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Akce, slevy, výhody
Z nabídek hřišť a klubů
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Vše o Tipsport 
Golf Masters

Příloha

Německo: V kraji 
Goetheho a Schillera
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Irská hvězda bavila při exhibici

LET: Dýšina s top obsazením

ČENĚK LORENC

Ve svém celkově šestém ročníku 
bude mít Tipsport Golf Masters výji-
mečné postavení. Jde o první letošní 
turnaj Ladies European Tour na ev-
ropském území a zároveň o před uzá-
věrkou poslední nominací na olym-
pijské hry, kde má již téměř jistou 
účast profesionálka Klára Spilková. 
 Na Dýšině se představí nejméně 
20 hráček, které budou posléze star-
tovat v Riu de Janeiro. Celkem půjde 
o 25 vítězek turnajů Ladies European 
Tour. České zastoupení bude letos 
opět početné, hrát bude 12 domá-
cích golfistek.
 „Turnaj má všechny předpoklady 
stát se i z mezinárodního hlediska 
jedním z nejvýznamnějších v této 
olympijské sezoně, s podtextem Vy-

Turnaj s nejdelším trvá-
ním na českém území, 
pokud jde o mezinárodní 
profesionální tour, přivítá 
své dosud nejlepší 
obsazení. Tipsport Golf 
Masters se odehraje 
17.–19. června v Golf 
Parku Plzeň – Dýšina 
a diváci se mohou těšit.

Vzhůru na první jamku Tipsport Golf Masters. Foto: Zdeněk Sluka

provoďme Kláru Spilkovou na olym-
pijské hry,“ řekl promotér Robert 
Klotz o akci s dotací 250 000 eur.
 Česká televize bude vysílat přímé 
přenosy po oba víkendové dny. Vstu-
penky na turnaj se prodávají v síti 

TicketPro. V areálu si lze vyzkoušet 
golf s pomocí zástupců české PGA 
a ČGF. 
 Diváci se vstupenkami mají do-
pravu vlakem na Dýšinu zdarma, 
spoje odjíždějí z Prahy v ranních a do-

poledních hodinách a po skončení 
hry se lze dopravit opačným směrem 
zpět. 
 Všechny informace k turnaji na-
jdete ve speciální příloze těchto no-
vin.

Anketa

Jsou senioři zajímavou skupinou pro golf?  

„Jak pro koho. Ale vážně! Myslím, že je to pro lidi z golfového 
byznysu extrémně zajímavá a silná skupina golfistů. Senioři 
neočekávají nic nesmyslného, jsou aktivní a mají jasné cíle, na 
rozdíl od mladých, kteří mají rozličné motivace a důvody, proč 
hrají golf.“

Amara ZEMPLINEROVÁ, GC Karlovy Vary, HCP 7

„Senioři jsou stále aktivní a sdružují se do klubů, kde si užívají 
golfu. Totéž platí maximálně pro tenis, jinak ostatní sporty 
aktivní seniory neznají. Ti golfoví jsou finančně nad společen-
ským průměrem a nevidím rozdíl mezi výbavou českého 
a zahraničního hráče.“

Alex ČEJKA senior, RGC Mariánské Lázně, HCP 27,5

„Zcela určitě. Mají mnoho volného času, jsou finančně zabez-
pečení a dnes seženou všechny potřebné pomůcky a vyba-
vení. Snad by pro ně mohlo být více elektrických autíček na 
hřištích. Mezi klienty mám jako trenér vždy tak minimálně pět 
až deset seniorů.“

Karel SKOPOVÝ junior, GC Karlovy Vary, PRO Více na straně 2

Citát čísla

„Říká se, že trénink dělá mistra. Nikoli. U většiny golfistů 
jen upevňuje nedokonalost.“

Henry Longhurst

Všudehrálové:
Už 100 členů
Po dvou letech, dvou měsících 
a dvaceti dnech existence spolku 
se do Všudehrálů dostal jubilej-
ní stý člen. A brzy mezi těmi, kdo 
odehráli aspoň šedesát českých 
hřišť, přibyla další žena.
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Handigolf chce
být lidový
Přestože handigolf je relativně nový 
pojem, vystihující hru lidí s postiže-
ním, můžeme mluvit už o tradici. 
Rozhovor před červnovým mist-
rovstvím Evropy s šéfem asociace 
Miroslavem Lidinským.
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Kam spěcháte,
vy blázni?
Jakmile skončí turnaj, tedy když 
se vyhlásí výsledky a předají ceny, 
vypadá to, jako by zároveň začala 
hromadná evakuace obyvatelstva. 
Kam a hlavně proč všichni tak spě-
chají, sotva dohráli?
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HARRINGTON HRÁL I UČIL. Nejen jako exhibici, ale také jako instruktáž pojal své vystoupení na Canon Pro Golf 
Series irský profesionál Padraig Harrington. Vítěz tří turnajů kategorie major vysvětloval hru na Dýšině zábavnou 
formou a diváci si odnesli mnoho cenných rad. Poslouchala také Klára Spilková.                Foto: Zdeněk Sluka

PARTNER VYDÁNÍ

www.golfplan.cz
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Takové stopy po divočácích jsou u Zlína už minulostí. Foto: Lázně Kostelec

Konec? Kdepak, pro 
mnohé to je teprve začá-
tek! Ale pěkně popořadě. 
Víte, která je nejčastěji 
a neprávem opomíjená 
skupina hráčů? Víte, kdo 
drží český golf nad vo-
dou? Ano, správně, čeští 
senioři! 

ANTONÍN EBR

Lidé s růžovými pilulkami proti bo-
lestem často vyžadující elektrické vo-
zíky, ale ekonomicky jsou pro resorty 
k nezaplacení. Mají peníze, čas a hlav-
ně chuť hrát!
 Od letošního ledna platí, že senior 
je golfista, který dosáhne padesáti let. 
V tomto ohledu se tedy amatéři vy-
rovnali profesionálům, neboť dosud 
to bylo o pět let více. Ale pozor! Senior 
není žádný důchodce a dokáže ode-
hrát i čtyřdenní turnaj. Někdy třeba na 
autíčku, ale až do poslední jamky. 
 Plných 21 tisíc členů České golfo-
vé federace se nachází v seniorském 
věku, tedy víc než třetina všech regis-
trovaných golfistů v republice. To už 
je pořádná síla!

Peníze i čas

Senioři jsou pro české resorty a ob-
chodníky nenahraditelní. „Je to ex-
trémně zajímavá a silná skupina hrá-
čů. Do federační pokladny přes své 
kluby přinesou ročně šest milionů 
korun,“ říká Amara Zemplinerová, 

Aktivní senioři drží zdejší hru nad vodou

Nejslavnější seniorský golfista světa Gary Player je i po 80. narozeninách naprosto fit. 
Foto: Zdeněk Sluka 

TÉMA

PR článek

viceprezidentka České seniorské gol-
fové asociace.
 „Senioři plní hřiště v době, kdy 
ekonomicky produktivní hráči pra-
cují. Především od pondělí do středy 
jsou jich plné areály,“ dodává Josef 
Smrt z vedení asociace. Podle něj jsou 
senioři ochotní hrát často a kdekoliv. 
 Mezi seniory patří bývalí repre-
zentanti, držitelé singl handicapů, 

ale i úplní začátečníci. „Zhruba osm 
set až tisíc seniorů hraje špičkový 
sportovní golf,“ říká Amara Zempli-
nerová, která si je dobře vědoma, že 
se struktura seniorských hráčů mění: 
„Nová generace je herně lepší, ale ta 
starší zůstává ambiciózní a neztrácí 
soutěživost.“
 K začátku června registrovala 
asociace jen zhruba 660 hráčů. „Kaž-

