLF
& FESTinA Tour 2018 – otevřený turnaj 
o hodnotné ceny.

MLADÁ BoLeSLAV

12

Ceny fee: 9 jamek všední den 450 Kč, 
víkend 670 Kč, 18 jamek všední den 
700 Kč / víkend 990 Kč, sleva junioři do 
15 let: 50 % .

STArÁ BoLeSLAV

7. 4. Zahajovací jarní GREEnSOME: 
turnaj pouze pro členy klubu, ale 
v případě nenaplnění kapacity možné 
doplnit taktéž o nečleny po dohodě 
na recepci, celý den občerstvení Pro-
fiCatering, 10. 4. TT & TB Senior Golf 
Tour 2018, 12. 4. GOLFPLAn DEvíTKO-
vá TOUR 2018, 21. 4. Překvapivě jiná 
devítka, startovné 150 Kč + fee 450 Kč.

15

nová vodní plocha na hřišti.

ZLonín

Členství v klubu pro začátečníky.

v dubnu začíná Zlonínská golfová 
tour. F: Příměstské tábory – prázdniny 
– viz www.golfzlonin.cz

14

Albatross Golf Academy s novým 
konceptem pod vedením Staffana 
Johanssona, hlavního kouče české 
golfové reprezentace, a Davida Cartera. 
Se svými zkušenostmi se švédský tre-
nér řadí mezi nejzkušenější v Evropě. 
S jeho příchodem se mění princip 
výuky všech trenérů, kteří budou nyní 
fungovat pod jednotnou metodikou 
výuky klientů. Albatross Golf Academy 
je pro všechny typy hráčů přes začáteč-
níky, děti, dospělé až po profesionály. 
Kromě individuálních kursů jsou v na-
bídce různé skupinové výuky určené 
celému spektru golfistů. Pro korporátní 
klientelu je připravena nabídka golfové 
kliniky. Pro více informací kontaktujte 
manažera akademie: zach@albatross.cz.

ALBATroSS 17

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, junior od 3500 Kč.

Líšnice

Každá pátá hra zdarma pro držitele 
Líšnických diplomatických pasů.

14. 4. Jarní Stableford.

18

Roční členství PLAy 4990 Kč, 
STAy 1990 Kč, BASiC 990 Kč.

PrAGue ciTy GoLf

19

Golfový kurs zdarma pro všechny 
nováčky, kteří se stanou členy. Kurs 
obsahuje 10 lekcí s trenérem, kurs 
pravidel, zapůjčení vybavení, trénin-
kovou kartu, zkoušku golfové způso-
bilosti, instruktážní DvD. více na 
www.golfhostivar.cz/budugolfista

HoSTiVAř

20

13. 4. PG tour 2018 – turnaj s domácími
dobrotami v průběhu hry, 14. 4. Happy 
golf tour 2018 – zahajovací, 15. 4. 
Mstětický Myšák 2018, 17. 4. Pirelli 
Motorsport golf tour 2018.

MSTěTice

Golf-pass je unikátní golfovou službou, 
umožňující koupi zvýhodněných 4 resp. 5 green-

fee na těchto partnerských hřištích.
Platnost Golf-passu je 1 rok od data zakoupení.

www.golf-pass.cz

7

14

20

29

27
17

12

9

15

Gastronomický požitek na Panoramě
Panorama restaurant v kácově si 
za pouhou jednu sezonu dokázal 
vybudovat pověst místa poskytu-
jícího výjimečnou gastronomii. co 
k tomu nejvíce přispělo? odpovídá 
zdejší renomovaný šéfkuchař Da-
niil Gorovoy.

Kromě tvrdé práce celého kolektivu 
je naše gastronomie založena na su-
rovinách té nejlepší kvality. veškeré 
pokrmy v Panorama Restaurantu jsou 
připravovány ze surovin z ověřených 
regionálních zdrojů. Hlavním doda-
vatelem je Ekofarma Kozojedy, odebí-
ráme ale také skvělé výrobky z farem 
Licoměrsko a Krasolesí. Sami si připra-
vujeme domácí limonády a i u dezertů 
dbáme na výběr kvalitních surovin.

To zní velmi lákavě, ale jde jistě 
také o přípravu?
Ano, vaříme s láskou a pílí. na Pano-
ramě nemáme za cíl pouze zaplnit 
žaludek, ale připravit návštěvníkům 
gastronomický požitek, ať už jde o ba-
getu do bagu či degustační večeři. 
Mám zkušenosti z předních českých 
restaurací i z mezinárodní reprezen-
tace české gastronomie a lze tvrdit, že 
nepopiratelným trendem dnešní doby Šéfkuchař Daniil Gorovoy. Foto: Panorama Kácov

je jíst zdravě a vracet se ke zvykům ty-
pickým v regionálních kuchyních.

najdeme v letošním menu jen čes-
ké speciality?
České speciality, pojaté však moder-
ním způsobem, jsou u nás hojně za-
stoupeny, ale ne výlučně. Typická čes-
ká jídla najdete hlavně v pravidelných 
týdenních menu. na stálém menu 
však budou i netradiční pokrmy. Sli-
buji, že budete příjemně překvapeni 
že si chuťové buňky přijdou na své.

Zaměřují se pravidelná menu na 
spěchající golfisty?
Ano, během celé letošní sezony bu-
deme mít pro všechny návštěvníky 
nachystaná a neustále se obměňující 
menu. i u těchto menu používáme 
suroviny nejvyšší kvality. To je základ 
Panorama Restaurantu, ze kterého za 
žádných okolností nechceme ustou-
pit. Jíst zdravě a kvalitně je, dle našeho 
přesvědčení, naprostý základ a naštěstí 
si to také stále více lidí uvědomuje. Se-
tkáváme se čím dál více s popularitou 
u firem v okolí či negolfistů, kteří hleda-
jí hezké a klidné místo na skvělé jídlo. 
Můžeme říci, že Panorama Restaurant je 
v tom nejlepší.

