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Už jen krok

Milí golfisté,
konečně se zdá, že se golf i naše životy pomalu vracejí do normálu. Budeme věřit, že
v něm na dlouhou dobu setrváme. Je zajímavé, že ještě nedávno mělo slovo „normální“ nádech nudy nebo nezajímavosti. V dnešní době budeme za vše normální
vděčni. Nedávno jsme konečně mohli rozjet naše hostivařské turnaje a opět se na nich
vidět s kamarády a známými. Dáte mi asi za pravdu, že hrát golf jen ve dvou bez možnosti dát si po hře s partou přátel u normálního stolu normální pivo či skleničku vína
není úplně to pravé.
Těší nás, že se naprosté většině našich členů i hostů líbí koncept hry na dvanáct
jamek, která je momentálně „hlavní vlajkovou lodí“ hostivařského hřiště. Dokládá to
i veliký zájem o nejvyšší typ členství VIP, který si pořídila téměř třetina všech našich
členů.
S přicházejícím létem se konečně objevují i další, negolfové akce, na které jsme byli
zvyklí. A náš areál rozhodně nezůstává stranou. V červnu jsme uspořádali tradiční, už
12. ročník běhu po našem hřišti. Galerie Golf Hostivař se pro letošní rok stala oficiálním partnerem mezinárodního sochařského festivalu Sculpture Line. Náš soused pivovar Hostivar připravuje na léto sérii hudebních koncertů, na něž jsou všichni členové
klubu srdečně zváni.
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Věřím, že letošní léto bude konečně normální a pořádně si ho užijeme nejen
v Hostivaři, ale objevíme i nová krásná hřiště doma i v zahraničí.
Krásné léto.

JIŘÍ MARTINKA,
prezident klubu
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Už jen krok
Vlastně dva, zbývají poslední dvě jamky a jsme kompletní. Užijte
si šestnáct hostivařských jamek. Už na podzim jich bude osmnáct.
Jsme těsně před cílem a těšíme se, až dojedeme.
Foto: Petr Červenka
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Metamorfloris II | Lukáš Rais
Proplétající se trubice mohou evokovat jak umělé, tak přírodní situace. Můžeme je „číst“ stejně dobře jako estetický
počin i jako jistou metaforu existence člověka v současné společnosti. Foto: Petr Červenka

Z

náte ten pocit, když běžíte, cíl už vidíte
před sebou a zbývá vám jen posledních
100 metrů? Nebo když třeba jedete na
dovolenou a z okýnka auta vyhlížíte moře?
Takový ten blažený pocit těšení se a radosti?
Tak přesně to teď prožíváme my. Jsme kousek
před cílem, po cestě jsme několikrát zastavili
a změnili směr, občas jezdili na kruhovém
objezdu dokola, než jsme se shodli, který výjezd zvolit, a teď už jen kousek a jsme tam.
Už jen poslední dvě jamky a je to komplet.
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Nebyla to po celou dobu jízda na tempomat, ale nikdy, nikdy nám nedošel benzín.
Energie jsme měli a stále máme na rozdávání. Kromě samotných jamek přibývají
i umělecká díla v naší venkovní galerii. Z vaší
hry dělají nevšední zážitek. Nejvýraznější

a podle vašich reakcí i jedna z nejzajímavějších instalací je Tunel nebo chcete-li Jezerní
ochoz, který je realizován na jedné z letos
nově otevřených jamek. Jeho autorem je
mladý nadějný umělec Albert Kulík.

Klasickou devítku jsme nahradili dvanáctkou, od letošní sezony je v plném provozu.
V Hostivaři hrajeme podle nového herního systému 12 + 4, později 12 + 6. Je jen na vás,
na kolik jamek se cítíte nebo kolik máte času. Hra na hřišti se tak stává nevšedním
zážitkem, a to i díky venkovní galerii, která je součástí našeho hřiště.

Sedí tam a neruší. Držel by vám palce, ať se ta první rána povede, ale nemůže. Bezruč. Jakub Flejšar
Foto: Petr Červenka
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Albert Kulík
Devatenáctiletý student maturitního ročníku Gymnázia ALTIS, florbalista, golfista
i fotbalista. Tento milovník architektury a umění má nově ve svém portfoliu jedinečný
projekt – spojku mezi jamkami, která tak dala hostivařskému hřišti další rozměr.
Alberte, jak tě celý tento projekt napadl?
K tomuto projektu jsem se dostal díky tátovi,
který mne oslovil s možností vytvořit návrh
propojení odpaliště a fairwaye na jedné z nových jamek. Vysvětlil mi, že na nové části hřiště v Hostivaři budou dvě jamky proti sobě,
a bude proto nutné vytvořit bezpečnou krytou
cestu pro pohyb hráčů.
Od začátku jsem se snažil vymyslet něco, co
bude vzdušné a zároveň splní bezpečnostní
účel. Nakonec jsem zvolil variantu dřevěných
rámů, které při průchodu tunelem vytváří
iluzi nepropustných stěn. Zároveň se ale rámy
při pohledu ze strany téměř zcela vytrácí, což
mi přišlo zajímavé. První myšlenka byla udělat každý rám trošku jiný, aby pak dohromady
tunel tvořil jakousi spirálu. Nakonec jsem se
ale rozhodl nechat všechny stejné s jednoduchým čtvercovým tvarem.
Jaké jsi použil materiály?
Tunel je primárně z dřevěných rámů propojených sítí, která na první pohled není skoro
vidět. Součástí je samozřejmě i dlážděná
cesta a železné úchyty jednotlivých rámů,

díky kterým tunel odolá větru i nepříznivému
počasí.
Co bylo v plánu či realizaci největším
problémem?
Největší problém asi bylo přijít na to, jakým
způsobem dřevěné rámy přichytit k zemi.
Bylo potřeba najít řešení, které bude funkční
a zároveň nebude složité a nevkusné. Za výslednou podobu přichycení vděčím znovu
hlavně tátovi, který mi s tímto problémem
hodně pomohl.
Kolik „oken“ je podél jezera realizováno?
Je jich tam přesně padesát a jsou od sebe vzdálené vždy po dvou metrech. Celkově tak tunel
tvoří cestu dlouhou něco málo přes 100 metrů. Zajímavé je, že původně jich tam mělo
být mnohem víc, ale nakonec jsme zvolili variantu s rámy dál od sebe a sítí uprostřed.
Myslím si, že tato varianta vypadá výborně
a byla mimo jiné i značně levnější.

skutečně zrealizovaný. Jsem nesmírně vděčný,
že jsem dostal takovouto příležitost a můj návrh byl opravdu dotažen až do konce.
Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Nejdříve bych chtěl hlavně úspěšně uzavřít
studium na střední škole a na začátku června
složit maturitní zkoušku. Pokud vše dopadne
dobře, rád bych pokračoval ve studiu a v září
nastoupil na vysokou školu, kde mám v plánu
studovat architekturu.
Kromě studia mám rozdělané další projekty,
z nichž se jeden týká opět Golfu Hostivař. Více
zatím neprozradím, snad se ale i ten povede
úspěšně dotáhnout do konce.
Co ty a golf?
Golf mám hrozně rád. Jako malý jsem pravidelně trénoval, ale nakonec jsem asi ve 12 letech s tréninky přestal a rozhodl se radši naplno věnovat hraní florbalu. Golf ale stále
hraji a moc mě to baví.

Je to tvůj první větší projekt?
Je to pro mě první větší projekt, který byl
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Trojka a čtyřka nové šestky

Nástraha číhá vlevo i vpravo. Foto: Petr Červenka

JAMKA Č. 3 HOSTIVAŘSKÉ ŠESTKY

Název jamky: Okna
délka muži: 298 m, délka ženy: 197 m, par: 4

Délkou 298 metrů z pánských a pouhých 197 metrů z dámských odpališť se může zdát lehkou kořistí. Pravdou je, že z pánských odpališť je tato jamka zkouškou dobré psychiky i přesné mušky. Překonat jezero může pomoci vítr, který zde většinou vane do zad. Dámy jsou jezera ušetřeny, jejich odpaliště se nachází až za ním. Za jezerem je na levé straně fairwaye
strmý svah s hustým trávníkem, který míč často nepustí dolů, napravo hrozí trestná oblast, ta vás může polapit v případě
slice. Pokud se vám však podaří dlouhý a přímý drive, odměnou bude poměrně velmi snadná rána do greenu. Ani v tomto
případě však není zaručen snadný par. Green je dvojúrovňový a zvlněný, a tak si při puttování užijete spoustu zábavy.
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Živý a mrtvý. Foto: Petr Červenka

JAMKA Č. 4 HOSTIVAŘSKÉ ŠESTKY

Název jamky: Rezidenční
délka muži: 117 m, délka ženy: 95 m, par: 3

Jamka je svou délkou 117 m spíše kratším tříparem, nicméně je potřeba hrát ránu vzduchem a mít přesnost.
Mezi odpalištěm a greenem je zhruba 100 metrů dlouhý rybník, který sice lze nadehrát zleva, ale příhru na
green je pak potřeba držet na uzdě, neboť rybník je stále ve hře. Naštěstí je pro případné první nepovedené
rány přes rybník vytvořena dropovací zóna na levé části fairwaye. Tam lze s jednou trestnou ranou spustit míč.
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A jak se nové jamky
hrají vám?

Zuzana Staňková:
Driver mimo hru
HCP 16,3
Třetí jamku mám ráda, jednak je velmi hezká,
jednak je to taková má osobní výzva. Hraji ji
z týčka pětkou dřevem a mohu poměřovat svá
eventuální zlepšování tím, zda se dostanu až na
green. Zatím jsem nejlépe skončila asi 30 metrů
před, ale kdyby trochu fouklo… Hra na této jamce
je také o přesnosti, snadno lze ztratit míček na
levé straně ve svahu v hustém roughu (stalo se)
nebo vpravo v autu (zatím se nestalo). Proto si
neberu driver.

