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Česká vítězná senzace!

Klikni na  sledovat  
@golfovenoviny  
 na        a vyhraj! 
 Vyhraj luxusní triko PROQUIP 
 z nové kolekce dle vlastního 
 výběru na www.proquip.cz

 Více na www.golfovenoviny.cz/souteze

Jana Melichová v oslavné sprše, kterou jí jako vítězce Tipsport Czech Ladies Open přichystaly české spoluhráčky na osmnáctém greenu Royal Beroun Golf Clubu
Foto: LET - Tristan Jones

Amatérka Jana Melichová vyhrála mezi profesionálkami na domácí Ladies European Tour

Mistrovství 
chce čas
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Český svátek v Evropě: Výhra, stříbro a 6× top 20!

Čeněk Lorenc

Něco bylo po stále větších úspěších 
ve vzduchu, ale tohle nečekal nikdo. 
Česko má druhou vítězku na nejvyšší 
evropské tour! Stala se jí čtyřiadva-
cetilá Jana Melichová, před turnajem 
105. hráčka na světovém žebříčku 
amatérek.
 Taková výhra je v profesionál-
ním golfu vzácností, na LET se to sta-
lo naposledy loni, při Italian Open.  
A u mužů? Jako amatéři na ni dosáh-
li pozdější vítězové majorů, Shane  
Lowry na European Tour a Phil  
Mickelson na PGA Tour.
 Jana Melichová chtěla po květno-
vém dokončení univerzity Old Domi-
nion ve Virginii pokračovat stále jako 
amatérka. Do turnaje nastupovala  
s kursem 80:1 na vítězství a Tipsport 
ji viděl až jako čtvrtou nejlepší z pat-
nácti Češek na startu.
 Už postup do květnového uni-
verzitního finále turnaje NCAA coby 
první zástupkyně školy vůbec, násle-
dovné třinácté místo mezi světovou 
školní elitou a posléze dělená čtvrtá 
příčka při LET Access Series na Kono-
pišti ukazovaly formu, avšak obstát 
v konkurenci dalších 122 hráček  
a vyhrát jako první Češka domácí tur-
naj Ladies European Tour? To chtělo 

i chladnou hlavu a kus štěstí. Po prv-
ním kole (68) se Jana dělila o čtvr-
té místo, vedení měla Dánka Nicole 
Broch Estrup (65). Její skóre amatér-
ka zopakovala druhý den, když šla  
z desáté jamky, a svou druhou de-
vítku zahrála za 5 pod par! Se čtyřmi 
birdie od jedničky do čtyřky!
 Před finále se Melichová dělila  
o třetí místo s Klárou Spilkovou na 
-11, o ránu za Estrup a rakouskou 
amatérkou Emmou Spitz. Jít v po-
slední finálové trojici s oběma cizími 
hráčkami Janě nedělalo potíže. Po 
pěti birdie na deseti jamkách se do-
stala už na -16 a vedla o čtyři rány, 
než přišla tři bogey za sebou od dva-
náctky do čtrnáctky. „Byly to nervy  
a z nich pramenily chyby,“ přiznala.
 Dohromady ji daly další dva pary, 
a pak hlavně birdie na tříparové 
sedmnáctce. Drajv na pětiparové 
osmnáctce přetáhla až do levého 
roughu, ale díky clonění televizní 
věže dostala free drop. „To bylo fakt 
štěstí,“ dodala Jana, která si jen při-
hrála devítkou na konec fairwaye, 
wedgí na green a druhým puttem, na  
69 ran, vyhrála o jednu před Spil-
kovou a Estrup. Ty si obě odnesly 
24 000 eur, zatímco Melichová jako 
amatérka zůstala bez peněz, ale  
s pohárem nevyčíslitelné ceny.

Hrajete golf jen na svém DOMÁCÍM HŘIŠTI ?

Zahrajte si s námi po celých Čechách,
mějte k dispozici až 45 GOLFOVÝCH HŘIŠŤ !

Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2022 !

Albatross, Alfrédov, Barbora, Benátky nad Jizerou, Botanika, Cihelny, Čapí hnízdo, Čertovo 
Břemeno, Česká Lípa, Český Krumlov, Haugschlag, Hazlov, Hluboká nad Vltavou, Hodkovičky, 
Hrádek u Nechanic, Ještěd, Karlovy Vary, Karlštejn, Konopiště, Kunětická hora, Kynžvart, 
Lázně Bohdaneč, Liberec - Machnín, Líšnice, Malevil, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Mnich, 
Molitorov, Myštěves, Olomouc, Panorama - Kácov, Penati Golf Resort, Písek - Kestřany, 
Podbořánky, Poděbrady, Praha - Motol, Slapy, Sokolov, Stará Boleslav, Svobodné Hamry, 
Štiřín, Telč, Teplice - Cínovec, Terezín - Kotlina, Ústí nad Labem - Terasy, Ypsilonka

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

Poslední červnová neděle přinesla nepředstavitelné žně. Da-
tum 26. června 2022 vešlo do historie jako největší v českém 
soutěžním golfu. Na Ladies European Tour v Berouně vítězná 
Jana Melichová! Hned za ní Klára Spilková! Celkem šest hráček 
v top 20 Tipsport Czech Ladies Open a další dvě v cutu!

Jana Melichová: Na poslední jamce, při šťastném dropu, objetí s tatínkem a s pohárem šampionky
Foto: 4x Zdeněk Sluka

Profesionálkou pozdě, ale přece
V ýhra v Berouně postavila Janu 

Melichovou před těžké rozhod-
nutí. Jako vítězka Ladies European 
Tour dostala mimořádnou šanci na 
okamžité členství v sérii, ale pouze  
v případě, že přestoupí k profesio-
nálkám. Druhý den se tak stalo!
 Kdyby to bývala věděla… Při čes-
kém turnaji LET Jana pokaždé prošla 
cutem, na Karlštejně i dvakrát v Be-
rouně. „Těším se, až budu hrát o pe-

níze, ale ještě chci zůstat amatérkou 
pro mistrovství Evropy a světa druž-
stev a jít na LET až příští rok,“ říkala 
Golfovým novinám tři týdny před  
Tipsport Czech Ladies Open.
 Plánem bylo vrátit se na pod-
zim do USA a tam se připravovat na 
Q-school. Tedy na tu evropskou. „Na 
LPGA nemám peníze. Ani nemám ni-
koho, kdo by mi je sháněl. Všechno 
je to na tátovi,“ konstatovala Jana. 