PR článek

22. 4. Crystal Golf Tour 2018 za 850 Kč: 
celkem 6 zemí, 100 hřišť, 300 turnajů.

13

významná výsadba stromů před 
sezonou.

ČeSkÁ LíPA

Populární Demo a Fitting Day pod ve-
dením expertů od Callaway se koná 
tradičně se začátkem sezony v Podě-
bradech. na driving range u klubovny 
poděbradského hřiště se v sobotu 
14. dubna od 10 do 16 hodin budou
testovat novinky z řady Callaway Ro-
gue 2018 a dále modely Epic, Steel-
head, Big Bertha, Apex či Odyssey. Ze 
širokého výběru holí mohou testovat 
a vybírat všichni zájemci, od začáteč-
níků po hráče s jednomístným handi-
capem. Samozřejmostí je přítomnost 
a využití dat přístroje TrackMan.

Muži mají 
vstup zakázán

Každé úterý od 10 hodin začínají na 
Svachově Lhotce u Českého Krumlo-
va otevřené lekce pro ženy. Mužům 
je tentokrát vstup zakázán. Lekce 
s trenérem Alešem nýdlem se za-
měřují na vybranou dovednost a její 
pilování. Tréninky trvají hodinu a půl 
a symbolická cena za účast je 150 ko-
run. Hráčky nemusejí být členkami 
klubu. Po tréninku platí zvýhodněná 
cena na gree fee: 9 jamek za 250 Kč 
a za 18 jamek jen 350 Kč.

Tipy

Vyzkoušejte 
nové vybavení

Sokolov
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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).

Černý MoST

8. 4. Den otevřených dveří pro veřej-
nost.

7. 4. Jarní texas scramble čtveřic, 
15. 4. Cool Golf Tour.
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Roční členství za 13 980 Kč s možností 
pěti ročních splátek, roční členství 
senior 60+, pro manžele, juniorská člen-
ství. Fee pro tuto sezonu: po–st 590 Kč, 
čt-pá 790 Kč, víkend 990 Kč/ 18 jamek.

PoDěBrADy

Poděbrady Open Tour: 19. 5., 16. 6., 
21. 7., 18. 8., 8. 9., 13. 10., Dětská Tour 
– novinka pro letošní sezonu, 8. 4. 
Turnaj magazínu Egovernment

Happy Day každý svátek výhodné 
green fee, bližší informace na webo-
vých stránkách.
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Hřiště otevřeno, všechny hrací plochy 
ve velmi dobré kvalitě. Přes zimu zapra-
cováno na mnoha detailech na hřišti 
i v zázemí pro větší spokojenost hráčů.

LoreTA PyšeLy

Hřiště slaví pět let od otevření. Ke kaž-
dému členství je připraven dárek 
k výročí. v rámci členství Swing za 
1550 Kč je fee na 18 a 9 jamek.

10. 4. vitalbody Ladies Morning Tour 
2018 – nejpřátelštější dámská tour.

Členství Swing PLUS: 3990 Kč (4x fee 
na 18 jamek + registrace v ČGF). Jarní 
FRESH – balíček tří lekcí s trenéry Puzzle 
Golf Academy Loreta od 1800 Kč.

víkendová hra 18 jamek 690 Kč, v týd-
nu 590 Kč, junioři a senioři sleva.
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Dětská akademie vždy v pátek, 
poprvé 13. 4.

ČerToVo BřeMeno
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14. 4. Dolce Cabaňa Opening Party, 
21. 4. Tradiční zahajovací turnaj.

HLuBokÁ nAD VLTAVou

nové partnerské rakouské hřiště GC 
Linz Luftenberg, kde si můžete zahrát 
zdarma v rámci plného členství.

Do 30. 4. zvýhodněné ceny vedlejší 
sezony: po–čt fee 18 jamek 400 Kč, 
pá–ne + svátky 600 Kč, platí pro 
všechny hráče ze všech klubů (bez 
dodatečných slev).
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Upravené vodní překážky na jamkách 
8, 12 a 18.

ČeSký kruMLoV

14. 4. Krumlovský Skokan: velká 
tombola, dárky od partnerů hřiště, 
začíná také Krumlovský Eklektik: série 
patnácti turnajů.

Dobré sousedské alias Gute nachbars-
chaft: 1x ubytování na hřišti, 1x fee 
18 jamek GC Böhmerwald + 1x fee 
18 jamek GC Český Krumlov za 
2500 Kč/osobu.
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nové podložky na driving range, 
odvodnění jamek, nově osetý putting 
green.

oSyČinA

Balíček osmi tréninků zakončených 
HCP zkouškou za 3250 Kč, Balíček Golf 
pro dva s ubytováním na dvě noci za 
3190 Kč.

21. 4. První turnaj sezony.

28. 4. Den otevřených dveří.
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7000 Kč roční členství řádné 
a 12 000 Kč, rodinné roční členství.

GroSSHof

Příměstský golfový tábor 6.–10. 8. vždy 
od 8.00 do 16.00.

7. 4. Zahajovací texas turnaj, 28. 4. 
Čarodějnický turnaj v kostýmech. 
novinka: 2. ročník mistrovství republiky 
Golf & shoot dne 28. 7. (hraje se 9 jamek 
na Grosshofu na stableford a potom se 
střílí v centru Walzel z pistole, ze samo-
palu a malorážní pušky. Zbrojní průkaz 
netřeba, stačí občanský, pro nezkušené 
střelce bude k dispozici instruktor, kte-
rý vše vysvětlí a bude hráče doprovázet 
po celou dobu střelby.
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v resortu nově působí jako Head Pro 
španělský trenér Joaquín Millán navar-
ro. Špičkový profesionál je k dispozici 
denně od dubna do října.

oSTrAVice

Každé pondělí na Ostravici se hrají dvě 
fee za cenu jednoho.