Aleš Staněk:
Rozhoduje vítr
HCP 17,8
Nová jamka č. 3 (Okna) – předposlední jamka ve
hře na 16 jamek. Pro mě asi nejhezčí jamka z celého hřiště. Na žlutém odpališti se před vámi otevírá úžasný pohled na hladinu rybníka, doplněný
o vzrostlou vrbu na protějším břehu a siluetu
uschlého stromu. To vše zarámováno nakrátko
střiženým trávníkem. Ten pohled je skutečně
povedený a architektovi je třeba poděkovat za
citlivý a estetický přístup. Nově je celá scenérie
ještě rozšířena o krytou cestičku po levé straně.
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Musím říct, že pohledový zážitek z téhle jamky se
vyrovná řadě signature holes z rakouských hřišť.
Hra na ní není příliš obtížná. Voda má přijatelnou
délku, takže není nutné se do hry hned pouštět
driverem. Stačí povedená rána napravo, směrem
k již zmíněným stromům, a pak se otevírá pohodlný přístup na green. Hrát první ránu doleva
není dobré, protože pak do hry vstupuje příkrá
stráň nalevo a aut napravo od greenu. Samotný
green již takové potěšení ze hry nepřináší, protože je výrazně tvarovaný, a když skončíte na
jiné úrovni greenu, než na jaké je navrtáno, tři
putty hrozí celkem reálně.
Zatím poslední jamka hostivařské šestnáctky
(Rezidenční) vypadá na první pohled dost jednoduše, ale není to úplně pravda. Hodně totiž
záleží na tom, jestli a jak fouká. Většinou se zde
potkáte s protivětrem a nad otevřenou hladinou
to umí udělat s míčkem docela divy. Řešením
není ani vsadit na jistotu a vzít si delší hůl, protože v takovém případě zase hrozí aut poměrně
blízko za greenem. Pro slabší povahy se naskýtá
možnost přihrát si po levé straně mimo vodu, ale
upřímně – kdo by na tříparové jamce nešel první
ranou na green? Takže rozum do hrsti a směle
do toho. Co může být hezčího, než když rána vystartuje tam, kam má, přeletí vodu a zapíchne se
metr od vlajky. Pak už jen tři putty…

Petra Štěpánková:
Ta čtyřka, to
je výzva!
HCP: 28,4
Jamka č. 3 patří mezi moje oblíbené. Z červeného odpaliště na
mě nečíhá téměř žádné nebezpečí (kluci to mají o dost horší).
Nejtěžší je pro mě „poprat“ se se
zvlněným greenem. Většinou ale
píšu na této jamce pěkné číslo.
Naopak nová jamka č. 4 je pro
mě vždy výzvou. Voda míčky přitahuje a já si vždy musím dávat
pozor na to, abych se za míčkem
brzy neotočila. Když se mi to nepovede, využiji drop zónu, odkud
je už bezpečný přístup k jamce.
Když se rána povede, je to skvělý
pocit. ■
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Blanka Bělohradská:
Golf mi dal nové přátele
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„Víte, ta parta, co tenkrát dělala atletiku, spolu
kamarádí pořád. Ale už máme všichni trochu opotřebované kotníky nebo kolena, takže všichni hrajeme golf. Jezdíme spolu každý rok do Turecka,
dopoledne golf, odpoledne koupání v moři a pak
usneme na lehátkách a jsme rádi, že jsme rádi,
vždyť nám táhne na šedesát,“ směje se znovu.
Ale popořádku.
KLASICKÁ OTÁZKA NA ÚVOD: JAKÉ BYLO
VAŠE PRVNÍ SETKÁNÍ S GOLFEM?
Já jsem s golfem začala před 23 lety, tehdy jsme
byli s bývalým mužem v Karlových Varech.

Foto: Petr Červenka

Začneme trochu netypicky a velmi osobně. „Jsem z Jablonce a tam všichni sportují. Já
dělala v mládí atletiku, běhala jsem 800 metrů, hrozná disciplína. A tam jsem se také
poprvé zamilovala, on byl krásný vysoký tyčkař, široká ramena a na břiše pekáč buchet,
modré oči… ale já chtěla poznat svět. A tak jsme se na chvíli rozešli… a bylo z toho třicet
let,“ směje se Blanka Bělohradská. Štíhlá, energická bruneta, která chodí do práce
už před šestou ráno, aby odpoledne po práci stíhala golf. V Hostivaři, samozřejmě.
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Sousoší na golfu

Ke golfu jsem se začala znovu pomalu
vracet až tak od roku 2014, od roku
2015 jsem se do toho obula víc.
Mlhavě si myslím, že to bylo spojeno s karlovarským festivalem. A protože můj muž
měl agenturu na pořádání eventů, tak jsme
se nějakým způsobem ocitli na golfovém
hřišti, kde si pod taktovkou pana trenéra
Skopového mohli začátečníci vyzkoušet golf.
Já jsem tou dobou už měla docela bříško, byla
jsem těhotná a čekala jsem dceru, takže jsem
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byla v té skupince trochu výstřední, ale pak
Skopový povídá: „Jen pojďte, vám se to bude
s tím bříškem dobře zkoušet.“ Pamatuju si,
že jsem odpálila daleko a on říkal: „No vidíte, vy jste šikovná a máte dlouhé ruce, vy
byste měla hrát golf, vám to půjde!“ A já jsem
namítala: „Ale já budu mít miminko, takže
to asi nepůjde.“ A měla jsem pravdu, pak se

narodila Áňa, to bylo v roce 1998, a takové
tři čtyři roky jsem neměla šanci se golfem
zabývat, protože jsem se maximálně věnovala jí. Ale zalíbilo se mi to, a tak jsem o golfu
pořád přemýšlela.
JE PRAVDA, ŽE TENKRÁT ŽÁDNÉ KURZY
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ ASI MOC NEBYLY.
TAKŽE DALŠÍ ŠANCE PŘIŠLA KDY?
Myslím, že to bylo v roce 2003, prostě když
se otevřela Hostivař. My jsme se kamarádili
s Jirkou Martinkou, můj bývalý muž ho znal
ještě z Eurotelu… Takže jsme sem jezdili a já
si vzpomínám, že jsme tomu golfu pozvolna
propadali. Chodila jsem k Davidovi Šiplovi,
někdy v roce 2005 si udělala zelenou kartu
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členské turnaje. Vlastně bych řekla, že jsem
se za poslední dva roky dost zlepšila. Protože,
i když jsme si to nastavily tak, že to je hlavně
legrace, pořád je to zároveň soutěž. Takže
je tam samozřejmě i soustředění na výkon,
abyste nezhoršila.
BERETE SI NĚKDY TRENÉRA?
Já mám trenéra mého přítele Ivana. (smích)
Teda, je pravda, že jsme chodili v Liberci s přítelem k trenérovi v tamním klubu. A musím se stále zlepšovat, takže o trenérovi
přemýšlím...

Blanku můžete u v Hostivaři potkat skoro každý den. Trénuje, hraje, užívá si golf

a postupně s golfem koketovala víc a víc. Ale
hrála jsem dejme tomu v letech 2006 a 2007
a od roku 2008, na skoro dalších osm let, jsem
ten golf zase opustila.
CO SE STALO?
Víte, jak to ženský často mají, věnují se tomu,
čemu se věnuje jejich partner. A já jsem tou
dobou už rozvedená začala chodit s mužským, který prohlásil, že golf je ztráta času.
A vydržela jsem to osm let. (Zase se směje.)
Ke golfu jsem se začala znovu pomalu vracet až tak od roku 2014, od roku 2015 jsem
se do toho obula víc. Skamarádila jsem se
znovu s tím klukem, se kterým jsem chodila v šestnácti. Když mi bylo padesát, ozval
se mi s krásnou gratulací, pak jsme se potkali, on mě požádal o ruku a už jsme spolu
šest let. A zjistili jsme, že máme stejného koníčka, totiž golf. Já mám Hostivař, on hraje
na Machníně v Liberci a spolu hrajeme, kde
se dá. Má handicap 11. Takže díky vztahu
jsem se do toho znovu obula.
TO JE PRAVDA, V HOSTIVAŘI
VÁS VÍDAJÍ STÁLE ČASTĚJI.
Já jsem blázen, teď jsem tam skoro denně.
Chodím na hřiště i trénovat, mám HCP 20,2.
Koupila jsem si roční členství za 12 tisíc, takže
se nemusím o nic starat a můžu si přijít, kdy
chci a jak chci a odehrát kolik chci… Je to
skvělý. Oblíbila jsme si tu novou dvanáctku,
úterý, středa, čtvrtek hrajeme s kamarádkou
a je to super. A těšíme se na turnaje.

TO JE ZAJÍMAVÉ, SPOUSTA ŽEN, KTERÉ
HRAJÍ GOLF, NEMÁ TURNAJE RÁDA NEBO
NA NĚ NECHODÍ. VY JSTE SOUTĚŽIVÁ?
Já jsem především velmi společenská.
Potřebuju lidi. A díky turnajům člověk poznává nové tváře. Mám perfektní partu holek, které jsme si s tou mojí kamarádkou na
sebe během pár let nabalily, a jsme do toho
zapálené a hrajeme turnaje. Víte, jak to je, jste
dvě tři ve flajtu a někoho vám doplní, a tak
jsme zjistily, že všechny ty holky jsou férové
a přátelské. A už se na sebe hodně těšíme.
Chodíme na odpolední turnaj v úterý a ve
čtvrtek do Hodkoviček, protože ty dopolední
dámské v Hostivaři já kvůli práci nestíhám,
a v Hostíku milujeme páteční golfové grilovačky. A pak hraju i sobotní hostivařské

PŘELOŽENO – IVAN VÁM PŘI HŘE RADÍ?
Radí. On radí opravdu dobře, ale já ty radiče nějak… mně to nedělá dobře. Když už
jsem připravená na odpal a najednou slyším
„hlava dole, blbě stojíš, napřáhni se jinak“,
tak mě to rozhodí a už z toho nemám takovou radost. Já to chci hrát pro radost, a ne
pro výsledky, neměřím, kolik metrů musí
míč letět, jako to mívají chlapi. Holky hrají
golf víc jako radost. Na druhou stranu, jak
říkám, vždycky poradí dobře.
JSTE TEMPERAMENTNÍ HRÁČ?
Jsem. Když mi to nejde, tak mám vztek. Ale
partner si taky umí pěkně zanadávat, takže
je u toho občas pěkná zábava… A jak říká
pan Marek Eben – golf je sport o neustálém
ponižování sebe sama.
ZKUSILA JSTE JÍT NĚKDY NA GOLF SAMA?
Víte, že jo? Byla jsem dvakrát a je to strašně
hezké. Je to ohromně zajímavé. Člověk si
srovná myšlenky, soustředí se jen na tu hru.
Když je vás víc, jste rozptýlenější, je u toho
větší legrace, ale když je člověk sám, tak se
soustředí opravdu jen na hru. Já jsem ale společenský typ, já potřebuju lidi. Říkám si, proč
bych chodila sama do lesa nebo jezdila sama
na chalupu, když můžu někomu zavolat? Ale
někdy to zopakuju, vážně. ■

Focení s Blankou
Ještě v Jablonci začala koketovat s modelingem a záhy se dostala do Úboku. To byl
Ústav bytové a oděvní kultury, v předlistopadovém Československu jediná modelingová agentura u nás. Blanka Bělohradská
patřila mezi dvanáct modelek, které jezdily po celém světě prezentovat jabloneckou bižuterii. Byla v Malajsii, Bangkoku,
Singapuru, New Yorku, projezdila Evropu.