Po Berounu musela s těžkým srdcem 
oželet 30 000 eur, které by za vítěz-
ství bývala dostala, kdyby byla pro-
fesionálkou. Výhra jí zároveň zbořila, 
ale už příjemně, amatérské plány. 
Den po životním turnaji oznámila 
profipřestup.
 „Měli jsme přestoupit už na jaře,“ 
smutnil otec Jany. „Všechno musím 
platit já. Federace nám slíbila pod-
poru a za celý rok jsme dostali něco 

přes devatenáct tisíc korun. Prý ne-
jsou peníze,“ postěžoval si po vítěz-
ství otec šampionky.
 „Byly to nervy. Jana už vedla s ná-
skokem turnaje ve Spojených státech 
a Portugalsku, ale vždy nezvládla zá-
věr. Na posledních čtyřech jamkách  
v Portugalsku třeba zahrála plus de-
set a skončila druhá,“ vzpomínal tatí-
nek nové vítězky na předchozí pře-
kážky, které v Berouně padly.    AE, ČL

2008: Zuzana Mašínová první 
českou členkou Ladies Euro- 
pean Tour

2013: Klára Spilková první Če-
škou na majoru (Women ś Bri-
tish Open)

2016: Klára Spilková první čes-
kou golfovou olympioničkou 
(Rio de Janeiro)

2017: Klára Spilková první čes-
kou vítězkou turnaje LET (Ma-
roko)

2019: Klára Spilková první čes-
kou členkou americké LPGA

2021: Sára Kousková první 
českou vítězkou turnaje LETAS 
(Konopiště)

2022: Jana Melichová první 
domácí vítězkou turnaje LET 
(Beroun)

Milníky dámského golfu

1.  Melichová AM -14 (68-65-69)

2.  Spilková -13 (68-65-70)

13. Kousková -7 (68-71-70)

 Macková AM -7 (72-66-71)

16. Vodičková AM -6 (71-71-68)

 Melecká -6 (71-69-70)

51. Napoleaová -1 (70-73-72)

68. Vahalová AM +4 (73-71-76)

MC Vlašínová +2 (72-74)

 Vítů AM +6 (76-74)

 Bujáková AM +6 (76-74)
 
 T. Koželuhová +8 (70-82)

 Hinnerová +9 (77-76)

 E. Koželuhová +11 (79-76)

 Barcalová AM +12 (80-76)

Výsledky
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Kristýna Napoleaová divačkou
Foto: Zdeněk Sluka

Tentokrát nemluvíme o golfovém bagu, ale o prémiovém skládacím telefonu s ohebným dis-
plejem Galaxy Z Fold3 od Samsungu. Mobil, tablet i poznámkový blok v jednom zařízení s vý-
konným fotoaparátem a inovativním designem, právě to je Galaxy Z Fold3. Ve složeném stavu 
je to prémiový 6,2palcový smartphone, který můžete ovládat klasicky jednou rukou a který se 
vám pohodlně vejde do kapsy, když ho rozevřete, odhalí se před vámi rozsáhlá obrazovka, na niž 
během pracovního videohovoru nemusíte ani sáhnout, neboť telefon si je sám sobě stativem. 
Díky tomu si i můžete pohodlně udělat například videozáznam vašich odpalů a po hře se znovu 
podívat na svou techniku a zlepšovat se. Velkou obrazovku oceníte i při zábavě, sledování na 
Galaxy Z Fold3 je stejný zážitek, jako byste byli v divadle nebo kině. Jestli navíc vládnete nejen 
holemi, ale i multitaskingem, oceníte možnost využití dotykového pera S Pen nebo možnosti 
rozdělit si vnitřní displej na několik oken, a tak si při pracovním callu dělat poznámky a ještě 
sledovat sportovní utkání.

Nebojte se ponořit ať už od práce, nebo do vody, Galaxy Z Fold3 je totiž voděodolný. Telefon je 
celý vyroben s řemeslnou precizností z odolných materiálů, takže si ani při skládání nemusíte 
dělat starosti.

Opřít, složit, otevřít

U Ž  J S T E  B Y L I  V  D O B R O U Č I ?

www.golfdobrouc.cz

B Á J E Č N É  H Ř I Š T Ě  
V  S R D C I  P Ř Í R O D Y

S caddiem, nebo bez? Zleva osamělá vítězka Jana Melichová, druhá v pořadí Klára Spilková se Seanem Davidsonem, další sólistka Denisa Vodičková a fungující pár Tereza Melecká, Tomáš Kazár
Foto: 4x Zdeněk Sluka

Někdy to jde i bez caddieho
Dvě nejlepší amatérky Tip- 
sport Czech Ladies Open by 
současně opanovaly neofi-
ciální kategorii hráček, které 
neměly caddieho. Ti jsou ji-
nak v případě profesionálních 
turnajů prakticky nezbytnou 
součástí hry.

Vítězná Jana Melichová i v pořadí 
šestnáctá Denisa Vodičková se roz-
hodly vyrazit do berounských kopců 

samy. Ještě na zbraslavském turnaji 
LET Access Series vezl bag Melicho-
vé tatínek, který dceru po každém 
birdie odměňoval jahodami z vlastní 
plantáže. Tentokrát jahody zůstaly, 
ale otec se stáhl mezi diváky. „Jana 
je velká introvertka a ráda si o hře 
rozhoduje sama. Nechce u bagu ani 
svého přítele Jakuba (Maštalíře),“ 
řekl tatínek nové šampionky.
 „Jít sama mi vyhovuje, nevidím  
v tom žádný problém,“ řekla Meli-
chová už před startem a tato slova 
svým vítězstvím jednoznačně potvr-