Chcete zkusit golf? Rezervujte si své 
místo v programu Jdu na golf!
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Driving range a cvičné plochy otevře-
ny, postupné otevírání devítek, hra 
nejprve na zimní greeny, přechod na 
letní provoz závisí na počasí.

kASkÁDA Brno

Letní dětské kempy na Kaskádě: červe-
nec až srpen.

4. 5. GOLF MARATHOn CHARiTy 2018 
(přihlaste svou dvojici, reprezentovat 
můžete i svou firmu).

Slovensko

SeDín
nové hřiště s 18 jamkami a parem 
73 otevřeno od dubna 2017, cvičné 
plochy 300 m driving range, dvou-
jamková akademie, chipping, putting, 
restaurace. Žlutá odpaliště 5962 m, 
modrá 5612 m, červená 5183 m. PRO 
trenér David Poulton. Asi 39 km od 
Bratislavy, 37 km od Trnavy, 50 km od 
nitry.

Dětská golfová akademie 
na Slapech - jaro 2018!

Baví vaše dítko zatím jen pinkat čím-
koli do míčku, nebo již máte doma 
malého golfistu? v naší akademii Golf 
Clubu Svatý Jan si přijde na své každý 
junior. Pod vedením zkušených trené-
rů si děti osvojí hravou formou zákla-
dy golfu i jeho etikety, pokročilejší se 
zdokonalí v technice. Smysl pro fair 
play, zdravá soutěži-
vost i kamarádství 
svatojanským
hvězdám rozhod-
ně nebude chy-
bět! Přihlášky na 
www.golfslapy.cz
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Roční členství – nEW Course do 20 let 
JUniOR, ženy 55+, muži 60+ SEniOR, 
celoroční sleva 50 % na new Course 
START, celoroční sleva 50 % na new 
i Old Course BEnEFiT.

ČeLADnÁ

7. 4. ŽRGK GOLF TOUR 2018.

ušetřete s Golf-passem
Unikátní možností, jak si zakoupit čty-
ři nebo pět zvýhodněných green fee 
na šesti mistrovských hřištích, je Zá-
padočeský Golf-pass. Služba umož-
ňuje ušetřit až 2630 korun.
 vybrat si lze ze šesti atraktivních 
golfových hřišť v západních Čechách. 
Jsou to Karlovy vary, Mariánské Láz-
ně, Františkovy Lázně, Sokolov, Kyn-
žvart a Cihelny.
 Jaké jsou možnosti a ceny? Jak 
při volbě čtyř, tak pěti green fee si 
vyberete ze jmenovaných šesti hřišť, 
přičemž cena je určena konkrétní va-
riantou výběru. U pěti green fee se 
celková cena pohybuje mezi 5350 až
5850 korunami, takže poskytuje 
úsporu až 2630 korun. U čtyř green 
fee je celková cena 4000 až 4500 ko-
run, takže úspora činí až 2180 korun. 
Jak se Golf-pass nakupuje? Jednodu-
še na www.golf-pass.cz, kde si nej-

prve vyberete kombinaci hřišť. Poté 
už jen zadáte e-mail, na který chcete 
Golf-pass zaslat, a budete přesmě-
rováni na zabezpečený web plateb-
ní služby GP webpay. Účtenka vám 
bude zaslána elektronickou formou.

 Golf-pass platí jeden rok, tedy 
365 dní, ode dne zakoupení. na kaž-
dém hřišti je možné odehrát pouze 
jedno green fee. Také je třeba si před 
každou hrou zarezervovat tee time. 
www.golf-pass.cz

PR článek
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Jarní fee: celodenní vstup na hřiště za 
300 Kč (platí všední dny do 13. 4.).

yArD PřeDBoj

Od dubna nové turnajové série: ne-
dělní HCP Tour, pondělní Senior Tour, 
úterní Junior Tour, a také speciální tour 
pro dámy.
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Co se na papíře zdá lehké, může být na hřišti často 
obtížné. Jasným důkazem je náročnost českých 
jamek!

obtížnost jamek? Česká záhada (ne)vyřešena!

AnTonín eBr

Jamky, které by měly být intuitivně 
podle svého handicapu těžké, často 
obtížné nejsou a naopak. v plné na-
hotě to dokládají neúprosné statisti-
ky. Které jamky jsou tedy na českých 
hřištích ve skutečnosti ty nejobtíž-
nější? Díky spolupráci se společnos-
tí TeeTime SE nabízíme velmi cenná 
data ke skutečné náročnosti jamek.

Stav neodpovídá

„výsledky vycházejí z výkonů hráčů 
s handicapem nula až osmnáct, ne-
boť tito hráči vykazují konzistentní 
výkon a u jejich hry lze lépe určit ob-
tížnost jednotlivých jamek. Lze před-
pokládat, že rozptyl hráčů s vyššími 
handicapy je způsoben více dalšími 
faktory,“ upozorňuje Jan Loužecký 
starší, autor myšlenky zabývat se ob-
tížností jamek ve světle skutečných 
výsledků.
 Současný stav a handicapy ja-
mek podle jeho slov neodpovídají 
nastaveným indexům. Ty nesouvi-
sejí přímo s jejich obtížností, ale jsou 
tak golfisty vnímány. Podle Loužec-
kého by bylo užitečné se přeindexo-
váním zabývat, protože to povede 
k větší korektnosti vnímání obtíž-
nosti jednotlivých jamek.
 „Je to věcí provozovatele hřiště,“ 

dodává iT expert s tím, že indexace 
má svá pravidla, která je třeba ctít, 
proto je důležité spolupracovat s ko-
misí pro normování hřišť.

individuální náročnost

 „Handicap jamky určuje pořadí, 
v jakém jsou přidělovány rány, ne-
musí mít přímou souvislost s ob-
tížností, i když zpravidla ji do určité 
míry má. Obtížnost v uvozovkách, 
neboť je často individuální,“ vysvět-
luje Dalibor Procházka, předseda 
handicapové a normovací komise 
České golfové federace.
 Podle něj je variant handicapů 
jamek nepřeberně. „někdy si to samo 
sedne téměř dokonale. Jindy může 
být několik víceméně rovnocenných 
verzí, a někdy ani zcela uspokojivá va-
rianta nemusí existovat,“ říká odbor-
ník s tím, že vliv na index (handicap) 
jamky má umístění v kole, délka, par, 
charakter i obtížnost.