Dolní tok řeky Ohře je naprosto jedinečnou 
lokalitou Ústeckého kraje, kam se 
dostanete, pokud si zahrajete 
golf na příjemných devíti jam-
kách v Bitozevsi. 
 Na řece leží vedle sebe 
hned tři výstavní královská 
města: Kadaň, Žatec a Louny. 
Kromě Ohře je společným 
jmenovatelem pro celou 
oblast chmel, který se zde 
pěstuje již téměř tisíc let. 
 Město Kadaň je 
městskou památkovou 
rezervací, má nádherné 
historické jádro a může 
se pochlubit třeba hra-
dem, františkánským kláš-
terem, křížovou cestou, věží 
historické radnice na centrálním Mí-
rovém náměstí, kostelem Povýšení sv. Kříže či 

barbakanem (předbraním) Žatecké brány z roku 1458. 
Kadaň má dokonce na svém náměstí nejužší ulici v Čes-

ku, tzv. Katovu uličku, která v nejužším místě měří 
66,1 cm. Žatec je rovněž městskou památkovou 

rezervací a kromě toho i místem, kde se na-
táčelo více než 100 českých i zahranič-

ních filmů. 
 Bohatá chmelařská histo-

rie města se promítla do jedi-
nečného turistického cíle, 
kterým je Chrám Chmele 
a Piva (www.chchp.cz). Lou-
ny, perla na řece Ohři, nabí-

zejí muzeum se stálou expo-
zicí dějin husitství a tematic-

kými výstavami. Dominantou 
města je chrám sv. Mikuláše, 

chlouba české gotiky. Za zmín-
ku stojí také Žatecká brána z roku 

1500 či Galerie Benedikta Rejta.

www.dolnipoohri.cz

Královská města u golfu

Inzerce

Svůj domovský golfový klub měnit NEMUSÍTE,

objevte NOVÝ způsob, jak si golf UŽÍVAT !

Jen u nás hrajete na 43 hřištích za JEDEN POPLATEK !

Zvolte si druhé - NEDOMOVSKÉ ČLENSTVÍ a

HRAJTE S NÁMI po celých Čechách i v sezóně 2016 !

Albatross, Alfrédov, Barbora, Benátky nad Jizerou, Beřovice, Botanika, Cihelny, Černý Most, 
Čertovo Břemeno, Česká Lípa, Český Krumlov, Darovanský dvůr, Grabštejn, Haugschlag, 
Hazlov, Hluboká nad Vltavou, Hodkovičky, Ještěd, Karlovy Vary, Karlštejn, Konopiště, Kynžvart, 
Lázně Bohdaneč, Liberec - Machnín, Líšnice, Malevil, Mnich, Mladá Boleslav, Molitorov, Most, 
Mstětice, Písek - Kestřany, Podbořánky, Poděbrady, Praha - Motol, Slapy, Sokolov, Štiřín, 
Teplice - Cínovec, Terezín - Kotlina, Ústí nad Labem - Terasy, Ypsilonka, Zbraslav

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

v době menšího vytížení areálu, je 
ekonomicky výhodnější. „Třeba Alba-
tross dokážeme sehnat za 1200 ko-
run, což přitom znamená nejdražší 
fee v sezoně. Černý Most hrajeme za 
700 korun a na devítkách se vejdeme 
do 500 korun,“ chlubí se Smrt. 

Všechno bolí

Jakákoliv sportovní činnost pro-
vozována v pozdním věku s sebou 
samozřejmě přináší fyzické potíže. 
„Všechny bolí všechno,“ shrnuje Zem-
plinerová s nadsázkou. „Zda hlídáme, 
jestli mají na hřišti defibrilátor? To ne, 
ale na každém turnaji je minimálně 
kontakt na lékaře,“ prozrazuje.
 Stát se může cokoli, ale existují 
hřiště s větším procentem pravdě-
podobnosti obtíží. „Nejnáročnější je 
Slavkov. Osmnáctka obtížná sama 
o sobě, když k tomu přidáte časté ve-
dro, bude na problém zaděláno. Bývá 
tu v pohotovosti i sanitka,“ vysvětluje 
viceprezidentka.

Bonusy potěší

Zemplinerová se snaží pro členy vy-
mýšlet různé bonusové programy. 
„Zatím mají slevu na hřištích Kyn-
žvart, Český Krumlov, Motol a Myště-
ves, v hotelech Luna a v resortu Svatá 
Kateřina, Golfsmith pro ně provádí 
zdarma fitting a servis. Už se to po-
malu rozjíždí,“ libuje si. 
 Ale pozor! Pokud se dočtete, že 
nějaký klub či resort má slevy pro se-
niory, nejdříve si zjistěte, zda se jedná 
o „nového“ seniora nad 50 let, nebo 
společenského seniora v pravém slo-
va smyslu, většinou nad 65 let.

www.golfbitozeves.cz
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dý člen asociace musí být zároveň 
členem federace,“ upozorňuje Smrt. 
Znamená to ale, že v asociaci nejsou 
ani všichni senioři, kteří to s golfem 
myslí smrtelně vážně.
 Kvalitní a zkušení hráči jsou hrdi 
na svou výkonnost a jako správná „sta-
rá škola“ odmítají hrát na handicap. 
„Většina turnajů se hraje na rány. Stab-
leford přichází na řadu až od handica-
pu 26,5,“ potvrzuje situaci Smrt. 

Stovky turnajů

Jak vypadá průměrný český golfový 
senior? „Podle toho, jaké má rodinné 
zázemí. Často se stává, že se rozvede 
nebo mu zemře partner, a golfem 
zaplňuje prázdnotu,“ říká viceprezi-
dentka Zemplinerová s tím, že noví 
členové asociace na hřišti při turnaji 
doslova ožijí. „Najednou se pohybují 
mezi lidmi, s nimiž si mají co říct.“
 Během sezony se pro seniory 
pořádají stovky turnajů. Sama aso-
ciace jich organizuje i několik týdně. 
Cílem asociace jsou ale i handicapo-
vé turnaje a zde se naráží na nemalý 
problém. Především na obtížných 
hřištích schází tzv. ženská seniorská 
odpaliště. „Chlapi můžou hrát z čer-
vených odpališť, ale ženy? Tady vidím 
prostor pro zlepšení situace,“ říká 
Zemplinerová.
 Zlepšit by chtěla i spolupráci s Čes-
kou golfovou federací. „Federace 
seniory nepodporuje, vždy se dozví-
me, že nejsou peníze. Naše asociace 
přitom v každém regionu požádá se-
niorské turnaje. Ani korunu nedostala 
dokonce naše reprezentace, když jela 
na šampionát do Norska,“ upozorňu-
je viceprezidentka.

Nechtějí pryč

Pořadatelé turnajů by těm senior-
ským mohli závidět i jiné věci. Po 
skončení akce se hráči nerozprchnou, 
jako když do nich střelí. „Senioři se 
na golf vyloženě těší a po hře se jim 
z klubovny nechce odejít. Vzpomína-
jí, vyprávějí a vždy vládne pozitivní 
atmosféra,“ říká Zemplinerová. „V po-
slední době však preferují jednoden-
ní regionální turnaje bez přespání. 
Snad i kvůli menší finanční a fyzické 
náročnosti,“ dodává Smrt. 
 Peníze samozřejmě rozhodují 
u každého. Hra od pondělí do středy, 

Vyjma výše uvedených výhod, 
které svým členům nabízí ČSGA, 
jsou k mání klubová členství pro 
seniory, levnější green fee v urči-
té dny či hodiny a slevy na vyba-
vení. Požadovaný věk je většinou 
60 let, občas se vyskytne i 62 let, 
65 let a dokonce 70 let, ale na 
druhou stranu se najdou resorty, 
kde se uznává věk 55 let! Novou 
věkovou hranici pro seniory 50 let
ale neakceptuje nikdo…                   

Slevy pro seniory
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Takové stopy po divočácích jsou u Zlína už minulostí. Foto: Lázně Kostelec

NOVINKY

Po dvou letech, dvou 
měsících a dvaceti 
dnech existence spolku 
se do golfových Všude-
hrálů dostal jubilejní stý 
člen. A brzy mezi těmi, 
kdo odehráli aspoň 
šedesát českých hřišť, 
přibyl další, a byla to 
dokonce žena.