Pro-am: Jiný rok, 
stejná hráčka

D éjà vu na Ladies European Tour 
po sedmi letech. Zástupce Gol-

fových novin se v Berouně stal na 
pro-am členem týmu, který vedla 
Francouzka Céline Herbin. Hráli jsme 
spolu už v roce 2015 na Dýšině, což 
si nemohla pamatovat. Ale…
 Historie se opakovala se vší dů-
sledností. Céline měla jisté drajvy  
a solidní železa, takže skoro na všech 
greenech byla v regulaci, ale krátká 
hra se nestala její doménou. Na prv-
ní jamce turnaje přečetla dráhu put-
tu se svým kedíkem Kevinem, a pak 
poradili nám, amatérům. Nesouhlasil 
jsem, dokonce jsem dráhu viděl ob-
ráceně, což u profesionálky vzbudilo 
výraz, jako kdyby automobilovému 
závodníkovi radil řidič trabanta. Jen-
že ouha. Pravda byla na mé straně  
a putt na birdie jsem proměnil. A pak 
už to až do konce kola bylo podobné.
 Na odpališti se dařilo všem se 
střídavými úspěchy, ale samozřejmě 
nejvíc dobrých úderů v poli měla 
podle předpokladů Céline. Ovšem 
na greenu se mnou vždy konzultova-
la dráhu puttu a většinou jsem dostal 
poslední slovo. „Už vím,“ řekla, když 
se jí záhy vybavily zážitky z Dýšiny. 
A nechala si poradit, což se může 

zdát neuvěřitelné, ale bylo to tak.  
I řidič trabantu může něco dokázat.
 Ukazovat zkušené hráčce a ještě 
zkušenějšímu kedíkovi jim nezná-
mé greeny byla čest. Znovu se po-
tvrdilo, že znalost hřiště je hlavně 
na greenech k nezaplacení. Proto 
si dovolím tip lepším hráčům: anga-
žujte na turnaji místního profesio-
nála, amatéra se single handicapem 
nebo odvážného rekreanta.               

Antonín Ebr

Céline Herbin po výhře na Open de Fran-
ce 2015               Foto: LET - Tristan Jones

dila, i když druhý pár očí by se bý-
val při čtení některých závěrečných 
puttů možná hodil.
 Sedmnáctiletá Vodičková je zvyk-
lá na hru v osamění z juniorských 
turnajů. Pro Beroun se nabízela mož-
nost mít jako caddieho trenéra Jiřího 
Kromichala, ale po prodělání covidu 
nebyl trenér v kondici. „Když ale za-
čalo během prvního kola pršet, cad-
die by se určitě hodil,“ komentoval 
nával starostí otec Karel. „Já nesmím 
na hřiště ani jako divák,“ dodala ma-
minka Denisy u klubovny.

 Kristýně Napoleaové dělal v Be-
rouně poprvé caddieho otčím Petr 
Slavík. Poctivě spolu prošli pro-am  
i první kolo, ale čtyři jamky před kon-
cem druhého nečekaně svlékl vestu 
a spěšně odešel ze šestého odpališ-
tě. Hráčku tím ale nerozhodil.
 „Samozřejmě jsem o tom vě-
děla. Dokonce měl Petr podle naší 
dohody odejít dřív, ale byl se mnou 
do posledního možného okamžiku. 
Pospíchal na rodinnou oslavu,“ vy-
světlovala profesionálka.   
         AE, ČL
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www.golfarts.cz

Největší golfový obchod 
a eshop v ČR

Trápení místo parády
Patnáct turnajů Challenge 
Tour proběhlo za deset se-
zon v Česku. Vysvěd-
čení za výkony do-
mácích, přes jistou 
výhodu známého 
prostředí, není val-
né.

Čeněk Lorenc

Nejdříve je nutno ocenit 
promotérskou společnost 
Relmost, a to hned dvakrát. 
Za prvé, že na podzim 2012 
pořádání Challenge Tour  
obnovila, a za druhé že jí 
stále nedošla trpělivost  
(a peníze). Každoročně totiž 
prostřednictvím majitele Pe-
tra Dědka vkládá statisíce eur 
jen do prize money (letos dva-
krát po 260 000 eur), ale výsle-
dek utekl.
 Ani přidání druhého turnaje od 
roku 2017 českým hráčům nepo-
mohlo. Lepší známku zaslouží jen 
Stanislav Matuš. Právě a výhradně 
za ním jdou ta nejlepší umístění. 
Jedno top 10 a dvě top 20 získal 
pouze on. A také ještě jedno top 30, 
spolu s trojicí Ondřej Lieser, Filip 
Mrůzek a Šimon Zach (viz tabulka).
 Většina turnajů byla a je z čes-

kého pohledu jedno nepřetržité  
trápení. Obvykle je tu víc než de-

sítka domácích profesioná-
lů i amatérů na startu  

a spousta očekávání, 
která se však po dvou 
dnech, kdy nastane 

cut, mění ve zklamání.
 Vrcholem marnos-
ti se před pěti lety stal 
turnaj v Praze na Zbra-
slavi. Na hřišti, které by 
měl mít každý český 

golfista takové úrov-
ně načtené, nepo-

   stoupil z dva-
           nácti

  

domácích hráčů do finále vůbec  
nikdo.
 Rovněž letos to při dvojím čes-
kém vydání Challenge Tour ne-
byla žádná sláva, aspoň z pro- 
fesionálního pohledu. Na Kas-
kádě všechny české spoluhráče  
trumfl osmnáctiletý amatér Fi-
lip Jakubčík, studující už léta 
ve Spojených státech. Rov-
něž jedním ze dvou profe-
sionálů v cutu byl „Ameri-
čan“ Gordan Brixi.
 Co s tím? Právě 
takové turnaje  
v domácím 

prostředí vy-
užívají hráči i tamní 

golf k průlomu. Že se tak 
nestalo v Česku už deset let (roku 

2020 se turnaje nekonaly), není 
náhoda. Tak snad to půjde zase líp  
v srpnu v první lize na Czech Mas-
ters v rámci DP World Tour, kde 
mezi elitou byl Filip Mrůzek loni 
dvanáctý. Snad, chce se dodat, když 
jen na prize-money to Relmost stojí 
1 750 000 eur.

