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Jak se ten titulek rýmuje? No už několik let víc než jen náramně! 
Znáte jména Miroslav Lidinský, Michal Hošna nebo třeba Tomáš Prouza? 

Říká vám něco CZDGA? Projekt Golf bez bariér? Pokud jste našimi 
pravidelnými čtenáři, je ta otázka vlastně zbytečná...

Nejúspěšnější skupina golfistů v ČR posledních let vloni opět cestovala, 
hrála a vyhrávala. CZDGA se rozrůstá, k projektu Golf bez bariér 

se přidávají další areály, trenéři. Ale o tom to dneska nebude. Dnes se 
zaměříme na sportovní činnost nejúspěšnější složky reprezentace ČR 
v golfu a jejich loňskou sezonu. A věci okolo činnosti asociace a projektu 
Golf bez bariér připravíme na příště. Tak, milí hendikepovaní s handicapy, 
jak jste nám hráli? 

BALASA National  
Championship 2013
Na první turnaj evropské série Order of Merit odcestoval reprezentační 
tým ČR ve složení Miroslav Lidinský (GK Hluboká nad Vltavou), Michal 
Hošna (GC Český Krumlov), František Hes (GC Mnich), Michal Sobota 
(GC Alfrédov), Vlastimil Hebelka (Sokrates Golf & Country Club), Pa-
vel Kamír (GC Mnich) v doprovodu generální sekretářky CZDGA Jany 
Brabníkové.
Úvodní turnaj European Tour se odehrál na skvěle připraveném 
technickém hřišti britského golfového resortu Belton Woods GC ve dnech 
24.–26. května 2013. Tréninkové kolo odstartovalo do typicky anglického 
počasí, a to doslova a do písmene. Silný nárazový vítr a hustý déšť ještě 
subjektivně snižovaly teplotu na pouhých 5 oC. Našim hráčům se podaři-
lo dojít s vypětím všech sil pouze 12 jamek. To bohužel způsobilo, že do 
turnajového kola nastupovali reprezentanti pouze s mlhavou představou 
o tom, kde se na zbývajících jamkách nacházejí případné záludnosti. Pro 
ostrá turnajová kola se však anglické podnebí rozhodlo ukázat, že mívá 
i svoji příjemnější stránku. Oba dva turnajové dny proběhly za překvapivě 
krásného počasí, které naprosto změnilo dosud zjištěné parametry hřiště, 
zejména rychlost greenů. 
O to větším úspěchem bylo umístění našich reprezentantů ve velmi silné 
mezinárodní konkurenci. V kategorii B hrané premiérově z mistrovských 
odpališť obsadil s celkovým netto výsledkem 152 ran Miroslav Lidinský 
krásné 4. a druhý český zástupce v této kategorii František Hes 12. místo. 
Celkový úspěch korunovali všichni naši nováčci ve stablefordové kategorii 
C, a to Michal Hošna 5., Pavel Kamír 9. a Vlastimi Hebelka 10. místem. Ví-
těz loňského ročníku Evropského poháru Michal Sobota obsadil 6. místo.
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Czech Disabled
Golf Masters 2013
Mezinárodní turnaj hendikepovaných golfistů Czech Di-
sabled Golf Masters 2013 byl zahájen v neděli 23. června 
v  golfovém resortu Darovanský dvůr.  A právě bez pod-
pory známého západočeského resortu by nebylo možné 
akci tohoto rozsahu a významu uskutečnit. Již potřetí zde 
všichni účastníci nalezli vynikající zázemí.  Resort nebyl 
ale zdaleka jediný, kterému je třeba poděkovat za pomoc 
s uspořádáním turnaje, který se díky svému jménu, vybu-
dovanému prozatím krátkou, ale oceňovanou tříletou his-
torií, stává jednou z nejoblíbenějších zastávek v turnajovém 
kalendáři evropských hendikepovaných golfistů. Hladký 
průběh podporuje řada sponzorů a partnerů, protože právě 
na takových turnajích je více než kdy jindy třeba dokonalý 
servis týkající se pitného režimu, zdravotnických pomůcek, 
ale i samotného servisu jako takového – tedy oprav paragol-
ferů, jejich dobíjení atd.
Do turnaje nastoupila česká reprezentace ve složení Miro-
slav Lidinský (GK Hluboká nad Vltavou), Michal Hošna 
(GC Český Krumlov), František Hes (GC Mnich), Pavel 
Kamír (GC Mnich), Vlastimil Hebelka (Sokrates Golf & 
Country Club), Jáchym Bém (Beroun GC), Michal Sobo-
ta (GC Alfrédov), Tomáš Prouza (Nová America Country 
Club), kteří v letošním roce opět soutěží o body do cel-
kového hodnocení evropské série Order of Merit. Výhody 
„domácího prostředí“ a s  tím spojené jednodušší a také 
samozřejmě finančně přijatelnější možnosti zúčastnit se vy-
užili nováčci CZDGA Martin Slávik, Aleš Süsser, Zbyněk 
Vavrečka a Aleš Trnka.
Do samotného turnaje ve dnech 24. a 25. 6., který byl zařa-
zen do prestižní série Order of Merit, nastoupilo 51 hráčů 
ze 14 zemí. V elitní kategorii A hrané ve formátu stroke 
play zvítězil po dvou kolech výsledkem 153 ran obhájce 
titulu Brit Andrew Gardiner, který se zároveň stal absolut-
ním vítězem turnaje. Další v pořadí skončili stříbrný Mick 
Horsley z Velké Británie, který na vítěze ztratil pouze jednu 
ránu, a bronzový Hans van Elven z Nizozemska. V kate-
gorii B – stroke play netto – zvítězil reprezentant CZD-
GA Miroslav Lidinský. Druhé místo obsadil Marko Lund 
z Norska a třetí pozici Frans Harmsen z Nizozemska. Ve 
stablefordové kategorii C zvítězil reprezentant CZDGA 
Michal Hošna. Na druhém místě se umístil Jurjen En-
gelsman z Nizozemska a na třetí příčku se vyhoupl další 
zástupce CZDGA, Tomáš Prouza.