Všudehrálů je už stovka, přidáte se také?

Spolek Všudehrálů má mezi svými členy také dvanáct žen. Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

inzerce

JIŘÍ KRYŠPÍN

Stým členem se stal Aleš Fremut, 
stále ještě třicátník, s jednociferným 
handicapem. Sto prvním členem se 
pak stala žena, mající bilanci 62 ode-
hraných hřišť. Připomeňte, že počítá-
ní je stejně jako v případě golfu na 
samotném hráči.
 Reakce stého člena? „Když jsem 
se v loňském roce o Všudehrálech 
dozvěděl, přišlo mi to jako trochu 
divné – říkal jsem si, co ti lidé z toho 
vlastně mají,“ uvádí Aleš Fremut. 
„Loni v prosinci jsem se po třech le-
tech hraní dostal na singl handicap, 
ale letošní sezona se mi od začátku 
nějak nedařila. Hraní bylo výsledko-
vě na 30 až 33 bodů a golf mě po-

nehrál devítky, ale když už, tak „po-
řádné“ hřiště. Jenže časy a lidé se 
mění. „Překvapilo mě, kolik velice 
pěkných a často i velmi kvalitních 
devítek vlastně u nás existuje. Chtěl 
bych Všudehrálům a jejich myšlence 
poděkovat za novou výzvu a vlastně 
i malou záchranu mého golfu.“

Rozsáhlá poškození příměstského 
hřiště byla vinou přemnožených di-
vokých prasat, která v průběhu zimy 
opakovaně přerývala hřiště. Nenasyt-
ná stáda se objevovala tak často, že 

Zlínská devítka nabrala
po nájezdech kondici 

Radikální řešení a insta-
laci elektrického ohrad-
níku muselo zvolit hřiště 
Lázně Kostelec u Zlína, 
aby předešlo tomu, že 
se bude opakovat jeho 
loňské zničení.

pracovníci resortu nestíhali poškoze-
ná místa opravit.
 Při jednání s „myslivci“ se nepo-
dařilo situaci vyřešit, a tak majitelé 
hřiště přistoupili k jeho obehnání 
elektrickým ohradníkem. Pro hráče 
se tím nic nemění, mohou hřiště vyu-
žívat jako doposud. Prasata se poda-
řilo ohrazením hřiště zastavit a nyní 
se prostoru vyhýbají. 
 Na obnově trávníku se intenzivně 
pracuje již tři měsíce a zdá se, že hřiště 
je v perfektní kondici. 
 Stopy po poškození prasaty jsou 
minulostí. Greeny zůstaly naštěstí 
stranou a ve stavu jako před invazí 
černé zvěře.             (ihd)

Poděbrady s novými greeny
Slavnostní otevření dvou nových 
greenů za účasti zástupců radnice 
provedl Golf Club Poděbrady.
 Nové greeny vznikly v rámci jamek 
číslo 12 a 13, těch nejtěžších, které ob-
klopuje hustý les. Právě umístění bylo 
nevýhodou pro růst trávy, které chy-
bělo slunce a cirkulace vzduchu. 
 „Polovina golfistů lesní jamky 
miluje, druhá polovina je nenávidí. 
Z našeho pohledu jde o rodinné stří-
bro – jsou to jamky, které každý zná 
a hodně o nich mluví. Jamky je obtíž-

né hrát, stejně jako udržovat,“ uvedl 
manažer Jan Štaidl.
 Greeny, jedny z nejstarších na hři-
šti, spolkly při své rekonstrukci přes 
1500 tun materiálu, hlavně písku, ka-
mení a zeminy. Povrch greenů zajistily 
travní  koberce ze zrušené devítky areá-
lu Nová Amerika v Jaroměři.
 Novým greenům požehnali podě-
bradský starosta Ladislav Langr a mís-
tostarosta Ivan Uhlíř. A o  první červ-
nové sobotě se na nich hrál také první 
turnaj.          (gp)

Slevy pro seniory

POHON 4DRIVE
Motor s výkonem 184 k, s převodovkou  
DSG a pohonem všech kol 4Drive vám 
umožní prožívat rodinný život bez 
jakýchkoliv omezení.

BEZKLÍČKOVÝ PŘÍSTUPOVÝ 
SYSTÉM KESSY 
Máte-li ruce plné věcí, tato funkce vám  
umožní bezdotykově odemknout dveře,  
pokud se nacházíte v blízkosti vozidla.

KONEKTIVITA
Blízké vztahy jsou důležité v každé rodině. 
Proto máte k dispozici veškeré technologie  
potřebné k tomu, abyste zůstali ve spojení  
na jakoukoliv vzdálenost.

TECHNOLOGY TO ENJOY

NEJLEPŠÍ RODINNÉ ZÁŽITKY UMOŽNÍ POUZE NEJLEPŠÍ RODINNÝ VŮZ
Nový SEAT Alhambra Edice 20 vám umožní prožívat rodinná dobrodružství v ještě větším luxusu. 
Nabízí vám vše potřebné k tomu, abyste si mohli užívat rodinný život na ještě vyšší úrovni díky 
nejmodernějším technologiím zaměřeným na rodinu, včetně  virtuálního pedálu, jehož prostřednictvím 
otevřete zavazadlový prostor prostým pohybem nohy pod dveřmi zavazadlového prostoru. Interiér 
vám zpříjemní cestování nejkvalitnějším čalouněním sedadel Alcantara s béžovým prošíváním, díky 
němuž budou i dlouhé cesty ještě příjemnější.

NOVÝ SEAT ALHAMBRA 
EDICE 20

S VIRTUÁLNÍM PEDÁLEM

SEAT.CZNAJDETE NÁS NA:
Kombinovaná spotřeba paliva od 5,0 do 7,3 l / 100 km. Kombinované emise CO2  

od 130 do 168 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Zlatým odznakem za více než 
100 odehraných hřišť se pyšní 
6 hráčů, dalších 12 stříbrným. 
Zbytek zůstává na úrovni bronzo-
vých odznaků, přičemž největší 
koncentrace je těsně nad šede-
sátkou. Do 62 hřišť má odehráno 
33 Všudehrálů.
 Průměrný věk členů je 51,5 let. 
Nejstaršímu je 75, nad 70 jsou 
další tři, nad 60 pak dalších dva-
cet golfistů. Nejsilnější je skupina 
ve věku mezi 45 a 55, která čítá 
47 Všudehrálů. Do 30 let se na-
jdou dva hráči. 
 Mezi celkovým počtem 101 čle-
nů spolku je 12 žen. Je zde jeden 
PRO, 23 hráčů má hcp pod 10 
(nejnižší 0,3). 
 Téměř polovina (49) hraje 
s hcp mezi 10 a 20, pak je 24 pod 
30 a jen čtyři ještě nepokořili hra-
nici 30. Největší koncentrace hrá-
čů je okolo hcp 15. 