Lehké kasírování

„ideální je rozčlenění, kdy jsou jam-
ky délkově i typově rovnoměrně 
zastoupeny, stejně jako když se ne-
kumulují zejména nízké indexy. Ja-
kékoli nevyvážení totiž může vést 
k tomu, že určitou skupinu hráčů 
zvýhodní či naopak znevýhodní, 
podle toho, jak jim právě takové 

kandidáty na vysoké indexy,“ říká šéf 
normovací komise Procházka.
 Podle jeho slov půjde spíše o to, 
že hráči k uvedeným jamkám nepři-
stupují takticky. „Ani na jedné z nich 
přeci nemusím hrát driverem. Důle-
žité je dostat míč do hry na dobrou 
pozici pro další ránu, která bude třeba 
i kratší. Pokud ale vezmu do ruky 
driver a nejsem přesný, pak se můžu 
dočkat lecčeho,“ myslí si Dalibor Pro-
cházka.

jamky sednou,“ dodává Procházka. 
Podle jeho slov tedy není dobré na-
příklad všechny nízké indexy přidělit 
dlouhým čtyřparům a tříparům, ať už 
statisticky vycházejí jakkoli.
 „Zde je potřeba spíše pamatovat 
na jamkovou hru s vyrovnáním. Ostat-
ně pro stableford je úplně jedno, jaké 
jsou indexy jamek, pokud hráč hra-
je nejhůř double bogey. naopak by 
bylo výhodnější, aby nízké indexy 
měly lehké jamky, kde obdrženou 

ránu hráči zkasírují, zatímco pokud na 
dlouhé těžké jamce ztratím dva míče, 
tak případnou ránu vlastně vyhodím 
z okna,“ vysvětluje předseda komise.

chybí taktika

Dá se tedy nějak vysvětlit, jak je mož-
né, že relativně lehké jamky dělají 
hráčům velké problémy? „vaše statis-
tiky jsou dost překvapivé, ale často 
jde o krátké a relativně nenáročné 
čtyřpary, tedy rozhodně vhodné 

Záchranný kruh jako nezbytnost u náročných jamek? Foto: Zdeněk Sluka

Představme si nejobtížnější jamky 
dvaceti nejvytíženějších českých 
a moravských hřišť. U některých vý-
sledků opravdu zůstává rozum stát! 

Albatross
Tipnete si, která jamka byla v loňském 
roce pro hráče s handicapem 0 až 18 
nejobtížnější na Albatrossu? neuhod-
li byste. Je to jamka č. 14. Par 4 o dél-
ce 338 metrů ze žlutých odpališť (ve 
zjednodušení neuvádíme odpaliště 
bílá). Ano, je náročná délkou, úzkou 
fairwayí a vyvýšeným greenem. Ale 
nejtěžší? Hráči zde průměrně získali 
1,26 stablefordového bodu. Přitom 
jamka má handicap 17!

Beroun
Dalším ukázkovým případem je tři-
náctá jamka par 4, výsledkově nej-
těžší v Berouně. Lepší golfisté zde 
loni získali v průměru jen 1,47 bodu. 
Jamka měří sice pouze 294 metrů, 
ovšem s tím, že green leží v kopci, 
takže čistá rána je delší, a tím jamku 
ztěžuje. Hráči se tu radují za bogey. 
Možná i proto, že před odpalem mu-
síte jít dlouho do kopce. Jamka tři-
náctka má handicap 16…

casa Serena
To čtvrtá jamka na hřišti Casa Serena
si o problémy říká. Par 4, dlouhá 
396 metrů, se sice hraje z výrazného 
kopce dolů, ale vlevo je les a vpravo 
vysoký rough. Golfisté si tu v prů-
měru odnesli 1,39 bodu. na kartě je 
handicap 7.

cihelny
Čtrnáctá jamka par 4, dlouhá 381 me-
trů, dělá hráčům v Cihelnách největ-
ší starosti. Loni tu v průměru získali 
pouze 1,25 stablefordového bodu. 
A důvod? Pravděpodobně fakt, že se 
tu neustále potýkáte s přítomností 
vodních překážek a nepříjemných 
biozón. Přitom má jamka handi-
cap 12.

Černý Most
Disproporci najdeme i na Černém 

Mostě. na vině je na první pohled 
mírumilovná dvanáctá jamka par 4, 
dlouhá 351 metrů. v resortu je jas-
ně nejobtížnější, golfisté zde sbírají 
v průměru jen 1,2 bodu. Kromě pěti-
ce bunkerů a terénní vlny tu výrazná 
zrada neexistuje. Pikantní je, že má 
handicap 18…

Český krumlov
největší nástrahu najdete na jede-
náctce par 5, dlouhé 468 metrů. Lze 

to chápat, ale co třeba těžká osmič-
ka do kopce s vodou? ne, je to číslo 
11. Jamka se hraje z kopce, hrozí tu 
však aut po levé straně fairwaye 
a obří bunker před greenem. Z vlast-
ní zkušenosti vím, že se zde dá zahrát 
eagle. však má jamka handicap 14.