(zleva) Pánové Vlastík Hebelka, Pavel Kamír, Michal 
Hošna, Aleš Süsser plánují přestup do hudební branže, 
Nations Cup, Španělsko
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ABN-AMRO Dutch 
Disabled Open 2013
V pořadí již na třetím nejobsazenějším turnaji European 
Disabled Golf Tour 2013, který se konal 8.–10. července 
v nizozemském Purmerendu, se sešla kompletní 
hendigolfová špička ze všech evropských zemí. Na 
ABN-AMRO Dutch Disabled Open se k velmi silným 
reprezentačním týmům Holandska, Anglie, Francie, 
Španělska nebo Turecka po úspěchu na Czech Disabled 
Golf Masters přiřadil i český reprezentační tým ve složení 
Miroslav Lidinský (GK Hluboká nad Vltavou), František 
Hes (GC Mnich), Michal Hošna (GC Český Krumlov), 
Michal Sobota (GC Alfrédov), Pavel Kamír (GC Mnich), 
Vlastimil Hebelka (Sokrates Golf & Country Club) 
a  Tomáš Prouza (Nová Amerika Country Club). Celý 
tým doprovázela – opět v  roli vedoucí výpravy –, Jana 
Brabníková (sekretářka CZDGA). 
Elitní skupiny A a B se již tradičně hrály na velmi tech-
nicky náročných 18 jamkách Yellow – White. Výsledky 
v  obou kategoriích jednoznačně potvrdily, že každou 
chybně zahranou ránu nemilosrdně trestal velmi hustý 
rough nebo vodní překážka. To se bohužel týkalo i těch 

Na ABN-AMRO Dutch Disabled Open  
se k velmi silným reprezentačním týmům Holandska, 
Anglie, Francie, Španělska nebo Turecka po úspěchu 
na Czech Disabled Golf Masters přiřadil i český 
reprezentační tým..

Mirek Lidinský a jeho caddy – dcera 
Klárka na ABN-AMRO Disabled Open 

v Holandsku

Člen CZDGA Tomáš Mošnička na 
Paragolferu s trenérem Otakarem 
Marešem v Tréninkovém centru 
hendikepovaných golfistů 
Hodkovičky
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Finnish Disabled Open
Poslední turnaj elitní série European Disabled Golf Tour Order 
of Merit se hrál ve dnech 28. až 31. srpna v resortu Kytäjä Golf 
ve Finsku. Bezpochyby jeden z nejkrásnějších turnajů sezony byl 
odehrán na skvěle připraveném hřišti North-West, které začát-
kem srpna hostilo profesionály ze série Challenge Tour. Tomu 
odpovídaly i podmínky, které se od konání profesionálního tur-
naje příliš nelišily. Pro všechny zúčastněné hráče byly opravdo-
vým testem techniky i psychické odolnosti 103 záludně umístěné 
hluboké bunkery a bohatě modelované greeny s rychlostí 11 stop. 
S podmínkami se nejlépe vyrovnali dánský reprezentant Mads 
Lykke Nielsen a vítěz Czech Disabled Golf Masters 2013 Brit An-
drew Gardiner. Strhující souboj se rozhodl až na 3. jamce play-off, 
kde o absolutním vítězi turnaje rozhodl pětimetrový vítězný putt 
do birdie dánského hráče. Barvy CZDGA hájil stabilní kádr čes-
ké hendigolfové reprezentace ve složení Miroslav Lidinský (GK 
Hluboká nad Vltavou) v kategorii B stroke play a v kategorii C 
stableford Michal Hošna (GC Český Krumlov), Michal Sobota 
(GC Alfrédov), Pavel Kamír (GC Mnich), Vlastimil Hebelka 
(Sokrates Golf & Country Club), Tomáš Prouza (Nová Amerika 
Golf Resort) a Jáchym Bém (Beroun GC). Premiérově se v evrop-
ské tour představil i reprezentant Slovenska Ivo Porvažník (Golf 
& Country Club Hron).
Jednoznačným cílem českých reprezentantů bylo umístění do 
desátého místa v obou kategoriích. Jen to totiž zaručovalo dobré 