Foto: Zdeněk Sluka
Stanislav Matuš

Češi a druhá liga

Přehled všech domácích hráčů, kteří prošli cutem na českých turnajích 
Challenge Tour od roku 2012

hřiště   umístění      skóre

2022

KH  53. Mrůzek  +1

KAS  31. Jakubčík (AM)  -4

 36. Zach  -3

 56. Brixi  +2

2021

KH  60. Brixi  +6

KAS  18. Matuš  -9

 54. Cafourek   E

 59. Zach  +4

2019

ZBR  29. Matuš -4

KAS  14. Matuš -8

 50. Mrůzek   E

 64. Gál  +6

 68. Pospíšil  +7

2018

KH  25. Mrůzek a Zach  -7

 46. Cafourek a Kořínek  -3

 69. Suchan  +3

ZBR  10. Matuš  -12

hřiště   umístění       skóre

2017

KH  38. Cafourek  -6

ZBR  0

2016

KH  62. Novák (AM)  -4

2015

KH  63. Pospíšil   E

2014

KH  46. Tintěra  -3

2013

KH  30. Lieser  -8

 43. Matuš  -6

2012

KH  33. Lieser  -9

 42. Příhoda  -6

 58. Mrůzek  -1

 60. Nechanický  +1

Pozn.: KAS – Kaskáda, 
KH – Kunětická hora, 
ZBR – Zbraslav

Ve dvanácti na Challenge
Vyrostl v pražských Hodkovič-
kách, zdokonalil se v Dubaji 
i na Albatrossu, a už září na 
evropských turnajích. Louis 
Klein (12) si díky úspěchu na 
German Boys zahrál Challenge 
Tour na Kaskádě jako nejmlad-
ší na této tour vůbec.

Antonín Ebr

Hole mu na Kaskádě nosil Němec 
Danny Wilde, bývalý trenér a caddie 
Alexe Čejky i Martiny Eberl. Louis 
sice neprošel cutem, ale skončil lépe 
než mnohem zkušenější profesioná-
lové, například Aleš Kořínek, Ondřej 
Lieser nebo Jan Cafourek. Celkem 
porazil 37 soupeřů.
 „Louis je stále kratší než jeho 
soupeři, takže se zaměřujeme na 
techniku. Snažíme se hrát čistě  
a přesně. Měl problém se zraněním, 
růstem a puttováním, ale měnit nic 
nechceme. Čekáme, že se prodlou-
ží,“ říká otec Roman.
 Mluví v množném čísle, neboť  
v současné době syna v Česku tré-
nuje. Jinak se Louis během zimy při-
pravuje v Dubaji s trenérem Jamiem 
McConnellem, kterého sdílí mimo 
jiné s Kristýnou Napoleaovou, nebo 
mu radí zmíněný Danny Wilde.
 V zimě Louis převzal cenu pro 

nejlepšího mladšího žáka a v Česku  
a v březnu překvapivě zvítězil mezi 
dospělými na The Els Club Men´s 
Open v Dubaji. V červnu při pres-
tižním mezinárodním mistrovství 
Německa do 18 let (German Boys) 
skončil čtvrtý a na druhé místo mu 
přebývaly jen dvě rány. Hlavně však 
jako nejmladší účastník porážel špič-
kové amatéry starší o víc než pět let!
 Jako první jeho talent rozpoznal 
Karel Skopový junior. „Trénoval jsem 
Louise od jeho pěti do sedmi let. 
Hned jsem věděl, že mám před se-
bou mimořádný talent s velkým po-
tenciálem. Měl sebevědomí i odvahu. 
Na svůj věk byl mimořádně psychicky 
silný, v tréninku pilný a otec se mu 
hodně věnoval,“ vzpomíná trenér.
 Tím, že Louis hraje už od pěti let, 
může hrozit riziko vyhoření. „Mělo 
by se s ním zacházet tak, aby se 
mu golf neznechutil,“ myslí si Karel 
Skopový junior. Talentu pomáhal též 
Petr Mrůzek.
 Co na to otec Roman? „Lidi si mys-
lí, že trénujeme mnoho hodin denně 
a že odpálíme tisíc míčků. Tak to není. 
Nezajímá nás kvantita, ale kvalita. 
Zaměřujeme se na techniku. Odpálí-
me třeba jen třicet míčků za hodinu 
a pak analyzujeme, jdeme do hloub-
ky,“ tvrdí otec s tím, že jeho syn je 
velmi chtivý a soutěživý. Prý by hrál  
i zraněný. „Typem je turnajový hráč. 
Hrát jen tak ho nebaví,“ uzavřel otec.

GOLF  •  HOTEL  •  RESTAURACE  •  KONFERENCE  •  SPORT  •  WELLNESS

PROSTOR MÁTE, 
ZÁŽITKY JSOU NA VÁS!

PANORAMA 1, 285 09 KÁCOV            +420 312 29 29 29            +420 602 203 203 
WWW.PANORAMAGOLF.CZ
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Kde si zahrát, bydlet, bavit se a odpočívat
Partner rubriky

CUPRA FORMENTOR
POZNEJTE JINÝ SMĚR.

2

Tábor v Radíkově
Příměstské tábory v GC Radíkov se 
pořádají od 11. do 15. července a od 
1. do 5. srpna. Věk dětí 6 až 17 let, 
program denně 8.30–17.00, zahrnuty 
svačiny, oběd, pitný režim a závěreč-
ný turnaj. Cena 4000 korun.
Kontakt: golfradikov@seznam.cz, te-
lefon 732 779 664.

PRO DĚTI
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Kde si zahrát, bydlet, bavit se a odpočívat
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Amatéři o prize money!
Jednodenní turnaj Czech PGA Tour, který se 
odehraje v úterý 12. července v Golf Resortu 
Karlštejn, bude přelomový. Poprvé nevznik-
ne redukované pořadí profesionálů, nýbrž 
se finanční výhry rozdělí v konečném pořadí  
i mezi zúčastněné amatéry!
 Podle nových Pravidel amatérského sta-
tusu, platných od 1. ledna 2022, mohou  
v takzvaných scratch soutěžích amatéři při-
jmout finanční výhru až do výše 1000 ame-
rických dolarů za turnaj, aniž by ohrozili svůj 
amatérský status.
 Česká golfová federace stanovila finanční 
limit pro tento rok na 22 500 korun za turnaj. 
Už dvakrát byly amatérům, kteří se umístili 
v top 5 či 10 při turnajích Czech Open Golf 
Tour na Kaskádě a v Beřovicích, vyplaceny vý-
hry do výše limitu ČGF. Kdo má rád Karlštejn, 
handicap nejvýš do 10 a volno 12. červen-
ce, může zkusit získat něco z celkové dotace  
100 000 korun.

