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Milí golfisté,
letošní rok je pro hostivařský golf přelomový. Představuje poslední sezonu, ve které
budeme hrát na našem devítijamkovém hřišti tak, jak jsme po léta zvyklí. Od příštího
roku se i my v Hostivaři zařadíme mezi dospělé 18jamkové resorty. Shodou okolností
je to právě po 18 letech fungování. Náš areál se vlastně stává plnoletým a myslím, že
lepší dárek než plný počet jamek jsme si k těmto narozeninám přát nemohli.
Užijme si proto letošní sezonu – bude mimořádná a svým způsobem poslední.
Naposledy si můžeme zahrát starou devítku, současně se nám ale během letošní sezony postupně líhnou jamky nové a postupně společně s vámi zkoušíme, jak chutná
golf na netradiční počet jamek. Možná zjistíme, že se nám hra na 12, 14 nebo 16 jamek
vlastně líbí víc a že kromě zažité šablony devíti nebo osmnáctijamkového golfu existuje i jiné řešení. Často se říká, že devět je málo a osmnáct moc. Bez ohledu na to, které
číslo je to vaše, tím hlavním pro nás zůstává, aby vás golf v Hostivaři bavil i nadále.
I v rámci nového osmnáctijamkového hřiště proto budeme nabízet možnost obejít
si „jen“ devítku, ale pokud půjdete plný počet jamek, vězte, že jsou nejen krásné, ale
i rychlé, hřiště v tempu zvládnete klidně za 3 hodinky.
Letošní sezona je výjimečná nejen našimi hostivařskými osmnáctinami, ale i průběhem letošního jara. I o tom, jak jsme se s ním v Hostivaři vypořádávali my, se můžete
dočíst v tomto čísle magazínu. Rád bych vám všem poděkoval za přízeň a podporu,
kterou jste hostivařskému areálu celou dobu prokazovali, a současně popřál, ať už vás
pandemie zastihla v jakékoli podobě či důsledku, co nejrychlejší uzdravení. A samozřejmě hodně času na golf, který společně všichni milujeme.
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G O L F Hostivař — Rozhovor

Golf na 12 jamek?
Experiment i unikátní
příležitost. V Hostivaři
Golf je skvělá hra. O tom není pochyb. Nicméně v posledních letech přece
jen řady nás hráčů celosvětově spíše řídly, než aby se zvětšovaly. Co platí ve
světě, platí i pro české golfové luhy a háje. A důvody? Za jednu z nejčastějších
příčin je označována přílišná časová náročnost sportu. Pět, ale i více hodin na
osmnáct jamek hřiště každý ve svém pracovním kalendáři hned tak neušetří.
Samozřejmě se nabízí devět jamek, ale to je pro mnohé zase málo. Co takhle
něco mezi tím? V Hostivaři teď tuhle šanci máte – golf na dvanáct jamek.
Foto: Libor Špaček
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Třináctka. Jeden z nejhezčích tříparů nového hřiště.

V

golfovém prostředí se o různých variantách hovoří často, padají návrhy na
šest, devět, dvanáct i patnáct jamek.
A totéž se řeší i na těch „nejvyšších golfových
místech“. Například výsledkem rozsáhlého
průzkumu R&A před několika lety byla právě
snaha o zrychlení golfové hry. Do diskuse se
zapojil i legendární „Zlatý medvěd“ a vítěz
osmnácti majorů Jack Nicklaus. A právě on
kromě důrazu na rychlost přišel s variantou
dvanáctijamkového hřiště, které v zámoří
postavil vedle mnoha klasických osmnáctek.
Dá se říct, že do diskuse teď svým dílem přispíváme i my v Hostivaři. Na letošní sezonu
jsme golfistům připravili zajímavý experiment, a to tím, že jsme na prahu sezony 2020
otevřeli tři nové jamky, díky nimž se dá aktuálně hrát hra na 12 jamek. V golfové historii
hřiště s jiným počtem jamek, než je 9 a 18,
nebývala výjimkou. Například první golfové
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hřiště – Old Course v St Andrews – bylo přestavěno z původních 22 jamek na 18. Také
první The Open Championship v Prestwicku
se hrálo na 12 jamek.
Už několik let se mluví o různých možnostech oživení golfu ve snaze proměnit ho
v ještě zábavnější sport. Osmnáct jamek je
pro řadu hráčů příliš moc, devítka naopak
příliš krátká. Hra na dvanáct jamek může být
novou a zajímavou zkušeností pro každého

hráče. V Hostivaři jde o událost ojedinělou
a takřka historickou. To proto, že se tady v průběhu roku bude počet jamek, které bude lze
odehrát, ještě měnit. „Do konce léta budou
připraveny další dvě jamky a na podzim tak
budeme hrát na čtrnácti, později na šestnácti
jamkách. Je to docela zajímavý experiment
a možnost vyzkoušet si hru na různém počtu
jamek. A docela unikátní záležitost, která se
nejspíš už nikdy nebude opakovat. Kompletní

Tvoříme naše hřiště vlastně tak trochu jako
umělec, kterému se rodí dílo pod rukama
a v průběhu tvorby upravuje jeho části
tak, až je s výsledkem spokojený.

Foto: Libor Špaček
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Milan Kučaba:
Třináctku jsem hrál
poprvé v životě
24. 5. 2020, HOLE IN ONE, jamka č. 13

osmnáctku plánujeme otevřít v příštím roce,“
dodává prezident klubu Jiří Martinka.
Stavba nových devíti jamek se vyznačuje
také tím, že se v Hostivaři nedržíme přesných
projektů a plánů. Po nových jamkách skoro
denně chodíme a přemýšlíme, jak by šlo něco
udělat lépe. Často tak něco měníme a vylepšujeme na základě vlastní zkušenosti. „Některý
náš nový nápad podobu nových jamek změnil
nepatrně, jiný výrazně. Tvoříme naše hřiště

TIP PRO ČLENY DRIVE:
Členové DRIVE plus a top hrají nové
jamky zdarma. Staňte se jedním
z nich a získáte 15 green fee na hřiště
+ nové jamky k tomu. Jen za 5 000 Kč.

Stačilo 12 dní provozu a už se prvnímu hráči podařilo zahrát jamku
na jeden úder.
Tři týdny si dal od golfu nucenou pauzu, musel léčit zranění z tenisu. Pak se rozhodl jít vyzkoušet nové hostivařské jamky. Poprvé. Ten den hrál celkem dobře,
a to včetně jedenácté a dvanácté jamky. A třináctá? Ta byla osudová. Míček Titleist
NXT tour letěl přímo do ní.
JAK SE VÁM TO PODAŘILO?
Jamka byla navrtaná vlevo, tak jsem se rozhodl míček položit na odpaliště vlevo
a bez týčka. Přemýšlel jsem, zda vzít 54 nebo PW, ale nakonec jsem radši zahrál lehké
PW. Pocit jsem měl standardní, ale když jsem viděl, že to letí na začátek greenu, tak
jsem byl spokojen. Poté jsem viděl, jak dopadl a doroloval do jamky. Vůbec jsem
netušil, co mám dělat, tak jsem zvedl ruce nad hlavu a kamarád Karel Kozák ke
mně přiběhl a ihned gratuloval. Hole in one se mi podařilo zahrát v neděli k večeru, druhý den jsem šel do práce, tak jsem ten den moc neslavil. Těším se, až to
s kamarády zapiji.
BYLA TO VAŠE PRVNÍ HOLE IN ONE V ŽIVOTĚ?
Ano, za posledních třináct let, co golf hraji, se mi to nikdy nepodařilo. Až teď, a to
na jamce, kterou jsem nikdy předtím nehrál.
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Příčná vodní kaskáda na jamkách 9 a 12.

vlastně tak trochu jako umělec, kterému se rodí dílo pod rukama
a v průběhu tvorby upravuje jeho části tak, až je s výsledkem
spokojený. Díky tomuto ‚živelnému a živému‘ způsobu stavby
bude mít hřiště nakonec úplně původně plánovaných plných
osmnáct jamek. A to i díky tomu, že jsme do hry opět zapojili
kopce na pravé straně současné dvojky. Vzniknou tam dvě nové
nádherné jamky,“ vypočítává prezident klubu. K dalším změnám,
které jsme v Hostivaři vymysleli „za pochodu“, patří například
prodloužení současné čtvrté jamky zvané Pendolino na par 5
nebo nahrazení původně plánovaného mostu přes nové jezero
podélným ochozem v úrovni vody. Posledními změnami, které
jsou velmi čerstvé, je změna řazení posledních tří nových jamek
(jamka č. 9 bude jamkou č. 7 a naopak) a zkrácení jamky č. 9 na
finální par 3 přes nové jezero. Je pravdou, že tyto změny často
přivádí stavební skupinu k šílenství – sotva něco dokončí, už je
to zase jinak. Ale jsme přesvědčeni, že finální podoba hřiště za
to určitě bude stát.
Nebojíme se jít a říct: ‚Pojďme to opravit, takhle to bude prostě,
hratelnější a zajímavější.‘ Je to lepší, než abychom pak několik let
chodili a říkali si: ‚Měli jsme to předělat,‘ obhajuje Jiří Martinka
tuto cestu, jejímž důsledkem je i nepatrné zpoždění stavby. Hřiště
tak prý bude golfovým zážitkem. „Víme, je to dlouhé. Ale bude to
stát za to. I proto původně plánované dvě jamky, které se měly
otevřít v létě, otevřeme na podzim a o pár měsíců se nám to celé
posune,“ dodává Jiří Martinka.
Protože otevření osmnáctky zamíchá i s pořadím jamek současné devítky, může aktuální číslování působit chaoticky. Vlastně
se zároveň hraje na současnou i novou devátou jamku. V Hostivaři
se ale stejně místo čísel obvykle používají jména jamek. Jen na
rozdíl od dětí v porodnici, které dostanou jméno, ještě než spatří
světlo světa, to probíhá obráceně. Realizátoři i hráči mají nejprve
možnost se s jamkami seznámit a až pak se společně hledá jméno,
které každou jamku přesně vystihuje. V současné době píší hráči
své návrhy na score karty, které odevzdávají na recepci. Už nyní
je jasné, že bude z čeho vybírat.