Všudehrálové

malu přestával bavit. Byl jsem ty tři 
roky hodně zapálený pro turnajový 
golf a ročně jsem odehrál i 90 turna-
jů. Letos mi ale chyběla výzva a začal 
jsem uvažovat o tom, že golf přesta-
nu hrát.“
 Pak si ale zklamaný golfista vzpo-
mněl na všudehrálský spolek a po-
stavil před sebe novou výzvu. Začal 
jako všichni, součtem aktuálně ode-
hraných hřišť. 
 „Měl jsem jich 35 a minimálních 
60 se mi zdálo jako nesplnitelná pod-
mínka. Vyrobil jsem si mapu hřišť, 
kde jsem nehrál, a začal si je dávat do 
logisticky dosažitelných celků, které 
jsou blízko sebe a daly by se objet 
ideálně v jednom dni. Chytilo mě to 
tak, že jsem hrál v jednom dni i pět 
různých devítijamkových hřišť, nebo 
tři devítijamková a jedno 18jamkové. 
Padlo na to několik víkendů, naštěstí 
mám velmi tolerantní rodinu,“ říká 
nový rekordman.
 Jak to zvládl? „Měl jsem dost 
štěstí na provoz na hřištích a vstřícné 
kolegy, golfisty, kteří mne pouštěli 
před sebe. Nebylo pak problémem 
hrát devítku kolem hodiny a patnácti 
minut a osmnáctku pod tři hodiny. 
Začalo mě tedy i bavit hrát poměrně 
rychle a v tempu. Nevím, jestli se vrá-
tím k turnajovému golfu, kde tempo 
hry je obvykle velmi pozvolné,“ uva-
žuje Fremut.
 Další změna názoru: původně 
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Ve výsledcích                                        přináší firma Kjus
inzerce

Velký úspěch zazname-
nali mladí reprezentanti 
do 16 let ve slovenské 
Skalici. Ze čtvrtého roč-
níku European Olympic 
Hopes Trophy si dva 
české týmy odvezly dvě 
medailová umístění. 

Dívčí družstvo složené z hráček Tereza 
Koželuhová, Patricie Macková, Tereza 
Sasýnová, Agáta Vahalová, Elisabeth 
Křenovská a Tereza Chlostová nenašlo 
mezi soupeřkami přemožitelky, a tak 
se už počtvrté v řadě děvčata radovala 
z vítězství. Chlapci v zastoupení Adama 
Balatky, Petra Hrubého, Jakuba Srba, 
Vojtěcha Pavelky, Lukáše Jandy a Filipa
 Jakubčíka skončili na stříbrných pozi-
cích, když nedokázali najít recept jen na 
jediného konkurenta – Rakousko. Velké 
poděkování za skvělou práci, jakou s hrá-
či regionálních výběrů ČGF na Slovensku 
odvedli, patří profesionálním trenérům 
Petru Moučkovi a Petru Němečkovi. Příš-
tí rok se středoevropské týmy do 16 let 
představí před zdejším publikem, pátý 
ročník této týmové soutěže bude hostit 
od 18. do 23. dubna 2017 brněnská Kas-
káda.
 Svou formu v zahraničí potvrdili Češi 

Úspěchy v týmech i mezi jednotlivci

Marie Luňáčková, členka Czech Golf Teamu. Foto: Zdeněk Sluka

také na mezinárodním mistrovství Slo-
vinska. V nabitém startovním poli, kde 
bylo sedmnáct českých mužů a patnáct 
žen, se mezi nejlepších deset hráčů pro-

bojovalo celkem pět českých zástupců. 
Nejlépe na tom byl Jiří Zuska, který skon-
čil na děleném druhém místě, když po 
třetím kole vedl, ale finálové kolo zahájil 

Amatérští hráči jsou letos 
zatím ve výjimečné formě 
a svou sebedůvěru v Ev-
ropě dokazuje český golf 
obsazením všech čtyř ME 
družstev. Všechny týmy 
navíc berou přípravu na 
jeden z vrcholů své sezo-
ny pěkně „od podlahy“ – 
přichystaly totiž se svými 
trenéry i kapitány před 
odjezdem krátká team-
buildingová soustředění. 
Muži se před ME – divizí II 
v Lucembursku sešli na Ku-
nětické Hoře 30.–31. květ-
na, ženy před ME, které 
se odehraje na Islandu, 
trénovaly na Albatrossu 
28.–29. května. Tým doros-
tenců si před ME v Rakous-
ku zahrál v dějišti šampi-
onátu v Diamond Coun-
try Clubu 28. a 29. května 
a dorostenky, které v Nor-
sku čeká obhajoba skvělé-
ho 4. místa z Kaskády, se ve 
stejný termín připravovaly 
na hřišti v Ostravici.    (ČGF)

PŘÍPRAVA 
NA ČERVENEC

double bogey a na vítězného do-
mácího Žana Luku Štirna ztratil na-
konec pět ran. Do top 10 se probo-
jovali ještě devátý Vojtěch Kostelka 
a desátý Petr Janík. 
 Z žen si nejlépe vedla Marie 
Luňáčková, která se ztrátou 6 ran 
na vítěznou Gemmu Batty ze Skot-
ska skončila šestá. Její mladší sest-
ra Františka uzavřela první desítku 
se ztrátou 9 ran.
 Do konce dubna měly kluby 
možnost odesílat přihlášky do 
soutěží družstev dospělých i mlá-
deže. Od extraligy až do krajských 
klání změří svoje síly letos rekordní 
počet týmů – celkem 142, slože-
ných po šesti hráčích v mužské 
kategorii a 74 družstev tvořených 
čtyřmi ženami. Velké konkurenci 
budou tedy čelit obhájci extraligo-
vých prvenství, muži GC Kunětická 
Hora a ženy GC Erpet Praha.
 Oproti tomu soutěže mládeže 
zaznamenaly úbytek počtu přihlá-
šených družstev. Národní mistrov-
ství ČR týmů ve třech kategoriích 
(do 14, 16 a 18 let) mezi dívkami 
a chlapci rozehraje celkem 116 tý-
mů, o 4 méně než loni. Svůj loňský 
úspěch se pokusí zopakovat G&CC 
Prague (do 14 let), Beskydský GK 
(do 16 let) a dvakrát GC Kunětická 
Hora (do 18 chlapci i dívky).

ČGF

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

AMATÉŘI

Doma

III. Raiffeisenbank Czech Golf Ama-
teur Tour (Ypsilon Liberec), muži: 
1. Jedlička (ZGCKR) 215 (72-70-73), 
2. O. Nechanický jr. (RGCML) 216 
(71-74-71), 3. Jízdný (GCBRN) 216 
(77-67-72). Ženy: 1. Vlašínová (GCAUS) 
216 (73-73-70), 2. Frýdlová (GCERP) 
219 (74-71-74), 3. Melecká (GCBRN) 
211 (79-72-70).

European Challenge Tour (Kunětická 
Hora): T62. Novák 284 (69-69-72-74).

ME midamatérů (Karlovy Vary): 
15. Vilimovský, 38. Zelinka, 45. Hlávka.

Venku

German Boys & Girls Open (St. Leon 
Rot), chlapci: T9. Zapletal -4 (70-70), 
T22. Zuska -1 (72-71), T32. Lisý +1 
(72-73), 57. Bryčka +6 (72-78), T73. Janík
 +10 (78-76). Dívky: T17. Ryšková -3 
(69-72), T27. Vítů E (74-70), T42. 

F. Luňáčková +3 (71-76), T55. Kousková 
+7. Pohár národů: 2. Česko chlapci. 

PROFESIONÁLOVÉ

Doma

Czech Pro-Am Teaching Tour (Beroun): 
1. J. Mareš 67 (-5), 2. P. Skopový a Jiří 
Janda 70, 4. F. Juhaniak, R. Nechanický 
jr. a Strachota 72.

Czech PGA Senior Tour (Zbraslav): 
1. Seifert 72, 2. J. Juhaniak 78, 3. Svátek 
78… 7. Lendl 81.

Venku

European Challenge Tour (Švýcarsko): 
MC Kořínek +8 (76-74), Dědek +17 
(77-82), Suchan +18 (81-79).

Evian Championship (Francie), kvalifi-
kace: T30. Váňová +11 (76-77). 