Po roce 1989, když vznikly první agentury,
pokračovala v Czechoslovak Models. Láska
k pěknému oblečení jí zůstala, i když, jak
říká, nehýří tolik v objemu, spíš se jí líbí
mít věci sladěné od ponožek po kšilt. „Ale
takhle ženský fungují, když se v něčem
cítíte dobře, víc se těšíte,“ říká a zase se
směje. Fotografování pro magazín si užila.

17

G O L F Hostivař — magazín nejen o golfu

Léto plné zábavy
Nadšené golfisty rozhodně není třeba přesvědčovat, že golf je zábava. Golf lze
hrát na mnoho způsobů, které do soupeření s hřištěm, se sebou nebo s dalšími
hráči vnesou ještě víc zábavy, napětí a vzrušení. Kromě klasiky na rány existuje
celá řada dalších formátů a právě ty si v létě v Hostivaři můžete vyzkoušet.
Pojďme si některé z nich představit, ať vás letní golf u nás baví naplno. A jestli,
stejně jako naše hostivařské holky, na to počítání při hře moc nejste, přibalte
si do bagu parťáka v podobě bublinek z místního Bistra Green. Třeba jím pak
budete moct zapít hole in one na dvanáctce. Výhry i letos stojí za to.
HRA NA RÁNY
Jak už bylo řečeno, hra na rány, to je klasika.
Nejčastější a nejobvyklejší herní formát golfu.
Princip je v podstatě jednoduchý – pomocí
co nejmenšího počtu ran dopravit míček do
jamky. Osmnáctkrát nebo jen devětkrát, případně pro jiný počet jamek. V čem je háček?
Že ten co nejmenší počet ran může být docela
vysoký. Ale to někdy zažil každý golfista. Po
dohrání se počet ran sečte a nejnižší skóre
bere vítězství.
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JAMKOVKA
Zatímco hra na rány je spíš soubojem s hřištěm, jamkovka je přímým soubojem mezi
dvěma hráči. A doslova o každou jamku. Tu
získává hráč, který ji odehraje za nižší počet
ran. Za zisk jamky bere bod, pokud jamku
zahrají oba se stejným počtem úderů, jamku
tzv. vypůlí a skóre se nemění. Jamkovka tak
může skončit ještě před dohráním všech
osmnácti jamek. To v okamžiku, kdy jeden
z hráčů už nasbíral více bodů, než zbývá

jamek k dohrání. Tento formát přináší do
hry více napětí, leckdy totiž ani rychlý start
a výrazné vedení po pár úvodních jamkách
nemusí znamenat konečné vítězství.
FOURBALL
Golfisté, kteří pravidelně sledují Ryder Cup,
tento formát znají velice dobře. Fourball je týmová hra, nebo spíš přesněji párový formát.
Dvě dvojice hráčů hrají proti sobě. V tomto
případě každý svým míčem a na každé jamce

G O L F Hostivař — Téma

se počítá skóre lepšího hráče na dané jamce.
Fourball se může hrát jako hra na rány nebo
jako jamkovka. Nebo se mohou sčítat rány
obou hráčů a jamku získává pár s nižším
součtem ran.
FOURSOME
I foursomy jsou součástí Ryder Cupu, jen na
rozdíl od fourballu hraje každá dvojice jedním míčkem a v ranách se pravidelně střídají. Zatímco jeden z dvojice odpaluje první
ránu na lichých odpalištích, druhý na sudých.
Druhou ránu hraje ten, který nehrál první
ránu z týčka, pak už se oba hráči střídají,
dokud míček neskončí v jamce. Nejčastěji se
foursome, jemuž se někdy také říká „alternate
shot“, hraje jako jamkovka, ale může se hrát
i na rány. Opět na každé jamce vítězí dvojice
s nižším počtem ran.
GREENSOME A DALŠÍ „ODRŮDY“
Jediným a zásadním rozdílem greensome
oproti foursome je to, že z odpaliště hrají
své první rány oba hráči z páru. Pak vyberou míč v lepší pozici a teprve poté se začnou

Hostivařská maršálka radí
Zuzka Staňková
Zuzka Staňková, hostivařská maršálka, chodí s manželem hrát golf velmi často, a proto
má pro vás tip, jak si v létě zahrát soutěž pro čtyři hráče ve flightu, s různou variabilitou počítání.
„Hrají dvojice proti sobě a počítá se na každé jamce jeden bod za nejlepší výsledek na
jamce a další bod za nižší součet ran na jamce za dvojici. Dvojice tedy může na jedné
jamce získat až dva body, a to v případě, že jeden ze dvojice má nejnižší počet ran na
jamce a současně mají nižší součet ran než soupeři. Nebo jeden bod, když je rovnost
v součtu ran, ale jeden hráč má lepší výsledek, ale i nula bodů. Hru lze ještě rozšířit,
když na deváté a osmnácté jamce počítáte dvojnásobek bodů nebo třeba připočítáte
další bod za nearest to pin na tříparech.“
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Tenerife
Luxusní pobyt na 7 nocí pro 2 osoby s polopenzí a 5 green fee v idylickém rezortu Melia Hacienda del Conde na severu Tenerife. Zajišťuje: Cestovní kancelář Golfovecesty.cz

v ranách pravidelně střídat. Pravidlo je, že
druhou ránu hraje hráč, jehož míček nebyl
po drivu vybrán.
Greensome se může hrát také jako varianta
s názvem gruesome, nebo někdy také bloodsome. V čem spočívá? V tom, že po odpalech
z týčka vybírá míček, kterým bude dvojice pokračovat, soupeř. Protivník většinou vybere
míček v horší pozici, někdy i v nehratelné.
Hra tím dostává ještě větší náboj a napětí. Dál
už se pokračuje stejně jako při greensomech.
STABLEFORD
Pokud bychom hledali nejčastější formát
na turnajích amatérských hráčů, pak je to
právě stableford, jinak řečeno hra na body.
Zjednodušeně, každý hráč na základě svého
handicapu získává podle dosaženého výsledku na jednotlivých jamkách body, přičemž platí – čím horší handicap, tím více
bodů, a naopak. To mimo jiné zaručuje, že si
spolu mohou zahrát vyrovnaný souboj i golfisté různých výkonnostních kategorií.
Příklad? Golfista s handicapem 10 dostane
ránu k dobru na deseti nejtěžších jamkách,
a aby potvrdil svůj handicap, měl by nasbírat
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36 bodů na osmnácti jamkách. Hráči s HCP 18
pro potvrzení svého handicapu stačí zahrát
samá bogey a hráči s handicapem 36 samá
double bogey.
TEXAS SCRAMBLE
Tento formát se řadí mezi nejčastější a nejoblíbenější týmové soutěže. Velice často se takto
hrají turnaje Pro-Am, kde si vedle špičkového
golfisty zahrají ve flightu tři amatérští hráči.
Hraje se tak, že každý hráč odehraje míček
z týčka a poté se vybere ze všech čtyř ran nejlépe ležící míček. Ze stejného místa (případně
na délku skóre karty či na délku hole) opět
odpálí všichni čtyři hráči svůj míček a opět

se vybere nejlepší rána. Takto se pokračuje
až do dohrání jamky.
Zmíněný formát má ale řadu dalších variant. Někdy je pro každého hráče stanoven
povinný počet ran z týčka, které se poté musí
odehrát. Platí i to, že se do konečného výsledku zohledňuje také handicap jednotlivých hráčů.
CO TŘEBA SI DÁT „NOČNÍK“?
Vyzkoušet můžete například patsome. Pokud
jste o tomto formátu ještě neslyšeli, pak jde
opět o hru ve dvojicích, která je kombinací
tří dalších variant – obvykle se na osmnácti
jamkách vystřídají na prvních šesti fourbally,

ZAHRA J A LEŤ
Abyste měli ještě větší motivaci strávit léto na golfu, zařadili jsme i letos soutěž hole in
one o parádní dovolenou. Jedna perfektně mířená rána na dvanácté, kamerami sledované
jamce a golfová dovolená je vaše. A to jak při turnaji, tak i běžné hře, kdy je pak jediná
podmínka, že s vámi ve flightu musí hrát alespoň jeden parťák. Na výběr jsou dovolené
dvě – do skotského St. Andrews a luxusní zájezd na Tenerife. Autor první zahrané letní
hole in one si bude moct vybrat, který zájezd je jeho srdci bližší.
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Skotsko | St. Andrews
2 noci B&B v centru St. Andrews, 2× green fee na Kittocks a The Dukes, transport z/na letiště a golfová hřiště, vstup do Britského golfového muzea, návštěva klubu St. Andrews
Golf Club (1843). Zajišťuje: Cestovní agentura ParadeGolf

na druhých šesti foursomy a na závěrečných
šesti jamkách greensomy.
Vedle herních formátů existuje i množství
různých podob, jak zdolat osmnáct jamek.
Můžete se vydat na hřiště pouze s jednou,
dvěma nebo třemi holemi. Hrají se tak i turnaje. Pokud vyrazíte pouze s jednou holí,
musíte si vybrat tu vám nejbližší – většinou
sedmičku železo. Během hry musí nahradit
driver, wedge i putter.