Ondřej Pravda
majitel cestovní agentury ParadeGolf

Jak byste srovnal hostivařský
a skotský golf?
„Přece jen se Skotsku neříká domov golfu jen tak pro nic za
nic. Golf se začal hrát již před 600 lety a dodnes v širokém povědomí golfistů neexistuje lepší místo pro golfové zážitky než
právě St Andrews. Musím přiznat, že od první hry v Hostivaři
jsem nic neočekával, a tak mě velmi mile překvapila kvalita
a rychlost greenů. Hřiště se hraje velmi příjemně, kratší, ale
technicky náročnější jamky jsou perfektní kombinací pro trénink přesnosti ran do greenů. Líbí se mi, že driver na některých jamkách může spíš uškodit než pomoct a tím hráče nutí
přemýšlet nad strategií. Nové jamky jsou zajímavé, s hezkým
výhledem a skoro s tak hlubokými bunkery jako ve Skotsku.“
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RECENZE

Andrej Halada:
Ten výhled? Paráda!
golfový publicista, HCP 10,1
pravidelný návštěvník hostivařského areálu

O

brovskou devízou všech tří nových
jamek je výtečný prostor. U čtyřparů
se hráč ve spíše sevřenějším hostivařském areálu může poprvé nadechnout z plných plic a podívat do širé dálky. Industriální
pohled na Prahu se nemusí každému zamlouvat, jenže on je vidět i Petřín, Říp, či dokonce
České středohoří… Je to opravdu nádhera
a byl to skvělý nápad, umístit sem jamky
a vytvarovat zeminu do takové výšky, s takovým výhledem.
Oba již otevřené čtyřpary mi připadaly jako
typické hostivařské jamky: nejsou dlouhé, ale
jsou technicky náročné, s obtížemi a nástrahami. První a delší z nich, jamka nyní označená jako č. 9, sice nabízí relativně široký
prostor, ale vpravo je při první ráně bunker,
vzadu příčná voda. To v hráči vyvolává určité obavy. Takže drive nic lehkého. Druhý
čtyřpar, jamka č. 12, je sice relativně krátký,
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ze žlutých jen 300 metrů, ale zase ten green:
je úzký, dlouhý a opět tu tedy hráč nedostává
vůbec nic zadarmo. Navíc vlevo podél celé
jamky je aut.

Je vidět i Petřín, Říp,
či dokonce České
středohoří…
Naštěstí je tu ještě třípar č. 13, což je podle
mne jedna z vůbec nejhezčích jamek na hřišti.
Nádherná volnost při pohledu dolů na green,
jamka není ani dlouhá. Konečně si hráč může
oddychnout, kromě bunkeru tu skutečně nic
nehrozí. Stačí lehce švihnout – a jste tam.
Mně se z těch nových jamek právě tahle svojí

jednoduchostí, lehkostí a designérskou prostotou líbila nejvíc. Po cestě ke greenu si navíc
můžete na odpališti další jamky už nechat
bag. Skvělá práce…
Jen bych do budoucna dával trochu pozor na jednu věc: všiml jsem si, že míčky na
obou čtyřparech od hráčů létají všemi různými směry, někdy i proti hráčům jdoucím
na vedlejší jamce. Síť na odpališti devítky
pomáhá, ale neřeší vše – někdo holt hraje
rány dosti „točené“.
Vzhledem k autu vlevo na dvanáctce budou mít také hráči hrající tuto jamku tendenci mířit na fairway devítky. Všichni by
měli proto vzít na vědomí, že tu možná bude
lehce nebezpečno, a měli by dávat zvýšený
pozor nejen na jedoucí vlaky, ale i na ostatní
hráče na hřišti. A za všech okolností, vždy
a rychle volat: „Fore!“

Foto: Jakub Řiháček
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Zatím ji hrajeme jako devítku, ale bude to sedmička – snad šťastná.

Hostivařští trenéři radí
JAMKA Č. 9

Pozor na bunkery
muži 336 m, ženy 293 m, par 4

Jamka není dlouhá, ale za to velmi technická. V dopadové zóně většiny hráčů jsou po obou stranách fairwaye dva bunkery vzdálené přibližně 175/130 metrů od pánského/dámského odpaliště. Proto Roman
Chudoba doporučuje kratším a méně přesným hráčům použít pro první
odpal železo nebo hybrid. Druhá rána už je méně složitá a díky mírné
svažitosti se dá využít doběhu míče až na green. Pozor si dávejte pouze
na jezero po levé straně před greenem. Pro delší hráče by první rána
přes bunkery neměla být problém, nicméně driver by měli opravdu

zvážit, jelikož zhruba na 250 metrech vede napříč fervejí potok a díky
mírné svažitosti do něj může míč doběhnout. Pro přehrání bunkerů je
potřeba rána cca 190 metrů a Roman doporučuje zde zahrát mírnou
faleš doprava, kde je dostatek místa a vyhnete se tak jezeru po levé
straně. Druhá rána do greenu bude kolem 110–130 metrů a neměla
by představovat žádný problém. Na jamce je dobré sledovat směr
větru, který zde bude hrát významnou roli.
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Bunkery na nových jamkách jsou pro hráče výzvou.

JAMKA Č. 12

Vítr buď pomůže, nebo pěkně zavaří
muži 303 m, ženy 267 m, par 4

Jamka je opět kratší, ale vede do mírného svahu. Roman Chudoba
doporučuje první odpal mířit na malé stromky po pravé straně, abychom se vyhnuli prudkému srázu k trati po celém levém kraji ferveje.
Tam hrozí aut. Není nutné se první ranou tlačit nijak daleko, protože
celkově je jamka spíše kratší a k dosažení greenu v regulaci dobře
poslouží dvě jisté rány železem. Druhá rána je opět do kopce, a proto
je potřeba zvolit správnou hůl a míč se snažit raději umístit na pravou stranu greenu, kde může pomoci i svah, který bude odrazem
vracet míče zpět na green. Opět sledujte směr větru, který bude i na
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této jamce důležitý. Konzervativnější hru radí i David Šipla, který
první odpal na dvanáctce hraje z levé části odpaliště a míří na pravé
bunkery. A protože má jamka cca 300 metrů, ideální podle Davida je
první ránu volit do vzdálenosti v rozmezí 180–220 metrů, hůl musí
každý hráč vybrat podle výkonnosti. Driver není nejlepší volba, protože hrozí dopad do bunkeru. Pravá část fairwaye je lepší pro další
hru – je zde lepší výhled na green a rána do greenu je snazší. Pozor,
green je potřeba dobře přečíst.

Foto: Jakub Řiháček
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Green třináctky umístěný pod zvýšeným límcem bude hráčům jistě sympatický.

JAMKA Č. 13

Vrásky z lásky
muži 112 m, ženy 93 m, par 3

O tom, že si třináctku zamilujete, není pochyb a možná to bude právě
ta jamka, kterou si cíleně pojedete zahrát s pocitem, tak dneska to
na ten green zahraji. Jamka se jeví jako lehká, ale je jasné, že občas
nadělá golfistům vrásky. Pavel Fulín proto radí: „Třináctka je krátká
tříparová jamka, která se hraje z kopce dolů. Vzhledem k jejímu
převýšení a hlavně při větru však bude skrývat nejedno úskalí. Při
přehrání greenu nebo úletu doprava bude velmi těžké dobře přihrát
na green. Proto doporučuji hrát raději ránu, která skončí těsně před

greenem, kde nic nehrozí.“ Roman Chudoba dodává: „Je to nádherný
krátký třípar, ze kterého se otevírá pohled na původní devítku. Rána
z kopce může být zrádná, a proto je dobré zamyslet se nad správnou
volbou hole. Pokud se hráči rány stáčí doprava, měl by dát velký pozor na prudký sráz, ze kterého bude druhá rána velmi obtížná. Na
green se ale dá dostat i nízkou ranou na doběh, kdy případný vítr tolik
neovlivní správný směr letu. Pozor na greenový bunker, který brání
přímému doběhu na green v jeho levé třetině.“
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RECENZE

Alena Jinková
Svatá trojice – Vyhlídka,
Podélná, Sešup
nadšená golfistka, HCP 9,2

J

e to pár dnů, kdy jsem si i já vyšla směrem na pánské odpaliště páté jamky, ale
tam moje cesta nekončila. Jen pár kroků
a já se ocitla na místě, kde je Praha na dosah
ruky. Na „Vyhlídce“. V ten moment jsem zůstala v němém úžasu stát. Všude kolem mne
byla naše Praha. Z bagu jsem vytáhla laser
a zkoumala, kam až je vidět… Teprve až potom jsem si prohlédla vyobrazení čtyřparové jamky na stojanu a znova jsem se přes
laser podívala. Tentokrát jsem si už zmapovala perfektně střiženou fairway. První ze
tří nových jamek není dlouhá, ale v dopadové zóně na levé straně je voda, před kterou se schovává hlubší bunker a vpravo se
doslova rozvaluje další bunker. Nechci skončit ani v jedné z překážek. Takže musím jít
pěkně na střed. Někde kolem osmdesáti metrů před greenem protíná fairway potok, ten
však představuje minimální riziko. Po drivu
stačí vzít želízko a umístit míček na green.
Trochu snadněji se to říká, než ve skutečnosti
provede. Samotný green je chráněn čtyřmi
bunkery. Ten první vpravo potkáte pár metrů před greenem, další tři jsou těsně pod
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okrajem greenu. Green je sice prostorný, ale
je ve svahu a „jede“.
Když dohrávám novou jamku č. 9, ještě jednou se rozhlédnu kolem sebe. Výhled je fakt
nádherný.
Další z trojice jamek, číslo 12, je také par 4,
říkejme jí třeba „Podélná“. Přijde mi jednodušší. Po levé straně je sice aut, ale je dostatečně široká. Pár metrů od odpaliště je potok,

Jen pár kroků a já se
ocitla na místě, kde je
Praha na dosah ruky.
který hráče nijak neohrožuje. Jamka je mírně
do kopce, ale míč se po dopadu rozběhne
a ještě nějaký ten metr přidá. Druhá rána mi
přijde fajn, protože green je zakousnutý do
svahu. Nebojím se vzít si delší železo, věřím,
že míček nemůže nikam ujet. Par se tu dá
zahrát krásně.