Ivan Lendl na Zbraslavi skončil mezi seniory sedmý. Foto: Zdeněk Sluka

S kartou Golf Alpin Card máte na výběr z více 
než 30 golfových hřišť v Tyrolsku, Salcburs-
ku a Solné komoře. Prozkoumejte rozmanitost 
nejrůznějších golfových areálů na webových 
stránkách: www.golf-alpin.at

   GOLF 
 V SALCBURSKU A TYROLSKU 
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Přestože handigolf je relativně nový pojem, vystihu-
jící hru lidí s postižením, můžeme mluvit už o tradi-
ci. Handigolfisté pořádají šest let mezinárodní tur-
naje a vrcholem bude červnové mistrovství Evropy 
na teplické Barboře. V čele handigolfu stojí téměř 
od začátku Miroslav Lidinský.

Rozvíjející se handigolf chce být lidový

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

JINDŘICH ŠTĚPÁNEK

Kde vznikl nápad organizovat lidi 
s postižením, kteří chtějí hrát golf?

Zhruba před osmi lety, kdy navrhl 
Václav Svrček, šéf české pobočky fir-
my, vyrábějící protetické pomůcky, 
aby u nás postižení začali hrát golf. 
Německá firma Otto Bock tehdy jako 
jediná vyráběla paragolfery, což jsou 
elektrické vozíky, které dokážou pa-
raplegiky vzpřímit. S cyklistou Jirkou 
Ježkem jsme tehdy utvořili dvojici, 
která ukázala, že se golf dá hrát i s pos-
tižením.  

S jakým úspěchem?

Založili jsme řádný subjekt pod křídly 
České golfové federace a v červenci 
2010 jsem vyjel na první turnaj do 
Holandska. Po amputaci nohy jsem 
s údivem sledoval, s jakými druhy 
postižení lze hrát. Viděl jsem nejen 
vozíčkáře, ale golfisty s těžkou poru-
chou pohybového aparátu a dokon-
ce nevidomé. Mým druhým turnajem 
pak bylo mistrovství Evropy v rakous-

kém Zell am See a od té doby se da-
tuje náš vstup na European Disable 
Golf Tour.

Jaká jsou kritéria pro účast posti-
žených na turnajích?

V České republice žádná, neřešíme 
druh ani závažnost postižení. Hrát 
může prakticky každý, kdo má nějaký 
druh omezení. Jde nám i o to, aby s ná-
mi hráli i zdraví golfisté, zejména ro-
dinní příslušníci postižených. Chceme, 
aby se handigolf stal lidovým spor-
tem. V zahraničí musí být postižení 
hráče specifikováno podle kritérií Ev-
ropské golfové asociace. Našli se i tací, 
kteří chtěli evropské turnaje hrát, ač-
koli by spadali do kategorie zdravých.

Kolik je v Česku handigolfistů?

Už přes tři stovky. Akcí se zúčastnily 
už tisíce lidí. Pořádáme například Dny 
otevřených dveří a jen v Třeboni vloni 
přišlo na 1600 žáků základních škol. 
Rozjeli jsme i Golf bez bariér, což je 
pilotní projekt s motem zpřístupnit 
golf postiženým lidem. Přizvali jsme 
resorty, trenéry a další, kdo by těmto 

lidem vytvořil podmínky pro trénink 
a hru. Dnes se projektu účastní víc 
než třicet hřišť. Některé resorty už 
jsou tak daleko, že na vlastní náklady 
zajistily vertikalizační vozíky, tedy pa-
ragolefery či jejich novější varianty. 
Jsou to například Mstětice a Pyšely.

Kolik vertikalizačních vozíků v Čes-
ku je?

Šest, z toho dva soukromé. V trénin-
kových centrech si lze tedy zdarma 
půjčit čtyři.

Čím se vlastně liší handigolf od 
golfu zdravých? Jaké jsou úpravy 
pravidel?

Neliší se téměř ničím. Máme jen jed-

nu malou úlevu a to je vydropování 
se z bunkeru. Pokud vozíčkář prohlásí 
míč za nehratelný, může ho dropovat 
s jednou trestnou.

A pokud zahraje vozíčkář do lesa?

To pravidla neřeší. Hraje prostě dru-
hou ránu z původního místa nebo ze 
spojnice a připíše si trestnou.  

Co všechno obnášela příprava na 
uspořádání mistrovství Evropy?

Nejdůležitější je bezchybná logistika. 
Ať jde o starty, rozhodčí nebo pomoc 
forkedíků, kteří urychlují hru. Ukazují, 
zda je drive hratelný druhou ranou 
a pokud ne, tak se golfista nemusí 
vracet na odpaliště a zahraje rovnou 

provizi. To všechno máme vyzkouše-
no z pořádání mezinárodních turnajů 
na Darovanském dvoře.

Veteráni v zahraničí golf hrají, sne-
se vaše snaha srovnání?

Co se týče nadšení, tak jsme ve stan-
dardní až nadstandardní pozici. Ale 
v přístupu státu máme co dohánět. 
My si těch lidí nevážíme. Počítáme 
automaticky s jejich pomocí, když je 
potřebujeme, ale nejsme schopni – 
na rozdíl od jiných zemí – jejich na-
sazení a úděl ohodnotit. Takže pod-
mínky v době rekonvalescence po 
úrazu jsou u nás jiné. V Afghánistánu 
jsem sloužil s Angličany, a tak vím, že 
pokud se někomu něco stane, oka-
mžitě se při rekonvalescenci zapo-
jují do sportovních programů. Jsem 
přesvědčen, že golf je cesta k tomu, 
aby se novodobí veteráni začlenili do 
společnosti. Golf přece mohou hrát 
handicapovaní se zdravými. 

Je v Česku dost trenérů, kteří se vě-
nují postiženým?

Pro trenéry pořádáme semináře a sez-
namujeme je s evropskými parame-
try handigolfu. Máme už v Česku 
zhruba čtyřicet intenzivně spolupra-
cujících trenérů a David Carter z Irska, 
který má za sebou 240 startů na Ev-
ropean Tour, trénuje naši handigolfo-
vou reprezentaci.

Dokončení rozhovoru najdete na 
www.hrajemegolf.cz

inzerce

Prezident České golfové asociace handicapovaných (CZDGA), která vznikla 
21. 12. 2009 a jejímž hlavním cílem je umožnit osobám s postižením hrát 
golf. CZDGA je od roku 2010 členem European Disabled Golf Association. 
V Afghánistánu přišel jako voják o nohu, golf začal hrát až po úrazu. Je čle-
nem GC Hluboká nad Vltavou a nejúspěšnějším českým golfistou s tělesným 
postižením, popáté za sebou obhájil titul mistra Evropy ve své kategorii.

Více na www.czdga.cz

Miroslav Lidinský

Mistrovství Evropy jednotlivců v golfu handicapovaných se 18.–21. 6. 2016 
poprvé uskuteční v České republice, v Golf Resortu Barbora. Přihlášeno je 
102 golfistů a golfistek z 19 zemí. Hrát se bude v kategoriích muži, ženy 
a paraplegici (sedící). Česko budou reprezentovat v kategorii mužů Miroslav 
Lidinský, Zbyněk Kotek a Tomáš Prouza, v kategorii sedících (vozíčkářů) Pa-
vel Bambousek.