Greensgate
nikoho nepřekvapí fakt, že strašá-
kem na Dýšině je osmička par 4, 
dlouhá 366 metrů. Jamka se sice 
hraje z kopce, ale vlevo je aut, vpra-
vo hluboká rokle a uprostřed úzká 
fairway. výsledkem bylo 1,24 bodu. 
Jamka má handicap 6.

Hodkovičky
nejdelší znamená nejtěžší. To platí 

v Hodkovičkách, kde hráči úpějí na 
osmé jamce par 5, dlouhé 477 me-
trů. Loni tu golfisté hráli průměrně 
1,36 stablefordového bodu. na vině 
může být relativně úzký prostor pro 
odpal, podélná překážka po levé 
straně a vodní překážka po pravé 
straně fairwaye. Jamka má přitom 
handicap 6 z devíti jamek!

Panorama
největší nerváky na Kácově prožívají 

hráči na devítce Forest, a především 
na 355 metrů dlouhé par 4 v podo-
bě páté jamky. Stísněný pocit na 
úzké fairwayi se promítl do statisti-
ky, která hovoří o průměrném zisku 
1,2 bodu. Ovšem jamka má handicap 
třináct.

karlovy Vary
Další překvapení! největší dramata 
se loni v Olšových vratech odehráva-
la na jedenácté jamce dlouhé 429 me-
trů s průměrným skórováním 1,16 bo-
du. Pravda, úzká fairway, všude oko-
lo hluboký les, špatně přístupný 
green, ale je to par 5, a tedy větší 
prostor pro chybu. Jamka má přitom 
handicap 16.

karlštejn
O karlštejnské pětce jsme psali již 
na podzim, neboť jde o nejobtíž-
nější jamku na všech českých osm-
náctkách. Hraje se zde 0,97 bodu. 
Par 4, dlouhá 396 metrů, je náročný 
autem po pravé straně fairwaye, 
a především náročným greenem, 
kde není nouze o čtyřputty. Handi-
cap má ale 16 a pro mnohé je obtíž-
nější čtyřka.

konopiště
velkým strašákem českých resortů 
je i poslední jamka hřiště D´Este na 
Konopišti. Čtyřpar dlouhý 352 metrů 
ztěžuje život zejména úzkým vstu-
pem na druhou část fairwaye a ma-
lým greenem vedle vodní překážky. 
Loni se tu v průměru zapisovalo jen 
1,1 bodu. Jamka má handicap 10.

Loreta
Stejnou záhadu řeší v Pyšelích. Zdejší 
nenáročná pětka par 4, dlouhá pouze 
253 metrů, svádí k útokům na green 
první ranou, což možná paradoxně 
přináší pouhých 1,39 bodu na hlavu. 
Jinak má opět nejnižší handicap 18.

Mariánské Lázně
Pokračujeme na stejné vlně. na od-
pališti šestnáctky v Mariánských Láz-
ních se mnohým roztřesou kolena. 
Úzký průsek lesa, tvářící se jako fair-
way paru 4 dlouhá 324 metrů, se ote-
vře, ale bohužel s rybníkem vpravo, 
který zachycuje mnoho míčků. Hráči 
zde zapisují jen 1,08 bodu. Jamka má 
handicap 17!

Mstětice
Zde tomu věříme! Mstětická osmič-
ka, par 3, dlouhá 136 metrů, je speci-
fická v tom, že vyvýšený green je té-
měř celý obklopen obřím bunkerem 
a palisádou. Psychická náročnost je 
zde přetavena v 1,42 bodu. Jamka 
má handicap 17.

ostravice
Zdá se, že v Ostravici mají na úvodní 
jamce ledacos, ale rozhodně ne „wel-

come hole“. Par 4, dlouhá 384 metrů, 
přinesla loni golfistům průměrně jen 
1,45 stablefordového bodu. Proč? 
Snad nerozehranost? Přitom driving 
je jen pár metrů daleko… Jamka má 
handicap 11.

Poděbrady
Třináctou jamku v Poděbradech asi 
znáte také jako „druhou lesní“. Par 4,
dlouhá 360 metrů, je obklopená 
hustým stromovím, a malá chyba se 
mění v tragédii. výsledkem je skóre 
1,3 bodu. Po změně má jamka odpo-
vídající handicap 1.

Slapy
naopak na Slapech jsme zase u nor-
movací záhady. Objektivně nejobtíž-
nější je dvojka par 3, dlouhá 110 me-
trů, kde golfisté loni v průměru za-
hráli 1,32 bodu. A důvod? Aut vlevo 
od greenu? Svažitý green? Těžko od-
hadovat… Jamka má přitom vůbec 
nejnižší handicap 18.

ypsilon
Rozdíl mezi teorií a praxí je znát 
i v případě heroické dvanáctky par 4,
dlouhé 265 metrů, na ypsilonce. 
Green nebo jeho okolí je za určitých 
okolností dosažitelný prvním úde-
rem. Zřejmě se ale tak neděje, neboť 
tu hráči loni předvedli jen 1,2 bodu na 
hlavu. Jamka má přitom handicap 17.

Zbraslav
Ani na závěr nevyjdeme z úžasu. 
Zbraslavská sedmnáctka, na první 
pohled nepříliš záludná, způsobi-
la přitom infarkt řadě hráčů. Par 4, 
dlouhá 284 metrů a s rybníkem po 
levé straně fairwaye, nebudí velký 
respekt, ale měla by. Aspoň tomu na-
svědčují čísla. Loni tu bylo průměrné 
skóre pouhých 1,37 stablefordového 
bodu. Jamka má handicap 9.

Je tedy záhada nejobtížnějších jamek 
a disproporce teorie vs. realita vyře-
šena? Co si o tom myslíte vy? napište 
nám na info@hrajemegolf.cz.

Antonín ebr

nejtěžších 20 jamek – které to jsou?