Poslední ze tří jamek, třináctka, by se mohla
jmenovat „Sešup“. Dámské odpaliště je o něco
níže než to pánské, ale volba hole není jednoduchá. Přeci jen třípar z kopce je trochu
jiná atrakce. Nakonec jsem zvolila PW. Míček
jsem načechrala a on z výšky krásně dosedl
na green. Bohužel v dalším kole ten krásně
načechraný míček skončil v levém bunkeru
tak, jak to nikdo nechceme – volské oko. I přes
tohle riziko je to úžasná jamka. Třípar z kopce
je oblíbená disciplína všech golfistů. Stejně
jako já i ostatní je milují. Je to zábavné, a když
se podaří hole in one, vidíte to od začátku až
do konce.
Nové jamky mne potěšily, nadchnuly i pobavily. Už teď vím, že i ty další budou jedinečné
a že Hostivař, která je poměrně krátká, bude
top mezi hřišti. Osmnáctijamkových dlouhých
a širokých hřišť je hodně. Krátkých technických devítek také. Ale takové hřiště, které má
18 jamek, není příliš dlouhé, ale přitom klade
důraz na přesnost, to bude jen to jedno. Náš
Hostík.“ ■

Lzeátřneíní

roz

BC SUN PROTECT
s obsahem buriti oleje,
výtažku z mořských
řas a UV filtrem zanechá
vaše sluncem zatěžované
vlasy hydratované a krásné.
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Libor Jirásek:
Architekt s duší básníka
16
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JAK SE Z VÁS STAL ARCHITEKT
GOLFOVÝCH HŘIŠŤ?
Architekt se ze mne stal až přijetím do České komory architektů, ale projektovat golf mne bavilo
už na začátku 90. let. Jen tehdejší návrhy jsou
důmyslně skryty v mém archivu a pokaždé se
na ně dívám, abych byl pokornější, zvláště když
mne přepadne představa vlastní velikosti (smích).
JAKÉ BYLY VAŠE ZAČÁTKY? KTERÉ
HŘIŠTĚ JSTE NAVRHL JAKO PRVNÍ?
Rád čtu a rád se učím. Jenže v tomto jsem nejdříve
něco povrchně prakticky nabral a až potom jsem
se zapsal k doplňujícímu vysokoškolskému studiu

Foto: Vojtěch Vlk

Kácov, Mladé Buky, Kořenec, Mladá Boleslav, Bernolákovo, Hostivař a mnohá
další. Všechna tato golfová hřiště má ve svém portfoliu Libor Jirásek. Architekt,
který představám investorů dává reálnou podobu. A který do ní přidává své více
než čtyřicetileté zkušenosti s golfem, a to proto, aby výsledkem bylo hřiště, které
baví golfisty hrát, které má svou logiku, úměrnou obtížnost a hlavně duši.
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S Malbecem to jde podstatně snáze,
to jsou pak myšlenky, které vylezou skrz
každou mříž investorského vězení.
krajinářské tvorby a posléze k dalším kurzům
golfového designu a teprve tím jsem začal své
znalosti prohlubovat a uspořádávat. První hřiště? Úplně celé nové? Nejspíše Bernolákovo,
původní devítka v parku.
CO RÁD ČTETE, CO BYSTE
NÁM DOPORUČIL?
S ohledem na nadcházející dobu? Miluji knihy
pana profesora Bárty – Kolaps a regenerace
nebo Příběh civilizace. Všechny předešlé civilizace se znemožnily samy a měly stejné
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průvodní znaky – vyschlou krajinu, přemíru
zákonů, rychlé posuny v morálce. Takže asi
jen pro ty, kteří si uvědomují, že to sice s námi
už frčí z kopce, ale stále je to mejdan. Třeba
nás pak bude víc, kteří budou přisypávat písek do soukolí v procesu ztráty sounáležitosti
lidí s přírodou.
NECHÁVAJÍ VÁM INVESTOŘI VOLNÉ RUCE?
Zpočátku v daném projektu mívám volné
ruce, ale později, jak skrze osvětovou besídku kamarádů a vlastní zkušenost rostou

investorské znalosti, promluví do realizace
každý z nich. Jenže, co naděláte, investor je
tak trochu plaché, trochu bájné zvíře – všichni
víme, že existuje, ale v golfu ho málokdo viděl (smích).
JAK DLOUHO TRVÁ, NEŽ SE PŘEDSTAVY
DOSTANOU NA PAPÍR?
To bývá velmi rychlé. Tedy… na papír? Dnes
už kreslím na iPadu, řešení ukazuji, odsouhlasím a rovnou vytyčuji v terénu. Na papír se tak dostávají jen složité věci, kde je
nutná koordinace více profesí nebo se jedná
o technologicky náročnou část stavby. A samozřejmě vše, co jde na konzultaci s úřady,
ty se i v digitální době bez papíru neobejdou.
JAK PROBÍHÁ TA PRVNÍ FÁZE, NEŽ SE
NÁPAD NAKRESLÍ? UDĚLÁTE OBHLÍDKU
TERÉNU, DOMA SI PAK DÁTE SKLENKU

G O L F Hostivař — Rozhovor

JAKÉ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ, KTERÉ JSTE
NENAVRHL, JE PRO VÁS Z POHLEDU
ARCHITEKTA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ?
Myslím, že i po letech, kdy jsem navštívil asi padesát ze sta skvělých světových
hřišť, stále vede Kingsbarns. Hrál jsem ho
v roce svého přijetí do EIGCA. A spolupráce
s Kylem Philipsem o čtyři roky později při
Oaks v Nebřenicích byla pro mne velkou samostatnou školou.
KTEROU JAMKU Z HŘIŠŤ, KTERÁ
JSTE NAVRHL, POVAŽUJETE ZA
SVÉ NEJLEPŠÍ „DÍLO“?
Miluji hostivařské Pastičky, kácovskou čtyřku
na Meadows, dvojku na Forestu a šestku na
Riveru, ovšem zde nutno dodat, že stejnou
zásluhu má Michael Terech jako spoluautor.
JAK DLOUHO HRAJETE GOLF A JAK
JSTE SE K NĚMU DOSTAL?
Asi 46 let, ale nevím to jistě, jen jsem to slyšel
od svého bratrance, že jsme na golf chodili
o dva roky dříve, než do Karlových Varů nastoupil jako správce náš děda Karel Roubíček.

Vždy hraji rád ve
dvojici, protože
jsem vyrostl v době,
kdy nehrát sám byla
odměna, vzácnost.
DOBRÉHO MALBECU, ZAVŘETE OČI,
ZASNÍTE SE A PŘEDSTAVUJETE SI, JAK
BY DANÉ JAMKY MOHLY VYPADAT?
U rozsáhlých projektů, jako byl třeba resort
Panorama v Kácově, je to o obchůzkách, pochůzkách, procházkách – terén je třeba prošlapat na vlastních nohách a na vybraných
místech posedět ráno, v poledne a večer a sledovat krajinu za větru, deště, mlhy. A je-li na
to čas, tak po čtyři roční období. Nasávat genia
loci. Když pak už sedíte nad projektem v kanceláři a přitom máte vycvičené prostorové
vnímání terénu, nepotřebujete už fota ani
videa. Máte každé místo pro jamku uloženo
v paměti jako plastický tvar a s tím pracujete.
Ovšem s Malbecem to jde podstatně snáze, to
jsou pak myšlenky, které vylezou skrz každou
mříž investorského vězení. (smích)

KDE BERETE INSPIRACI?
Kdysi jsem na tohle složil básničku, jen nevím,
zda se nebudu stydět (rozpaky):
Inspirace
Světlem chci tmu vyplnit,
myšlenky trochu ukáznit
Hledám, kam ještě posvítit,
nápadem oheň podnítit
Nadšení z kouta valí oči,
zem se náhle točí, točí,
Letím, jako kamikadze,
hledá se má inspirace
Tak zní v latině vdechnutí,
skryté pod božské vnuknutí,
In-spirare – řeklo se to kdysi,
s inspirací pak obrážím jejich mysy
Ty výčnělky, obliny a hrbolky,
je to jasné, jsem prostě na holky
Na holky, co mají božská vnuknutí,
co chutná jim každé vdechnutí
CO JE NA VAŠÍ PRÁCI NEJTĚŽŠÍ?
Bezpečnost. Bezpečnost. Bezpečnost. Vlastně
ne. Nejtěžší je rozhodnutí, co se ještě udělat
musí a kde už je riziko tak malé, že to za investiční opatření nestojí.

