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editorial
ROUGH...
Část hřiště, která na měsíc rozděli-
la nejenom členy našeho klubu, ale 
i naše hosty na dva tábory. Jedni říkají, 
že nepřehledné hřiště s vysokými rafy, 
kde se těžko hledají a až neúměrně 
ztrácí míčky, je špatně (patřím k nim 
i já) a druzí (řadí se k nim i vedení 
resortu) tvrdí, že to bylo v pořádku, 
neboť promotéři obou turnajů poža-
dovali těžší set up hřiště. Upřímně, 
dostali jsme se trochu do klinče ne-
šťastného souběhu okolností. Termí-
nově na sebe oba turnaje navazovaly 
s pauzou 3 týdnů, zrovna v době, kdy 
po letech přišlo normální jaro s množ-
stvím srážek. Tráva rostla a houstla. To 
říkám jasně na obranu jak greenkee-
pingu, tak vedení resortu, některé věci 
nejde ovlivnit. Jiří Kapeš řekl, že hřiště 
bylo raritou. Souhlas. Hráči si vyzkou-
šeli něco, co jen tak brzy nezažijí. Snad 
se poučí a příště budou hrát taktičtěji. 
Stejné poučení, jak jsem slyšel, si vzal 
i resort. Pro zachování objektivity je 
třeba dodat, že grýny, ferveje, bankry 
jsou jinak ve skvělém stavu. Paráda, za 
to děkujeme.

Pár chyb se ale stalo. Co rozhodně 
nebylo v pořádku, byla komunikace 
s členy klubu. Chtělo to více a kon-
krétních informací. Naše hrdost nad 
tím, že hrajeme na hřišti, kde se hraje 
Challenge Tour, klesala s počtem ztra-
cených míčů, prodlužováním hracích 
časů z důvodu hledání míčů. Také jsem 
přesvědčen, že Pro Golf Tour by snesla 
jednodušší hřiště. Výsledky tomu jed-
noznačně nasvědčují, viz článek v tom-
to čísle. Takže kdyby došlo ke kompro-
misu, mohlo být všechno v pořádku. 

Věřte, že moje komunikace s re-
sortem byla více než aktivní. Ostatně 
členové správní rady byli v kopiích  
e-mailů. Jedním z argumentů byla i kri-
tika hráčů jiných klubů, kteří komento-
vali stav hřiště hodně negativně. Šíří 

PRO GOLF TOUR
Ačkoliv je Pro Golf Tour, která se hrála na Kaskádě pod názvem Czech Classic 2019 
ve dnech 18. ‒ 20. června 2019, třetí evropskou výkonnostní tour, zaslouží si naši 
pozornost. Důvodů je hned několik.

Allen John, Vítek Novák a Petr Hrubý

Hlavním partnerem tour byla Česká 
golfová federace, která podporou to-
hoto turnaje chtěla dát možnost více 

českým hráčům zúčastnit se profesio-
nálního turnaje. Podobnou filozofii fe-
derace uplatňuje i u žen, na Konopišti 

pořádá turnaj Let Access Series, která 
je druhou evropskou výkonností třídou. 
Z celkových 150 hráčů bylo na startov-
ní listině 32 českých hráčů, z toho 17 
amatérů, kteří se v konkurenci profesi-
onálů vůbec neztratili.

Prvním překvapením bylo samot-
né vítězství amatéra Vítka Nováka, ro-
dáka z Karlových Varů, který studuje 
na univerzitě v USA. Byl to jeho první 
start na profesionálním turnaji. Také 
nás překvapilo, že jako jediný hráč 
startovního pole dokázal dvoudenní 
turnaj odehrát jednu ránu pod par. 
Musíme dodat, že i druhý v pořadí 
skončil český amatérský golfista. Tato 
přímá konfrontace amatérů a profesi-
onálů naznačila, že český amatérský 
golf jde nahoru. Amatéři hráli dokon-
ce první housle a čeští profesionálové 
se v evropské konkurenci rozhodně 
neztratili. Mnozí netrpělivě vyhlíží 
prvního českého hráče se stálou kar-
tou na evropské tour. Je to sice před-
časné, ale tendence je skvělá. Každá 
nová generace profesionálů má lepší 
výsledky než ta předchozí. Kluci, kteří 
profi golf už pár let hrají, razí cestu 
vpřed a předávají zkušenosti.