Čtyřka, nejtěžší jamka na Casa Serena. Foto: Zdeněk Sluka
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Chybějící český golfista v evrop-
ské špičce je častým námě-

tem debat. Co člověk, to názor, ale 
jeden argument ještě nikdo nevyvrá-
til. Tvrdím, že potřebujeme, aby golf 
začaly hrát děti chudých rodičů.
 Ano, slyšeli jste dobře, chudých. 
Děti z lépe situovaných kruhů totiž 
nemají patřičný tah na branku. nebo 
vlastně na jamku.
 Australan Jason Day, který to 
dotáhl až na první místo světového 
žebříčku, dostal svou první hůl – 
trojku dřevo – od otce, který ji našel 
v popelnici. Doma neměli ani teplou 
vodu. Když Dayův otec zemřel, mat-
ka za vypůjčené peníze poslala syna 
do internátní školy, vedle které stálo 
nikoli náhodou golfové hřiště.
 ve světě golfu není Day žádnou 
výjimkou. Z opravdu chudých pomě-
rů pocházeli mnozí hráči, například 
Gene Sarazen, Gary Player, Angel 
Cabrera nebo Costantino Rocca. 
nebo takový vítěz čtyř majorů Rory 
Mcilroy. Otec měl tři zaměstnání 
a rodiče stejně prodali svůj dům, aby 
syn mohl hrát golf. Byl to risk, který 
nemusel vyjít. na druhou stranu si 
dokážeme představit, že syn měl 
silnou motivaci uspět. Šlo o střechu 
nad hlavou milovaných rodičů.

Zachrání nás chudoba a hlad

Můj SouD

Antonín ebr 

19. JAMKA

inzerce

Poslední březnový den odstartoval 
na Loretě projekt „Golf pro Pyšelá-
ky.“ nejedná se o klasický den ote-
vřených dveří, ale o dlouhodobou 
aktivitu (plánovanou v horizontu tří 
až pěti let).
 v rámci projektu mohou všichni 
golfem nepolíbení obyvatel Pyšel 
a přilehlých obcí chodit na pravidel-
né a bezplatné sobotní skupinové 
tréninky. neinvestujeme tedy do 
rozvoje golfisty jednorázově, nýbrž 
chceme zájemce dovést až do stadia, 
kdy budou schopni hrát samostatně 
na hřišti a stanou se členy klubu. Te-
prve poté je zanecháme jejich golfo-
vému osudu.
 v rámci prvního tréninku si sedm-
desát účastníků vyzkoušelo různé 
herní dovednosti a soutěže. na závěr 
se jako diváci přidali k flightu slože-
nému z našich trenérů a dvou ná-
hodných hráčů a s nimi absolvovali 
jednu jamku s komentářem ke každé 
herní situaci a ke každé ráně.
 Osobně jsem již za posledních 
dvacet let zažil mnoho dnů otevře-
ných dveří, ale tento se svým způ-
sobem vymykal. naprostá většina 
zúčastněných se přihlásila na další 

trénink, někteří si šli ještě zatrénovat 
sami.
 věřím, že nešlo o osamocený vý-
křik do tmy, ale o začátek efektivního 
programu pro rozvoj golfu ve velmi 
úzce zacílené lokalitě do 5 km od hři-
ště. naším cílem je přivést ke golfu 
(k získání handicapu) šedesát no-
vých golfistů ročně a během pěti let 
rozšířit stávající místní komunitu až 
o 300 nových hráčů.
 Cíl je to nepochybně ambicióz-
ní, ale již dnes máme přes osmdesát 
registrovaných zájemců, se kterými 
pravidelně komunikujeme a ze kte-
rých většina dorazila na dnešní akci.
 Plánovaným benefitem akce 
není jen samotný rozvoj golfu, ale 
také to, aby se golf stal zcela běžným 
sportem v dané lokalitě. To nám ná-
sledně pomůže v jednání a spolu-
práci s místními školami, mateřský-
mi školami a místní samosprávou. 
Zkrátka aktivně pracujeme na tom, 
aby se lidé v Pyšelích za pár let ve 
frontě u řezníka domlouvali, kdy si 
spolu půjdou o víkendu zahrát.

jiří novosad
Autor je manažerem Lorety Pyšely

jak efektivně zacílit
nábor nových hráčů
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 Stejně silnou motivaci by měli 
mít čeští profesionálové. Jenže kdo 
z nich musel kvůli kariéře něco pro-
dávat nebo obětovat opravdu zásad-
ní věc? Kdo zažil pověstný tlak, kdy 
hrajete o padesát dolarů, zatímco 
v kapse máte jenom pět?
 Bohatí rodiče mohou být příno-
sem, ale jen do určité míry a spíše 
pro samotný sport. Díky jednomu 
dobře situovanému otci hráče gol-
fu tu máme už pátou sezonu tur-
naj European Tour a další podniky 

Challenge Tour. Z českých miliardá-
řů profituje momentálně parkúr, do 
kterého se zamilovaly dcery nejbo-
hatších mužů v zemi, takže do sportu 
nyní tečou velké peníze.
 Český golf nepotřebuje až tolik 
bohaté sponzory, jako hlavně chudé 
a hladové hráče. Za každé birdie kra-
jíc chleba, za eagle kachna se zelím 
a za hole-in-one sklenice piva! To je 
přece motivace, ne? Se sytými hráči 
se do elitní Evropy v nejbližší době 
nepodíváme.

Bez existenčního tlaku chybí někdy tah na branku, vlastně na jamku... 
ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Z nADHLeDu

Čeněk Lorenc
  

S tejně jako začátečníci dostávají 
pro orientaci v novém prostředí 

slovníčky golfových pojmů, chtělo 
by to vydat rovněž slovník přísně za-
kázaných slov. To také pro pokročilé. 
Golf je totiž zaneřáděn výrazy, které 
nahánějí husí kůži.