S KÝM CHODÍTE NEJRADĚJI HRÁT?
Nejraději se synem. Pak s přáteli, i oni umocňují mou radost ze hry. A vždy hraju rád ve
dvojici, protože jsem vyrostl v době, kdy nehrát sám byla odměna, vzácnost. Sedávali
jsme na lavičce u prvního abšlágu a čekali,
kdo přijde, abychom nehráli sami.
JSTE TURNAJOVÝ HRÁČ?
Dnes ne. Dříve jsem vymetal turnaje jako někdo párty (smích). Ono také nešlo si zahrát
o víkendu, zpravidla nějaký turnaj byl, většinou dvoudenní, a čekat na neděli, až se odehraje druhé kolo, se mi nechtělo.
CO VÁS KROMĚ GOLFU BAVÍ?
Ochrana životního prostředí a zvláště zadržování vody v krajině. A také soběstačnost bydlení. Takový posun ke skromnějšímu životu.
Méně očekávání od druhých, více odpovědnosti za vlastní život.
JAK BUDETE TRÁVIT LETOŠNÍ LÉTO?
Radostně, to na každý pád. Hlavně ale v přírodě, protože k tomu potřebuji čím dál tím
méně výdobytků doby. Nejspíše na nějaké
chatě, kde zurčí potůček a ráno vás z postele
vyrve řev ptáků tak hlasitý, že nejdříve sáhnete na stůl, kde je, sakra, ten ovladač na televizi, abyste ten kravál ztlumila. A až pak
si uvědomíte, že na chatě není elektřina ani
televize a že jste v lůně mámy přírody a že ty
zvuky jsou rajskou hudbou pro vaši duši. ■
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Můj strom
20
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JAK TO BUDE PROBÍHAT?
Vyberte si z naší nabídky strom, který se vám na
hřišti líbí. Strom stačí během hry vyfotit a fotografii nám poslat. Přehled stromů najdete na našem
webu, a to včetně jejich konkrétního umístění.
Cena stromů je podle jejich vzrůstu tři, pět
nebo deset tisíc korun, a pokud si budete přát
mít u dřeviny cedulku s vaším jménem, zajistíme ji na naše náklady sami. Pak můžete během
hry svým spoluhráčům hrdě říci: „Tohle je můj
strom,“ a pozvat je do jeho stínu.
Projekt Můj strom je určen pouze členům hostivařského klubu, na každý dar s vámi sepíšeme
darovací smlouvu, administrativu zajišťuje hostivařská recepce. Pokud by se vašemu stromu
nedařilo, nahradíme jej jiným stromem, už na
naše náklady. My se budeme o váš strom s láskou starat a vy se můžete těšit z dobrého pocitu,
že jste na hostivařském hřišti zanechali více než
jen poztrácené míče.

Foto: Libor Špaček

Je pro vás hostivařské hřiště srdeční záležitostí? Máte tu své oblíbené místo, kde
je vám fajn? Pak by se vám mohlo líbit, že i vy tu můžete mít svůj osobní koutek.
Rozjeli jsme totiž projekt s názvem MŮJ STROM. Staňte se sponzorem, možná
spíš mecenášem projektu a pořiďte na své náklady jeden z dvou set padesáti
stromů, které se chystáme vysadit na nové jamky hostivařského hřiště.
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Stromy sázíme tak, aby ani neplánovaně nebránily hráčům ve hře.

Stromy na golfu, to je nejen krása, ozvláštnění hry,
ale také věda a především stálá péče.

250 STROMŮ
Na nových devíti jamkách bude vysazeno
250 nových stromů. Realizaci má na starost
hlavní greenkeeper Tomáš Dymeš, rozmístění
dřevin plánuje společně s architektem hřiště Liborem Jiráskem. Dřeviny volí tak, aby
ani neplánovaně nebránily hráčům ve hře,
ať už vzrůstem nebo padajícím listím, a aby
výsadba nevadila greenkeeperům, kteří o hřiště pečují. Na každý strom tak čeká konkrétní
místo, které se stane jeho novým domovem.
STROMY NA GOLF PATŘÍ!
Původně byla golfová hřiště zcela bez stromů.
Na skotských linksech, kde je písčitá půda
a vanou prudké větry, se stromům nikdy nedařilo. I dnes tam najdete jenom nízké keře.
Jak se stromy na golfu objevily? Golf se
v druhé polovině 19. století šířil ze Skotska do
Anglie a do dalších evropských zemí a hřiště
tak začala vznikat i jinde než na přímořských
pásech půdy – na polích, loukách nebo podél
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lesů. Takový prostor se hráčům zprvu zdál
negolfový, nicméně hřišť přibývalo a v době
po první světové válce už nebyla podoba
klasického linksu považována za tu jedinou
správnou a ideální. Vznikl druhý typ hřiště,
který postupem doby převážil a dnes převažuje ve většině golfových areálů světa: hřiště
parkové. Připomíná klasický anglický park,
něco mezi volnou přírodou a velkou pěstěnou zahradou.
Mnohá dnešní parková hřiště potom už
nevznikala tak, že by architekt jamky vsadil mezi již vzrostlé stromy. Investor častěji
nejprve zabral pozemek, kus volné půdy, kde
vybudoval jamky a současně s nimi vysázel
nové stromy. Hřiště v Mariánských Lázních
otevřené roku 1905 bylo původně také loukou. Desítky let postupné kultivace a sázení
stromů z něj vytvořily nejen golfový park,
ale téměř lesní hřiště.
Stromy jsou významným prvkem ekologickým, estetickým i krajinotvorným. Na golfu

jsou ale i významnou překážkou. Hráčům
stromy na jedné straně vadí, jsou z nich nervózní a bojí se zkažených ran, zároveň si ale
všichni uvědomují, že právě tento faktor činí
hru zajímavou a proměnlivou. Vyhnout se
stromům při ráně, dokázat prostřelit míček
užším koridorem – to je pro golfistu výzva
i potěšení. Stromy trestají za zkažené rány,
husté stromořadí podél fairwaye míč ale zároveň někdy zachytí a odrazí tak, že jste zase
zpátky na fairwayi. Stromy je v případě nových hřišť a jamek potřeba sázet s rozmyslem.
V prvních deseti letech života je strom malý
a hře nevadí, ale po třiceti letech to může být
mohutný listnáč silně redukující možnosti
hry. Je potřeba volit přesné druhy – některé
stromy nemají vhodné kořeny pro umístění
vedle fairwayí, jiné spotřebují příliš mnoho
vody, z dalších často padá listí, které je nutno
stále odklízet. Stromy na golfu, to je tedy nejen krása, ozvláštnění hry, ale také věda a především stálá péče. ■

Cedulka s vaším jménem bude ozdobou stromu, který si z naší nabídky vyberete. →

G O L F Hostivař — Rozhovor
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Foto: Libor Špaček, fotobanka Adobe Stock
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Léto v Hostivaři,
podzim v cizině
Nemáte plán na léto? Nejste sami, letos neplánuje spousta lidí. Někomu se
prostě nechce, protože ho nebaví všechny změny kolem, jiný si dovolenou
možná i nedobrovolně vyčerpal. I dětské těšení na prázdniny letos vypadá
jinak. My v každém případě plán máme a rádi vás do něj zapojíme.

I

pro letošní léto jsme připravili zábavnou
prázdninovou sezonu v Hostivaři, a to pro
vás, vaše děti, rodiče i prarodiče. Hřiště
je v perfektní formě, tak přijďte svou formu
naladit i vy.
PARÁDNÍ GOLFOVÁ
DOVOLENÁ JAKO VÝHRA
Devátá jamka „staré devítky“, jedna rána,
dobrý vítr, trocha štěstí, žádný putter a můžete balit kufry. Pokud se vám totiž podaří
zahrát hole in one na devítce přes jezero, a je
jedno jestli na turnaji nebo při tréninkové hře,
vyhráváte dvě noci se snídaní pro dvě osoby
v centru St Andrews a k tomu dvě green fee
na Kittocks a The Dukes pro každého. Součástí

výhry je i záznam vaší rány, a to díky našemu
unikátnímu kamerovému systému, díky kterému můžete výhru získat, i když si půjdete
zahrát sami.
Odměna dále zahrnuje dopravu z letiště i na
něj a také na golfová hřiště a také vstup do
Britského muzea golfu a návštěvu St Andrews
Golf Clubu založeného v roce 1843. Partnerem
soutěže je cestovní agentura ParadeGolf, která
vám nabízí servis 24 hodin denně.
A to, že zájezd bude paráda, je jasné. Budou
se o vás starat golfisté tělem i duší, Ondřej
Pravda a Tomáš Faja. Právě golf je svedl dohromady, a tak spolu založili cestovní agenturu
ParadeGolf, která už devět let poskytuje golfové zájezdy nejen pro české golfisty, ale i pro

hráče z Evropy, Ameriky a Asie. Jsou členy
St Andrews Golf Clubu, a tak využívají své znalosti a zkušeností s golfem ve Skotsku a sdílí je
se všemi golfisty, kteří se každoročně vypraví
na svou pouť za kořeny golfu. ParadeGolf patří
do úzké skupiny autorizovaných poskytovatelů uznaných organizací St Andrews Links
Trust, která se stará o slavné Old Course
v St Andrews a dalších šest hřišť, jež tvoří
slavný místní links. Jestli i vy toužíte zažít tu
nepopsatelnou atmosféru Mekky golfu, stačí
zahrát hole in one na deváté jamce. Pokusů na
to budete mít dost, klidně celé prázdniny. Kdo
trefí první, letí. Ostatní smutnit nemusí, mohou se na Ondřeje s Tomášem obrátit a kluci
jim vymyslí balíček přímo na míru.
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Zahrajte v Hostivaři hole in one a zažijte výhled na St Andrews z hřiště Castle Course na vlastní oči.
Partner soutěže je cestovní agentura ParadeGolf.

ZE SKOTSKA ROVNOU NA TENERIFE
A protože nám v Hostivaři přibyla jamka, na
které zahrát hole in one je opravdu zážitek,
Milan Kučaba by o tom mohl vyprávět, zařadili jsme ji do prázdninových soutěží také.
Jedna rána a týden na Tenerife s polopenzí
v pětihvězdičkovém hotelu je váš. A aby vás to
na pláži neomrzelo, přidává vám cestovní kancelář Golfové cesty do balíčku ještě pět green
fee na hřiště Buenavista, které je součástí hotelového komplexu. Meliá Hacienda del Conde
leží na unikátním místě na severu Tenerife,
asi hodinu jízdy z letiště Tenerife South. Hotel
je přímo na malebném hřišti Buenavista a jak
z hotelu, tak z hřiště si můžete užít neuvěřitelné výhledy na Atlantik. Buenavista Golf
Course navržené Sevem Ballesterosem má
některé jamky tak blízko u moře, až můžete
mít pocit, že odpalujete míček do oceánu.
Pokud hledáte klidnou golfovou dovolenou,
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chcete si zahrát skvělé hřiště plné výzev a zároveň si užít odpočinek u moře, je tento Adults
Only resort tím pravým místem. Zabalit si
s sebou kromě plavek a golfových holí můžete
i parťáka, protože pro něj výhra platí také. To
už stojí za to si ty nové jamky přijít zahrát.