největších favoritů, mezi které patřili Andrew Gardiner, Manuel de 
Los Santos, Maximillien Puget, Hans Van Elven nebo Mick Hor-
sley. V kategorii B poznal golfovou „smrt“ na desáté jamce i Miro-
slav Lidinský, který vyrážel závěrečný den ve finálovém flightu se 
ztrátou pouhých dvou ran na vedoucího Stevea Haxtona. Dvě rány 
zahrané do vody a třetí mimo fairway na 420metrovém čtyřparu 
obohatily téměř „čistou“ skóre-kartu o výsledek 10. To rozhodlo 
o celkovém děleném pátém místě, které je z hlediska bodování do 
Evropského poháru Order of Merit velmi cenné. Skvělé druhé kolo 
zahrál naopak František Hes, který se vyrovnaným výkonem po-
sunul do Top 10. Jeho konečné deváté místo je velkým úspěchem. 
Skupina C se hrála na „devítkách“ Blue – Red, které první hrací 
den trochu zaostaly připraveností. 
S těmi se nejlépe z Čechů vypořádal Michal Hošna, který zahrál 
finálový den nad očekávání a jako letošní „nováček“ v kategorii C 
obsadil třetí místo. To mu již po třech skvěle zahraných turnajích 
série EDGA Tour zaručuje vedení v celkovém hodnocení Order of 
Merit.  Absolutním vítězem se stal obhájce zlata z minulého roku 
a zároveň vítěz CZDGM 2013 Andrew Gardiner z Velké Británie.

(zleva) Vlastík Hebelka, František Hes, Tomáš Prouza a Michal Hošna  
na Nations Cup ve Španělsku
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umístění v celkovém hodnocení Evropské-
ho poháru. V kvalitně obsazené kategorii 
B stroke play svůj úkol v tvrdé konkurenci 
nad očekávání dobře splnil Miroslav Lidin-
ský, který po dobře odehraném prvním kole 
nastupoval do finálového flightu se ztrátou 
dvou ran na vedoucího hráče. V druhém kole 
se český reprezentant vyvaroval zásadních 
chyb a výborný výsledek +1 (netto) mu zajis-
til zlatou medaili. V kategorii C stableford se 
sešlo hned několik favoritů. Mezi ty největší 
patřil turecký reprezentant Mehmet Kazan, 
jemuž v roli caddyho a zároveň trenéra asisto-
val golfový profesionál Genzer Özcan. Kva-
litní koučink a  jeho stabilní výkon přinesly 
celkové vítězství. Skvělým úspěchem bylo 
konečné druhé místo Jáchyma Béma a děle-
né třetí místo Tomáše Prouzy. Tento turna-
jový úspěch je velkým příslibem do dalších 
ročníků zejména proto, že oba jsou nováčky 
českého týmu a dokázali se za krátkou dobu 
působení v Evropském poháru několikrát 
prosadit. Završením českých úspěchů je šesté 
místo Michala Hošny a dělené sedmé místo 
Vlastimila Hebelky.
Nejsenzačnějším úspěchem českého hen-
digolfu je celkové hodnocení Evropského 
poháru Order of Merit 2013. Svými průběž-
nými výsledky k tomu jednoznačně přispěli 
Miroslav Lidinský a Michal Hošna. Počtvrté 
za sebou se vítězem evropské tour v kategorii 
B stroke play (netto i brutto) stal Miroslav Li-
dinský. Michal Hošna po senzačním postupu 
z kategorie D, ve které dokázal dvakrát celko-
vě zvítězit v letech 2011 a 2012, ovládl v le-
tošním roce kategorii C. Historický úspěch 
z  minulých let se tedy i v loňské roce opa-
koval a nepochybně přispěl k šíření dobrého 
jména českého golfu nejen v Evropě.

Nejsenzačnějším úspěchem 
českého hendigolfu je celkové 
hodnocení Evropského poháru 
Order of Merit 2013. Svými 
průběžnými výsledky k tomu 
jednoznačně přispěli Miroslav 
Lidinský a Michal Hošna.  
Počtvrté za sebou se vítězem 
evropské tour v kategorii  
B stroke play (netto i brutto)  
stal Miroslav Lidinský.