Mistrovství Evropy v handigolfu

Podle mezinárodně používaného dělení jsou kategorie:
• mentální postižení
• sluchové postižení
• spastické postižení (zejména lokomotická postižení zpravidla neurologic-
   kého původu, zejména ochrnutí – převážně vlivem dětské mozkové obrny, 
   převážně postižení vrozená)
• tělesné postižení (lokomotická postižení zpravidla ortopedického původu, 
   zejména poúrazové stavy, většinově postižení získaná)
• zrakové postižení

Kategorie postižení

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Více na
www.wobenzym.cz

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

Chce to hlavně pohodu a zdraví
Golf patří bezesporu k těm nejkrásnějším sportům, které můžeme hrát až do zralého 
věku. Ale i při něm se může přihodit úraz. Intenzivní stres, který po většinu pracov-
ního dne prožívá nemálo nadšených příznivců golfu, navíc oslabuje jejich imunitu, 
takže na „greenu“ co chvíli chytnou chřipku a kdejaké nachlazení.
Používají to i ti nejlepší, proč ještě ne vy?
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úra-
zech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s 
ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce 
rekreačních sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomo-
hl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít 
dříve znovu sportovat

POJISTĚTE SI 
bezstarostnou 

HRU
lék Wobenzym®

urychluje hojení
posiluje oslabenou imunitu
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Novinky na hřišti

Speciální výhody

Tipy na turnaj

Propagační akce

6 22

KLUBY

8

16

19

10

17

11

14

18

19. 6. páteční odpolední hendikepová 
túra; Meníčkový turnaj – Tour sv. Jana 
– ceny Vinselekt Michlovský, novinky 
Euromedia – Knižní klub, Dermacol.

13
12

1

2

20

5

21

9

TERASY ÚSTÍ N. L.1

Prázdninová hrací karta od 1. 7. do 31. 8. 
za 7500 Kč (120 Kč denně).

29. 6. Free Golf Tour – celkový vítěz kaž-
dé kategorie získá hrací fee na rok 2017.

HOSTIVAŘ14

Nová hlavní recepce, Wine and Food 
market.

15., 22. a 29. 6. Finep HCP středa (za 
hole in one byt v ceně 2 miliony korun), 
16., 23. a 30. 6. Schwarzkopf Professio-
nal Dámská Tour, 20. 6. TT&TB Senior 
Tour, 23. 6. Master 50+, 24. 6. GANT 
Kids Cup.

PODBOŘÁNKY5

Rodinné fee 2 dospělí + 2 děti od 
1090 Kč.

16. 6. série Golf Park Tour o roční fee 
2017.

Každou středu 17–19 dětské tréninky – 
celoroční nábor nových hráčů (4–18 let) 
s možností zapůjčení vybavení.

FRANZENSBAD (HAZLOV)2

Před setměním 2,5 hodiny za cenu hry 
na 9 jamek neomezeně.

29. 6. středeční turnaj na 9 jamek Sante 
Royal – start 15.30.

ALFRÉDOV7

Akce pro hráče platící plné fee – červ-
nový pobyt sleva 15 % na ubytování, 
neomezený fitness, 1 hodina Whirlpool, 
1 žeton na driving range, možnost 
zapůjčení horských kol.

18. 6. Tandem Tour, 25. 6. Prezident 
Cup „KARLOS“ 2016 – klubový, 
27. 6. Seniorský Triangel. ROŽNOV23

Nová 10. jamka v zákoutí areálu při 
příchodu do klubovny.

Celodenní fee v ceně na 18 jamek.

18. 6. Valašský pohár – otevřený turnaj 
o ceny, za eso na 6. jamce 2 letenky do 
evropské destinace a kubánský rum, 
26. 6. WAGC – kvalifikace „MORAVA“.

ČELADNÁ19

HCP pátky se slevou na fee, 2x měsíčně 
otevřené klubové turnaje, úterý a středy
odpolední turnaje AFTER WORK JA-
GUAR&LAND ROVER EVENT za 1000 Kč,
víkendové turnajové série s fee od 850 Kč.

RADÍKOV17

18. 6. texas dvojic na 18 jamek, 25. 6. 
závěr pětikolové série GOLF BONTON 
TOUR (1. místo týdenní zájezd do Řecka, 
2. a 3. místo týdenní zájezd do Chorvat-
ska – všechny ceny pro 2 osoby, vítěz 
kola má jednodenní zájezd v ČR).

NOVÁ AMERIKA20

Roční členství pro hru Bohemian Garden 
& Maple Hills s výhodami KRÁLOVSKÉ-
HO TROJÚHELNÍKU, slevou na ubytování 
a s žetony na driving za 12 500 Kč, seni-
orské, dětské i rodinné slevy, bonusový 
program „Děkujeme, že u nás hrajete“ 
aneb každá hra se počítá – odměna 
aktivně hrajících členů.

16., 23. a 30. 6. Pravidelná Hendikepka, 
18. 6. Golf Punkers Tour Vol. 2, 19. 6. 
Královská Golfová Tour.

MLADÁ BOLESLAV8

16. a 30. 6. HCP čtvrtek, 18. 6. JOY 
GOLF & FESTINA Tour, 19. 6. RECORD 
CUP – fee 500 Kč (kapacita 200 hráčů), 
20. 6. HCP pondělí, 24. 6. TITLEIST TOUR 
o sadu želez Titleist AP2 4-PW, 26. 6. 
SAND MARTIN´S CUP, 27. 6. Severočes-
ká regionální senior tour, 28. 6. HCP 
úterý, 29. 6. otevřená HAPPY GOLF tour.

ČESKÝ KRUMLOV11

Pátek až neděle od 14.00 cena za flight 
1600 Kč.

2.–5. 7. SGA 4x 18 jamek na rány (9. roč-
ník, zvýhodněné ubytování i green fee). 

SLAPY

Slapy na Twitteru.

15

Červencový přenosný poukaz: 3 hry na 
18 jamek (bez omezení dne nebo času, 
i pro negolfisty, zapůjčení tří základních 
holí zdarma) za 1500 Kč.

KYNŽVART3

Nová mobilní aplikace o slevách fee na 
následující den, klub na Instagramu.

18. a 26. 6. otevřená série Kynžvartská 
Pascalina.

OSTRAVA – ŠILHEŘOVICE21

100% reciprocita s Ropicí (tam roční 
fee 3000 Kč s možností hry na dalších 
3 hřištích).

1.–10. 7. týden golfu včetně žebříčko-
vých turnajů pro mládež.

3 fee za 2 hráče na téměř půl století 
starém parkovém hřišti.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU10

Nové oddělování jamek stromy a keři, 
redesign jamky č. 13 a bunkerů, nové 
odpaliště na jamce č. 18, nový sjezd na 
parkoviště v Podskalí.

18. 6. Golf White Elegance Open – od-
polední devítka v duchu bílé barvy, 
19. 6. Volvo Mach Motors Open – hlav-
ní cena zapůjčení Volva na týden, 
25. 6. Hlubocký čáp – turnaj na veřej-
ném 9jamkovém hřišti – pro hráče 
s HCP i bez, 26. 6. Golf & Spa Open.

Kursy pro začátečníky – Basic (hodi-
nový), Max (jednodenní), Intensive 
(dvoudenní), páteční tréninky s Pavlem 
Ambrožem.

MSTĚTICE12

Červen každou sobotu a neděli vylep-
šování herních dovedností zájemců 
pod dohledem profesionálů.

21. 6. Mstětice golf cup – turnaj osob-
ností sportu a umění.

18. 6. Happy hour (fee 18 jamek za 
1000 Kč).

BENÁTKY NAD JIZEROU9

S platným fee neomezené tréninkové 
míče na driving zdarma, hřiště Soudný 
18/9 jamek všední den dospělí 650/400 Kč, 
víkendu dospělí 890/550 Kč, další slevy 
pro seniory a juniory, celodenní fee na 
akademii Dýmač všední den/víkend 
dospělý 300/400 Kč, senioři a junioři 
200/250 Kč, ke vstupu netřeba HCP.

ČERNÝ MOST16

Nový obchod Nike s fittingem a servi-
sem holí na drivingu.

Letní kempy pro děti do 15 let – varian-
ta „Golf“ nebo „Golf a hry“ pro menší, 
které teprve začínají.

17. 6. RÖHNISCH LADIES DAY, 19. 6. 
Ranní ptáče – start již ve 4.30, 19. 6. 
Black Bridge Cool Tour, 25. 6. Under 
Armour Tour.