 

„Chce-li Čech něco pomilovat slovem 
a myšlenkou, nazve to zdrobnělinou,“ 
napsal Karel Čapek, maje přitom kdysi 
na mysli nevinné výrazy jako ženuška, 
zahrádka či sklenička. Co by asi řekl 
dnešní době, která ve své malosti 
mluví dětinským jazykem z Mimiba-
zaru, bohužel včetně golfového pro-
středí?
 na hřišti tak padají berdíčky, pá-
rečky (nikoli k svačině) nebo bogíčka. 
vypráví se o tom u pivečka a kávičky, 
zatímco se čeká na donesení meníč-
ka. Pár slov se jistě ztratí také o hrá-
čově výbavičce. Prostě pohodička na 
golfíčku. Brrr!
 Trestné rány, ať už zapsané do 

skóre nebo fakticky vedené do těla 
by zasloužilo i jiné všeobecně rozšíře-
né výrazivo. například proklamování, 
že jsme si to dneska báječně užili 
(třebaže někdo zahrál 120 ran). Proč 
bychom ale na golf jinak chodili? Je 
to podobné jako s hláškou „Stěrače 
stírají a ostřikovače stříkají“ ve vrchní, 
prchni. To mi přece nemusíte hlásit, 
to vidím!
 Odporná klišé nás v časech 
rozvolněné mluvy obklopují do ta-
kové míry, že je už ani nevnímáme, 
natož abychom se jim bránili. Aspoň 
na těchto stránkách dbáme, abyste 
podobné floskule nikdy nespatřili. 
Takže vězte, že:
 nikdy nenapíšeme, že někde mají 
„golfový ráj“, jelikož jde o výraz zou-
fale zprofanovaný, falešný, prázdný 
(mnohem víc než někdejší politik 
takto nařčený jiným politikem) a po-
užívaný při popisu každého druhého 
hřiště na světě.
 nikdy si také nepřečtete, že „golf 
je pro mě hlavně relax“. Je to další 
vakuum, které přežívá, čas od času 
vypuštěno, aniž by dotyčný i zapi-
sovatel zauvažovali, že se tím neříká 
vůbec nic.
 nikdy ani nebudeme tvrdit, že 
„neexistuje špatné počasí, ale jen 
špatně oblečený golfista“. Tuto hlou-
post musí ostatně popřít každý, kdo 
chtěl s koncem kalendářní zimy a ná-
stupem astronomického jara vyjít na 
hřiště. Tak vám letos přejeme nejen 
hezkou hru a počasí, ale také řeč!

Přehled zakázané mluvy

Akce pro obyvatele Pyšel a okolí přinesla nečekaný zájem. Foto: Loreta Pyšely

Padají berdíčky, párečky 

a bogíčka. Vypráví se o tom 

u pivečka a kávičky.
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nový kouč české reprezentace Staffan Johansson 
se za tři měsíce svého působení už stačil rozkoukat. 
Renomovaný švédský trenér absolvoval s hráči tři 
zahraniční soustředění a může srovnávat.

Hráči jsou lepší, než ukazuje žebříček

Čeněk Lorenc

V lednu španělsko, v únoru 
a březnu Turecko. jaké byly kem-
py? A co jste se o Češích dozvěděl?
S kempy jsem spokojen, hráči odved-
li opravdu velmi dobrou práci, stejně 
tak další trenéři. Pokud jde o herní 
úroveň, Češi jsou na tom mnohem 
lépe, než ukazuje jejich postavení na 
světovém amatérském žebříčku. Je-
jich slabinou je krátká hra. A také pří-
liš chybují z týčka. většinou se snaží 
hrát příliš agresivně.

jaký byl rozdíl mezi jednotlivými 
kempy?
Kladl jsem důraz na puttování z krát-
ké vzdálenosti, základní chipping 
a hru wedgemi. Španělský kemp byl 
zároveň přípravou na tamní utkání 
Octagonal. Během tohoto kempu 
jsem se nesnažil příliš zasahovat do 
herní techniky, a spíše se věnoval 
obecnému tréninku. Další dva kempy 
byly v Beleku. Ten první patřil k nej-
lepším, jaké jsem za svou trenérskou 
kariéru kdy zažil. Byli jsme tam čtyři 
trenéři na dvacet hráčů, což dává pří-

Staffan Johansson na svém „domovském“ Albatrossu. Foto: Zdeněk Sluka

zonou a Hrami v Tokiu 2020. Tam by 
český golf měl mít dvojí zastoupení. 
Pokud bychom měli pokračovat, rád 
bych viděl jeden delší zimní kemp 
v prostředí, kde je větší jistota počasí, 
než jaké má v lednu Španělsko. Třeba 
Florida nebo Jižní Afrika… Také bych 
měl rád kemp na linksovém hřišti. nic 
není lepšího pro strategii než linkso-
vý golf, ve kterém se neustále snažíte 
vyhnout problémům. Herní strategie 
se musí zažít, nelze o ní jen vykládat. 
na hřišti v Česku nebo ve Švédsku se 
dá riskovat, aniž by přišel nějaký vý-
znamný trest, protože hrát z bunkeru 
není žádný problém. Linksový golf 
ale přináší tvrdé tresty.

jaká pozitivní překvapení jste 
shledal u českých hráčů?
vystupují velmi dobře a trénují tvr-
ději než kdokoli z týmů, s nimiž jsem 
pracoval.