Pro-Am
Czech PRO-AM Teaching Tour je sportovně-
-společenská série pro profesionální hráče gol-
fu, jejichž hlavní náplní je výuka, a pro výkon-
nostní amatérské hráče. Letošní čtvrtý turnaj 
série se koná v pondělí 25. července na Pano-
ramě Kácov. Postupným startem se začíná od  
9 hodin ze dvou tee najednou. Přihlášky dvojic 
nebo jednotlivců na www.czechproam.cz

TURNAJE

1a

LÉTO PLNÉ SLEV !
Červenec :  P lný  f l ight ,  SuperGolf  

www.golfbrno.cz

Srpen:  Neomezený Gol f ,  2  green fees  +  buggy

Léto plné slev na Kaskádě!

Užijte si léto s rodinou nebo partou přátel  
v golfovém resortu Kaskáda Brno. Letní akční 
nabídky Vám ušetří až 55 % z běžné ceny.

V červenci za 4 green fees na 18 jamek zapla-
títe pouze 3 200 Kč, a v srpnu ke 2 zakoupe-
ným green fees na 18 jamek získáte i buggy 
zdarma.

Plánujete zůstat déle? Využijte výhodné po-
bytové balíčky SuperGolf a Neomezený Golf.

Golf, točená plznička  
a panoramata = Slapy

Přijďte si 
zahrát!

GOLF CLUB SLAPY
 

 

M
O

LITOROV U PRAH
Y

G
OLF    CLUB

COME AND PLAYCOME AND PLAY
4 300,- Kč

UBYTOVÁNÍ PRO 2 OSOBY 
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI SE SNÍDANÍ,
2X GREEN FEE NA 18 JAMEK + BUGGY

BALÍČEK LZE ČERPAT KTERÝKOLIV DEN VČETNĚ VÍKENDŮ A SVÁTKŮ 
DALŠÍ TYPY NALEZNETE NA WWW.GRCL.CZ NEBO VÁM JEJ VYTVOŘÍME NA PŘÁNÍ

PRO REZERVACI VOLEJTE +420 702 150 500, RECEPCE@GRCL.CZ
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Humor na Ostravici
Ostravice pořádá vý-
stavu kreslíře Vladimíra 
Balcara, s jehož golfo-
vým humorem se pra-
videlně setkáváte na 
našich stránkách. Letní 
výstavu můžete zhléd-
nout v klubovně resortu.

VÝSTAVA

Jednou holí
Sedmičkový turnaj se koná na Ypsilon Liberec 
v pátek 19. srpna. Hraje se pouze sedmičkou 
železem v poli a na greenech s Hickory Vintage 
Putter z místního Muzea golfu. Kapacita turnaje 
je 36 hráčů, canon start v 16.30 hodin, katego-
rie společná brutto rány a netto rány. Startovné 
477 korun, green fee 377 korun.

O zájezd na d´Este
Série sedmi otevřených turnajů o hlavní 
cenu, zájezd pro dvě osoby do Dubaje 
(CK Blue Flamingo) i s letenkami (Emi-
rates) pokračuje ve středu 27. července 
na Konopišti. Na hřišti d´Este se jde po-
stupným startem od 10 hodin. Možnost 
příjezdu hráčů o den dříve a ubytování.
Přihlášky, propozice a další informace 
na www.slgolftour.cz

d’Este

Panorama Kácov

Karlštejn

Tomáš Kamas

telefon: +420  607 101 201
e-mail: TomasKamas@seznam.cz 

působiště: Golf Resort Monachus, Rohanský ostrov
web: www.kamasgolf.cz
vzdělání: Golf Professional B
cena lekce: 800 Kč/ 60 minut

Golfové motto při golfové výuce: 

„Naučte se golf hrát jednoduše”

VÁŠ PGA TRENÉR V JIHOČESKÉM KRAJI A PRAZE

1b
1c

1d

2 3
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VOUCHER PRO HRU
Tel.: +420 354 624 300, +420 723 474 719
Email: recepce@golfml.cz, www.golfml.cz

#401 #401
VOUCHER PRO HRU

Tel.: +420 354 595 164, +420 733 612 901
Email: recepce@golfkynzvart.cz, www.golfkynzvart.cz

JEDINEČNÁ NABÍDKA Kynžvart + Mariánské Lázně jen za 2100 Kč
Vouchery zakoupíte na golfových recepcích obou hřišť

Tajemství greenkeeperova úspěchu
Jak připravit hřiště v co nejlep-
ší možné kvalitě? Někdy jde  
o nadlidský úkol pro green-
keepera a jeho tým, jelikož do 
práce zasahuje spousta vlivů. 
Včetně názorů málokdy spo-
kojených golfistů. Někde se to 
ale přece jen může podařit.

Antonín Ebr

Příkladem budiž jedno z nejvytíže-
nějších hřišť, devítka v pražských 
Hodkovičkách. Vždy platila za dob-
ře navrženou a se solidními greeny, 
které navíc musejí u Vltavy vydržet 
celoroční provoz. Od letoška má de-
vítku na starosti hlavní greenkeeper 
Martin Stočes (42), který s dvace-
tiletou praxí přišel z Motola. V čem 
spočívá kouzlo skvěle připraveného 
hřiště?
 „Zakládám si především na kaž-
dodenní důsledné práci, pravidel-
nosti sečí a hnojení. Jde také o tech-
nologický postup, kam a kdy která 
mašina vyjíždí, co je v pořadí práce 
první, druhé a třetí,“ říká head green-
keeper.

Co lze dělat jinak, než dělali před-
chůdci?
Obětovat hřišti poměrně hodně času, 
vlastně maximum možného. Nemám 
partnerku ani děti, starám se jen o sy-
novce. Snažím se být s hřištěm pořád 
v kontaktu. Některé věci se tu dělaly 
jinak. Třeba se nejdřív válcovalo a pak 
sekalo. To ale je, jako byste vyžehli-
li prádlo, a pak ho vyprali. Možná to 
dělám trochu jinak, když se účastním 
údržby, pracuji s kluky, sám sekám  
i hnojím greeny. Když pár dní vyne-
chám, je to hned jinak.