Léto patří
hlavně dětem
VÝHODNĚ PRO DĚTI
Abyste nemuseli vymýšlet, jak to udělat
s dětmi, vymysleli jsme to za vás. Nejdřív si
vezmeme vaše děti a naučíme je hrát golf.
Vy můžete ve stejnou dobu v klidu trénovat.
A pak můžete na hřiště nebo akademii vyrazit

společně. A to výhodně. Děti u nás celé prázdniny platí za fee jen 100 Kč. Akce platí pro
všechny děti do 15 let, které jdou s hrajícím
doprovodem starším 15 let, a to na akademii
i na hřišti. Tam samozřejmě všichni musíte
mít HCP.
PRÁZDNINOVÉ KURZY PRO DĚTI
Nemáte čas hrát, protože musíte do práce?
Nevadí, přivezte nám vaše děti ráno po deváté a my se o ně do čtyř postaráme. Budeme
s nimi hrát golf, trénovat, blbnout, prostě vám
je zabavíme a odpoledne předáme spokojené.
Pokud nemáte pro děti golfové hole, nevadí,
půjčíme vám je. Součástí programu je i společný oběd. Prázdninové kurzy trvají vždy
týden – od pondělí do pátku – a vypsaných
termínů máme dost. Když se u nás bude vašim dětem líbit, můžou přijít další týden zas.
Hráče dělíme do dvou skupin podle věku,

G O L F Hostivař — Téma

Osmnáctka je položena přímo na břehu moře. Celkem pět greenů leží téměř na okraji útesu. Na opačné straně se pak v dáli nachází
pohoří Macizo de Teno. Hráčům se tak nabízí unikátní výhledy do okolí. Několik jamek bylo navrženo tak, že hráč uvěří, že hraje přímo
do moře. Za zmínku stojí jezera 9. a 18. jamky, která jsou navzájem propojena vodopádem. Klubovna má praktickou polohu ve středu
hřiště. Jedna správná rána a golfová dovolená od cestovní kanceláře Golfové cesty je vaše.

Jedna rána, dobrý vítr, trochu štěstí, žádný
putter a můžete balit kufry. Vyhrajete golfovou
dovolenou. A klidně rovnou dvě.
od 5 do 10 let a od 10 do 15 let. Starším dětem se věnují naši profesionální trenéři David
Šipla, Roman Chudoba a Martin Sládek, mladším naši asistenti.
TURNAJE I NA 12 JAMEK
Úterý, středa a čtvrtek patří i o prázdninách
pravidelným tour. Nic se na nich nemění, stále
je hrajeme na devět jamek, v úterý již tradičně
v 10 hodin Masters 50+, ve středu pořádáme
oblíbený turnaj HCP středu, čtvrtek je vyhrazen pro dámy – partnerem jejich tour je i letos

Schwarzkopf Professional. Novinkou jsou ale
turnaje i na 12 jamek! Všechny páteční a víkendové turnaje budou testovat jejich provoz.
FEE NA HŘIŠTĚ ZA 333 KČ
Přesně na tolik vás vyjde jedno green fee
v rámci členství DRIVE plus. Členství DRIVE
plus je oproti klasickému členství DRIVE dražší
o 5 000 Kč, ale máte v něm rovnou patnáct fee
na hostivařské hřiště a nové jamky k tomu!
Vyčerpat je musíte do konce roku, takže času
dost.

HRAJTE VÝHODNĚJI AŽ DO KONCE ROKU
Od 1. července je možné zakoupit naše sezonní tréninkové karty s 30% slevou. Karty
jsou ideální pro ty z vás, kteří rádi pravidelně
trénují. Každý den můžete na drivingu hrát až
100 míčků zdarma. V nabídce je i karta, která
umožňuje každý den jednu hru na akademii.
Tréninkové karty mají platnost do konce roku,
takže čím dřív… Však to znáte. ■

TIP PRO ČLENY DRIVE:
Přejít na vyšší typ členství můžete
kdykoliv a užít si tak více golfu můžete ihned. Prázdniny k tomu vysloveně vybízí.
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Jiří Martinka
Golfista, milovník dobrého jídla, ale i zdravého životního stylu a všeho, co zavání
historií – od hickory holí až po automobily. Otec tří dcer a také prezident Golf
Clubu Hostivař. Během koronavirové pandemie si v indiánském jazyce vysloužil
nové jméno Ten, co šije po nocích roušky. Málokdy ho potkáte ve špatné
náladě a skoro vždy ho zastihnete s nepřeberným množstvím nápadů.

B

ylo to tak i během posledních pár měsíců? Přišel moment, kdy se o golf
v Hostivaři začínal bát, nebo věřil, že
jamkovku proti covidu vyhrajeme?
ZE DNE NA DEN SE MUSEL AREÁL
UZAVŘÍT. CO TĚ JAKO PRVNÍ NAPADLO?
Situace byla opravdu velmi zajímavá. Během
těch sedmi dnů, které uzavření našeho areálu předcházely, vydávala vláda snad každý druhý den nějaké jiné stanovisko. Od
úterý 10. března byly zakázané akce nad sto
lidí, od pátku třináctého uzavřena vnitřní
sportoviště a tím i náš indoor a od soboty
14. března povoleny akce jen do třiceti osob.
Ještě v pátek jsme se preventivně připravovali na to, aby mohlo hřiště fungovat třeba
s omezeným počtem hráčů ve flightech po

dvou a s většími časovými rozestupy. A pak,
v pondělí 16. března, nás šmahem s ostatními venkovními sportovišti uzavřeli úplně,
což byla studená sprcha. Nevadilo nám, že
musíme respektovat často protichůdná a nelogická nařízení, ta měla samozřejmě svoje
důvody a z časových důvodů byla šita horkou
jehlou. Zvykli jsme si i na to, že je nutné skoro
každou noc studovat nové právní rozbory, co

V době krize jsem i víc
poznal lidi kolem sebe.
vlastně smíme a co ne. Nicméně přišlo nám
nesmyslné, že lidé nemohou hrát golf, který
je naprosto bezkontaktní venkovní aktivitou

a flighty se během hry v podstatě nepotkávají.
A to ani při zavedení bezpečnostních opatření,
ve dvou nebo v rámci svojí rodiny. To vláda
pochopila až za tři dlouhé týdny.
OVLIVNILO ZAVŘENÍ AREÁLU
SPUŠTĚNÍ NOVÝCH JAMEK?
Zastavení hraní na otevření nových jamek
vliv nemělo. Získali jsme možná naopak větší
prostor k dokončení některých věcí, které by
se jinak dělaly za pochodu. První tři jamky
jsme podle plánu otevřeli v dubnu, další dvě
přibydou na podzim. Stávající devítka si během nucené třítýdenní pauzy trochu odpočinula a klid umožnil i další péči, která vedla
k současnému špičkovém stavu hřiště.
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Golf všem přináší radost, relaxaci a aktivní
pohyb na čerstvém vzduchu. To vše potřebuje
každý z nás, v době krize dvojnásob.

JAKÉ MÁŠ OHLASY NA NOVÉ
JAMKY? ZA KOLIK JE HRAJEŠ?
Doufali jsme, že se nové jamky hráčům budou líbit, nicméně tak pozitivními reakcemi,
jaké dostáváme, jsme opravdu překvapeni.
Dosud jsem neslyšel snad žádnou kritiku,
což mi přijde až podezřelé. Možná je to trochu tím, že si hráči teď golf nějak víc užívají
a všímají si hlavně toho lepšího. Já jsem byl
na nové trojici jamek hrát zatím asi třikrát
a jsou mi hodně sympatické. Je z nich nádherný výhled do okolí, to našemu hřišti dosud chybělo. Zatím se mi docela daří, zahraju
většinou bogey nebo par.

kancelář a mohl tak mít na práci klid. Dost se
mi změnilo pracovní časové schéma – během
dne jsem se sice mohl věnovat hodinku dvě
rodině, ale často jsem pak pracoval do jedné
až druhé hodiny ranní. Ty změny plánů v návaznosti na vládní usnesení byly opravdu na
denním pořádku. Po částečném znovuotevření
golfových areálů od 7. dubna mi chvílemi přišlo, že jsem členem nějakého krizového štábu,
kde jsem v noci analyzoval, co se stalo přes
den, a připravoval provozní řešení, které jsme
zaváděli v sedm hodin ráno. Kolegové si zvykli
na to, že jsem jim v noci posílal pokyny na
další den.