Oprašte i méně časté
formáty hry.
Zajímavou variantou je speed golf.
Vymyslel jej už před více než třemi desítkami let americký běžec Steve Scott. Speed
golf v sobě spojuje hned dvě disciplíny – jednak se snažíte obejít, nebo v tomto případě
spíš oběhnout hřiště co nejrychleji, ale zároveň zahrát co nejméně úderů. Do konečného
výsledku se tak promítnou rány i dosažený
čas. Tuhle golfovou disciplínu si mohli golfisté vyzkoušet na vlastní kůži několikrát

i u nás v Hostivaři. Stejně jako hickory golf,
což je varianta doslova klasická. Hraje se
totiž původními holemi z třicátých let minulého století. A když nic jiného, tak zážitek
je to ohromný. To v okamžiku, když i holí nijak nepoznamenanou výdobytky posledních
nejmodernějších technologií odpálíte rány do
nečekaných vzdáleností.
Hrát golf za tmy? Na první pohled nesmysl,
ale i to lze. A je to zase zcela jiný prožitek.
Golfový „nočník“ ale rozhodně nezaměňujte
s náčiním vhodným především pro dítka plínkám sotva odrostlá… Na nočním turnaji vyrážejí golfisté na hřiště vyzbrojeni svítícími
míčky a čelovkami. I v tomto případě hraje
zásadní roli přesnost a rychlost. To proto, že
je důležité míček nalézt ještě předtím, než
zhasne. Proto se takové turnaje většinou hrají
jen krátkými železy.
SÁZKY HRU „OPEPŘÍ“ I „OSLADÍ“
Zpestřit golf si ale mohou i hráči mezi sebou. Třeba sázkami. Ostatně sázky ke golfu
patří odjakživa. A už jen jejich názvy slibují
zajímavá klání – Nassau, Skins, Bingo Bango
Bongo, Aces&Deuces, ...

Například Nassau v sobě skrývá tři sázky
v jednom – nejlepší skóre na první devítce,
nejlepší výsledek na druhé devítce a celkové
skóre.
Klasikou jsou vložené soutěže o nejnižší
skóre na jamce, v případě soutěže párů o nejnižší součet ran s vloženými sázkami za longest drive na pětiparech či nearest to pin na
tříparech, ale většinou potvrzený parem na
jamce. Zkrátka, jak si hru sami ještě „opepříte“, nebo naopak „osladíte“, záleží jen a jen
na vaší fantazii. A není nad to si po hře vychutnat zaslouženě vyhranou kávu…
Golf je skvělý v tom, že možností a variant
nabízí bezpočet. Ať už hrajete ve čtyřčlenném
flightu, nebo ve dvou lidech. Zpestřit hru si
ale můžete i sami, když se vám zrovna nepodařilo sehnat parťáka. Zahrajte si dvěma
míčky, a aby to bylo zajímavější, tak každým
jiné značky. Zvolte na každé jamce i jinou
strategii, nebo si zahrajte jen třemi holemi.
Najednou i hřiště, které jinak notoricky znáte,
uvidíte z jiné, nové perspektivy. ■
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Je tady někde maršál?
Většinou o něm ani nevíte, ale jakmile se na hřišti vyskytne nějaký problém,
zvedáte hlavu a rozhlížíte se, jestli není někde poblíž. Obvykle je. Ať už potřebujete
pomoci řešit jakoukoliv pravidlovou situaci, nebo rychle odvézt před bouřkou
do klubovny. Je to parťák, kterého máte po ruce a který zároveň dohlíží, aby
se v jeho revíru neděla neplecha. Aby nebyly chyby na greenu, aby se hráči
vzájemně nezdržovali, aby byla hra plynulá. Nadšení golfisté, kteří golf milují, si
často myslí, že maršálování je práce snů – sedět v bugy a jezdit po oblíbeném
hřišti. Je to opravdu tak? Kdo jsou hostivařští maršálové a kdo jim nově velí?
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PRÁCE SNŮ?
Maršálové pro areály plní několik funkcí, každá z nich je trochu v jiném duchu. Maršál
je autoritou z hlediska pravidel a slušného
chování a zároveň parťákem v řešení mnoha
situací. Zjišťuje, zda je vše v pořádku, jak se
hráčům hraje a stará se o to, aby jejich dojem
ze hry byl pohodový. Zároveň ale kontroluje
chování zákazníků, v případě porušení etikety nebo nedodržení podmínek stanovených
provozním řádem je povinen rázně zakročit. Měl by umět kohokoliv slušně usměrnit.
Výhodou pro vedení golfových resortů je také
to, že dobrý maršál získává zpětnou vazbu
od hráčů. Informuje ostatní členy týmu o problémech, navrhuje a doporučuje provozní
zlepšení, sleduje technické závady a navrhuje
případné zlepšení vybavení areálu. Často je
v úzkém kontaktu s recepcí, aby pomohl specifikovat požadavky hráčů.
Maršál by měl například velice často konzultovat stav hřiště s týmem greenkeeperů. Je
potřeba, aby uměl rozeznat počínající travní
infekci, počátky vysychajících oblastí nebo
mít oči na stopkách ohledně míst v abnormálním stavu. Může tak přispět k tomu, že
golfové areály budou krásné. Maršálové jsou
zároveň také techničtí pracovníci. Nemělo by
jim být cizí vysypat koše, sesbírat odpadky,
přidělat reklamní banner nebo opravit značicí kolíky.

Maršál je vaše pravá
ruka na hřišti.

Během dne, když je na hřišti hodně hráčů,
musí maršál také dobře umět organizovat hru
všech skupin. Každý hráč má právo si svou
hru užít a zbytečně dlouhé čekání nikoho
příliš nebaví. Pokud tedy maršála vidíte jen
stát na místě a pozorovat okolí, vězte, že si
právě v hlavě počítá, jak dlouho už jste ve
hře a jestli za vámi někdo nečeká, nebo vy
naopak brzy „nenabouráte“ do nějakých pomalejších hráčů. Když půjdete rychle a bude
místo před pomalejší skupinou před vámi,
bude to právě maršál, kdo „předběhnutí“
flightů iniciuje, aby vám pomohl si užít své
tempo a pomalejší flight zase uchránil před
nervozitou z rychlejšího hráče v zádech.
ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Maršálové jsou na hřišti za každého počasí.
Někdy je tedy den maršála opravdovou odměnou v podobě letního vánku a zlatavé barvy
nebe při východu i západu sluce a pohodovým opalováním přes den. Nicméně jsou dny,
které celé proprší a teplota se nevyšplhá nijak vysoko. Nebo je už od brzkého rána nesnesitelné vedro. I v takovém diskomfortu
maršálové poskytují hráčům svou pomoc
a starají se o to, aby na hřišti bylo všechno
v pořádku. Odpadkové koše se samy nevynesou, pitchmarky nevypíchnou, řízky na
ferveji nevrátí, bunkry neuhrabou, odpaliště pískem nezasypou, kbelíky na drivingu
neseberou.
Každý dobrý maršál by měl znát i zásady
práce klubového STK, aby uměl poradit
i v otázkách handicapu, a to nejen v češtině.
Maršál je v mnoha areálech tím, kdo je

zodpovědný za případné přerušení hry.
K tomu dochází zpravidla kvůli nebezpečným
situacím, jako je například bouřka. Když je
na hřišti hráčů hodně, standardně se přerušuje souvislým zvukovým signálem. Správný
maršál tedy sleduje počasí průběžně celý den
a o případném blížícím se nebezpečí hráče
při průjezdu hřiště informuje. Maršálové jsou
tedy často i amatérskými meteorology, kterým pomáhá především znalost místního prostředí. Znalost mraků, směru větru a práce
s předpovědními aplikacemi a on-line radary
maršálům nesmí být cizí.
PRVNÍ POMOC
Jednou z nadstavbových znalostí maršála
je zdravověda. Maršálové často mají lékárničku pro případné řešení vašich obtíží, ať
už jde o puchýř, nebo o gel po bodnutí hmyzem. Poskytnou vám náplast, prášek na bolest
zad i dezinfekci. Mnoho z našich hostivařských maršálů je navíc vyškoleno i v poskytování první pomoci při úrazových stavech.
Maršálové jsou ti, kdo vědí, kudy případně
na hřiště dostat záchrannou službu, nebo
jsou schopni vám pomoc zavolat na recepci
dříve, než se na ni stačíte dostat.
Od maršálů se často také očekává, že mají
velice dobrou znalost areálu a mají přehled
o všech službách, které areál nabízí. Když nemáte týčko nebo ztratíte tužku, můžete právě
u maršála najít oporu. Ne náhodou u sebe
maršálové ve své bugy mívají náhradní score
karty, tužky, vypichovátka a nějaké nalezené
míče, které mohou v případě nutnosti ihned
věnovat.