Jinak znamená hůř?
Není to podle mých představ. Mám 
rád proužky na greenech, aby se mě-
nily směry sečí a válcování. Uznávám 
tři směry sečí. Zleva doprava, zprava 
doleva a po směru hry. U válce ještě 
kolmo na směr hry. Snažím se to své 
lidi naučit, když mají zažito něco ji-
ného, než si představuji. Chci jít pří-

kladem, všechno jim ukázat. Přichá-
zím první a odcházím poslední.

Kdo vás učil?
Mám školu Honzy Mrskoše, který dlou-
ho vedl Motol. Nějakou dobu jsem 
spolupracoval s Jirkou Dvořákem. Ten 
mě naučil hodně. Měl jsem možnost 
se podílet na prvních třech ročnících 
European Tour na Albatrossu.

Jak pracujete s rychlostí greenů?
Měřím ji pětkrát týdně. Údaje na-
jdete v recepci. Golf hraju od osmi 
let a vím, co mašina udělá s kvalitou  
a rychlostí. Travního porostu je kolem 
95 procent plochy. Koncem května 
jsme měli rychlost 10,75 stop. To 
jsem sekal dvěma směry a dvakrát 
válcoval. Mohli bychom jít dál, ale 
momentálně na to nemám kapacitu. 
Rychlost 11 stop je reálná, ale nechci 
odradit rekreační hráče. Na zářijovém 

mistrovství klubu se o to pokusím, ale 
ne na úkor kvality porostu.

Před několika lety se zavedly zimní 
greeny. Jsou opravdu, i vzhledem  
k mikroklimatu u Vltavy, potřeba?
Greeny, kterým je přes dvacet let, by 
si měly přes zimu odpočinout. Na-
opak tady kvituji, že to někdo zavedl, 
jsem na to zvyklý. Názory se liší, ale 
když jsme schopni připravit kvalitní 
zimní greeny, tak můžeme mimo se-
zonu pracovat na letních, abychom  
z nich mohli vyždímat maximum. Le-
tos už je to vidět.

Někteří hráči si stěžují, že se seká  
i dopoledne v průběhu hry. V pon-
dělí to je avizované, ale jde o nut-
nost také koncem týdne?
Záleží, o jaké mašině se bavíme. 
Stroje na fairwaye a roughy se sna-
žím vypouštět co nejpozději, aby 

kvůli mokré trávě nedělaly nepo-
řádek. Hráči by si pak stěžovali, že 
mají mokrou trávu na botách i vozí-
cích, že nemůžou najít míček a tahají 
trávu na greeny. Když je to potřeba, 
snažím se mít vyblokovaný startovní 
čas třeba v jedenáct hodin a jet se 
sekačkou coby flight.

Kolik lidí máte k dispozici?
Mechanika, tři greenkeepery a něja-
ké brigádníky, ale u nich mi tři vydají 
za jednoho zaměstnance. Vybírají se 
jen některé dny a vše je stále musím 
učit.

Máte letos pro údržbu vyčleněno 
víc peněz než v předchozích letech?
Ano, můžu koupit více materiálu, ale 
lidi stejně nejsou. Nebo se najdou 
nepoužitelní zájemci. Chtějí víc pe-
něz, odmítají dělat ráno nebo o ví-
kendech.

Kolik stojí údržba devítijamkového 
hřiště?
Rozhodně to není polovina nákladů 
na osmnáctku. Záleží na druhu hřiš-
tě, nárocích na kvalitu, cenách a po-
časí. Bude to něco mezi pěti a půl až 
šesti miliony korun.

V kolik hodin vstáváte?
Mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno. Zá-
leží, co mě na hřišti čeká.

Jak vnímáte nekonečné opravy 
ochranných sítí podél hřiště?
Ty mě trápí, protože bezpečnost je 
na prvním místě. Po říjnové vichři-
ci jsme je dali dohromady a v zimě 
svépomocí opravili. Některé ale bu-
deme muset opět vyměnit. Nechci 
se dočkat zraněného člověka na cy-
klostezce. Sám jsem nedávno málem 
přišel k úrazu na osmičce. Míček mi 
rozbil sklo na bugině.

Víte o kritickém místě na hřišti, na 
které se musíte nejvíc soustředit?
Před některými greeny je silná vrs-
tva jílu a špatně tam odtéká voda. 
Před jedničkou a čtyřkou jsme letos 
udělali nové drenáže, ale stále nám 
to nevyhovuje. Budeme děrovat do 
hloubky. Dávám si pozor na druhý, 

ostrovní green, což je ideální místo 
pro různé choroby a nemoci, které 
by pak hráči roznesli po celém hřišti.

Je důležité také hrát golf a vidět vše 
z pozice golfisty?
Určitě. Pohled hráče je jiný než ze se-
kačky. Problém je málo času. Snažím 
se alespoň jednou týdně se na hřiště 
dostat. Při hře si dělám poznámky, vi-
dím práci svou i jiných, a především 
se snažím sjednotit rychlost greenů. 
Hodkovičky jsou přívětivé. Pokud člo-
věk vyloženě nehraje do stran, užije 
si krásný golf.

Prezidenti klubů mají v drtivé větši-
ně green fee jinde zdarma. Platí to  
i pro head greenkeepery?
Pokud se domluvíme s kolegou  
a sejdeme se na jeho hřišti, fee platit 
nemusím. Peníze jsem musel vytáh-
nout pouze na jednom hřišti na Mo-
ravě. To zamrzelo.

Máte čas sledovat nové trendy?
Účastním se školení a kursů, vymě-
ňujeme si informace a zkušenosti  
s kolegy. Hodně rád si řídím výživu  
a růst. Pokusů a omylů bylo mnoho. 
Samozřejmě ale nemůžu zkoušet ně- 
co nevratného, co by poškodilo hřiště.

Co říkáte na nové vedení Českého 
svazu greenkeeperů!
Jsem v obraze a vím, co se tam děje. 
Je na to hodně různých názorů. Za-
tím vyčkávám, co ta změna přinese.