Nás na Kaskádě potěšilo skvělé dě-
lené 33. místo Filipa Jakubčíka s koly 
75 a 77 ran. Uvážíme-li, že Filip hrál 
ve dvou kolech pouze jedno double 
bogey, je jasné, že takticky musel hrát 
skvěle. Naprosto stejný výsledek měl 
i amatér Šimon Zach studující na ame-
rické univerzitě, který má namířeno 
do profi golfu. 

Turnaj na Kaskádě musel být zkrá-
cen na 2 kola. Druhé kolo totiž přeruši-

informaci dále, a resort tak přichází 
o fee hráče, následně turnaje. Jako 
prezident klubu mám zájem na tom, 
aby se resortu dařilo, hřiště bylo opti-
málně vytíženo, a tím se snížil tlak na 
zvyšování poplatků. Vedení resortu 
nás však ujistilo, že ekonomika resortu 
je v pořádku, počet fee hráčů neklesá. 
Na schůzce, která proběhla pouze pár 
hodin před uzávěrkou tohoto čísla Kas-
káďána, jsme od Jirky Kapeše dostali 
podstatnou informaci. Sekačky už vy-
razily. Domluvili jsme se i na lepší ko-
munikaci s členy klubu. O podstatných 
zásazích a změnách na hřišti budou 
členové informováni prostřednictvím 
NEWS a také sociálních sítí. 

Schůzka také poodhalila záměr, 
na jakém hřišti budeme v budoucnu 
hrát. Vedení resortu upřednostňuje 
sportovní set up. Budeme pozorně 
sledovat, co to znamená. Jsem spor-
tovec, tělem i duší. Rád si zahraji i na 
obtížném hřišti, ale taky vím, že vět-
šinou se jdu na hřiště pobavit. Věčný 
spor o tom, jestli je golf hra, nebo 
sport, vnímám tak, že golf na jedno 
kolo je hra. Sportovní golf začíná více-
denním turnajem a s výsledky pod par. 
Ale ten drtivá většina z nás nehraje. 
Lyžaři vymysleli rolbu, carvingové lyže, 
vyhřívané sedačky jenom proto, aby 
to měli jednodušší a příjemnější. Cyk-
listé vymysleli elektrokolo i proto, aby 
mohla jet na společný výlet celá rodi-
na. A co my, golfisté? Budeme hledat, 
nebo hrát? Budeme hráče lákat, nebo 
strašit? 

Starým členům připomenu a noví 
golfisté by měli vědět, že podobná 
situace s vysokými rafy kolem fervejí 
už jednou na Kaskádě byla. Většina si 
dobře pamatuje tu úlevu, když se hři-
ště posekalo na úroveň vhodnou pro 
většinu hráčů na Kaskádě hrajících. 

Přeji všem hezké prázdniny. Další 
číslo Kaskáďana vyjde až v září a já vě-
řím, že se do té doby vše v dobré obrátí. 

Bavte se golfem  
Juraj Werner, prezident klubu

la podvečerní bouřka a ranní dohrávka 
se kvůli mlze zpozdila. Třetí kolo tedy 
začalo až ve 12:30 netradičním ka-
non startem. Kvůli bouřce však byla 
hra přibližně v polovině přerušena 
a následně bylo toto kolo anulováno. 
Turnaj se tedy uzavřel s výsledkem po 
druhém kole. 

Hřiště bylo skvěle připravené. Fa-
mózní grýny, fervej, semiraf i bankry 
by snesly ta nejpřísnější kritéria. Dis-
kutovalo se však o rafech. Matthieas 
Lettenbichler na stránkách Pro Golf 
Tour píše, že… „od začátku bylo jasné, 
že žádný z hráčů hřiště nerozseká a že 
tým greenkeeperů nechal raf na obou 
stranách úzkých fervejí vysoký, ve sty-
lu US Open”.