Pavel Bambousek hrající na 
Paragolferu na Mistrovství ČR v golfu 
hendikepovaných, Nová Amerika
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Plánované turnaje evropské tour EDGA Order of Merit 2014
16.–18. května French Open, St Omer Golf Club, Francie
22.–25. května  Mistrovství Evropy – Balasa Championship 2014, Belton Woods Golf Club, 

Velká Británie
15.–17. června Czech Disabled Golf Masters 2014, Darovanský dvůr, ČR
30. června–2. července ABN-AMRO Disabled Open, Purmerend Burggolf, Nizozemsko
11.–13. srpna Swedish Open for Disabled, Švédsko

Všude dobře, doma nejlíp
Kromě tradičního Czech Disabled Golf Masters, tedy turnaje započítávaného 
do evropské  tour EDGA, se v loňském roce sešli členové CZDGA také při 
dalších dvou akcích pořádaných na českém území – na úvodním zahajovacím 
turnaji v Sokolově a v závěru sezony pak na mistrovství České republiky v gol-
fu hendikepovaných na Nové Americe.

Zahajovací turnaj CZDGA – Sokolov
Golfová sezona se pro CZDGA tradičně rozeběhla na hřišti v Sokolově, kde se 
uskutečnilo první společné setkání hendikepovaných golfistů, trenérů hendi-
golfu, rodinných příslušníků a přátel. V neděli 21. dubna se na start postavilo 
postupně téměř dvojnásobné množství účastníků proti ročníku 2012. Skuteč-
nost, že každý hendikepovaný hráč přivedl minimálně jednočlenný hrající do-
provod, potvrzovala jednu z myšlenek projektu Golf bez bariér, který CZD-
GA ve spolupráci s ČGF a PGAC odstartovala teprve minulý rok. Tomu, že 
hendikepovaní golfisté svým osobním příkladem přivedou k této návykové 
hře nové tváře, by ještě před rokem asi nikdo nevěřil. „Startovka“ byla oprav-
du pestrá. Ve společných flightech nastoupili „singloví“ hráči zvučných jmen 
z  PGA, jako například Zuzana Mašínová Boučková nebo Jiří Vozka vedle 

vycházejících „hvězdiček“ CZDGA Zbyňka 
Vavrečky, Aleše Süssera, Martina Slávika nebo 
Pavla Bambouska hrajícího na paragolferu. 
Milými hosty se stali také zástupci Slovenské 
golfové asociace hendikepovaných, která po 
vzoru CZDGA teprve nedávno vznikla. Přátel-
ská a pohodová atmosféra smazala veškeré han-
dicapy. Jak ty herní, tak i hendikepy zdravotní. 
Po dlouhých měsících strávených v indoorech 
byla pro všechny tahle golfová „procházka“ 
učiněným lékem.
Celkovým vyvrcholením této společné akce 
zdravých a tělesně postižených golfistů bylo 
slavnostní zahájení charitativní sbírky Jamka 
pro hendikep. Na turnaji zazářili noví členo-
vé, v kategorii hendikepovaných se na 1. místě 
umístil Zbyněk Vavrečka, na 2. Martin Slávik 
a 3. místo obsadil Jáchym Bém. Čtvrtou příčku 
pak obsadil Aleš Süsser, čerstvý držitel proto-
kolu o zkoušce golfové způsobilosti. 

(zleva) Michal Hošna, Ivo Porvažník, Vlastík Hebelka, 
Pavel Kamír, Jáchym Bém a Michal Sobota na Respecta 
Finnish Disabled Open



JAMKA 
PRO HENDIKEP
Občanské sdružení Hook 
zorganizovalo v loňském roce 
pro hendikepované golfisty sbírku 
Jamka pro hendikep. V pátek 
12. dubna 2013 
došlo k zapečetění 
pokladniček, které 
byly jednak následně 
rozmístěny ve 
vybraných golfových 
resortech a pak se 
také staly nedílnou 
součástí série 
turnajů HOOK GOLF 
CUP 2013. Tato 
charitativní sbírka 
byla primárně určena 
na podporu České 
golfové asociace 
hendikepovaných 
(CZDGA), konkrétně 
k zakoupení 
golfového vybavení 
pro začínající 
golfisty s tělesným 
či zdravotním 
postižením. Iniciátory 
celé akce byli Miloš 
Horák st. a Miloš 
Horák ml. Zapečetění 
zhotovených kasiček 
proběhlo pod 
dozorem pracovníků 
Městského úřadu 
v Benešově, jak již 
bylo výše zmíněno, 
12. 4. 2013, oficiálně byla pak 
sbírka představena na zahajovacím 
turnaji CZDGA v Sokolově o devět 
dní později. Kromě tohoto místa 
byly kasičky umístěny také 
v Darovanském dvoře a v Hluboké 
nad Vltavou.