Martin Stočes

Maminka chtěla, aby se stal 
hokejistou, ale zdravotní pro-
blémy přivedly rodáka z Prahy 
ke golfu ještě za totality. „Ve 
škole jsem byl kvůli golfu za 
exota. Hole jsem měl po dědovi  
a k tomu svařený vozík,“ vzpo-
míná člen GC Praha s handica-
pem 12,4. V Hodkovičkách pra-
coval jako greenkeeper už před 
patnácti lety jako greenkeeper, 
od loňského podzimu tady 
údržbě šéfuje.

Hlavní greenkeeper Martin Stočes z Hodkoviček 
Foto: GCH
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Nejcennějšími oblastmi jsou národ-
ní park ČESKÉ ŠVÝCARSKO, chráně-
ná krajinná oblast Labské pískovce, 
část chráněné krajinné oblasti Lu-
žické hory a celý Šluknovský výbě-
žek s nejstarším pískovcovým útva-
rem Evropy, Pravčickou bránou. Leží 
tu také oblíbené Hřensko se soutěs-
kami na řece Kamenici.
 Nabízí se tu golfové hřiště v Ja-
nově a nespočet pěších tras a cyk-
lotras. Harmonii dotvářejí památky 
lidové architektury, roubené a hráz-
děné podstávkové domy.
 Celkem 97 procent plochy Čes-
kého Švýcarska tvoří lesy v unikát-
ní krajině s rozmanitými rostlinami  
a živočichy. Nejvyšší horou zde je  
Děčínský Sněžník (723 m), kaňon 
Labe v Hřensku (115 m) je nejnižším 
místem v zemi.
 Mnoho příležitostí pro výlety 
a také několik krásných golfových 
hřišť poskytuje ČESKÉ STŘEDOHO-
ŘÍ. Chráněná krajinná oblast s měst-
skými centry Litoměřice, Roudnice 
nad Labem, Terezín a Ústí nad La-
bem zahrnuje i malou část chráněné 
krajinné oblasti Kokořínsko.
 Přímo u Terezína se nachází pů-
vabná devítka Kotlina, na které lze 
hrát celoročně. K Ústí nad Labem 

Navštivte ÚSTECKÝ KRAJ, bo-
hatý na krásnou přírodu, pa-
mátky i zážitky. Výlet můžete 
spojit s golfem, a to na jedněch 
z nejhezčích míst republiky.

patří osmnáct jamek hřiště Terasy 
a severně odtud leží další přátelské 
hřiště, veřejná devítka Libouchec.
 Přírodním krásám dominuje Mi-
lešovka (837 m) s jedním z nejkrás-
nějších výhledů. Unikátní scenerie 
Labe vstupujícího do Českého stře-
dohoří se dá obdivovat v kterém-
koliv ročním období. Kolem řeky se 
táhnou vinice, z nichž pochází žer-

nosecké víno, které pil už Karel IV. 
Můžete také navštívit hrady Střekov 
a Hazmburk či zámky Ploskovice  
a Libochovice. K odpočinku se nabí-
zejí rodinné lázně Mšené jen 45 km 
od Prahy.

www.branadocech.cz
www.ceskestredohori.cz 
www.ceskesvycarsko.cz

Pravčická brána - největší přirozená skalní brána v Evropě Zámek Ploskovice

Labská cyklotrasa Velké ŽernosekyNově otevřená Mariina vyhlídka

Golf Terasy Ústí nad Labem

Ústecký kraj: Přijeďte hrát a žít naplno
Golf Janov

Kotlina Terezín

Terasy Ústí n.  Labem

Golf Libouchec

Údolí Labe zvané Porta Bohemica (Brána Čech)
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Porucha, zranění, 
špatná protéza, bronz!

Se skvělým třetím místem v kategorii 
stableford se z belgického Koksijde 
Golf ter Hille vrátila výprava hendi-
golfistů Česka. V kategorii strokeplay 
kvůli obrovské smůle obsadili až je-
denácté místo. Co všechno se dělo?
 Už samotná cesta byla drama-
tická. „Šlo spíše o adrenalinovou 
zkoušku na tisíc kilometrů k La Man-
che,“ říká hrající prezident České 
golfové asociace hendikepovaných 
(CZDGA) Miroslav Lidinský. „Ještě 
před Ústím nad Labem skočila do-
dávka do nouzovém režimu. Ucpal se 
filtr pevných částic. Takže se sháněla 
náhrada, překládaly se věci a nabrali 
jsme sedm hodin zpoždění.“
 Před startem hry se zásadně zra-
nil Stanislav Jirásek. „Nejspíš se mu 
poškodil implantát loketního kloubu. 
Od páté jamky jsme při greensomes 
vybírali jenom můj odpal, aby šetřil 
ruku, ale bohužel ani tato taktika ne-
vyšla. Od devítky už musel hrát pou-
ze jednou rukou,“ litoval prezident.
 Problémy s protézou musel řešit  
i Lidinský. „Měl jsem pocit, že ne- 
jsem stabilní v postoji a přepadávám 
dopředu. Večerní revize protézy uká-
zala prasklou planžetu došlapu. Na-
štěstí jsem vezl starou protézu pro 
běžnou chůzi. Šlo použít chodidlo, 
ale na lůžko o dva centimetry delší. 
Pětadvacet minut před startem nám 
greenkeeper přivezl rozbrušovačku. 

Naštěstí odhad řezu klapl, takže po 
pěti drivingových míčích a čtyřech 
puttech jsem pózoval na odpališti.“
 Mistrovství Evropy týmů pořáda-
lo hřiště Langeleed, kombinace po-
břežního linksu, vodních překážek  
a silného větru od moře. „Dost vody 
bylo jak z nebe, tak všude kolem, do 
toho vítr a zdálo se, že snad tisíce 
bunkerů. Na druhou stranu bylo hři-
ště mimořádně kvalitní a s rychlými 
greeny,“ chválí Lidinský.
 Tým strokeplay ve složení Jiří 
Janda, Stanislav Jirásek, Miroslav 
Lidinský a Filip Rataj i kvůli zmíně-
nému zranění nedostáhl na top 10, 
když medaile braly Irsko, Švédsko  
a Anglie. Stablefordové kvarteto Vác-
lav Mráz, Tomáš Prouza, Pavel Truhlář 
a Pavel Wolf však získalo bronz za ví-
těznou Belgií a druhou Anglií.
 „Velký podíl na úspěchu má re-
prezentační trenér Pavel Ambrož. 
Tým připravuje systematicky na ty 
nejtěžší turnaje. Posunul všechny  
o velký kus vpřed, a především díky 
němu z toho byl v obrovské konku-
renci bronz,“ tvrdí Lidinský.
 Poprvé získala medaili také žena! 
„Kapitánkou týmu byla generální se-
kretářka CZDGA Zuzana Susserová  
a tím pádem byla vyhlášena jako 
medailistka. Úspěchy jsou z velké 
míry i její zásluhou,“ uzavírá Lidin-
ský.                                                     AE

Horní řada zleva: S. Jirásek, F. Rataj, P. Ambrož, J. Janda a T. Prouza. 
Spodní řada zleva: M. Lidinský, Z. Süsserová, P. Truhlář, P. Wolf a V. Mráz

Foto: Zuzana Susserova
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Co bylo dřív? 
Hřiště, nebo hlupák?