Mnoho hráčů bylo hřištěm doslova 
pokořeno. Zkratka WD (hráč opustil 
turnaj po nastoupení do hry) se obje-
vila u 19 jmen. Nepodařilo se nám zjis-
tit důvody u všech, ale většině z nich 

prostě došly míčky. Tento fakt neřa-
díme k překvapením, ale k raritám. 
Obvykle se to číslo pohybuje nižších 
jednotkách. Samotný fakt, že pouze 
jeden hráč hrál turnaj pod par, teorii 
o hřišti ve stylu US Open naplnil do-
slova. Vítězové letošních turnajů Pro 
Golf Tour zaznamenali výsledky od -7 
do -19 a počet hráčů hrajících pod par 
se pohyboval v rozmezí od 10 do 85. 
Cut se zpravidla pohyboval okolo paru. 
Na Kaskádě by byl cut 12 nad par. Pro 
většinu hráčů byl turnaj velkým po-
učením. 

Pořadí:
1. Vítek Novák (AM)  CZ -1 67 / 74
T2 Petr Hrubý (AM)  CZ par 74 / 68
T2 Allen John DE par 71 / 71

Czech Classic 2019
Pro Golf Tour, Kaskáda

•  Výsledky našich reprezentantů
•  Dnes se ptáme Petra Moučky
•  Slovo greenkeepera
•  Mistrovství ČR družstev  

seniorů na jamky
•  Dětská golfová liga
•  Women’s Golf Day
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Dnes se ptáme Petra Moučky

Přehled nejbližších 
otevřených turnajů 
pro členy klubu:

Výsledky našich reprezentantů

1. Ohodnoť svůj hráčský tým, který 
trénuješ, jejich výsledky, případně 
snahu.
Za  nadějné hráče z našeho klubu, 
které momentálně trénuju, považuji 
Toma Sobotku a Aničku Zapletalo-
vou. Na přípravě Aničky, hlavně na 
kondiční a herní části, se navíc podílí 
i moje dlouholetá svěřenkyně Lucka 
Hinnerová.  Naše spolupráce s Luc-
kou se posouvá na další úroveň, a to 
trenérskou. Dále trénuji několik kluků 
kolem deseti let a musím říct, že jsme 
dlouho v klubu neměli tak silnou ge-
neraci. Důkazem toho jsou dvě jasná 
vítězství v kategorii do 10 let v brněn-

6. 7. a 3. 8. 2019
Mizuno GT
Otevřený turnaj, stableford systém.

14. 7. 2019
Prázdninový Texas Scramble
Hraje se TEXAS SCRAMBLE dvojic 
– na rány s odpočtem týmového 
hendikepu.

28. 7. 2019
Ladies Cup
Otevřený turnaj pro všechny hráčky 
starší 18 let. Vítězkou Ladies Cupu 
se stává hráčka s nejvyšším počtem 
brutto bodů. Vítězkou každé z vy-
psaných kategorií se stává hráčka 
s nejvyšším počtem netto bodů.

5. 8. 2019
MSG 65+
Turnaj ze série soutěží MSG65+ 
MAX - na rány s úpravou HCP, ma-
ximální výsledek čtyři nad par. 
Jedna společná věková kategorie 
mužů i žen, která je omezena vě-
kem u mužů 50+, ženy seniorky 
50+. Doplněno soutěží družstev 
a možností sázení na vlastní vý-
konnost.

10. 8. 2019
GOLF.CZ Open Tour
Je otevřená série 100 golfových 
turnajů po celé České republice. 
Každý turnaj se hraje na úpravu 
handicapu. Vítězem se stává hráč/
hráčka s nejvyšším počtem stable-
fordových bodů v jednotlivých kate-
goriích. Každý turnajový výsledek se 
započítává hráčům do celoročního 
žebříčku Open Tour.

11. 8. 2019
Nedělní klubový turnaj
Turnaj ze série klubových turnajů 
„eklektik“. Hráči nejlepší kategorie 
(s HCP do 11,4) hrají na rány, ostatní 
kategorie na stableford.