Při turnajích pak maršál často působí také
jako golfový rozhodčí, v běžném feečkovém
dni jako pravidlový rádce. Téměř v každém
areálu je nějaký certifikovaný rozhodčí ČGF.
Na Hostivaři má kvůli velkému množství turnajů zkoušky rozhodčích každý maršál, kdo
ne, ten se na ně velice intenzivně připravuje.
Není nic horšího, než když hráčům na turnaji
právě maršál poradí nějakou pravidlovou
nepřesnost, protože pak se může taková pravidlová nepravda šířit dál… až za ni jednou
hráč bude potrestán trestnými ranami nebo
diskvalifikací.
Některé golfové resorty mají také startéry,
což jsou v podstatě maršálové, kteří se starají o uvedení do hry. Startér je především
v turnajích podceňovaná, přitom pro kvalitně pořádanou soutěž naprosto klíčová
osoba. V běžném feečkovém provozu není
často obsazovanou funkcí, přitom ve vytížených dnech lze značnou část důležité práce
maršála provést právě na startu uvedením
skupiny do hry. V turnajích by to měl být
nejlépe člen soutěžního výboru a velmi zkušený rozhodčí.
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Vyzpovídali jsme
hlavního maršála
Petr Mikulenka

JAK SES DOSTAL DO HOSTIVAŘE?
Po mnoha letech strávených v nadnárodních
společnostech jsem si udělal roční pauzu,
cestoval po světě a poflakoval se. Když jsem
začal přemýšlet o tom, že je pomalu čas nastoupit zase od pondělí do pátku do nějaké té
kanceláře, přeposlal mi hostivařský kamarád
informaci, že na golfu hledají maršála, jestli
se nechci přihlásit. Honza mi dal šanci a vzal
mě do svého týmu i přes to, že nejsem zrovna
výkonnostní golfista (ale jinak hraju rád,
často a s velkým zápalem). Byl začátek jara,
řekl jsem si, že to dočasně přes léto zkusím
a uvidím. Poznal jsem tu spoustu skvělých
parťaček a parťáků, dozvěděl se mnoho nového o golfu z jiného než pouze hráčského
pohledu a nakonec to dopadlo tak, že maršáluji v Hostivaři již třetím rokem a od letošní
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sezony mám celý maršálský tým po Honzovi
Šonkovi na starosti.
PROČ TĚ MARŠÁLOVÁNÍ BAVÍ?
Hlavně asi proto, že je to práce s okamžitou a většinou pozitivní zpětnou vazbou. Co
může být lepšího, než když vám hráči při odchodu ze hřiště říkají, jak to bylo dnes skvělý,
poděkují třeba za čaj nebo vodu, za dobře
objednané počasí, nadšeně povypráví, jak se
jim povedla některá z jamek nebo celé kolo,
pochválí hostivařské greeny i nové jamky
u jezera za rezidencemi.
CO JE NA PRÁCI MARŠÁLA NEJTĚŽŠÍ?
V obecné rovině je někdy těžké vybalancovat dění na hřišti ke všeobecné spokojenosti, jeden chodí rychle, jiný pomalu,

někdo je impulsivní, další kliďas, někdo hraje
podle pravidel, jiný třeba i podvádí… Najít
ideální řešení pro každou situaci není vždy
jednoduché.
Pro mě osobně je ale na maršálování jednoznačně nejtěžší brzké vstávání do práce,
naštěstí to není každý den. Jsem typická sova
usínající obvykle zhruba hodinu po půlnoci
a rána pak bývají krušná. A pak ještě jedna
věc, související s loňskou a letošní sezonou
poznamenanou covidem a také opožděným
příchodem jara. STRAŠNÁ ZIMA. Vzhledem
k uzavřenému indooru probíhal celý zimní
provoz venku na hřišti a bylo tam docela
rušno. Pro maršála na bugyně v teplotách
kolem nuly žádný med. A toho čaje, co jsme
navařili, několik konvic, kovových i varných,
to letos nevydrželo.

G O L F Hostivař — Téma

JAKÉ NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY NA
HŘIŠTI MUSÍ MARŠÁL ŘEŠIT?
V každé části areálu řeší maršál problémy,
které odpovídají tomu, co se tam odehrává.
Na drivingu jsou to nejčastěji potíže s vydavačem míčů, ale to se myslím poslední dobou
mění k lepšímu. Na akademii je největším
nešvarem to, že golfisté nenosí pásky, které
je identifikují jako platící hráče (bez ohledu
na typ členství, v rámci kterého mají někteří
hráči vstup zdarma). Právě na akademii nejčastěji na nějakého toho neplatiče bohužel
narazíme. Abychom zvládali pokrytí těchto
částí areálu, sloužíme ve frekventovaných
dnech, což je pátek a víkend, ve dvou. To
umožnuje jednomu z maršálů věnovat se
plně tomu, co se děje na mistrovském hřišti.

Častým problémem
je také nedodržování
místních pravidel
a provozního řádu.
Tam je problémů celá řada, ale tím hlavním
je a vždy nejspíš bude tempo hry. Obzvláště
v situacích, kdy za plně obsazenými flighty
následují ty méně zaplněné se dvěma nebo
dokonce jedním hráčem. Při tom všem hraje
roli spousta dalších faktorů – bugyny, golfové
dovednosti, rychlost chůze, ready golf, golfová etiketa atd. Ne vždy je při zcela naplněném hřišti snadné vyhovět každému hráči,
ale snažíme se o to, aby hra byla co možná
nejvíce plynulá a golfisté si čas strávený na
hřišti maximálně užili. Krom zmíněného
tempa hry je častým problémem také nedodržování místních pravidel a provozního řádu.
Takových věcí by se našla spousta a každý
maršál je řeší i několikrát za den – hraní
drivingovými míči, vstupování do oblastí se
zákazem hry, nevypichování pitchmarků atd.
Časté je také vykazování osob, které nemají
na hřiště přístup – jsou na procházce, venčí
psa, zkracují si cestu. Vzhledem k tomu, že
od letošního roku hrajeme hřiště v novém
formátu 12 + 6 (resp. 4) jamek, poměrně dost
maršálského času zabírá také navigování
hráčů na nově očíslovaných jamkách a mezi
oběma částmi hřiště. To si ale myslím už teď
vcelku sedlo a hráči se nám zatoulají jen občas. Specifickým problémem jsou opatření
v souvislosti s covidem-19, která zasáhla také
provoz našeho areálu a tím i práci maršálů
na hřišti. Pevně věřím, že na situace s tím
související budeme již brzy pouze vzpomínat. Snažíme se vše řešit tak, aby golfisté
z areálu odcházeli spokojení, užívali si pohodu a radost z golfu.

Kde se vzali maršálové?
Dnes je vídáme na mnoha hřištích, v minulosti tomu tak ale nebývalo. Golfový
maršál je funkce relativně mladá, rozvinula se teprve v poválečné době. Nicméně
osoba dohlížející na chod hry a především stav hřiště tu bývala už v 19. století –
šlo o správce hřiště. Kdysi vykonával tuto funkci místní profesionál, který byl
doslova děvčetem pro všechno.
Výraznější potřeba člověka, který by dohlížel pouze na tempo hry a správné
chování hráčů, se objevila v souvislosti s nástupem nového typu hřišť, než
byla tradiční klubová. Ve Velké Británii byl vždy základní golfovou jednotkou
klub spojený s hřištěm, na němž hráli především místní členové. Dohlížet na
hráče – členy klubu (a jejich hosty) – nebylo nutné ani vhodné. Klubový golf
byl základem i v USA, ještě v roce 1931 tam bylo z celkem 5 700 hřišť na osmdesát procent klubových, veřejnosti nepřístupných. Situace se ale začala měnit
v 50. a především v 60. letech 20. století, kdy celkově rostl počet hřišť a přibývala především ta typu pay and play. Dnes jich je v USA z tamních 15 800 hřišť
takových zhruba 10 000.
Právě masivní rozvoj hry a veřejných hřišť v USA vedl k potřebě mít v areálu
člověka, který bude provoz korigovat a usměrňovat a bude také řešit nenadálé
situace. Současně by měl být do určité míry hráčům k dispozici. Nutnost maršála vycházela ovšem i z anglosaského přístupu ke golfu, z otevřenosti tamního prostředí. V Británii, USA, Kanadě a Austrálii nemusel a dodnes nemusí
nováček v golfu absolvovat žádnou zkoušku, zda golf už umí, zná pravidla, ví
něco o chování na hřišti. Pokud si někdo zaplatí fee, jde prostě hrát.
To pochopitelně vedlo k situacím, kdy na hřiště přicházeli i lidé zcela neznalí
golfového provozu. Vyvstala proto potřeba udržet správné tempo hry, tedy
daným hráčům pomoci (nejčastěji s hledáním míčů), usměrnit je, případně
rovnou doporučit, aby z hřiště odešli raději na driving (při velkorysém přístupu
se jim někdy vrací i část peněz). Funkce maršála byla především v USA na veřejných, případně městských hřištích skutečnou nutností. A to i z ekonomického
hlediska, protože čím rychleji hra jde, tím je možné zkracovat startovní časy
a mít tedy i větší obsazenost hřiště. A vydělat i víc peněz.
Nutností ovšem byla i mobilita maršálů. Nezanedbatelným pomocníkem jim byly
golfové vozíky. Ty první elektrické se sice objevily už ve 30. letech, jejich hlavní
rozvoj ale nastal až po válce, v 50. letech. V roce 1954 začala s jejich výrobou
firma EZ-Go, v roce 1958 firma Club Car a v roce 1963 dokonce i motorkářská
ikona Harley-Davidson. Pro maršály jsou vozíky nezbytným pomocníkem, díky
nim zvládnou rychle obsloužit velké prostory hřiště a mají situaci pod kontrolou.
V USA se za maršály (někdy je daná osoba také zvána „ranger“) považují
i dobrovolníci na hřištích při turnajích. Jsou to všichni ti, kteří v určitých momentech zvedají ruce s cedulemi „ticho prosím“. Práce maršála při běžném
provozu na hřišti je důležitá a potřebná, ale ani v USA není ekonomicky nijak
výhodná. Obvyklý roční výdělek je jen něco přes 25 000 dolarů, přičemž průměrně si dnes Američan vydělá 95 000 dolarů. Na mnoha hřištích navíc maršálové pracují zdarma. Přesněji, odměnou za jejich práci je možnost hry na
hřišti v určité dny či časy levněji, někdy i zdarma. To ale autoritu maršálů nijak
nesnižuje. Pokud jsou to dobrovolníci, tak americký princip dobrovolnictví má
vysoké renomé a dlouholetou tradici. Ať už placení či dobrovolní, jde o důležité pracovníky, kteří jsou na hřišti k tomu, aby provoz za nejrůznějších situací
byl takový, jaký být má.
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Z deníčku maršála

druhém případě jsem šel vzhledem k vyšší
hladině vody raději rovnou do trenek) a vyrazit naboso pro deštník do středu rybníčku.
Dámy byly vděčné za záchranu oblíbeného
deštníku a společně jsme si po akci dali v klubovně nápoj na zahřátí.