I přesto, že tuto prvotní, ojedinělou 
akci v České republice doprovázela 
pouze mediální podpora Rádia 
Golf, setkala se s pozitivním 
přijetím. Celková částka, kterou 
se podařilo shromáždit pro 
hendikepované sportovce, dosáhla 
17 000 Kč. Tato částka bude 
použita na speciálně upravené 
hole pro hráče na vertikalizačním 
golfovém vozíku Paragolfer, který 
je k dispozici v Tréninkovém 
centru hendikepovaných golfistů 
Hodkovičky.
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Mistrovství ČR v golfu 
hendikepovaných 2013  
– Nová Amerika
První říjnový víkend 5.–6. 10. 2013 byl v hendigolfovém kalendáři s velkým před-
stihem rezervován pro mistrovství České republiky v golfu hendikepovaných. 

Dějištěm pro dlouho očekávané setkání členů, reprezentace CZDGA, přátel, 
trenérů a podporovatelů na domácí půdě se stal Golfový resort Nová Amerika. 
Účastníci  turnaje  soutěžili ve třech kategoriích, stableford Open A (HCP 0–28) 
a Open B (HCP 28,1–54) a kategorie mistrů na rány pro držitele zdravotních 
průkazů – medical passů. Do lítých bojů o místa nejvyšší se pustili ostřílení 
hráči reprezentace, ale stranou nezůstali ani nováčci, pro které byl tento turnaj 
premiérou na hřišti. Pozvání přijali i zástupci německé hendigolfové organizace 
BGC Deutschland, se kterými se naši reprezentanti setkávají v rámci evropské 
tour hendikepovaných. Mistrem ČR v golfu hendikepovaných se stal domácí 
Tomáš Prouza se 184 ranami po dvou kolech před druhým Michalem Hoš-
nou (GC Český Krumlov) a třetím Alešem Süsserem (GK Darovanský dvůr). 
Tomáš Prouza se zároveň stal vítězem kategorie Open A, druhé místo obsadil 
Michal Hošna a třetí pozici Tomáš Faugner. První příčku v kategorii Open B 
obsadil host turnaje Michael Terech, jako druhý se umístil Aleš Süsser a třetí 
místo získal Jan Holuša.
Při příležitosti mistrovství byly Golfovému resortu Nová Amerika a jeho ma-
jiteli panu Stephanu Friedreichovi předány plakety Partnerské hřiště hendike-
povaných golfistů a Partnerské hřiště reprezentace CZDGA. Velmi si vážíme 
toho, že se Nová Amerika stala součástí projektu Golf bez bariér a poskytuje 
vynikající podmínky pro trénink našich členů a reprezentace.

(zleva) Manuel de los Santos, Monique Kalkman na Paragolferu, Marek Eben a Jan Pištěk 
se svými caddies na Czech Disabled Golf Masters 2013, Darovanský Dvůr
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Restaurace Kozička

   Vypadá to, že se i v českém profesionálním golfu bude dlouhodobě blýskat na lepší časy. To 
co je v golfově vyspělých zemích standardem, se v Česku dlouho nedařilo přivést k životu, 
minimálně ne na delší období.

   Díky spolupráci Jana Juhaniaka, Jiřího Moučky a Richarda Beneše, kteří se spojili 
s profesionály ve svém oboru společností Sport-Invest, a také díky podpoře od Czech PGA, 
letos odstartuje již třetí ročník golfové tour pro profesionální gol� sty - učitele golfu 
(tzv. Teaching PRO) a kvalitní amatérské hráče pod názvem Czech PRO-AM Teaching Tour 
2014 (CPATT 2014).

   Po loňském veleúspěšném ročníku ozdobeném účastí Ivana Lendla na závěrečném turnaji 
v Praze na Černém Mostě, zveřejnili pořadatelé kalendář turnajů pro rok 2014.

   Špičkové golfové resorty, nejlepší hráči, rychlá hra a přátelská atmosféra dávají v souhrnu 
to, co odlišuje tuto sérii turnajů od obvyklé české, ať již profesionální nebo komerční, praxe. 
Není proto divu, že zájem hráčů o tyto turnaje s každým uspořádaným jen roste.

   To, že chtějí jít pořadatelé jinou, než běžnou cestou, potvrzuje i to, že patronem celé série 
není nikdo jiný, než osoba s obrovským morálním kreditem a shodou okolností také vášnivý 
hráč golfu P. Zbigniew Czendlik.

   Celá tour zahájí na konci dubna turnajem v Beřovicích a vyvrcholí začátkem října v resortu 
Black Bridge v Praze na Černém Mostě.

  Součástí tour je i dvoudenní o� ciální Mistrovství ČR Teaching PRO v Mladé Boleslavi.
   Je příjemné konstatovat, že v záplavě snadno zaměnitelných turnajů se objevuje a vypadá 

to, že se i dlouhodobě usadí, podnik, který vrací do golfu to hlavní, tedy radost ze hry 
a setkávání milovníků tohoto sportu v přátelské i když soutěžní atmosféře.