1. 9. 2019 
Prezidentský pohár
Turnaje se mohou zúčastnit pouze 
členové Golf clubu Brno. Hraje se 
18 jamek systémem stableford, ab-
solutní vítěz získává putovní Prezi-
dentský pohár.

Hezkou hru!

ské lize, kdy v prvním turnaji nadělili 
svým soupeřům z Kšírovky 40 ran a ze 
Slavkova dokonce 50!

2. Která golfová událost v dubnu 
a květnu Tě zaujala?
V květnu mě zaujala Challange Tour, 
sledoval jsem hráče dva dny, čtvrtek, 
pátek, a bylo se na co dívat. A také klini-
ka, kterou zorganizoval Petr Gál s hráči 
pro naše juniory, byla velmi motivační.

3.  Na co se v golfu těšíš příští měsíc?
Těším se na The Open, můj nejoblíbe-
nější Major, na kterém jsem se loni byl 
podívat osobně. 

Czech International Match Play 
Championship
29. 5. – 2. 6. 2019 / Austerlitz
Na přelomu května a června se v neda-
lekém Slavkově odehrálo první letošní 
mezinárodní mistrovství ČR – ve hře na 
jamky. Díky blízkosti hřiště se turnaje 
zúčastnila i řada našich reprezentantů.

První dva dny se hrála dvoukolová 
kvalifikace na rány, po které bylo nej-
lepších 32 mužů a 16 žen nasazeno do 
turnajových pavouků jamkovky.

V mužích prošel do jamkové části 
pouze David Jízdný, který však byl hned 
v prvním kole vyřazen. V ženách si Mag-
da Petrlová musela účast v jamkové části 
nejprve vybojovat v rozstřelu mezi hráč-

kami se stejným výsledkem po kvalifikaci 
(a rozhodovalo se až na páté dodatečné 
jamce!). V prvním kole jamkovky se však 
postarala o jedno z velkých překvapení, 
když vyřadila druhou nasazenou Katarí-
nu Drocárovou ze Slovenska výsledkem 
1 up. Ve čtvrtfinále pak podlehla stej-
ným výsledkem Františce Luňáčkové. 
Přesto lze výsledek považovat za velký 
úspěch naší nadějné dorostenky.

16. German Boys & Girls Open
30. 5. – 1. 6. 2019 / St. Leon-Rot, 
Německo
Filip Jakubčík se zúčastnil spolu s dalšími 
českými hráči německého dorostenec-
kého mistrovství na hřišti St.Leon-Rot. 

Po kolech 71, 69, 68 (celkem -8) si odvezl 
jako nejlepší z Čechů vynikající dělené 6. 
místo. Nejenom vzhledem k jeho věku je 
to ohromný úspěch. Gratulujeme!

Extraliga družstev mužů a žen
8. – 9. 6. 2019 / Sokolov
O víkendu 8. – 9. 6. se na hřišti GC So-
kolov odehrálo 1. a 2. kolo extraligy. 
Naši muži jsou zatím na 8. místě, které 
zajišťuje účast v závěrečném play-off 
o titul, ženy jsou na 3. místě s nevel-
kou ztrátou na první GC Erpet Praha. 
Skvělá kola odehráli David Jízdný (74), 
Eliška Mechlová (71) a především Ka-
rolína Stará (69).

Muži hráli ve složení: David Jízdný 
(kapitán), Richard Polan, Zdeněk René 
Polišenský, Jan Staněk, Jan Šustek, Kryš-
tof Jan Veselý.

Ženy náš klub reprezentovaly v této 
sestavě: Kristýna Abrahamová, Mag-
dalena Červinková, Eliška Mechlová, 
Magdalena Petrlová, Karolína Stará. 
Kapitánem byl Václav Starý.

