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O kom bude řeč? No, titulek je lehce zavádějící. 
Ale v tomto spojení do jisté míry poeticky stále 

pravdivý. A odpověď na otázku zní – ne o kom, 
ale o čem, a ne o kom, ale s kým. S Miroslavem 

Lidinským jste se ve FORGOLFU setkali už 
několikrát. Ať už ve formě rozhovoru, či výčtu 

jeho úspěchů. Dnes si budeme povídat o pár 
věcech okolo a jedné naprosto zásadní.

BARBORA

HEN
DIKE
POVA
NÁ Ing. MIROSLAv 

LIDINSký 
byl příslušníkem speciální jednotky vojenské 
policie SOG (Special Operations Group), kte-
rá vyhledávala a likvidovala talibanské buň-
ky v Afghánistánu, jejich výcviková centra, 
sklady zbraní, zatýkala šéfy této teroristické 
organizace. Byl v každodenním bojovém kon-
taktu s tímto nepřítelem. Utrpěl v boji vážné 
zranění s doživotními trvalými následky. Je 
držitelem medaile Karla Kramáře za hrdinství 
(2008), stříbrného a bronzového Záslužného 
kříže ministryně obrany (2008, 2009) a dal-
ších 10 vyznamenání.
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tím členy EDGA, tyhle posuny a  změny vítá-
me a vidíme ten obrovský posun velmi zblízka. 
Dalším významným novým prvkem, který mě 
teď napadá a přímo souvisí danou tematikou, je 
vznik „WAGRU“ neboli žebříčku hendikepova-
ných golfistů. Tenhle žebříček, jehož vedení je 
v plenkách a loni měl premiéru, je veledůležitý 
pro paralympijské hry.

Kdy má golf hendikepovaných šanci dostat se 
do rodiny paralympijských sportů? A jak vidíš 
účast českých hráčů?
Těžká otázka. Takže: V roce dva tisíce dvacet 
bude golf na paralympiádě a budeme mít mi-
nimálně dva zástupce. Vážně. Proces je inten-
zivní, ale bude vyžadovat ještě spoustu času 
a vyjednávání.

A jsme u výkonnostního golfu. Jak je na tom 
reprezentace? Ještě pořád si platíte všichni 
všechno z vlastní kapsy?
Jsme odkázáni na dotace z MŠMT a z ČGF. Ve 
srovnání třeba s cyklistikou hendikepovaných, 
kde jsou na špici v podstatě profesionální spor-
tovci, jsme spíš parta nadšenců a dobrodruhů. 
Nemůžeme si dovolit objezdit všechny turna-
je, protože nám chybějí stálí partneři, spon-
zoři. Podpora paralympijského výboru, větší 

INZERCEtéhle činnosti desítky, ba možná 
i  stovky, hodin ročně. S  asociací 
jsme dokonce dospěli do bodu, 
kdy jsme začali vytvářet pracovní 
místa pro postižené. Jde o  sto-
procentní pracovní úvazky pro 
lidi s hendikepem. Příkladem, jak 
skvělé a přitom organizačně nároč-
né tyhle akce jsou, je třeba Třeboň. 
Za dva dny na dvou místech prošlo 
naší akcí přes tisíc čtyři sta dětí! Na 
organizaci se podílelo dvacet lidí.

Míro, kdo je trenér hendigolfu? 
Profík? Nebo jsou to takzvaní 
cvičitelé?
Obojí je správně a pak ještě všich-
ni, kdo absolvují speciální ško-
lení. To je zaměřeno na přístup 
k  hendikepovaným, na využívání 
speciálních pomůcek, protetiky… 
Absolventy seznamujeme s  pa-
ragolferem. Trenér se pak stává 
dostatečně vyškoleným na to, aby 
věděl, co který hendikep skrývá za 
limity a aby byl, tedy aspoň do ně-
jaké úrovně, a tedy hlavně ze začát-
ku, svému hendikepovanému svě-
řenci platný a  nápomocný. Dnes 
k nim patří asistenti hendikepova-

ných sportovců, ale – a to je hod-
ně zajímavé – třeba i  lidé, kteří se 
zabývají prací se SNAGEM.

I tyhle kurzy si organizujete sami? 
Ano. Sami. Tedy zatím. Ale už je 
na stole například nabídka PGA-
’s  of Europe. PGAE nabízí české 
PGA možnost uspořádat speciální 
seminář pro její členy. 