Platí, že hráči jsou na tom obecně 
dobře technicky, ale že jim chybí 
strategie?
To je individuální. Obecně se dá říct, 
že ano, potřebují lepší strategii jak 
hrát, ale to každý hráč na amatérské 
úrovni. Tam nejsou skvělí stratégové, 
protože jsou prostě mladí. Upřímně, 
profesionálové, kteří hrají na tour, ne-
přemýšlejí ve smyslu, co je pro ně nej-
lepší, ale jak se vyhnout problémům. 
Přistupují ke hře konzervativně, za-
tímco riskantně hraje jen dvacet nej-
lepších, kteří atakují pozice jamek. 
Zbytek se snaží přežít a zůstat ve hře.

ještě k těm medailím. kde vidíte 
největší šance?
U mužů je momentálně těžké zkom-
pletovat tým a najít do něho šestého 
hráče pro mezinárodní golf. Mnohem 
větší potenciál je u žen. Aby Česko 
uspělo, potřebuje dvakrát tolik golfis-
tů, než má. ne padesát, ale nejméně 
sto tisíc hráčů, a z toho pětinu mlá-
deže, aby bylo z čeho vybírat. Chybí 
větší konkurence, je potřeba mít také 
větší nároky a ambice. A nestavět in-
dividuality do kouta.

jak se švédský trenér ocitl v čes-
kém golfu?
Působil jsem nejprve asi deset let 
u švédských amatérských i profe-
sionálních týmů a potom další roky 
u amatérských reprezentací islandu 
a Finska. Právě ve Finsku jsem měl 
nabídku po osmi letech ještě pokra-
čovat, ale řekl jsem si, že už toho bylo 
dost. Přes známého z profesionálního 
okruhu European Tour jsem se dozvě-

pravě mnohem větší kvalitu. K tomu 
se přidalo skvělé místo a tréninky byly 
velmi efektivní. Při třetím kempu šlo 
více o hru a méně o trénink. Trochu 
jsme se také bavili o tom, jak obecně 
hřiště hrát, o poznámkách a herním 
plánu. Bylo to dlouhé a nesplnilo to 
moje očekávání po stránce kvality. 
v kempech jsme se věnovali také 
technice zasahování míče, ale to je in-
dividuální záležitost, při které se sna-
žím spolupracovat s osobními kouči.

Při nástupu jste říkal, že v krátko-
dobém horizontu vidíte jako cíl 
získat jednu medaili na mistrov-
ství evropy družstev. Pořád jste 
optimistou?
Absolutně. Můžeme toho stoprocent-
ně dosáhnout. Myslím, že u mnohých 
se po soustředěních zvedne herní vý-
kon. Skupina má velkou energii.

na co se nyní budete u hráčů za-
měřovat?
Golfový úder, to je kontakt a rych-
lost, ale také komprese míče. někteří 
tuto část hry postrádají. A bez toho 
je těžké uspět ve hře wedgemi.

Staffan johansson

narodil se 31. března 1954. Pracoval 
jako trenér se švédskými hráči na 
European Tour, asistent u národního 
týmu Švédska (1991–1999), hlavní 
trenér reprezentace islandu (2000–
2008) a Finska (2009–2016). Osobní 
trenér vítězů European Tour (Anders 
Forsbrand, Oskar Henningsson). Loni 
se stal konzultantem tréninkového 
systému ČGF, od letoška je hlavním 
trenérem.

inzerce

děl, že je tu možnost působit v nově 
vznikajícím tréninkovém centru na 
Albatrossu. Zájem mezitím projevila 
i federace, a nakonec se to vyvinulo 
tak, že z větší části budu trenérem 
reprezentace a den v týdnu budu 
trávit na Albatrossu. Tam za mnou 
může přijít prakticky každý profe-
sionál, když bude potřebovat radu 
a pomoc. Jsem k dispozici. Také chci 
říct, že nepřicházím s tím, že všech-
no obrátím vzhůru nohama a že vše 
bude nové. Je tu hodně dobrého.

co říkáte na podmínky pro golf 
v Česku?
Byl jsem překvapen, že v Praze máte 
dvě osmnáctijamková hřiště pří-
mo ve městě! vaše golfová zařízení 
a tréninková zázemí, to na mě uděla-
lo dojem. na Albatrossu, na Kaskádě 
i na Zbraslavi v Prague City Golf Clu-
bu je to skvělé. Tím se Česko hodně 
liší od jiných zemí. Často vidíte, že 
se postaví fantastické hřiště a skvělá 
klubovna, ale chybí tam patřičné tré-
ninkové zázemí. To se mi tady líbí a je 
to dobrá cesta, která umožňuje, aby 
do golfu přišlo více mladých hráčů.

co jste věděl o českém golfu, než 
jste sem přijel?
v profesionálním golfu jsem se jako 
trenér pohyboval víceméně deset 
let. Pak jsem dostal nabídku praco-
vat s amatérským golfem na islandu, 
z čehož nakonec bylo devět let. Účast-
nili jsme se kromě jiného týmových 
mistrovství Evropy, kde jsem měl 
možnost seznámit se s jinými hráči, 
mezi něž patřili i Češi. Znám se s býva-
lým trenérem reprezentace Keithem 
Williamsem, se kterým spolupraco-
vala Klára Spilková. Rád se seznámím 
i s dalšími hráči a rád bych také spatřil 
v akci amatéry, kteří studují a hrají na 
amerických univerzitách. Krátkodobě 
chci vidět více lepších výsledků na 
amatérské úrovni, a také další kroky 
vpřed u profesionálů. Ti podle mého 
hrají pod své možnosti.

Lze příští rok očekávat nějaké 
změny v přípravě?
Těžko se mi o tom mluví, když mám 
zatím smlouvu jen na rok. v mých 
představách by mělo jít o tříleté 
období, zakončené olympijskou se-

Kombinovaná spotřeba paliva od 6,7 do 7,2 l / 100 km. Kombinované emise CO2 od 154 do 164 g/km. seat.cz/cupra22

Cesta k vítězství.

SEAT Leon Cupra #22
Akcelerace, rychlost, preciznost a pocit 
bezpečí. Víc od svého auta nechci. Jak 
na okruhu, tak na silnici potřebuju mít 
jistotu, že se můžu na své auto 100% 
spolehnout. Nespokojím se s průměrem, 
chci být nejlepší.

Petr Fulín
Vítěz poháru cestovních 
vozů ETCC 2017