2. národní golfová tour mládeže
15. – 16. 6. 2019 / Olomouc

Jan Šustek zvítězil na turnaji 2. národní 
golfové tour mládeže v Olomouci v ka-
tegorii kadetů. K vítězství mu stačilo 
vedení po sobotním kole, neboť druhé 
kolo muselo být kvůli silné bouřce pro 
4 kategorie zrušeno.

Petr Pololáník skončil mezi star-
šími žáky na 3. místě. Z dalších velmi 
dobrých výsledků – 4. místo Ondry 
Šustka v mladších žácích, 4. místo 
Adama Benčíka ve starších žácích a 5. 
místo Sofie Hlinomazové ve starších 
žákyních. 

INZERCE

Karolína Stará

Jan Šustek
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GOPASS – svět plný výhod, které můžete čerpat po bezplatné registraci.
Mít Gopass se vyplatí. Karta Gopass šetří váš čas, odměňuje, zlevňuje.

Díky vaší kartě Gopass získáte:
• Okamžitou 7% slevu z ceny ubytování při online rezervaci s promokódem GOPASS
• Ušetříte díky včasné rezervaci
• Při každém nákupu sbíráte body, za které můžete nakupovat
• Čekají na vás výhodné ceny green fee, na Kaskádě i Ostravici
• Své Gopass body jednoduše proměníte na slevy za jídlo, nebo nápoje v našich restauracích
Karta platí mezinárodně, ve všech střediscích a hotelech Tatry mountain resorts. 
Bezplatná online registrace: https://www.gopass.cz/

Už tradičně se ve Slavkově koná seni-
orské Mistrovství ČR na jamky. V hlavní 
skupině mistrovství hraje 8 týmů. Pa-
ralelně se hraje tzv. Pohár neboli sou-
těž nižší výkonnosti. Právě z této sou-
těže senioři Golf Clubu Brno postoupili 
do hlavní skupiny. Turnajový pavouk je 
léta neměnný a nekompromisní. No-
váček hraje s loňským vítězem, a tak 
naše seniory čekal hned v prvním kole 
silný soupeř. V rámci utkání se hraje 
jeden foursome a 4 singly. Stalo se tak 

trochu nemožné, neboť poslední hráč 
našeho týmu, Juraj Werner, byť na 
jamce číslo 16 prohrával o dvě jamky, 
dokázal poslední 3 jamky vyhrát a tím 
i svůj zápas a celé utkání. GCB tedy 
překvapivě porazilo loňského vítěze 
a postoupilo do bojů o 1. až 4. místo. 
Bohužel zázrak se konal pouze v pon-
dělí. Další zápasy už naši senioři pro-
hráli, a obsadili tak celkové 4. místo. 
Vzhledem k postupovému klíči skvělý 
výsledek. Nutno dodat, že bez mla-

Družstvo hrálo ve složení: Roman Baláž, Jiří Symerský (oba na fotce chybí) 
Na fotce zleva: Jaroslav Sedlář, Libor Jedlička, Libor Picek, Juraj Werner, Vladimír Novotný (kapitán) a Pavel Míča 

Dětská golfová ligaSlovo greenkeepera
Druhý soutěžní den Dětské golfové ligy 
se odehrál na hřišti ve Slavkově. Počasí 
sice nebylo stoprocentní a hráče potrápil 
i vítr nad místním linksem, ale na bojov-
nosti to malým golfistům nic neubralo. 
Termín bohužel kolidoval s federačními 
turnaji, a tak Kaskáda i Slavkov nenastou-
pily v nejsilnější sestavě, ale o to byla vět-
ší vyrovnanost jednotlivých výkonů. 

V kategorii do 10 let bojovala Kas-
káda s Kšírovkou až do závěrečných 
jamek. Svůj souboj vyhráli za Kaskádu 
Eda Moučka a Míša Szalayi, za Kšírovku 
kontroval v druhém flightu Toby Bártů. 
Po třech dokončených kolech byl ale 
zápas na ránu vyrovnaný! Nakonec roz-
hodl výsledek posledního flightu a ten 
ho dokázal vyhrát Adam Lhoták. Nako-
nec se tedy opět jako před dvěma týdny 
radoval tým Kaskády, na druhém místě 
skončila Kšírovka, třetí se umístil Slavkov. 