PROTOŽE JSI CHTĚL SVŮJ TÝM CO
NEJVÍCE OCHRÁNIT, TY, KTEŘÍ MOHLI
PRACOVAT Z DOMOVA, JSI POSLAL
NA HOME OFFICE A OSTATNÍM JSI
ŠIL PO NOCÍCH ROUŠKY. JAK TĚŽKÉ
BYLO S OSTATNÍMI SPOLUPRACOVAT
NA DÁLKU A RYCHLE MĚNIT PLÁNY,
ABY SE CELÁ TA SITUACE GOLFU
V HOSTIVAŘI CO NEJMÉNĚ DOTKLA?
Ano, po uzavření areálu nedávalo smysl,
aby někteří kolegové seděli v kancelářích nebo
na recepci. Nechtěli jsme je zbytečně vystavovat vzájemnému kontaktu. Práce na dálku
má svoje výhody i nevýhody. Pro lidi, kteří
mají tah na bránu a chuť pracovat, může být
prostředí, kde mají klid a mohou se lépe soustředit, výhodnější. Díky videokonferencím
jsme měli týmovou poradu 2× týdně, skupinové online zprávy nás udržovaly v kontaktu
v podstatě nepřetržitě. Pro mě osobně přinesla
změna prostředí nové nápady a spoustu inspirace. Štěstí bylo, že mám doma samostatnou místnost, kterou jsem mohl využívat jako

BYL NĚKDY MOMENT, KDY SES O GOLF
V ČECHÁCH ZAČAL BÁT A ŘÍKAL SI, ŽE
TO POSLEDNÍ, CO BUDOU CHTÍT LIDÉ
V TÉTO DOBĚ DĚLAT, JE HRÁT GOLF?
O golf jsem se ani na okamžik nebál. Ano,
možná si i hráči golfu budou muset na chvíli

utáhnout opasek a vynechají třeba zahraniční
golfovou dovolenou nebo odloží nákup nových holí. Je spousta dalších věcí, kde se dá
ušetřit. Nicméně golf všem přináší radost,
relaxaci a aktivní pohyb na čerstvém vzduchu. To vše potřebuje každý z nás, v době
krize dvojnásob. Naplněná golfová hřiště to
zatím potvrzují.
CO TI CELÁ TATO SITUACE DALA
JAKO PREZIDENTOVI KLUBU,
JAKO HRÁČI A JAKO TÁTOVI?
Díky nouzi se vždy naučíte nové věci, které
vás posunou dál. Já osobně jsem se naučil
používat videokonference, natáčet videopříspěvky a taky šít na stroji. Poznal jsem i víc
lidi kolem sebe – během jakékoli krizové situace se lidé projeví a poodkryjí svůj skutečný
charakter. Největší přínos ale vidím v tom,
že jsem měl možnost na chvíli vypadnout
z provozního stereotypu. Taky vzít častěji do
rukou kytaru a zazpívat si nebo zprovoznit
starý šicí stroj a vyrobit něco, co je potřeba.
KDE VIDÍŠ GOLF HOSTIVAŘ ZA DESET LET?
Bude mi stačit, pokud budeme nadále místem,
které budou navštěvovat tisíce golfistů, kteří
u nás najdou dobrou náladu, odreagují se od
běžných starostí a budou se tady cítit dobře.
Přál bych si, abychom byli pořád takový zelený ostrov v rámci velkoměsta, kam budou
lidé jezdit za rekreací i během běžného pracovního týdne. ■

Jak se Jirka ke golfu dostal
Poprvé ke golfu přičichl a vyzkoušel si ho
přibližně v roce 1996, kdy pracoval v korporaci, která byla partnerem české profesionální túry. Skutečným motivem ale byla
parta kamarádů, se kterými v této době
složil zkoušku na zelenou kartu a začali
tak jezdit po golfových hřištích. Golf se tak
stal jeho koníčkem a za nedlouho na to
se stal tento koníček i jeho prací. Se svým

týmem pak vybudoval jeden z nejúspěšnějších klubů i areálů v zemi. V Hostivaři je
pyšný hlavně na krásný kus země, který se
podařilo z nevzhledného území přeměnit
do současné podoby a vybudovat tak areál,
který je ozdobou Prahy. Největší radost ale
má samozřejmě z toho, že se z místního
areálu těší tisíce dalších lidí, kteří se do něj
pravidelně vrací.
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Vše, co byste neměli
přehlédnout

Výměna plynovodu

Do Hostivaře nejen na golf

Kompletní výměna plynového potrubí pod celým hřištěm byla dokončena v minulém roce, letos přišla řada na akademii. Na tomto
veřejném tříparovém hřišti budou proto od poloviny září až do konce
roku v provozu jen první tři jamky. Green fee, která v rámci svých
členství máte, vám budou o dobu, kdy nebude na akademii možné
plnohodnotně hrát, prodloužena. Hráči, kteří si zakoupili celosezonní
kartu zahrnující akademii, od nás získají kompenzaci v podobě dvou
feeček na velké hřiště, která budou platná od 14. 9. do 31. 12. 2020.
Cena green fee bude po celou dobu oprav snížena o 100 korun, karty
zahrnující akademii o 500 korun. Po těchto opravách bude plynové
potrubí kompletně vyměněno pod celým areálem a na dalších alespoň sto let to už golfovou hru neomezí. ■

V červnu jsme v našem areálu otevřeli dvě nová sportovní hřiště –
jedno je hřiště na beach volejbal, druhé multifunkční s umělou trávou
se hodí na fotbal, florbal, volejbal nebo nohejbal. Hřiště mohou využívat členové našeho klubu, rezidenti bydlící v areálu, ale i veřejnost.
Členové a rezidenti mají výrazné slevy, objednávky rezervací kurtů
přijímá naše recepce. Více informací na webu. ■

HŘIŠTĚ BEACH
VOLEJBAL (60 MIN.)
obyvatel Rezidence
Golf Hostivař

Hledá se zahradník
Vystudovali jste v oboru nebo máte zahradnickou praxi? Máte
zkušenosti se závlahovým systémem? Chcete se podílet na zajímavých projektech? Přijďte pracovat k nám. Rozšiřujeme kolektiv našich zahradníků, hledáme fyzicky zdatné posily. Nabízíme
dobrou práci, skvělý tým, slušné peníze. Staňte se naším kolegou.
Své pracovní nabídky včetně životopisu s fotografií zasílejte na
zahrada@golfhostivar.cz. ■
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člen Golf Clubu
Hostivař
veřejnost

MULTIFUNKČNÍ
HŘIŠTĚ (60 MIN.)

300 Kč

300 Kč

300 Kč

300 Kč

500 Kč

500 Kč
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Hrajte s námi Eklektik!

Pravidelné turnaje

Eklektik je systém, který za vás vybere to „nejlepší“. Vyberte si jednu
z tour, kterou pravidelně hrajete, a nechte si v rámci svých výsledků
počítat ideální skóre. Postupně budou sčítány vaše nejlépe zahrané
jamky z celé sezony. Po odehrání celé tour vám ve výsledkové listině
vznikne ideálně zahrané kolo. Po každém odehraném turnaji je do
výsledkové listiny Eklektiku zapsán u jamky váš nejlepší výsledek
(počet ran) na dané jamce. Je jen na vás jestli budete chtít překonat
sami sebe a zlepšovat svoji „score kartu Eklektiku“. V rámci aplikace
hledáme toho, kdo zahraje nejnižší číslo. Pro vítěze každé tour máme
připravena dvě green fee na naše hřiště! ■

Hostivařské tour pokračují i v létě. Jako již tradičně, úterý patří Masters
50+, středa je pro všechny, kteří chtějí poměřit své síly a zahýbat s handicapem, a čtvrtek rezervujeme dámám. Všechny páteční a víkendové
turnaje hrajeme v letošní sezoně na 12 jamek. Netradiční počet jamek
dělá z turnajů nevšední zážitek a stávají se tak zajímavými i pro ty
hráče, kteří starou devítku znají jako své boty. Díky třem novým jamkám budou turnaje atraktivnější.
► ÚTERÝ: MASTERS 50+
Každé úterý postupným startem od 10 hodin. V rámci green fee získáte
celodenní vstup na driving range + 50 míčků zdarma a celodenní vstup
na hřiště akademie v den turnaje. Vyhodnocujeme první tři hráče ve
společné kategorii 0–27 a 27,1 – 54.
► STŘEDA: HCP STŘEDA
Startuje se postupným startem od 8 hodin. Každý čtvrtý turnaj budeme losovat výherce horského kola. Hráči v rámci startovného získávají i celodenní vstup na driving range + 50 míčků zdarma.
►ČTVRTEK: SCHWARZKOPF PROFESSIONAL DÁMSKÁ GOLFOVÁ TOUR
I v letošním roce jsme pro vás připravili dámský turnaj a spoustu skvělých cen od partnera turnaje. Vezměte s sebou kamarádky a přijďte
si zahrát! Každá hráčka získává v rámci startovného celodenní vstup
na driving range + 50 míčků zdarma a malé občerstvení. Hlídání dětí
v době turnaje zajišťuje profesionální agentura.

ČSOB Hostivařský běh
Ve čtvrtek první týden po prázdninách, tedy přesně 3. 9. 2020, můžete nechat hole doma. Golfové boty pro jednou vyměňte za běžecké
a buďte v 17.00 připraveni na startu závodu. Ženy si hostivařské hřiště proběhnou dvakrát, muži rovnou čtyřikrát. V nohách tak budete
mít 5 a 10 kilometrů. Děti vezměte s sebou, máme pro ně připraven
250metrový běh kolem jezírka. V rámci hlavního běžeckého závodu
probíhá i Mistrovství ČR v běhu naboso, a to na 5 a 10 km, pro plavce
bude připraven i swim-run, tedy tříkolové plavání na 150 metrů a běh
na 1 kilometr.
Startovné: Hlavní běžecký závod, Patria swim-run (včetně kombinace): 350 Kč při registraci a platbě předem, 450 Kč na místě. Členové
Golf Clubu Hostivař, zaměstnanci a zákazníci ČSOB mají slevu 100 Kč.
Tak si přes prázdniny pořádně natrénujte a 3. září se na vás těšíme,
prezence závodníků začíná od 15.00. ■

PŘIJĎTE SI DVANÁCTIJAMKOVÉ TURNA JE VYZKOUŠET I VY

3. 7.
10. 7.
12. 7.
18. 7.
24. 7.
7. 8.
10. 8.
15. 8.
21. 8.