Happy hours: út–pá ranní devítka 
z 10. jamky za 600 Kč, 18 jamek za 1000 Kč, 
studenti a senioři ve všední dny za 600 Kč, 
o víkendu za 1000 Kč.

KASKÁDA BRNO18

Buggy od 15 hod. za 500 Kč, balíček 
Kdo bydlí, ten hraje od 2500 Kč/noc.

15. 6. HCP středa ve 13 hod. – 1000 Kč/
nečlenové, 100 Kč/startovné, 26. 6. Ne-
dělní klubový v 8.00, fee 800 Kč studen-
ti, 1250 Kč nečlenové, 28. 6. Fangle 
Open Tour v 9.00, fee 1350 Kč nečlenové.

Ladies Ladies – každé úterý pro nečlen-
ky 50% sleva na fee, 19. 6. nábor dětí 
16.00–17.30, možnost si vyzkoušet golf 
zdarma, 22. 6. kurs Poprvé na golfu 
17.30–19.00 hod. na DR Žabovřesky, 
7.–12. 8. Junior Golf Camp.

KLÁŠTER TEPLÁ4

18. 6. Turnaj Nejdelší Drive, 25. 6. Červ-
nový Stableford.

GOLF PARK PLZEŇ - DÝŠINA6

17.–19. 6.Tipsport Golf Masters ze série 
Ladies European Tour.

ROPICE22

Dokončen třetí putting green u klu-
bovny, kompletní rekonstrukce jezera 
na jamce 11.

Roční členství za 3300 Kč – neomezená 
hra na veřejném hřišti, jedno fee na 
mistrovské hřiště, zelená karta zdarma, 
registrace v ČGF. 

19. 6. Ropice Golf Open, Středeční Ro-
pické Výzvy – na úpravu HCP, „Páteční 
pohody“ na 9 jamek s grilováním.

 „Hledáme nové talenty”– benjamínci 
(4–7 let), školáci (8–11) a teenagers 
(12–16) – připravené tréninky s profi 
trenéry.

HRADEC KRÁLOVÉ13

Nový cvičný fairwayový bunker na 
drivingu. 

Rodinné členství za 12 900 Kč pro man-
žele a neomezený počet jejich dětí.

15
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GOLF CLUB BENÁTKY NAD JIZEROU
vás zve na pravidelné HCP čtvrtky + oběd.

Zvolte si složení flightu a čas startu mezi 8. a 15. hodinou!

Vklad do hry včetně tréninkových míčů na DR a hlavního 
jídla po hře je 650 Kč, pro seniory 450 Kč.

Přihlášení přes server ČGF, rezervace startovního 
času na recepci tel. č. 326 322 341.

Adresa: 
Na Golfu 1003, 
294 71, Benátky nad Jizerou
Web: gcbj.cz
E-mail: benatky@golflandservise.czwww.parkgolf.cz

Exkluzivní hriste,
restaurace

i hotel
v Hradci Králové
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CESTOVÁNÍ

ANTONÍN J. GRIMM

Čtyři bratři Grafeové, vlastnící úspěš-
nou továrnu na plasty, se před pár 
lety rozhodli vytvořit špičkový golfo-
vý resort. A povedlo se jim to měrou 
vrchovatou. K dvěma hřištím s celkem 
36 jamkami patří i hotelový komplex 
a Spa centrum o ploše 2500 m². A plány 
na další hřiště jsou jen otázkou času.
 Relativně snadnější má být Feinin-
ger Course, říkám si v duchu na prv-
ním odpališti hřiště, nesoucího jméno 
slavného německého malíře. První 
devítka je sice hodně krátká (2552 m 
ze žlutých odpališť), ale délku kom-
penzuje hodně vodních ploch. Na ně-
kterých jamkách rovnou po obou stra-
nách fairwaye, hraje se i přes vodu do 
greenu. Pár míčů si jde zaplavat. Hřiš-
tě je kvalitní, ale stále mu ještě chybí 
vzrostlé stromy. Je jich osazeno dost, 
ale v podstatě až na pár jamek máte 
přehled o dění na celém hřišti.
 Zatímco je první devítka rovina-
tá, druhá se začíná zvedat do kopce 
směrem k lesu. A přidává se i délka, 
je o 600 metrů delší. Potkají vás zde 

Výmar, město ve spol-
kové zemi Thüringen, 
je spojené a proslavené 
mimo jiné Goethem 
a Schillerem, dvěma 
německými velikány. 
V současné době mu dě-
lá čest a slávu nedaleký 
resort Spa & GolfResort 
Weimarer Land.

Večerní pohled z hotelového pokoje na Goethe Course. Foto: Antonín J. Grimm

Odpaly s poezií Goetheho a Schillera

Feininger Course. Foto: Antonín J. Grimm

Kam po golfu

Výmar – město s 65 000 obyvateli, centrum zapsáno na Se-
znamu UNESCO. Kdysi středisko německého společenského 
a duchovního života díky působení umělců jako byli Goethe 
a Schiller. Nádherné historické centrum města plné malých 
obchůdků a kaváren. Hned v sousedství rozlehlý park s Goe-
theho letním domkem. V lese kousek nad Výmarem památ-
ník bývalého koncentračního tábora Buchenwald.

web.golfnemecko.cz

www.germany.travel/cz

Vtipně řešená odpaliště. Foto: Antonín J. Grimm

asi dvě nejzajímavější jamky. Číslo 17, 
par 4 stáčející se podél lesa a hlavně 
poslední 18. jamka, tzv. signature hole 
– par 3 hraný z kopce na green vedle 
jezera. 

 Druhé hřiště, Goethe Course, to je 
jiná písnička. Jednička se ještě obto-
čí okolo hotelu, ale od dvojky začíná 
klesání skrz dlouhý koridor mezi lesy. 
Pět jamek se hraje za sebou v jed-

nom směru, překážkou jsou různá 
jezírka, tůňky i občas zvlněné profily. 
Mám štěstí, že jenom prší a nefouká. 
S větrem v lesním koridoru to může 
být docela zajímavé. Asi nejhezčí část 
je okolo jamek 12 a 13, kdy se hraje 
z kopce na poloostrovní green 12, 
a pak se vracíte nahoru k lesu. A opět 
posledních pět jamek v jednom smě-
ru zpět, ke klubovně s hotelem na 
kopci. Super hřiště, které se řadí mezi 
Top 50 v celém Německu.
 Fajnšmekři mohou zvolit i kombi-
naci obou osmnáctek. Hřiště Bobby 
Jones Champion Course. Chce to tro-
chu přidat na délce, 6280 m při paru 
73 není nic krátkého. Hraje se druhá 
devítka z Feininger Course a jamky 
1–5 a 15–18 z Goethe Course. Tak 
hodně zdaru. „Moc Čechů to tu zatím 
neobjevilo,“ dozvídám se u snídaně 
od servírky, která je z Čech. Kombina-
ce poznání nádherného města Výmar 
s golfem a relaxací ve špičkovém 
resortu za trochu delší cestu stojí. 
Z Prahy je to 290 km, což je vlastně 
stejně jako do Olomouce…

Feininger Course
Počet jamek/PAR: 18/71 
Hrací fee:
po–pá 60 eur
so–ne 70 eur

Goethe Course
Počet jamek/PAR: 18/72 
Hrací fee:
po–pá 65 eur
so–ne 75 eur

Bobby Jones
Champion-Course 
Počet jamek/PAR: 18/73 
Hrací fee:
po–pá 80 eur
so–ne 90 eur

Architekt: Städler Golf Courses
Omezení hry: HCP 54
Charakter hřiště: parkové, zvlněné
Rok otevření: 2011

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Tel: +49 36459 61641000
GPS: 50°87‘ 42,22‘‘ N, 11° 34‘ 19,60‘‘ E        
Web: www.golfweimar.de

Velkoryse řešený hotel, spa a klubovna. Foto: GolfResort Weimarer Land

Spa & GolfResort Weimarer Land

Green 12. jamky na Goethe Course. Foto: GolfResort Weimarer Land
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Češi kradou jako straky a golfové 
prostředí bohužel není výjimkou. 