  Přejme tedy pořadatelům i všem gol� stům hodně zdaru v jejich počínání. 

28. 4. 2014 Golf Beřovice

26. 5. 2014 Karlštejn Golf Resort 

22. - 23. 6. 2014
Golf Mladá Boleslav – Sand Martin ‘s Holes
2. Mistrovství ČR Teaching PRO

28. 7. 2014 Ypsilon Golf Resort Liberec

15. 9. 2014
Beroun Golf Club
Masters CPATT 2014

6. 10. 2014 Golf Resort Black Bridge – Praha Černý Most

Kalendář turnajů CPATT 2014

témaHaNDICaP&HENDIKEP

Sám turnaj se hrál ve formátu Best Ball, kde se 
započítávaly dva nejlepší zahrané netto výsledky 
na jamce. Všichni naši reprezentanti se obdivu-
hodně vypořádali s technickou náročností hřiš-
tě, která byla ještě znásobena skvělou kondicí pro 
nadcházející turnaj. S  rychlostí greenů 11 stop 
se hráči CZDGA vypořádali s typicky českou 
přizpůsobivostí a po několika jamkách patřili 
ve flightech k oporám při puttování. Zkrátka to, 
co není ve fyzických možnostech hendikepova-
ných na fairwayích, to se dá dohnat na greenu. 
Zde to platilo dvojnásob. Také proto si společně 
hodnocené flighty Mirka Lidinského a Pavla Ka-
míra šly převzít ceny pro vítěze. „Lidinští“ druzí 
a „Kamírovci“ první.

Velkou golfovou událostí pro hráče CZDGA bylo pozvání od Rakouské 
asociace hendikepovaných golfistů a organizátorů European PGA Tour do 
charitativního turnaje No Handicap PRO-AM, který se uskutečnil před 
samotným turnajem Lyoness Open, tedy turnajem série European Tour, 
1.  června 2013 na skvěle připraveném hřišti Diamond Country Club 
v  Atzenbruggu. Česká výprava dorazila ve složení Michal Hošna, Pavel 
Kamír, Vlastimil Hebelka, František Hes, Miroslav Lidinský za studeného 
a zamračeného počasí do místa konání již v ranních hodinách. Do každého 
flightu nastoupil jeden hendikepovaný golfista, dva zástupci partnerů pod-
porujících golf tělesně a zdravotně postižených a jeden profesionální hráč.  
Naše výprava se setkala s přátelským a přívětivým přijetím od zahraničních 
hendigolfových reprezentantů a také od „známých“ profesionálních tváří 
z  loňského roku. Mezi nejemotivnější patřilo přivítání s  rakouskou „jed-
ničkou“ Markusem Brierem, který s úsměvem vzpomínal na naše poslední 
golfové setkání z roku 2012.

TRÉNINKOVÁ CENTRA HENDIKEPOVANÝCH
Tréninkové centrum hendikepovaných golfistů je status, který CZDGA ve spolupráci s ČGF a PGAC uděluje golfovým subjektům, které jsou členy ČGF. 
Udělení tohoto statusu je možné pouze na základě splnění podmínek, které zahrnují následující: vytváření a rozvoj optimálních podmínek pro golf hen-
dikepovaných, umožnění plnohodnotného tréninku hendikepovaných pod vedením trenéra, který splňuje kvalifikační kritéria CZDGA pro výuku golfu 
hendikepovaných. Nezbytnou podmínkou je samostatná sportovní existence žádajícího subjektu, a to zejména ve vazbě na golfové hřiště. CZDGA, ČGF 
a PGAC poskytuje TCHG logistickou, materiální a technickou podporu podle počtu a aktuálních potřeb hendikepovaných hráčů CZDGA. 

Golf & Country Club Hodkovičky 
Specializace na všechna tělesná nebo zdravotní 
postižení včetně postižení vyžadujícího použití 
speciálního golfového vertikalizačního vozíku:

•  trénink na driving range  
– zdarma neomezeně

•  tréninkové míče – zdarma neomezeně

•  počet trenérů hendigolfu – 1

•  možnost využití speciálního golfového 
vertikalizačního vozíku

Zbraslav Golf Academy  
Specializace na všechna tělesná nebo zdravotní 
postižení kromě postižení vyžadujícího použití 
speciálního golfového vertikalizačního vozíku:

•  trénink na driving range  
– zdarma neomezeně

•  tréninkové míče – zdarma neomezeně

•  počet trenérů hendigolfu – 3

Golf klub České Budějovice  
Specializace na všechna tělesná nebo zdravotní 
postižení kromě postižení vyžadujícího použití 
speciálního golfového vertikalizačního vozíku:

•  trénink na driving range – zdarma 
neomezeně

•  tréninkové míče – zdarma neomezeně

•  počet trenérů hendigolfu – 1

Nová Amerika Golf Resort  
Specializace na všechna tělesná nebo zdravotní 
postižení kromě postižení vyžadujícího použití 
speciálního golfového vertikalizačního vozíku:

•  trénink na driving range GR Nová Amerika  
– zdarma neomezeně

•  trénink v Aqua Golf Hradec Králové  
– zdarma neomezeně

•  tréninkové míče v GR Nová Amerika  
– zdarma neomezeně

•  tréninkové míče v Aqua Golf Hradec Králové  
– zdarma neomezeně

•  počet trenérů hendigolfu – 3

Golf resort Darovanský dvůr  
Specializace na všechna tělesná nebo zdravotní 
postižení včetně postižení vyžadujícího použití 
speciálního golfového vertikalizačního vozíku:

•  trénink na driving range  
– zdarma neomezeně

•  tréninkové míče – zdarma neomezeně

•  počet trenérů hendigolfu – 1

 

•  možnost využití speciálního golfového 
vertikalizačního vozíku

•  vstup na Public course – veřejné hřiště 
o 9 jamkách par 27 – 100 Kč/člen CZDGA

Golf Club Sokolov  
Specializace na všechna tělesná nebo zdravotní 
postižení včetně postižení vyžadujícího použití 
speciálního golfového vertikalizačního vozíku:

•  trénink na driving range – zdarma 
neomezeně

•  tréninkové míče – zdarma neomezeně

•  počet trenérů hendigolfu – 2

•  možnost využití speciálního golfového 
vertikalizačního vozíku

Yard Golf Resort  
Specializace na všechna tělesná nebo zdravotní 
postižení kromě postižení vyžadujícího použití 
speciálního golfového vertikalizačního vozíku:

•  trénink na driving range – zdarma 
neomezeně

•  tréninkové míče – zdarma neomezeně

•  počet trenérů hendigolfu – 1

•  vstup na Public course – veřejné hřiště 
o 6 jamkách par 21 – 100 Kč/člen CZDGA

ČERVEN PLNÝ PRO-AM No Handicap  
Pro-Am Atzenbrugg 2013



Golf & Country Club Hodkovičky
Nová Amerika Golf Resort
Golf resort Darovanský dvůr
Golf Sokolov
Golf Club Český Krumlov
Golf Park Plzeň
Golf Mladá Boleslav
Sokrates Golf & Country Club
Golfový klub Hluboká 
nad Vltavou
Pilsner Golf Resort Hořehledy
Golf Club Alfrédov

Snahou CZDGA je úspěšná reprezentace 
České republiky na european tour 
– EDGA Order of Merit, dalších 
světových soutěžích a budování 
reprezentačního hendigolfového týmu 
na letní paralympijské hry. Z důvodu 
kvalitní přípravy českých hendigolfových 
reprezentantů spolupracuje CZDGA 
s následujícími golfovými resorty a hřišti, 
které dlouhodobě poskytují optimální 
podmínky pro přípravu reprezentačního 
týmu ČR na mezinárodní turnaje.

Partnerská hřiště reprezentace CzDgA
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Restaurace Kozička

   Vypadá to, že se i v českém profesionálním golfu bude dlouhodobě blýskat na lepší časy. To 
co je v golfově vyspělých zemích standardem, se v Česku dlouho nedařilo přivést k životu, 
minimálně ne na delší období.

   Díky spolupráci Jana Juhaniaka, Jiřího Moučky a Richarda Beneše, kteří se spojili 
s profesionály ve svém oboru společností Sport-Invest, a také díky podpoře od Czech PGA, 
letos odstartuje již třetí ročník golfové tour pro profesionální gol� sty - učitele golfu 
(tzv. Teaching PRO) a kvalitní amatérské hráče pod názvem Czech PRO-AM Teaching Tour 
2014 (CPATT 2014).

   Po loňském veleúspěšném ročníku ozdobeném účastí Ivana Lendla na závěrečném turnaji 
v Praze na Černém Mostě, zveřejnili pořadatelé kalendář turnajů pro rok 2014.

   Špičkové golfové resorty, nejlepší hráči, rychlá hra a přátelská atmosféra dávají v souhrnu 
to, co odlišuje tuto sérii turnajů od obvyklé české, ať již profesionální nebo komerční, praxe. 
Není proto divu, že zájem hráčů o tyto turnaje s každým uspořádaným jen roste.

   To, že chtějí jít pořadatelé jinou, než běžnou cestou, potvrzuje i to, že patronem celé série 
není nikdo jiný, než osoba s obrovským morálním kreditem a shodou okolností také vášnivý 
hráč golfu P. Zbigniew Czendlik.