Vychází to nejspíš z  toho, kdo je 
prezidentem European Disabled 
Association, že?
Přesně tak. S  příchodem Tonyho 
Bennetta do čela EDGA se začal 
odvíjet velice intenzivní příběh. 
Kromě celkové rekonstrukce orgá-
nů EDGA a nastavení účasti golfu 
na paralympiádě jako prioritního 
cíle se objevily další skvělé syner-
gické možnosti. Tony je totiž ředi-
telem vzdělávání PGA’s of Europe. 
On mimochodem přivedl také 
nového šéfa Sport Committee, jíž 
jste s  naší generální sekretářkou 
členy, Roberta Mosse. Zkušeného 
a  skvělého organizátora profesi-
onálních turnajů a  vynikajícího 
rozhodčího. My všichni, myslím 

Mirku, jak se vede asociaci? Máte v  situaci, 
kdy golf poněkud váhá, dostatek členů?
Na tuhle otázku bohužel neumím odpově-
dět tak, jak je formulovaná. Vysvětlení je 
jednoduché. My se nesnažíme za každou 
cenu rozšiřovat počet členů asociace. Na 
rozdíl od jiných subjektů vůbec nelpíme na 
vazalství v  podobě jakékoli formy členství. 
Trochu pateticky řečeno nemá pro nás, tedy 
z hlediska členství, kvantita ani zlomek ceny, 
kterou představuje kvalita. Náš systém si 
klade za cíl nikoli sběr duší, ale fakticky při-
vést ke golfu jak hendikepované, tak i jejich 
zdravé blízké okolí. A to se nám prokazatel-
ně daří.

Jaké akce tomuhle účelu nejlíp slouží? Vaše 
skvěle organizované dny otevřených dveří?
Hlavním pilířem je projekt Golf bez bariér. 
Platforem máme v současnosti k dispozici 
mnohem víc. Ty velice efektivní jsou třeba 
návštěvy a demonstrace golfu hendikepo-
vaných na specializovaných školách. Mám 
teď na mysli školy pro tělesně a  zdravot-
ně, ale i  mentálně, postižené. Dále třeba 
navazujeme přímou spolupráci se speci-
alizovanými pracovišti, jako je například 
Centrum Paraple. Obrovskou práci odvádí 
při prezentaci hendigolfu třeba náš repre-
zentant Pavel Bambousek i  se svým para-
golferem.

Vím, že jste do paragolferu posadili třeba čes-
kou jedničku Kláru Spilkovou, zkusil si to už 
taky někdo jiný?
No jasně! To je právě ten princip, na kterém 
je všechno založeno. Na rovinu musím říct, 
že i když všechny upozorňujeme, že paragol-
fer není nakažlivý, dost často zdraví váhají 
a chvilku jim trvá, než to zkusí. Někoho prostě 
ani nepřemluvíme. Bariéry konečně začnou 
padat ve chvíli, kdy si zdraví dají společně 
s „Bambusem“, jak Pavlovi všichni přezdívají, 
troubleshot z paragolferu nebo prostě jenom 
troubleshot zdravý versus vozíčkář, každý po 
svém. To je skutečný golf bez bariér.

Kolik akcí jste třeba vloni absolvovali? A kdo 
se na jejich organizaci podílí?
Akcí bylo kolem deseti. Na organizaci se nej-
víc podílejí jak členové CZDGA, tak i lokální 
trenéři hendigolfu. Pro členy asociace je to 
opravdu vysoká zátěž. Všichni mají svá zaměst-
nání, obživu a  na úkor práce a  rodiny věnují 

Začneme tím, že si znovu zopaku-
jeme, jaký je rozdíl mezi golfistou 
s handicapem a golfistou s handica-
pem s hendikepem. Ta „angličtější“ 

verze vypovídá o  golfistové výkonnosti, ta 
česká říká, že jeho zdraví není stoprocentní. 
A právě rovnice hendikep + handicap + Bar-
bora dává za rovnítkem výsledek, který se 
nazývá mistrovství Evropy jednotlivců v golfu 
hendikepovaných. Obrovské ocenění dlou-
hodobé výkonnosti herní i organizační. Čes-
ký hendigolf patří mezi evropskou elitu. A to 
je, uznáte sami, dost dobrý důvod promluvit 
o všem s prezidentem České golfové asociace 
hendikepovaných Miroslavem Lidinským.
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podpora sportovních organizačních struktur. 
Sponzoři. Všechno jde z  kapes hráčů. Je to 
zhruba okolo sto dvaceti tisíc ročně. Poměr 
cena/výkon, když proti sobě postavím dotace, 
sponzoring a podporu a na druhé straně budou 
úspěchy, je fantastický.

Heslo letošního léta, a tedy roku 2016, je Bar-
bora. Co znamená?
Máme obrovskou radost z  toho, že CZD-
GA a  Česká republika budou v  termínu 
od 18. do 21. 6. hostit mistrovství Evropy 
jednotlivců v  golfu hendikepovaných. Je to 
jen těžko popsatelná radost z ocenění toho, 
jak jsme zaujali pořádáním turnajů ze série 
EDGA Order of Merit v  minulých letech. 
Pocta. Moc si té šance vážíme. A už víme, že 
nejsme žádní outsidři.