V kategorii do 12 let budovala vítěz-
ná Kšírovka svůj náskok postupně, když 
její hráči Kuba Směšný, Tomáš Beck 
a Kuba Hložánek vyhráli první tři duely. 
Mocný finiš Davida Krejčího z Kaskády 
pak stačil jen na snížení náskoku Kšírov-
ky na 9 ran. Kšírovka si tak připsala první 
vítězství, na druhém místě skončila Kas-
káda, třetí Slavkov.

Opět musíme ocenit hezké individu-
ální výkony především +3 Edy Moučky 
v kategorii do 10 let a +8 ran Kuby Směš-
ného v kategorii do 12 let. Julča Oplat-
ková si odnesla cenu za „nearest to the 
pin“ – 156 cm. 
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Vítězové do 10 let:
Golf Brno, Moučka Eduard, Prokeš 
Nikolas, Szalay Michal, Lhoták Adam

Vítězové do 12 let:
Golf Club Kšírovka, Směšný Jakub, 
Beck Tomáš, Hložánek Jakub,  
Lelek Alexandr

Gratulujeme všem týmům i jednotli-
vým hráčům. 

Podrobnější výsledky a průběžné infor-
mace najdete na www.golfliga.org.  

dých seniorů Jirky Symerského a Ja-
roslava Sedláře by parta, která postup 
vybojovala, na postup v prvním kole 
neměla. Stejně gratulujeme a tým dě-
kuje kapitánovi Vladimíru Novotnému 
za perfektní péči.  

Celkové výsledky:
1.  GC Hodkovičky
2.  GC Austerlitz
3.  GC Praha Motol
4.  GC Brno

Mistrovství ČR družstev seniorů na jamky

Sportovní turnaje skončily a nyní je na 
čase se vrátit do běžného golfového 
provozu. A jaký že je plán na další ob-
dobí? Odpověď asi nikoho nepřekvapí, 
je to skutečně „obyčejné“ sekání.

Nejprve obnovíme sečený raf 
tak, aby v bezprostřední blízkosti 
fervejí nebyla přerostlá tráva. Plo-
cha mezi odpališti a fervejemi se 

rozšíří a okolí greenů přejde do reži-
mu s nižší výškou seče. Na tomto se 
již pracuje. Je pro nás prioritou, aby 
tento proces proběhl v co možná nej-
kratším čase.

Dále pak bude nutné rozšířit dopa-
dové plochy a poté bude následovat 
seč rafů tam, kde je trávní porost hustý 
nebo polehlý. Toto souvisí s faktem, že 

za květen a červen spadlo dohroma-
dy skvělých 200 mm srážek. Ano, to 
je více než polovina loňského ročního 
úhrnu srážek na Kaskádě. V této době 
je již veškeré poškození loňským su-
chem minulostí.

 Tak tedy vzhůru na plac! Hezkou 
hru a sečení zdar, aby se vám všem 
hezky hrálo. 

Jiří Kapeš
head greenkeeper

Červencová akce na GREEN FEE:
Od 10:00 do 16:00 – cena za 9 jamek 490 Kč
Od 10:00 do 16:00 – cena za 18 jamek 990 Kč

MÍT GOPASS 
SE VYPLATÍ.

Platí pouze pondělí – čtvrtek a s GOPASSEM

POZVĚTE SVÉ PŘÁTELE!
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Ze života na Kaskádě:
• Golfový areál Kaskáda

• Golfisté ‒ domluva her,  
zajímavosti, výměna vybavení

• Kaskáda Golf Academy

Nejlepší český výsledkový servis 
amatérských golfistů:

• Česká golfová federace

Všechno o tom, jak začít hrát golf  
aneb Kam nasměrovat své přátele, 

budoucí golfisty:
• Bav se golfem 

www.bavsegolfem.cz

SLEDUJTE NA FACEBOOKU
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INZERCE

I letos se hráči, mohou těšit na odměnu ve formě
golfových pobytů, které poskytne cestovní kancelář 

GOLFOVÉ CESTY za Hole in One. 