TOMÁŠ PŮLPÁN
Poslední zajímává historka, která mi uvízla
v paměti, se týkala začínajících hráček na
našem hřišti. Jedna z hráček na čtvrté jamce
(Psí noha) zatáhla ránu na green jamky č. 5
(Komín). V okamžiku, kdy si hráčka vzala do
rukou putter, jsem se vydal jí vysvětlit, že
hraje na špatném greenu, a ať si beztrestně
míč dropne mimo green a pokračuje na svůj
správný green. Odpověď mě překvapila,
hráčka věděla, že hraje na špatném greenu,
ale říkala, že drop není potřeba, neboť je na
greenu a tam se zásadně hraje jen putterem.
Což bych měl snad vědět, opáčila na mě.
Hráčka měla vymyšlený postup: zaputtovat
mimo green, následně pokračovat příhrou
železem na správný green! Nakonec přece
jen vyslyšela moji verzi o povinné úlevě od
nesprávného jamkoviště a zahrála par, svůj
první par v životě.

PETR MIKULENKA
Vlastně se mi to už stalo dvakrát. Dámám vzal
za chladného deštivého dne silný vítr z vozíku deštník a odnesl jej doprostřed vodní
překážky na jamce číslo 10 (Brána). Tam se
pohybuje hladina vody (bahna) v deštivém
období od kotníků až nad kolena. Nezbývalo
než sundat boty, vyhrnout nohavice (ve
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ji jeli hledat a projezdili dvakrát celé hřiště
sem a tam. Ale nic jsme nenašli. Když jsme to
asi po půl hodině vzdali a přivezli smutného
pána zpět na recepci, zjistili jsme, že hůl měl
celou dobu v bagu.

Při průjezdu jamky číslo 11 vidím dva hráče,
kteří stojí pod stromem a pokoušejí se jím
třást. Myslel jsem si, že jim tam uvízl míč,
což se občas stane. Ukázalo se, že jednomu
z hráčů při ráně do greenu vylétla hůl z rukou
a zůstala zaklíněna poměrně vysoko v koruně stromu. Lézt na stromy jsem naštěstí
od dětství úplně nezapomněl a pro hůl pánům vyšplhal.

MÍRA ZELENÝ
Jednou se nám na jedničce v bunkeru zabydlela liška a já musel golfistům vysvětlovat, že
jim neublíží, jen se jí líbí sledovat, jak hrají.

DAVID KULA
Potkal jsem malé děti, které seděly na kopci
za greenem jedenácté jamky (Pastičky) na
plastových židličkách a prodávali balónky,
které našly po hřišti.

ADAM KRATOCHVÍL
Jednou přišel na recepci dost smutný pán, že
ztratil na hřišti hůl, „jeho sand wedge, kterou
se dostane z každého problému“. Tak jsme

DOMINIK KÁRNÍK
Nedávno jsem zahlédl jednoho hráče, jak si
směrem k parkovišti odnášel dva koše plné
míčků a začal si je dávat do auta. Když jsem
ho poprosil, aby míčky vrátil, jeho reakce
mě překvapila. „Mám je zaplacené, dneska
jsem je neodpálil všechny, tak si je přinesu
příště.“ Chvíli to trvalo, než pán pochopil, že
tím porušuje provozní řád, a zanechal handrkování, rozezlen a s nepublikovatelnými
slovy nasedl do svého vozu a naštvaně odjel.
I to je práce maršála. ■
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Ve zkratce

Vše, co byste neměli
přehlédnout

Kopeček zmrzliny

Dolů už nemusíte

Jestli udeří čtyřicítky, bude potřeba se osvěžit. Zmrzka je ideální.
Kopeček zmrzliny zdarma dostanete za odměnu pokaždé, když při
turnaji nebo při hře nesoutěžního výsledku zahrajete birdie. Mlsat
na náš účet můžete po celé prázdniny. ■

Od letošní sezony je nově zabudovaný platební terminál přímo na vydavači míčů. Golfisté si tak rovnou navolí počet košů, zaplatí a mohou
vyrazit na trénink, aniž by museli chodit platit na recepci. ■

Do finále jsme nepostoupili
V sobotu 5. června 2021 bojoval náš tým chlapců do 18 let o postup
na finále mistrovství ČR.
Tým ve složení Matúš Cedzo, Denis Kalina, David Mareček a Viktor
Kvasnička skončil na 9. místě z 16 přihlášených týmů. Do finále postupují bohužel jen první čtyři. Družstvo vedl zkušený hráč a kapitán David
Srb. Výjezdu se zúčastnil také hlavní trenér dětí a mládeže Pavel Fulín.
„Chtěl bych klukům poděkovat za vzornou reprezentaci
GC Hostivař, i když to tentokrát nevyšlo. Musím vyzdvihnout
skutečnost, že tvoří dobrý tým a jsou skvělou partou, což je
dobrý předpoklad pro jejich další výkonnostní růst. Celý tým
nás může v této kategorii reprezentovat i v příští sezoně,“ říká
Pavel Fulín. ■

133 nových golfistů
Jarní běh úspěšného kurzu Budu golfista se blíží ke konci. Kurz tradičně pořádáme pro golfové nováčky, kteří se stanou našimi členy.
Kurz je zcela zdarma a jeho letošní jarní běh přilákal 133 zájemců.
Na další nadšence se těšíme zase na podzim. ■
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Dalekohledem až na Říp

Zmrzlinárna Míček

Na odpališti sedmičky je od dubna umístěn dalekohled, který pro naše
golfové hřiště zakoupila společnost FINEP. Prezident klubu Jiří Martinka
ho slavnostně pokřtil společně s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti FINEP HOLDING, SE, Davidem J. Wodinským. Máte tak
nově možnost dohlédnout nejen do všech koutů Prahy, ale při dobré
viditelnosti třeba až na Říp! Krásné slunné dny teď k rozhlédnutí po
krajině přímo vybízejí. ■

Všimli jste si? Zmrzlinárna u driving range změnila kabát, má nové
logo a název. Vyzkoušeli jsme za vás i její zmrzliny a stojí to za to.
Odměňte se po tréninku, hře nebo jen tak. ■

Nadupaný víkend
Druhý červnový víkend se odehrála první kola ligových soutěží. Na
Kácově odehrál tři kola náš extraligový tým mužů a momentálně se
drží na 7. postupové pozici. Družstvo hrálo ve složení Lukáš Broda,
Jan Hájek, Filip Horáček, Adam Krbec, Ondřej Melichar, Dominik
Pavouček, David Srb a David Štrouf s kapitánem Pavlem Fulínem.
Na konci července čeká kluky poslední kvalifikační kolo na rány na
Karlštejně a poté již vyřazovací boje, v kterých obhajujeme loňské
stříbro.
Výborně do letošní sezony vstoupilo i naše druholigové družstvo žen.
V Benátkách podaly kvalitní a stabilní výkony, díky kterým se drží
po prvních dvou kolech na druhé pozici. Družstvo hrálo ve složení
Adéla Brychtová, Erika Kotková, Kateřina Kulová a Anežka Pavlíčková
s kapitánem Davidem Kulou. Finále II. ligy se bude hrát na Hluboké.
Holkám držíme palce v bojích o postup do I. ligy.

Adam Kratochvíl v nové roli
Adam se stal novým vedoucím TCM a sportovního golfu. Dlouholetý
maršál a rozhodčí České golfové federace má nově na starosti mládež v regionu Západ B (Praha, Středočeský a Ústecký kraj) a také má
pod taktovkou hostivařskou reprezentaci, tréninkové centrum mládeže a sportovní golf. Adam koordinuje výkonnostní skupinu, stará
se o naše reprezentanty a především dohlíží na chod celého našeho
tréninkového centra. Pro členy našeho klubu začne brzy pořádat
také sportovní výjezdy a meziklubová utkání. ■

„Hostivařský klub letos získal díky dobrým výkonům našich
hráčů znovu status Tréninkového centra mládeže. Díky tomu
jsme schopni poskytovat našim hráčům ve výkonnostní skupině nadstandardní výhody a naši hráči nám to v první části
sezony splácejí výbornými výkony. V celosezonní soutěži družstev našeho regionu – Pohár klubové mládeže – jsme průběžně
na prvním místě a také v individuálních žebříčcích Regionální
tour mládeže jsou naši hráči průběžně na předních pozicích
(Matěj Dias – 1. místo kat. A, Matúš Cedzo – 1. místo kat. B,
Denis Kalina – 1. místo kat. C). Skvělé jsou i letošní výkonnostní
vzestupy naši hráčů, kdy každý turnaj snižují své handicapy,“
pochvaluje si Adam Kratochvíli, vedoucí TCM a sportovního
golfu v Hostivaři. ■
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Můj strom
Naši členové mají stále možnost pořídit si svůj hostivařský strom. Je
pro vás hostivařské hřiště srdcovou záležitostí? Chcete na něm zanechat víc než jen ztracené míčky? Máte možnost. Vyberte si z naší
nabídky strom a jeho konkrétní umístění a přesně tam se stanete
součástí hostivařského hřiště. Každý strom může hrdě „nosit“ vaše
jméno, a vy tak můžete mít o důvod víc se těšit na hostivařskou
rundu. A třeba pak svému spoluhráči říct: „Tohle je MŮJ STROM.“ ■

V rámci golfového tréninku mají děti zdarma vstup na driving range,
cvičné greeny, akademii a v případě špatného počasí vstup do indooru. Pro všechny máme připraven oběd a zajištěn pitný režim během
dne. Menší děti čeká po obědě volný program a kreativní činnosti.
Větší golf a zase golf. Kurzy spouštíme, pokud se přihlásí minimálně
čtyři děti, maximálně jich ve skupině u mladších dětí bude dvanáct,
u starších sedm. Dětští členové klubu mají slevu 10 %.
MLADŠÍ DĚTI od 5 do 10 let
► Termíny:
5. 7. – 9. 7.
12. 7. – 16. 7.
19. 7. – 23. 7.
9. 8. – 13. 8.
16. 8. – 20. 8.
23. 8. – 27. 8.
Cena: 4 590 Kč, pro členy 4 131 Kč
STARŠÍ DĚTI od 10 do 15 let
Skupinkám o maximálním počtu sedm dětí ve skupince se věnují
naši profesionální trenéři.
DAVID ŠIPLA
► Termíny:
26. 7. – 30. 7.
16. 8. – 20. 8.
ROMAN CHUDOBA
► Termíny:
26. 7. – 30. 7.
2. 8. – 6. 8.
16. 8. – 20. 8.