V edle pražského nádraží v Libni 
nedávno vyrostl obytný dům. 

Jeho obyvatelům vadil hluk vlaků  
a žádali po státu, aby zaplatil od-
hlučnění. A to přesto, že nádraží 
stojí už 145 let a lidé věděli, kam se 
stěhují. Provokace nebo hloupost?
 Vedle golfového hřiště v Praze 
také vznikla bytovka. Její obyvatel-
ka si u manažera areálu stěžovala, 
že ji ráno budí hluk sekačky. Aktiv-
ní žena dokonce vyslala na hřiště 
redaktora regionální televize, aby 
natočil reportáž. Později se ukázalo, 
že jí kromě strojů vadila i nedaleká 
železniční trať a silnice.
 Všechna hřiště občas řeší stíž-
nosti na hluk ze sekaček, ale pokud 
si někdo usmyslí bydlet u golfu, 
měl by s tím počítat. Jak je patrno 
z úvodních vět, logika jde často 
stranou a nastupuje demagogie. Je 
jedno, zda se dotyčný přistěhoval  
k letišti, dálnici, nádraží nebo hřišti.
 Stížnosti ale mohou mířit i opač-

ným směrem. Hráči pro změnu po-
ukazují na bezohledné lidi bydlící  
v okolí hřiště. Jejich psi totiž kálí do 
bunkerů a často zanechávají stopy 
tak velké a hluboké, že to vypadá na 
venčení dinosaura. Greenkeepeři 
zase nestačí nahrazovat ukradené 
hrábě, vlajky, koše a další drobná 
zařízení. Ale nestěžují si a nevolají 
redaktorům z regionálních televizí.
 Před lety jsem zažil vstávání  
v jednom středočeském resortu  
a při otevřeném okně skutečně se-
kačku slyšel, ale třeba proti zvonění 
tramvaje nebo průjezdu kamionu to 
nebylo nic. Především však s něčím 
takovým prostě počítáte, pokud 
uléháte jen několik desítek metrů 
od fairwaye.
 Greenkeepeři to mají těžké. Na 
jednu stranu jsou z provozních dů-
vodů nuceni sekat trávu brzy ráno, 
ale lidé z okolí by je raději viděli 
pracovat během dne. Pro manažery 
hřišť je tu nápad. Až se zase najde 
nějaký stěžovatel, nabídněte mu 
výhodné členství v klubu, hodinu 
s trenérem zdarma a ještě kyblík 
míčků. Pokud začne hrát, sekačka 
ho jen upozorní, že je nejvyšší čas 
jít na odpaliště!

Vysoká daň za nulový příjem

T akzvaní ochránci čistoty golfu, 
probuďte se. Máme už 21. sto- 

letí. Určitě to nebude hned, ani za 
pár let, ale snad se aspoň nějaký 
čtenář dožije toho, že golf přesta-
ne být anachronicky rozdělován na 
amatérský a profesionální. Můj pohled

Antonín Ebr

 Respektive někdo aspoň přijde 
na to, že golf je jenom jeden sport. 
Proč by nemohl golfista, i když hraje 
čistě pro radost a nemá hru jako pro-
fesi, dostat za svůj výsledek jakkoli 
vysokou profesionální odměnu? 
Proč takzvaný amatér či amatérka, 
jehož hra je beztak nějak a někým 
financována, se musí nejprve pro-
hlásit profesionálem, aby mohl in-
kasovat větší než malé množství 
peněz? A proč nemůže prize money 
přijmout zpětně?

 Poslední takovou obětí zkostna-
tělých pravidel se stala Jana Meli-
chová, obraná bezmála o tři čtvrtě 
milionu korun. Jenom proto, že pro-
fiturnaj vyhrála jako amatérka. Že 
přešla k profesionálkám den poté? 
Bohužel. Smůla.
 Nejkrásnější hodiny života si ani 
pořádně neužila. Přemýšlela o dů-
sledcích dalších kroků a vyřizovala 
množství formalit. Rozhodla se pro-
fesionalizovat rychle a správně, ale 
hned platila i daň. Šílenou.

Aby golf nebolel 

Krém s 84 přírodními
složkami na bolavá záda 
svaly a klouby.

Swiss Pharma, spol. s.r.o.
Koněvova 141, Praha

www.swisspharma.cz

K dostání v golfových  e-shopech, 
prodejnách, hřištích, lékárnách.

www.vladimirbalcar.cz

Klid pane, trefil jste mě jen do nohy!
...manželka mi včera přišla na milenku.

Třináct z patnácti českých hráček na startu na Tipsport Czech Ladies Open 2022. Horní řada zleva: Tereza Melecká, Barbora Bar-
calová, Denisa Vodičková, Klára Spilková, Eva Koželuhová, Patricie Macková, vítězka Jana Melichová, Gabriela Roberta Vítů a Lucie 
Hinnerová. Dolní řada zleva: Agáta Vahalová, Sára Kousková, Tereza Koželuhová a Kristýna Napoleaová.          Foto: Zdeněk Sluka  

Forecaddie
Čeněk Lorenc

Citát čísla

„Možná jsem vypadala klidná,
ale bylo to těžké. Hlavou se mi honilo 

tolik myšlenek, že nebylo vůbec jednoduché 
zůstat soustředěná a trpělivá.“

Jana MELICHOVÁ po vítězství na Ladies European Tour