Women’s Golf Day
Přes 40 hřišť a tréninkových prostor se přihlásilo 
k Women’s Golf Day, který se uskutečnil v úterý 4. června.

Celosvětový projekt Women’s Golf 
Day (WGD) vznikl v roce 2016 s cílem 
zapojit více dívek a žen do golfu. Jejich 
podíl na celkovém počtu hráčů se stále 
zvyšuje a projekt se rozhodl upozornit 
na to, že golf je ideálním sportem na-
příklad i pro ženy, které se vracejí k ak-
tivnímu pohybu, a to bez rozdílu věku.

Během prvních tří ročníku se v 900 de-
stinacích a 52 zemích světa do akce 
zapojilo na 50 000 žen. Česká republika 
se do projektu přihlásila okamžitě. Je 
to totiž skvělá myšlenka, věnovat jeden 
den v roce golfovým aktivitám speciál-
ně pro ženy. Mohou být zaměřené na 
nové hráčky i na stávající golfistky. Tím-

to způsobem našly v minulých letech 
trvalou cestu ke golfu stovky žen. 

Kaskáda se díky Janě Giacintové 
a Lucce Hinnerové do projektu zapojila 
také. I když některé resorty k nabídkám 
přistoupily řekl bych až příliš komerčně, 
tyto dvě golfistky-trenérky ví, co ženy 
chtějí. Program byl jednoduchý. Nej-

dříve si „budoucí golfistky“ zapatovaly. 
Trenérky jim ukázaly, jak na to. A pak 
spolu se svými kamarádkami-golfistka-
mi vyrazili hrát 9 jamek. Hráčka hrála 
v poli a negofistka patovala. Výsledky 
nejsou důležité. Zeptal jsem se náhod-
ných účastnic na jejich dojmy:

Jana Sobotková, která je členem 
na Kořenci a golf hraje skoro 3 roky, se 
akce zúčastnila už podruhé. Nadšený 
vodopád slov jsem jen stěží zazname-
nával, proto se podělím o to podstatné.

„Letos to bylo ještě lepší než vlo-
ni. Organizace byla lepší a líbil se mi 
společný úvod a závěr. Mělo to šmrnc. 
Samozřejmě se mi nelíbily rafy. Ty za-
čátečnice odrazovaly, neboť viděly, že 
i my golfisté je nedáváme. Ve flajtu 
jsem se seznámila s fantastickou paní 
Lenkou. O golf měla skutečný zájem. 
Ptala se na detaily, byla pozitivní. 
Všichni byli pozitivní. Dynamika flajtu 
byla skvělá. Víte, ženy často věci kri-
tizují, nelíbí se jim to nebo ono. Ale 
v tento den bylo vše jak má být a drob-
né chybičky zůstaly bez zbytečných ko-
mentářů. Ta akce je skvěle vymyšlená. 
Mnozí začátečníci mají problém pře-
konat první bariéru. Jít do neznámého 
prostředí, navíc s vědomím, že tu hru 
neumí. Dnes jsme novým hráčkám 
ukázaly, co mají příště dělat, že je to 
prima najít nové kamarádky, které pojí 
stejný zájem. Přítomnost trenérek je 

dalším klíčem k úspěchu. Já nedoká-
žu švih pořádně vysvětlit. Navíc jsou 
to ženy. Když jsem byla na první lekci 
u trenéra-muže, měla jsem pocit, že 
mě nechce naučit hrát golf, ale sbalit. 
To mi pokazilo na chvíli chuť.“ 

Na závěr ještě výsledky:
1. Tereza Zavřelová + Nikola Kovářová
2. Dana Budigová + Alice Michelfeitová
3. Mariana Poláková + Jaroslava Kukletová

Letos nebudou akce jako v minulých 
letech časově omezeny na jeden den. 
ČGF věnuje ženskému golfu premiéro-
vě celý červen ‒ pod sloganem „Pře-
barvíme červen na růžovo“ budou akce 
rozprostřeny do celého měsíce.  