MARTIN MĚCH
► Termíny:
12. 7. – 16. 7.
9. 8. – 13. 8.
Cena: 6 490 Kč,
pro členy 5 841 Kč ■

Hostivařské turnaje na 16 jamek

Toaleta při hře na ČTYŘCE

Kromě již tradičních tour, které pořádáme v úterý, ve středu a ve čtvrtek, jsme vypsali turnaje, které byste určitě neměli zmeškat. Zapište
si je do kalendáře a včas se na ně na federaci přihlaste, vypadá to, že
o ně bude velký zájem. A pamatujte, že všechny víkendové turnaje
hrajeme na 16 jamek.

Při přechodu mezi jamkou č. 3 Okna a jamkou č. 4 Rezidenční máme
nově umístěnu mobilní toaletu. Výstavba zděné toalety a úkrytu před
bouřkou je v plánu společně s dostavbou zbývajících dvou jamek. ■

►	10. 7.
►	17. 7.
►	24. 7.
►	7. 8.
►	14. 8.
►	21. 8.
► 11. a 12. 9.
►	25. 9.
►	16. 10.
►	6. 11.

Grilované selátko v Hostivaři
Röhnish ladies day
Velký klubový turnaj
Mistrovství klubu masters 50+
Velký texas dvojic
Röhnish ladies day
Mistrovství GCHOS ve hře na rány
Röhnish ladies day
Velký podzimní turnaj
Svatomartinská husa a galavečer
k zakončení sezony ■

Dětské kurzy
Prázdniny patří hlavně dětem a i letos budeme mít připraven golfový program pro ty, co bez golfu v červenci nebo srpnu nechtějí být.
Kurzy probíhají ve všední dny od pondělí do pátku od 9.30 do 16.00.
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Akademie v pondělí zdarma
Po celé prázdniny hrají děti do 15 let každé pondělí hřiště akademie
zdarma. Využijte toho a pořádně potrénujte krátkou hru. ■

G O L F Hostivař — Ve zkratce

HRAJTE

S NÁMI

OPEN TOUR 2021
PRO PŘEDPLATITELE
MAGAZÍNU JE GREEN FEE
NA HŘIŠTI ZDARMA
A CENA STARTOVNÉHO
POUHÝCH 600 KORUN
VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.GOLFDIGEST.CZ

12. 6. ÚSTÍ NAD LABEM
22. 6. PANORAMA KÁCOV
BONUSOVÝ TURNAJ

26. 6. ČESKÁ LÍPA
10. 7. KYNŽVART
11. 7. SOKOLOV
24. 7. TELČ
25. 7. MONACHUS MNICH
31. 7. ŠILHEŘOVICE
1. 8. ROPICE
25. 9. ČERTOVO BŘEMENO
26. 9. SLAPY
6. 10. BEROUN
FINÁLOVÝ TURNAJ

GD-Plaketa-150.indd 11

23.03.21 15:50

www.golfdigest.cz
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5 tipů,

jak myslet pozitivně a snížit
své golfové skóre
Emoce ke sportu patří. Tak to prostě je. Platí to i pro golf. A jedním dechem je
třeba dodat, že negativní myšlení, neustálá sebekritika a nekonečné analýzy
právě pokažené rány dokážou každého hráče – začínajícího, ale třeba i se singl
handicapem – notně „vykolejit“ a proměnit golfovou rundu leckdy doslova v očistec.
Naštěstí jen ten golfový, na jehož konci je skóre, které nepotěší ani oku nelahodí.

C

o s tím? Dalo by se to odbýt jednoduchým výrokem, že každá rada je drahá.
Ale to neuděláme. Pravda, nejsme žádní
sportovní psychologové, ale golf hrajeme
a sledujeme už nějaký ten pátek. A také to,
co se kolem něj děje. Včetně názorů skutečných odborníků.
A když k tomu přidáme své vlastní, leckdy
i bolestivé golfové zkušenosti, můžeme namíchat koktejl několika rad a tipů, jak si při
hře udržet pozitivní mysl. A tím vykročit i za
lepším skóre.
1. SOUSTŘEĎTE SE NA TO, CO
CHCETE, NE NA TO, CO NECHCETE
Nejspíš to zažil každý golfista. Stojíte na odpališti a čeká vás rána přes vodu. A do hlavy
se vloudí myšlenka, hlavně abych neposlal
míček do vody. Vodu můžete klidně vyměnit za jakoukoliv jinou překážku, která vám
stojí v cestě: hustý rough, hluboký bunker, ...
Nepusťte si takové myšlenky do hlavy.
Naopak, pokaždé si řekněte, kam budete hrát.
Střed fairwaye nebo její pravá či levá strana.
Na tříparu klidný střed greenu. Zkrátka jako
by v cestě žádné překážky nebyly. Budete sami
překvapeni, kolik překážek dokážete během
osmnácti jamek tímto přístupem „vymýtit“.
2. PŘEDSTAVUJTE SI SVOU
RÁNU I JEJÍ PROVEDENÍ
To je vlastně tak trochu pokračování úvodního bodu. Stojíte na týčku a je fajn, když si
v hlavě nastavíte, kam chcete, aby míček dopadl a jak bude vaše rána vypadat. Zkrátka

provést jakousi vizualizaci svého úderu. To
je věc, kterou dělá i řada těch nejlepších
hráčů na světě. Nejspíš i proto jsou mezi těmi
nejlepšími…
3. ZBAVTE SE VŠECH NEGATIVNÍCH
ŘEČÍ A SEBEKRITIKY
Existuje průkazná korelace mezi tím, co si
hráči říkají před golfovým úderem a po něm,
a jejich výkonem během kola. V podstatě platí,
že čím víc negativních výroků a sebekritik,
tím vyšší skóre na osmnácti jamkách.
Pravdou je, že podobná souvztažnost mezi
pozitivním myšlením a přesnými ranami není
už tak průkazná, ale jak už bylo řečeno, korelace mezi špatným myšlením a nepovedenými ranami je výrazně vyšší, což potvrzují
i opravdoví sportovní psychologové.
Co z toho plyne? Snažte se své emoce po
odpalu co nejvíce držet na uzdě. Nenechte se
příliš unést, když trefíte skvělou ránu, a rozhodně nepropadejte skepsi, když se rána nepovede a vyrobíte „tlusťocha“, „topinku“ či
jiný druh bídné rány.
A platí to i na greenu. Neproklínejte se za
příšerný trojputt, ale naopak i v takové chvíli
najděte něco pozitivního. Třeba si řekněte,
že jste dost dobří na to, abyste na další jamce
tuhle ztrátu vymazali. Nebo najděte útěchu
v tom, že i ti nejlepší hráči světa dokáží trojputt vyrobit.
4. ZŮSTÁVEJTE STÁLE V PŘÍTOMNOSTI
Když jdete po zmíněném trojputtu na další
odpaliště, pusťte ho už z hlavy. Vrtat se v tom,

proč se to stalo, ničemu nepomůže. Určitě ne
se naladit na nadcházející odpal. V tu chvíli
je důležité zůstat v přítomnosti, minulost už
nechat za sebou.
Zapomeňte na předchozí jamku, soustřeďte
se na ránu, která je před vámi. Párkrát se zhluboka nadechněte, proveďte svou obvyklou
rutinu před odpalem a myslete jen na to, že
předvedete svůj nejlepší švih.
I v tomto případě platí to, co dobře vědí ti
nejzkušenější a nejlepší golfisté – to, že golf
se hraje hlavně na „pětiapůlpalcovém hřišti“
v prostoru mezi vašima ušima. Ve vaší hlavě.
5. VĚŘTE SI. TO JE ZKRÁTKA NUTNOST
Hráli jste už někdy kolo, ve kterém vám
všechno vycházelo, až najednou jako blesk
z čistého nebe přišla chyba, totálně nepovedený švih, a najednou byla všechna sebedůvěra, kterou jste předtím měli, pryč?
S největší pravděpodobností se začnete
horečně zabývat svým švihem a proč selhal.
A než se nadějete, jste na cestě k hodně vysokému skóre a propadáte se stále hlouběji
a hlouběji.
I v tomhle se sportovní psychologové, ti
opravdoví, shodují. Svému švihu musíte věřit a smířit se s tím, že tady s vámi bude na
všech osmnácti jamkách. Ať už se propadne
až do golfového pekla, nebo vás ještě vynese
do nadoblačných výšin.
Samozřejmě platí i to, že váš švih nemusí
být ani ideální, ani bezchybný, ale tím, že ho
začnete řešit při hře, věci jen zhoršíte. ■
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Na doma
Hostivařské Bistro Green spustilo
vlastní e-shop! Lukáš s Honzou se
nenechali složitou dobou zahnat do
kouta a přemýšleli nad tím, jak k vám
dostat kus svého bistra. A pak si tito
milovníci skvělého jídla a originálních
aut řekli, že vám ho prostě budou po
Praze rozvážet. Pořídili Abarth 695,
pojmenovali ho #rychlasunka a zařadili
do nabídky produkty, které rozhodně
stojí za to ochutnat. Pamatujte na
to, že jejich TAPAS bednička prostě
na žádné párty nemůže chybět.
A co vám kluci doporučují
určitě vyzkoušet?