Takže k  masivním dnům otevřených dveří 
dobrovolně přibyla další náročná akce?
Ano. Sto dva nejlepších hráčů Evropy, obrov-
ská konkurence. Zároveň jde o testovací turnaj, 
protože poprvé bude startovní pole rozděleno 
na stojící a sedící hráče. Celkem máme sto dva 
hráčů. Ale přihlášených je skoro dvakrát více! 
Sto dva se jich dostane do turnaje. Nejhorší 
handicap je 14! Spousta singlů, i handicapy plu-
sové. Z nás všech má už dávno nejvíc práce Jana 
Brabníková, která nasbírala tuny zkušeností při 
organizování předchozích turnajů. Se vším. 
Stojí na ní obrovský kus práce, která už odvede-
na byla a která teprve odvedena bude. Je skvělá.

Před chvilkou jsme si povídali o financování 
reprezentačních výjezdů. ME lze ufinanco-
vat jen ze startovného?

Po mnoha a  mnoha hodinách vyjednávání 
s  různými organizacemi se nám podařilo 
získat podporu na MŠMT. Startovné je stá-
le významnou položkou na příjmové straně 
rozpočtu. Místo toho, abychom přemýšleli, 
kterému sponzorovi budeme vysvětlovat, 
proč se na něj nedostalo místo ve společ-
ném turnaji hendikepovaných a  partnerů, 
musíme počítat opatrně každou „kačku“ 
a zvažovat, co kolik bude stát. Jedeme na vy-
rovnaném rozpočtu, a proto musíme být ve-
lice opatrní. Sportovní akce vytvářející dlu-
hy ve sféře soukromých i veřejných financí 
nejsou naším vzorem. Ještě pořád doufáme, 
že se najde někdo, kdo nám s rozpočtem po-
může.

Asi by bylo prima, kdyby se z takového pod-
niku podařilo získat prostředky třeba i  pro 
částečné krytí nákladů reprezentace…
To je sen… Představa, že budeme muset ka-
ždý sahat do kapsy třeba jen pro polovinu. 
Snad se situace jednou zlepší. 

Kolik českých hráčů bude na Barboře hrát?
Přísné, ale spravedlivé podmínky vyřadily z ME 
Aleše Süssera, Standu Jiráska, Fandu Hese, Mi-
chala Hošnu, Kubu Kovaříka, Jáchyma Béma, 
Pavla Kamíra i Vlastu Hebelku. Rozhodujícím 
kritériem byl totiž handicap. A tak kromě Pavla 
Bambouska, který obdržel divokou kartu v ka-
tegorii vozíčkářů, budou reprezentovat Zbyněk 
Kotek, Tomáš Prouza, který se mimochodem 
do startovního pole protáhl jako poslední, a co 
nejlepší výkon ze sebe zkusím vymáčknout i já.

Jaké jsou cíle či ambice?
Rozhodně se nechceme spokojit jen s tím, že za 
úspěch se dá považovat už fakt, že startujeme. 
Ale v tak nabitém poli bude velký úspěch – a to 
přemýšlím opravdu realisticky – když se vejdeme 
my tři stojící do čtyřicítky. Pro Pavla Bambouska 
to bude obrovská výzva a supertěžký úkol.

Nemáte mezi sebou ještě žádnou ženu, která 
by do bojů zasáhla?
V progresu a pravidelně trénujících máme něko-
lik žen. Mimochodem i tři vozíčkářky. Takže bu-
doucnost – nedaleká – je v tomto ohledu světlá.

Co dáme závěrem?
Pozvánky! Přijďte se určitě podívat na Barbo-
ru a  zatleskat evropské hendikepované elitě! 
A přijďte si s námi zahrát. Na naší tour vždyc-
ky boříme bariéry a  zdravých hráčů přibývá. 
Tour CZDGA je otevřená a  rádi přivítáme 
kohokoli. Těšíme se na vás!

Já vás, čtenáře, bych chtěl závěrem trochu navigo-
vat. Internetové stránky České golfové asociace 
hendikepovaných jsou www.czdga.cz, facebook 
www.facebook.com/czdga a  twitter twitter.
com/czdga, na stránkách můžete pod odkazem 
„kontakty“ přímo napsat zprávu či dotaz. Vy, 
kdo byste se rádi zapojili s pomocí, ale i vy, kdo 
vidíte v činnosti asociace šanci zlepšit svůj život 
s hendikepem. A CZDGA i reprezentantům přeji 
co nejlehčí život v budoucnosti a co nejskvělejší 
výsledky nejen na Barboře!