Turnaj pro děti z golfových kurzů
Páteční golfová grilovačka
Grilované selátko
Velký klubový turnaj
Páteční golfová grilovačka
Páteční golfová grilovačka
Regionální tour mládeže
Letní texas dvojic
Páteční golfová grilovačka

Letní kurzy Budu golfista
V červenci a srpnu spouštíme třídenní a pětidenní intenzivní kurzy
pro začínající golfisty. Kurzy jsou zdarma a jsou určené pro naše
nové členy, kteří zatím nemají s golfem moc zkušeností a rádi by to
během prázdnin změnili. Více na www.golfhostivar.cz/budugolfista ■

Mňága a Žďorp
V Hostivaři to prostě žije. A ve čtvrtek 27. srpna to bude v patnáctém
městském obvodu doslova vřít. To se totiž v pivovaru Hostivar 2 bude
konat letní koncert kapely Mňága a Žďorp. Kapela v loňském roce vydala nové album, a tak je na co se těšit. ■
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Na golf mimo Prahu

Mezi nebem a zemí

Máte Prahy už nad hlavu a chtěli byste na golf vyrazit i někam jinam?
Máme pro vás dva zajímavé tipy. Pro naše členy jsme domluvili speciální ceny green fee v Lázních Bohdaneč a na Karlštejně. V Lázních
Bohdaneč má každý hostivařský člen 50procentní slevu na green fee,
na Karlštejně vás feečko ve všední den i o víkendu vyjde na 1000 korun. Tak vyrazte na golfový výlet. ■

Přesně tak se jmenuje výstava malířky Sarah I. Avni, která je k vidění
u nás v Hostivaři. Malířka slovenského původu studovala umění
v Čechách a doposud má za sebou bezmála stovku výstav od Asie přes
Moskvu, evropská města až po New York či Washington. Její díla se nacházejí v mnoha zemích světa a mají sběratelské kvality. A vy je nyní
můžete vidět i u nás. Touto dobou měla Sarah vystavovat v Abu Dhabi,
ale stejně jako většina lidí i ona musela své plány změnit. Začala hrát
golf, stala se naší členkou a rozhodla se ukázat své obrazy ostatním
golfistům. Do 26. července v 1. patře hostivařské klubovny. ■

Poděkování z recepce
Děkujeme všem golfistům za to, že se na recepci během koronavirové pandemie chovali zodpovědně, upřednostňovali bezkontaktní
platbu, nosili roušky a usmívali se na nás, i když jejich úsměvy jsme
odezírali jen z veselých očí. Děkujeme všem hráčům za trpělivost,
která byla po znovuotevření potřeba, protože se kvůli opravdu velkému přetlaku nedalo na recepci vůbec dovolat a dotazy se valily ze
všech stran. Děkujeme vám za váš obrovský zájem začít zase hrát,
věřte, že jsme se na vás z našich domovů opravdu těšili. Přejeme vám
všem krásné léto plné golfu. ■

Golfová desítka
Každé golfové hřiště má svou poslední jamku, kterou ve skórkartě
nenajdete. Poslední, desátou jamku areálu Golf Hostivař objevíte
v Bistru Green, kde můžete v přátelské atmosféře u dobrého jídla
a pití probrat vše potřebné. Kromě čepovaného nápoje si můžete
koupit i pivo v netradiční petce a vychutnat si ho v pohodlí domova.
GOLFOVÁ DESÍTKA vznikla jako výsledek spolupráce areálu Golf
Hostivař, Bistra Green a pivovaru Trautenberk. ■

34

G O L F Hostivař — Ve zkratce

Investujte jednoduše,
levně a online s indigo
od Patria Finance
Revolučně jednoduché robotické investování
dostupné již od stokoruny.
Maximálně srozumitelné.
Optimálně rozložené portfolio
šité na míru Vašim preferencím.
Investování do kvalitních akciových,
dluhopisových a komoditních ETF.
Automatická správa portfolia
v případě výkyvů na trhu.
Transparentní poplatek ve výši 1 % ročně
ze zainvestovaného majetku.
Také jako plnohodnotná mobilní
aplikace (již brzy i pro Android).
Upozornění:
Uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani
investičním doporučením, nezohledňuje znalosti,
zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů
ani ﬁnanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku.

mobilní aplikace iOS

P Ř I N Á Š Í PAT R I A

indigo.patria.cz
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Ověřeno:
Bydlení na golfu
je splněný sen

T

icho a klid. Zpěv ptáků, pomalu stoupající slunce na horizontu. Bag na zádech
a v nohách devítku. Vlastně dvanáctku.
Cestou domů žádná dopravní zácpa, žádný
semafor a vlastně ani žádný přechod. Žádné
soukání bagu do auta, žádné přezouvání golfových bot. Pěšky to je, co by kamenem dohodil. Sen? Kdepak, realita. Realita pro už více
než tři stovky lidí, kteří u nás v Rezidenci Golf
Hostivař bydlí. Zahajujeme další etapu výstavby rodinných domů, a tak se můžete stát
dalším z nich.

„Bydlet na golfu je pro mě, vášnivého golfistu,
splněný sen. Hřiště za domem a milí sousedé,
kam se podíváš. Potřebujete něco půjčit nebo
hledáte parťáka na golf? Houknete jen na souseda přes plot. Nebojím se tady nechat manželku s dětmi samotnou, protože tady se cítíme
v bezpečí. Jsme tady takový malý stát ve státě
se strašně fajn atmosférou. A jestli bydlení na
golfu doporučuju? No jasně, všemi deseti. Těším
se na další nové parťáky, které tady vyzveme na
golf.“ Ondřej Hendrych, rezident už 3 roky. ■

REZIDENCE GOLF HOSTIVAŘ

Foto: Libor Špaček

Byty a rodinné domy v srdci golfového
areálu Hostivař. V nabídce II. etapa
projektu. Více na www.rgh.cz.
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Kamarádi, kteří si před pěti lety slíbili, že si jednou spolu otevřou podnik
s dobrým pitím a ještě lepším jídlem. A otevřeli! Už třetí rok tady u nás
v Hostivaři šéfují Bistru Green. Honza Zmeškal v kuchyni a Lukáš Hromas na
place. Řídí se jednoduchým pravidlem – vaří a rozlévají jen to, co sami milují.
38

Foto: Jakub Jordanidis

Lukáš a Honza

G O L F Hostivař — Rozhovor

Lukáš a Honza – v dobrém i ve zlém a zvládli to.

K

dyž společné podnikání připravovali,
nikdy je nenapadla varianta, že společně jednou budou čelit tak těžkému
soupeři, jako je světová pandemie. Jsou ale
bojovníci a boj o přežití vlastního podniku
nevzdali. Provoz bistra se změnil ze dne na
den, Lukáš oblékl zástěru a stal se v kuchyni
pravou rukou Honzy. Těžkou koronavirovou
dobu ustáli i díky vaší podpoře a okénku,
kterým mohli prodávat jídlo. Teď už se oba
těší na léto, na terásku, drinky, na vyjedené
talíře. A hlavně na usměvavé golfisty bez
roušek, protože „ten kontakt s lidmi, ten jim
opravdu chyběl“. Oběma.

zachránit, co se dalo. Na záchranu podniku
padly naše veškeré finanční rezervy. Jsme
chudí jak kostelní myši. Ale náš sen o kvalitní
kuchyni si prostě nenecháme vzít a jedeme
dál. Jsme pyšní na to, že jsme s ohledem na
koronavirus nemuseli snižovat počty našich
zaměstnanců.

KLUCI, CO JSTE MUSELI VŠECHNO
UDĚLAT, ABYSTE TĚCH NĚKOLIK TÝDNŮ
BEZ PLÁNOVANÝCH ZISKŮ ZVLÁDLI?
Lukáš: Oba jsme tomu obětovali veškerý čas.
Přítelkyně nás skoro neviděly. Moje malá
dcera najednou znala tátu jen z vyprávění.
Byli jsme v práci pečení vaření a snažili se

ZMĚNÍ SE BISTRO NĚJAK?
Honza: Změní! Změní se celý koncept hlavního jídelního lístku.Výrazně ho zúžíme, necháme jen oblíbené hitovky a k nim budeme
vařit fresh jídla, vždy sezónní, pokaždé vymazlené a v topu. A každý den jiné.

DALO VÁM TO NĚCO POZITIVNÍHO?
Lukáš: Potvrdilo se nám, že jsme silní obchodní partneři, výrazně to prohloubilo náš
osobní vztah a uvědomili jsme si, že za námi
stojí silná komunita hostů, kteří nás po celou
dobu podporovali. To bylo až neuvěřitelné.

JAK TO LUKÁŠ ZVLÁDAL V KUCHYNI?
Honza: Hezky se s tím popral, snažil se, co
to šlo. Ještě teď se směju, když jsme vydávali
dvě polévky a já na něj houknul: „Nalej to.“
A on nalil dvě skleničky prosecca a přišel si
ťuknout. No prostě kluk z placu no.
LUKÁŠI, NENADCHLA TĚ
PRÁCE V KUCHYNI NATOLIK,
ŽE BYS TAM I ZŮSTAL?
Miluji práci v kuchyni, ale moje místo je někde
jinde. Silnější jsem mezi lidmi, na place, za
barem. Kuchyni nechám zase jen na Honzovi.
MÁTE NA SEZONU VYMYŠLENOU
NĚJAKOU PECKU?
Během koronaviru se nám osvědčil náš Weber
gril, a tak ho víc zapojíme. Máte se na co těšit.
Ucítíte vůni už na jedničce a devět jamek se
budete těšit, až přestřelíte jezero a půjdete
ochutnat. Voní, voní, jasně že to voní. Ale ještě
lépe chutná. ■
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Foto: Libor Špaček
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G O L F Hostivař — Deník

Šideri. Deník.
Divná sezona
Šideri Váňová nebudí rozruch jen svými kadeřemi, ale občas i svou
bezprostředností. Kdo ji sleduje na sociálních sítích, ten se určitě od srdce
zasmál nad některým z jejích karanténních videí. Usměvavá golfistka, která
se nebojí říct, když ji něco semele. A že to v golfu už párkrát zažila.