TIP HONZY:
„Naše TAPAS bedničky jsme nabušili prvotřídními surovinami od
parmské šunky po starou goudu a garantuji vám, že díky ní oslníte
nejen svou drahou polovičku, ale i hladové kamarády. Bedničky jsme
připravili v různých velikostech a na své si přijdou i ti, co neholdují
masu. Navíc se chystáme nabídku rozšiřovat a těšit se můžete i na
sladkou variantu.“

Foto: Jakub Jordanidis

35

G O L F Hostivař — magazín nejen o golfu

TIP LUKÁŠE:
„Kromě našich TAPAS bedniček, do kterých
se můžete rovnou pustit, nabízíme i CHEF
BOXY. Oběd nebo večeře, kterou ohromíte
svoji partnerku, bude chutnat jako od šéfkuchaře. Chef boxy si totálně zamilujete. Víte
proč? Suroviny jsou vždy čerstvé, vakuované a připravené v potřebném množství.
Budete potřebovat jenom místo, kde to dáte
dohromady, pánev, nějaký ten hrnec a nůž.
Ke každému boxu dostanete podrobný návod
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k přípravě a výsledek tak bude hodný šéfkuchaře. Dejte sbohem párkům v mikrovlnce
a uspokojte své chuťové buňky pořádným
soustem. Ať už si vyberete seafood, steak,
nebo těstoviny, chybu neuděláte nikdy. Já
miluji seafood, krevetky, kalamáry, sépie,
dobré víno, svíčky, západ slunce a… zbytek
už je na vás.“
Stačí si jen vybrat, na co máte chuť, a rozhodnout se, jestli vám objednávku přiveze

#rychlasunka nebo jestli si ji v Bistru Green
vyzvednete sami. Máte cestu kolem? Pak
stačí do Bistra Green zavolat půl hodinky
předem a kluci se do toho hned pustí. Jestli
už se u vás doma zábava rozjela, tak nikam
nejezděte. Kurýr vám vše nejpozději do dvou
hodin od objednání přiveze. Objednávejte na
nadoma.bistrogreen.cz. ■

PROTOŽE VŠECHNY
BLOND JSOU DOKONALÉ
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Trenér roku
Pavel Fulín. Pan Golfista. S golfem je spojen už přes
šedesát let. V devíti letech vzal do ruky poprvé hůl a už
ji nepustil. Stálice hostivařského golfu; jeho začátky
jsou ale spojeny s hřištěm v Karlových Varech. Letos
v březnu ho valná hromada Profesionální golfové
asociace (PGA) ocenila titulem TRENÉR ROKU. Právem.

J

eště jako amatérský hráč se Pavel 5× stal mistrem republiky, na předních příčkách skončil i v mezinárodním mistrovství Rakouska.
V družstvech získal s týmy Karlových Varů
a VŠ Praha celkem 12 titulů v 1. lize – což byla
nynější extraliga. Účastnil se pěti mistrovství
Evropy v soutěžích družstev a třináct let byl
členem národní golfové reprezentace ČR. V roce
2002 vstoupil do PGA a od otevření hostivařského areálu zde působí jako trenér. Kromě

soukromé výuky se podílí na vedení tréninkového centra mládeže a své cenné zkušenosti
předává našim mladým hráčům. Má nezpochybnitelnou zásluhu na výsledcích našeho
extraligového týmu, který dlouhodobě jako
kapitán vede.
JAK SES KE GOLFU A K TRÉNOVÁNÍ DOSTAL?
S golfem jsem začal v devíti letech v Karlových
Varech, kde máme chatu přímo na golfovém

Foto: Vojtěch Vlk

39

G O L F Hostivař — magazín nejen o golfu

hřišti. Přivedl mě k tomu táta, začínali jsme
společně se sestrou a nakonec jsme to oba
dotáhli až do reprezentace. Profesionálem
jsem se stal v roce 2002. Měl jsem prosperující reklamní agenturu, ale něco mi říkalo,
že bych mohl golfu vrátit to, co mi kdysi dal.
CO TI GOLF DAL?
Golf mi dal krásné mládí, úspěchy a možnost
jezdit do zahraničí po dobu třinácti let, co
jsem byl v reprezentaci. Řekl jsem si, že by
bylo dobré předat své zkušenosti dál.
CO TĚ NA TRENÉRSKÉ PRÁCI BAVÍ?
Na trenérské práci mne nejvíce uspokojuje,
když vidím, že žáci-klienti se zlepšují a mají
ze svých pokroků radost. V začátcích Golfu
Hostivař jsme s Davidem Šiplou založili dětské
kurzy a z těch nám vyrostl dnešní extraligový
tým, který byl v roce 2020 ve finále extraligy
mužů na Čeladné a skončil na 2. místě.
BEREŠ TO JAKO SVŮJ VELKÝ ÚSPĚCH?
Ano, za úspěch považuji to, že jsem tento tým
udržel tolik let pohromadě a že kluci byli odměněni loňským výsledkem. Já sám jsem měl
při jejich úspěchu stejné pocity, jako když jsem
těch úspěchů dosahoval sám jako hráč. Možná
jsem měl ještě větší radost – radost za ně.
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A MÁŠ I RADOST, ŽE TĚ PGA
LETOS OCENILA?
Ocenění „Trenér roku 2020“ si vážím, beru
jej jako výzvu do další práce. Zároveň je mi
jasné, že bez výkonů a výsledků „mých kluků“
bych to ocenění nemusel dostat. Vlastně to
beru jako ocenění celého extraligového týmu.

CO TI DĚLÁ NEJVĚTŠÍ RADOST?
Mým golfovým domovem byly vždy Karlovy
Vary, ale od vstupu do PGA a počátku mé práce
pro GC Hostivař mám ty golfové domovy dva.
Chodím do Hostivaře, i když zrovna netrénuji,
a jsem opravdu rád, že jsem začal trénovat
právě tady a našel zde mnoho nových přátel
a kamarádů. ■

Řekli o něm:
Martina Fulínová
manželka, golfistka
Stejně jako Pavel se v golfovém prostředí pohybuje několik desítek let, stejně jako její
manžel má svého největšího koníčka i jako svoji práci. Martina je zástupce generálního
sekretáře České golfové federace a často se s ní můžete na golfu potkat.
Oba s Pavlem pracujeme v golfovém prostředí, tak je skoro nemožné, aby doma nepadlo slovo golf. Ale bez golfu umíme oba být, třeba na horách nebo u vody, a je to
moc prima. Golf je sport, a ne lehký, ale je to i skvělá zábava. Je jedinečný v tom, že
váš hlavní soupeř je hřiště a žádná hra není stejná. Pavla golf chytil před mnoha lety,
byl výborným amatérským hráčem a vypadá to, že se našel i v „golfovém učitelství“.
Myslím si, že to se svými žáky opravdu umí. A jaké to je žít s golfistou? Je to něco podobného jako žít s golfistkou, která hraje golf také už mnoho let a dodnes aktivně na
amatérské úrovni. Myslím, že to zvládáme.

G O L F Hostivař — Rozhovor
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FESTIVAL SCULPTURE LINE 2021

Galerie Golf Hostivař
je oficiálním partnerem
Šestimetrová nerezová socha těhotné ženy
Davida Černého, obří ploutev z jezera prchajícího
žraloka Jaroslava Chramosty nebo žulový
obelisk Pavla Opočenského – to jsou jen některá
díla, která představí Galerie Golf Hostivař
veřejnosti v rámci letošního mezinárodního
sochařského festivalu SCULPTURE LINE.
Foto: archiv Galerie Golf Hostivař

F

estival, který začal letos 15. června, prezentuje na náměstích, v parcích, ale
i v ulicích, na nárožích a dalších prostorách řady měst a obcí v České republice
zhruba devadesát instalací od padesátky předních sochařů z Česka i zahraničí. Na uměleckých trasách SCULPTURE LINE 2021 uvidí
lidé díla sochařů Jaroslavy Róny, Václava
Fialy, Alexandry Koláčkové, Stefana Milkova,
Kurta Gebauera, Lukáše Rittsteina nebo Jiřího
Davida. A nejsou tam jen nové artefakty vytvořené pro letošní akci, ale i takové, které
každodenní život již delší dobu zpříjemňují.
Letos kromě Prahy míří skulptury, jež mají
zpříjemnit veřejný prostor, také do Dolních
Břežan, Ostravy, Plzně, Liberce, Olomouce,
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Pardubic, Broumova, Vratislavic nad Nisou
a nově i do Ústí nad Orlicí či Rýmařova.
Festival posiluje svoji spolupráci také v zahraničí – mimo jiné na přehlídce Nord Art 2021
v Německu či v italských Benátkách.
Za sedmým ročníkem festivalu SCULPTURE
LINE, jenž původně vznikl v Česku, stojí společnost Art Lines a její představitel Ondřej
Škarka. Společnost se věnuje aktivní podpoře
žijících autorů a současnému výtvarnému
umění v oblastech malby, sochy a ateliérového skla. „Člověk by měl mít možnost setkávat se s kvalitním uměním i bez toho, aniž by
musel zajít třeba do Národní galerie. Setkání
s uměním na místech, která navštěvujeme
za účelem aktivního trávení volného času,

nejen oživuje a kultivuje dané prostředí, ale
zpět i nás, kteří se s ním na takovém místě setkáme,“ vysvětlil Ondřej Škarka, ředitel mezinárodního sochařského festivalu SCULPTURE
LINE. „Firma, která se umění věnuje, učí lidi
s uměním zacházet a obohacuje jejich potenciál. V důsledku tak zlepšuje svoji vlastní
firemní kulturu. Hostivařský golf je praktickou ukázkou toho, jak dobře lze s uměním
pracovat, což může být inspirací pro další,“
doplnil. ■

G O L F Hostivař — Rozhovor

Investujte
PRAVIDELNĚ
do burzovně
obchodovaných
fondů

Moderní způsob, jak se těšit z výhod
pravidelného investování
Investice již od 500 Kč/20 EUR měsíčně
V nabídce ETF na nejznámější indexy,
tematická i společensky odpovědná

technologie
čistá energie

Více informací naleznete na
finance.patria.cz/etf/:

S&P 500
robotika
dividendy

STOXX

DAX

Upozornění: Výše 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. Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku.
Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může
být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Návratnost investice není garantována. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani
nezaručují příznivé výsledky do budoucna.
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NOVÁ,

PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA ENYAQ

iV

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km; spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

Nová ŠKODA ENYAQ iV je naše první plně elektrické SUV, nabízející zcela bezemisní a dynamickou jízdu.
Připojení k rychlodobíjecí stanici umožňuje dobití baterie z 5 na 80 % její kapacity v ideálním případě za 38 minut.*
Je vybaveno moderním head-up displejem s rozšířenou realitou a kombinace tichého provozu s velkorysým
prostorem z něj dělá nevšedně výjimečný vůz. Více informací naleznete na webových stránkách.
V případě zájmu o testovací jízdu nás neváhejte kontaktovat online či telefonicky.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha
Tel.: 267 229 310
www.tukas.cz

* Jedná se o předběžné hodnoty.