Zlatou olympijskou medaili, kterou 
Roman Šebrle získal v roce 2004 v Até-
nách za triumf v desetiboji a kterou 
chtěl ukázat mladým golfistům na 
tradičním poháru středočeských 
družstev, zapomněl dnešní moderá-
tor a profesionální hráč ve Mstěticích 
na toaletě. Po úprku zpět jen zjistil, že 
mu vzácnost někdo odcizil. 
 Šebrle se nejdříve obrátil na no-
vináře s tím, aby v článcích apelova-
li na zloděje či nálezce a později za 
vrácení zlatého kovu slíbil odměnu 
v podobě osobního poděkování při 

večeři, kde by nálezci navíc předal 
knížku Atény 2004 s vlastnoručním 
věnováním. Romane, ruku na srdce, 
není to za medaili v hodnotě půl mi-
lionu korun málo? Zabere to vůbec?
 To však problém není. Osobně 
mě skutečně šokuje, že se šmejdi ta-
kového kalibru najdou i na golfovém 
hřišti. Ano, občas se ztratí míček na 
drivingu nebo nějaká ta maličkost, 
ale zlatá medaile? A to si golf libu-
je, že je oproti majoritní společnosti 
čistší? V čem asi? Evidentně ne! Třeba 
tím zlodějem ale nebyl golfista…
 Jedna zpráva byla ale pro Roma-
na Šebrleho naopak potěšující. Po 
překvapivém a zároveň dobrovol-
ném odchodu nejlepšího profesioná-
la Filipa Mrůzka z Prague Golf Teamu 
má atlet nyní větší šanci se konečně 
v týmu prosadit. 
 Co už Šebrleho a všechny golfisty 
potěšilo méně, jsou široce citovaná 
slova ministryně pro místní rozvoj 

Karly Šlechtové o evropských dota-
cích: „Peníze se investovaly do gol-
fových hřišť, za které se platí vysoké 
ceny, aby tam vůbec někdo mohl 
s golfovou pálkou a s míčkem jít.“ 
 Takže, pálku do ruky a vzhůru na 
golf bojovat o medaile!

Půl milionu na záchodě
aneb Je Šebrle šetřílek?

MŮJ SOUD

Antonín Ebr 

Přečetli jsme

Holuby nekrmím,
směje se Panenka

Lidé často Antonínu Panenkovi při-
pomínají slavnou penaltu, kterou 
zajistil tehdejšímu Československu 
v roce 1976 titul mistrů Evropy. Ale 
bývalý reprezentant se ve vzpo-
mínkách neutápí. 
 „Kdybych nemohl hrát fot-
bal, tenis, golf nebo dělat další 
sporty, rychle bych chřadl,“ tvrdí 
Panenka. Každou zimu dychtivě 
vyhlíží příchod jara, aby mohl čas 
trávit na greenech, protože golfu 
propadl. „Zásadně ale nechodím 
trénovat. Potřebuju soutěživost. 
O pivo, o kachnu. Takže hraju jen 
turnaje,“ vypráví Panenka. „V Česku 
jsem určitě zkusil víc jak dvě třetiny 
osmnáctijamkových hřišť. A díky 
fotbalu jsem se dostal i na hodně 
exotické greeny.“           Právo 9. 6.

Twitter
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J akmile skončí turnaj, tedy když se 
vyhlásí výsledky a předají ceny, 

vypadá to, jako by zároveň začala 
hromadná evakuace obyvatelstva. 
Český rekreační hráč bývá rozvážný, 
pokud jde o tempo hry, ale po ní se 
stává Usainem Boltem.
 Řeč o tomto problému jde už 
v úvodním tématu čísla, kde jsou 
chváleni senioři mimo jiné i proto, že 
z kluboven nikam nepospíchají a uží-
vají si zde svůj čas. Pro ně golf nekon-
čí na posledním greenu, ale plynule 
pokračuje i na 19. jamce.
 Podobně to mají lidé na jih a zá-
pad od našich hranic. Vychovaní, ctí 
slušnost a také se umějí bavit. V Ra-
kousku nebo Německu vypadá klu-
bový nebo komerční turnaj tak, že po 
skončení hry si lidé také sednou jen 
krátce, ale pouze proto, aby se pak šli 
nebo jeli převléct, jelikož vyhlášení 
turnaje probíhá obvykle později. A to
za kompletní účasti těch, kteří byli 
přes den na hřišti, a s pokračováním 
a zábavou hluboko do noci.
 Pokud takový model turnaje zku-
sí český promotér, zůstává pak na ve-
čírku obvykle sám, jen s personálem 

klubu a hosteskami. Vítězný Karel to-
tiž musel za rodinou, druhý Pepa má 
ještě nějakou práci a třetí Petr..., no 
vždyť to znáš.
 Poměry ale nebývají o moc lepší 
ani při nejčastějším způsobu zakon-
čení, tedy co nejrychlejším předání 
cen po hře. Canon start aspoň při-
vede hráče z jamek víceméně najed-
nou, i když se stává, že rozdíl mezi 
prvním a posledním flightem v klu-
bovně je někdy víc než hodina?! A co
teprve postupný start – hráčům z rá-
na se prostě jen nechce čekat hodiny 
na ty, kteří startovali až v poledne.
 Resultátem je, že ceny nenachá-
zejí své majitele, kteří jsou v době 
ceremoniálů už dávno pryč, místo 
aby projevili elementární úctu vůči 
pořadateli, a že etika pláče. Někteří 
promotéři ani nenechávají ceny posí-
lat chybějícím. Proč taky?
 Manažer jednoho klubu vyprávěl, 
že lidé dnes už neslaví ani hole-in-one.
Dřív se zvali minimálně spoluhráči na 
drink, nyní „esaři“ mávnou rukou a ta-
ké prchají.
 Často se diskutuje o tom, co 
chybí zdejšímu golfu k tomu, aby 
vyspěl a dotáhl to dál. Úcta k turnaji, 
spoluhráčům nebo lidem, kteří akci 
uspořádali a zaplatili, patří k silně ne-
dostatkovým vlastnostem. Však už se 
adept medicíny ve filmových Básní-
cích divil svým mizícím kamarádům: 
Kam spěcháte, blázni? 

Kam spěcháte, blázni?

POHLED 
ZVENČÍ

Čeněk Lorenc
 

@MirkaZlatnikova
Ještě si musí zvyknout říkat na konci 
„děkuju za hru“ a ne „fuck off“ 
a bude z něj golfista. @TesarMilan

@MartinLidicky
Spoluhráč přiznal na turnaji jemný 
dvojdotek holí. Nemusel, nikdo to 
neviděl. Která hra tohle má? #golf

@tompavelek
Na golfu mi vadí jediná věc… 
To, že nedokážu přestat.

@JohnyMachette 
Nesleduje mě nějaký nadšenec do 

golfu? Hodil by se mi parťák (Hra-
dec x Praha) na víkendy. Varuju, že 
to vůbec neumím, ale chtěl bych 
umět.

@JezekCZ
Díky @msojdrova se v europarla-
mentu zjevil A. Panenka, udělal dě-
tem Ježíška a mohli jsme prohodit 
pár slov o ... golfu.

@jirkanovak
Dneska poprvé na golfu. Je to 
zábava, jen v televizi to vypadalo 
jednodušeji.

WWW.HRAJEMEGOLF.CZ

Pravidelné 
novinky 
z českého
golfu

Recenze 
hřišť

Archiv všech
vydání 
tištěných 
novin 
Hrajeme Golf

Túry 
a turnaje

Co jsem četl naposled? ...green na osmnáctce.