   Celá tour zahájí na konci dubna turnajem v Beřovicích a vyvrcholí začátkem října v resortu 
Black Bridge v Praze na Černém Mostě.

  Součástí tour je i dvoudenní o� ciální Mistrovství ČR Teaching PRO v Mladé Boleslavi.
   Je příjemné konstatovat, že v záplavě snadno zaměnitelných turnajů se objevuje a vypadá 

to, že se i dlouhodobě usadí, podnik, který vrací do golfu to hlavní, tedy radost ze hry 
a setkávání milovníků tohoto sportu v přátelské i když soutěžní atmosféře.

  Přejme tedy pořadatelům i všem gol� stům hodně zdaru v jejich počínání. 

28. 4. 2014 Golf Beřovice

26. 5. 2014 Karlštejn Golf Resort 

22. - 23. 6. 2014
Golf Mladá Boleslav – Sand Martin ‘s Holes
2. Mistrovství ČR Teaching PRO

28. 7. 2014 Ypsilon Golf Resort Liberec

15. 9. 2014
Beroun Golf Club
Masters CPATT 2014

6. 10. 2014 Golf Resort Black Bridge – Praha Černý Most

Kalendář turnajů CPATT 2014
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Mirek Lidinský 
a Michal Hošna 

po převzetí 
trofejí za 1. místa 

evropského 
poháru Order of 
Merit, kat. B a C

Předání Paragolferu do Tréninkového centra 
hendikepovaných golfistů Hodkovičky, akce se 
účastnili zástupci resortu, pí. Božena Jirků z Konta 
BARIÉRY a členové CZDGA

INZERCE
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Kalendář akcí CzDgA, rok 2014
3. května Zahajovací turnaj v GC Sokolov – turnaj CZDGA Golf Tour 2014

16.–18. května French Open, St Omer Golf Club, Francie – turnaj evropské tour 
EDGA Order of Merit 2014

22.–25. května Mistrovství Evropy - Balasa Championship 2014, Belton Woods 
Golf Club, Velká Británie – turnaj evropské tour EDGA Order of 
Merit 2014

15.–17. června Czech Disabled Golf Masters 2014, Darovanský dvůr, ČR – turnaj 
evropské tour EDGA Order of Merit 2014

30. června–2. července ABN-AMRO Disabled Open, Purmerend Burggolf, Nizozemsko 
– turnaj evropské tour EDGA Order of Merit 2014

11.–13. srpna Swedish Open for Disabled, Švédsko – turnaj evropské tour EDGA 
Order of Merit 2014

4. října Mistrovství ČR v golfu hendikepovaných, Hluboká nad Vltavou, 
ČR – turnaj CZDGA Golf Tour 2014

V  tomtéž týdnu došlo také k  historicky prvním 
společným vystoupením profesionálů a  hendi golfistů 
v ČR. Díky společnosti Relmost byli k účasti v Pro-Am 
D+D Real Czech Challenge Open 2013, který se ode-
hrál 5. června v resortu Golf Spa Kunětická hora, pozvá-
ni Miroslav Lidinský, Michal Hošna a František Hes.
V dějinách českého golfu šlo o společnou premiéru 
zdravých a tělesně hendikepovaných golfistů před tak 
významnou událostí, jakou turnaj série European Cha-
llenge Tour bezesporu je. I přesto, že pořadatelé měli 
spoustu starostí s přípravou a  organizací turnaje, do-
stalo se hráčům naprosto perfektního zabezpečení od 
blokování nejbližších parkovacích míst až po přistave-
ní  e-cartů a možnost vjezdu na driving range. Dalším 
příjemným překvapením bylo zjištění, že do turna-
jových flightů byli nasazeni Michal Hošna společně 
s  Ondřejem Lieserem a František Hes s Lukášem Tintě-
rou. Miroslav Lidinský pak hrál po boku Nicola Ravana 
z  Itálie. Jednoduše řečeno pro repre zentanty CZDGA 
to byla další jedinečná možnost, jak se herně připravit 
na následující zahraniční turnaje European Disabled 
Golf Tour 2013. 

Závěrem se dá říct jen jediné. Ať vám to pořád tak super 
hraje a ať se daří asociaci nejen na poli sportovním, ale 
i na poli „politickém“. Vždyť tyhle výsledky si zaslouží 
opravdu mnohem víc pozornosti federace a nás všech, 
než se jim zatím dostává. Hezkou hru!

Pro-Am D+D Real Czech 
Challenge Open 2013

Předání Paragolferu do Tréninkového 
centra hendikepovaných golfistů 

Hodkovičky, akce se účastnili zástupci 
resortu, pí. Božena Jirků z Konta 

BARIÉRY a členové CZDGA

Mirek Lidinský, Vlastík Hebelka 
a Pavel Kamír na minigolfu v resortu 

Belton Woods v Anglii