L

etos si vysnila perfektní sezonu s perfektní přípravou. A pak se jako mávnutím kouzelného proutku její sen rozplynul. Uvízla v Dubaji a byla ráda, že se
stačila vrátit zpět. Poskytla nám svou velmi
osobní zpověď.
ZAČÁTEK ROKU
Začátek letošního roku jsem zahájila přípravou v Dubaji s novým plánem na nadcházející sezonu. Na několik měsíců tak pro mě
bude základnou akademie Clauda Harmona,
to je trenér hráčů, jako jsou Dustin Johnson,
Brooks Koepky, Ricky Fowller nebo Adam
Scott. S hlavním koučem Jamie McConnellem
začínáme postupně měnit můj styl tréninku
a přípravy na nadcházející turnaje. Dostala
jsem tu taky pozvání na galavečeři se šejkem
Spojených arabských emirátů, to je velká událost. V podstatě něco, jako by mě v Americe pozval Donald Trump. Jenže! Bylo to jak z filmu,

já vůbec nevěděla, jaké vidličky a lžičky na co
použít. Ještěže vedle mě seděli ti, co to věděli,
a tak jsem to mohla „nenápadně“ okoukat.
No, pan Špaček by ze mě radost neměl. Na
greenu se prostě cítím líp.
LEDEN
Další trapas v Dubaji. To si takhle trénuji a najednou u mě stojí pán s krabičkou s jídlem
a já chtěla být vtipná, tak jsem řekla, že je
moc hodný, že mi přinesl oběd. A on se na mě
podíval a řekl, že teda jestli chci, ať si vezmu.
Tak jsem to dojedla a trenér mi pak říká, jestli
vím, že jsem snědla oběd jednomu z korunních princů Saúdské Arábie. No nic, princezna
ze mě nebude.
ÚNOR
Už několik měsíců makám na sto procent,
abych napravila ten ne úplně úspěšný konec
roku 2019. I přesto, že to je velmi náročné, na

změnách pracujeme velmi usilovně a každý
den. Musím říct, že to bylo pár skvělých měsíců. Tady v akademii jsem už potkala spoustu
výborných hráčů, jako například Tommyho
Fleetwooda, Justina Rose, Victora Hovlanda,
Shane Lowryho, Eddiho Pepperella a spoustu
dalších zvučných jmen, nebudu je vypisovat všechny. Můžu se dívat a učit, jak to dělají ti nejlepší z nejlepších. Mimochodem,
u Tommyho jsem zase zaperlila. Pochválila
jsem mu jeho brášky, kteří stáli u něj. Ale!
Byly to jeho děti. Kdo to mohl tušit, když je
mu teprve 29!
22. ÚNORA 2020
Turnajovou sezonu 2020 jsem odstartovala
v JAR. První turnaj po velkých změnách je
vždy zátěžový test. Po dvou kolech turnaje
jsem vedla o sedm ran. Bohužel, závěrečné
kolo jsem nezvládla. Končím na druhém
místě, ale i tak mám celkově dobrý pocit.
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a sponzoři jsou můj jediný příjem financí
a ten teď nemám.

PŘELOM ÚNOR/BŘEZEN
Další dva turnaje nové sezony jsou bohužel s malinkým herním pohoršením,
ale i přesto celkové umístění na 18. příčce
v Johannesburgu a 32. v Cape Town nebylo
špatné. Tři turnaje a tři splněné cuty, to jde,
ne? V průběhu posledního turnaje Ladies
European Tour v Cape Town nás začali informovat o šířícím se covidu-19 a možném zásahu do turnajového kalendáře. Ale uvidíme.
O PÁR DNÍ POZDĚJI
Dostali jsme zprávu, že je sezona pozastavena. Hned po posledním turnaji se vracíme
do Dubaje.
DEN POTÉ
Zavřeli hranice a zrušili lety. Jsem v Dubaji.
Jsme tu s mojí kamarádkou Kristýnou
Napoleaovou, se kterou cestuji a trénuji ve
stejné akademii, vlastně uvězněny. Situace
tu ještě není tak špatná jako v Evropě, proto
můžeme pokračovat v tréninku.
ZAČÁTEK DUBNA
Uplynuly další dva týdny a všechno je jinak.
Dubaj začali postupně uzavírat. Restrikce jsou
přísné, smíme pouze jednou za týden chodit
na nákup potravin, a to ještě se speciálním
povolením, o které jsme musely požádat ministerstvo. Za porušení jsou obrovské pokuty
a při opakovaném porušení hrozí i vězení.
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5. DUBNA 2020
Je jasné, že tento rok bude jedním z nejtěžších nejen pro sportovce, ale pro všechny lidi.
Z Dubaje jsme proto na začátku dubna
utekly, a to doslova, v den kompletního uzavření Dubaje. Jsme v Ras-Al Khaimah. Díky
pomoci rodiny Novákových, která v RAK žije,
podniká a je velkým příznivcem golfu, ale pořád máme možnost trénovat a hrát, protože
hřiště Tower Links v RAK je jediné otevřené
v celém UAE.
POLOVINA DUBNA
Pořád nám chodí zprávy z LPGA a také
z Ladies European Tour o rušení turnajů
a pokusu přesunout turnaje ke konci roku.
S každým dalším emailem, který otevírám,
je mi ale jasnější, že situace se sezonou 2020
je opravdu vážná a moje práce – moje budoucnost, na kterou jsem léta dřela, se může
rozplynout jak pára nad hrncem.
KONEC DUBNA
Po velkých komplikacích jsem se nakonec
dostala zpět do České republiky. A nastává
pro mě trochu jiný režim než léta předchozí.
Došlo na střet s realitou a stalo se to, čeho
jsem se bála. I moji sponzoři začnou snižovat
budgety na tento rok. Proto jsem se rozhodla
nečekat a začala jsem trénovat lidi. Při studiu
tělovýchovy jsem zároveň dělala školu PGAC
a mám tedy trenérské oprávnění. Hraní golfu

ZAČÁTEK KVĚTNA
Poslední týdny v sobě hledám obrovský kus
motivace, abych dál trénovala a udržovala
se v kondici. Je hrozně těžké připravovat se
na něco, co člověk ani neví, jestli bude a kdy.
Nikdo nedokáže předpovědět, jak se situace
dál bude vyvíjet. Už pár týdnů přemýšlím, zda
nepřišel ten čas, kdy bych měla profesionální
kariéru „pověsit“ na hřebík a začít se stabilně
věnovat trénování golfu, protože bez financí
si nebudu moct dovolit přípravu v zahraničí,
cestování po turnajích a platit tým kolem mě.
Na druhou stranu si říkám, že tohle je asi
moje největší životní výzva. Kdo mě zná, ví,
že výzvy jsou něco pro mě. Z negativní situace se dá vlastně vytěžit hodně, pokud si to
zvládnete otočit na pozitivum.
Budu se muset uskromnit a omezit spoustu
věcí. Pro tuto sezonu jsem se rozhodla vynechat Ameriku. Je to kvůli financím a taky kvůli
komplikovanému systému, celkově přísným
podmínkám na tour a vstupu do USA. Chci
se primárně zaměřit na jednu tour, snažit se
na LET zahrát co nejlepší výsledky a zlepšit
si svou pozici v žebříčku. To proto, že vedení
European tour rozhodlo zrušit kvalifikační
školu pro rok 2021 a bez té se hráčka na LET
nedostane. Ráda bych si také zahrála nějaké
turnaje české PGA.
POLOVINA KVĚTNA
Bude to taková zvláštní sezona. Chybí mi ten
turnajový kolotoč – cestování, změny místa
každý týden. Ale tahle situace je teď pro
všechny sportovce stejná. Já se rozhodla to
vzít z opačné strany a přestat se tím stresovat. Je to, jak to je, a já to nezměním. Jediné,
co mohu změnit, jsou moje reakce a úhel pohledu. Mám čas udělat změny ve švihu, věnovat se svým sponzorům, zapracovat na
kondiční přípravě, více meditovat a také se
více věnovat svému zdraví. Čím víc člověk cestuje, tím méně času na tyhle věci má a tělo se
brzy ozývá, takže jsem v posledních měsících
trpěla velkými bolestmi. Prostě a jednoduše
jsem se rozhodla to převrátit vzhůru nohama
a začít úplně jinak.
A JAK DÁL
Spousta lidí se ptá, kde jsem našla motivaci
změnit úhel pohledu. Moje odpověď je jednoduchá. Když něco milujete, nepotřebujete
dlouhé přemlouvání. Prostě víte, že tohle je
v dané chvíli to nejlepší, co pro sebe můžete
udělat. Takže jdete a uděláte to.
Bude to velký boj, ale věřím, že ho zvládnu
a za pár let si na tohle období s úsměvem vzpomenu a řeknu si, že jsem na sebe pyšná za rozhodnutí, které jsem tenkrát udělala. ■
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PREMIUM

VY HRAJETE, MY SE STARÁME

Podívejte se, jaké výhody můžete získat díky službě ČSOB Premium
Představte si svět nadstandardního bankovnictví, kde se o vaše finance stará váš vlastní
bankéř a ve kterém vám přání obratem splní osobní asistent na telefonu.
Nechte kompromisy jiným a ulehčete si
život s výjimečnou službou plnou výhod
Váš bankéř je stále na dosah
Vyberte si pojištění zdarma – internetová rizika, právní ochranu
či odpovědnost za škodu
Osobní asistent pro vás bezplatně zajistí třeba nákup letenek
nebo květin

Cestujte bez starostí
Na cestách si vychutnávejte volnost a řešení problémů nechte na nás.
Nadstandardní cestovní pojištění s limitem 100 milionů Kč
pro vás i vaši rodinu
Volné vstupy do letištních salonků po celém světě
Prestižní karta Visa Infinite s výběry z bankomatů zdarma v ČR
i v zahraničí i s pojištěním při ztrátě mobilu a osobních věcí

Investujte jako profesionál

Bavte se a pomáhejte

Jste zkušený investor, který hledá nové atraktivní možnosti,
nebo se s investováním teprve seznamujete?
Pro každého dokážeme připravit odpovídající investiční strategii.

Ve spolupráci s Mastercard Priceless Prague pro vás chystáme
zážitky, které vám budou všichni závidět – netradiční gastronomie,
zábava i nákupy s vytříbeným stylem. Zároveň z každé platby
prémiovou kreditkou můžete přispívat na výcvik vodicích psů
pro nevidomé v rámci naší spolupráce s organizací Mathilda.

Ve spolupráci s Teetime od nás získáte 15% slevu na vstupy na golfová hřiště

Zavolejte nám na číslo 800 370 370 nebo nás navštivte a přesvědčte se o naší prémiové nabídce sami.
Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, a. s.

800 370 370

www.csobpremium.cz

