ZPRAVODAJ GKL 2/2019 – ŘÍJEN
Příjemné čtení Vám přeje redakční rada ve složení Jiří Gut, Marek Babšický a Petr Gottwald. Své náměty na to, co
byste rádi viděli v dalších číslech, nám můžete posílat na adresu zpravodaj@gkl.cz nebo přes diskusní fórum na
klubovém webu.

Vážení golfoví přátelé,
s rychle se blížícím koncem golfové
sezóny 2019 vám přinášíme ještě jedno
vydání Zpravodaje GKL. Věnujeme se
v něm zejména sportovní činnosti, v níž
byl náš klub letos velmi úspěšný. GKL
zvítězil v mistrovství republiky
seniorských družstev na rány. Tým žen
dokázal v silné konkurenci udržet svoji
prvoligovou příslušnost a týmu mužů
se podařilo zvítězit ve 2. lize
a postoupit pro příští sezónu také do
1. ligy.
Následující stránky však nejsou
věnovány výhradně sportovní činnosti.
Stále aktuálním tématem jsou nová
pravidla golfu, kterým jsme se věnovali
i v prvním letošním vydání. Tentokrát
jsme se zaměřili na vybrané konkrétní
situace, ve kterých si hráči na Líšnici
nejsou vždy jisti, jak správně podle
nových pravidel postupovat. V dalším
článku přinášíme stručnou informaci o
nově
znormovaných
dětských
odpalištích, kterých jste si mohli již
během této sezóny povšimnout.
V pravidelné rubrice „Co roste na
našem hřišti“ se pak věnujeme dřínu
obecnému – stromu, který roste hned
vedle naší klubovny, ale v soustředění
před prvním odpalem mu možná řada
z nás nevěnuje příliš pozornosti.
Rád bych vám za redakci Zpravodaje
popřál příjemný zbytek letošního roku.
Těm z vás, kteří se věnujete golfu i po
skončení hlavní sezóny – ať už při
příznivém počasí na českých hřištích,
nebo
v
indooru,
případně
v zahraničních golfových destinacích –
pak přeji dlouhé a rovné rány a mnoho
proměněných puttů i v zimě.

Urešová
a
Kim
Hofmanová
(kapitánka). Nikča Kubíčková za GKL
a ligu vůbec hrála poprvé a poprala se
se svojí premiérou statečně. V 1.lize
jsme se totiž opět udržely a obsadily
9. místo – po letech náš nejlepší
výsledek.
Průběh ligy byl přitom jako každý rok
velmi napínavý, byly jsme znovu
papírově nejslabším týmem. Boj
o udržení jsme tak začaly o víkendu
8.–9. června v Mladé Boleslavi, kde se
odehrála první dvě kola základní části.
Ta se hraje na rány a každý den se
započítávají tři nejlepší výsledky ze
čtyř odehraných. V sobotu i v neděli
náš tým započítával výsledky Amálky
Hradečné (89+85 ran), Lenky
Pavlíkové (88+87) a Kim Hofmanové
(90+80). Po tomto kole nám patřila
9. příčka a vzhledem ke složení týmů
před námi bylo jasné, že boji o udržení
opravdu neunikneme.
Do posledního tříkolového víkendu ligy
jsme na Kynžvart všechny vyrazily na
konci července s tunou míčů (netřeba
vysvětlovat, pokud jste v Kynžvartu
někdy hráli) a hlavně s obavami, jak
zrovna na tomto hřišti klíčový závěr
ligy zvládneme. Páteční kolo na rány
jsme odehrály slušně. Započítaly jsme
výsledky Amálky Hradečné (89),
Lenky Pavlíkové (93) a Kim
Hofmanové (85) a udržely 9.místo. Do
jamkovky, ve které se o víkendu
v Kynžvartu rozhodovalo, který klub na
9.–12. místě sestoupí do 2. ligy, jsme
tak šly z nejvýhodnější pozice.

V sobotu jsme první kolo jamkovky
hrály proti poslednímu 12. týmu,
GC Poděbrady, a šlo nám o všechno.
Kdybychom prohrály, určitě padáme –
a ačkoliv máme líšnický tým mužů
rády, ani za nic jsme za nimi do 2. ligy
nechtěly. Naštěstí jsme opět ukázaly, že
v jamkovce vždy zabojujeme. Amálka
Hradečná a Anička Urešová nedaly ve
foursomu svým soupeřkám šanci
a vyhrály přesvědčivým výsledkem 8/6.
K tomu se přidala dvě těsná vítězství
v singlech (Lenka Pavlíková i Kim
Hofmanová zvítězily na 17. jamce)
a zrodilo se jednoznačné a zasloužené
vítězství 3/0.
Tím ovšem ještě nebylo po nervech.
V případě sestupu dvou týmů
z extraligy do našeho regionu 1. ligy,
by nás ani 10. místo nezachránilo.
Musely jsme proto vyhrát i v neděli
a udržet 9. pozici. Hrály jsme ovšem
proti Klubu hráčů golfu České
Švýcarsko, který má hendikepově lepší
hráčky než my. Lenka Pavlíková proti
jejich nejlepší hráčce prohrála, ale naše
ověřená sestava foursomu Amálka
Hradečná – Anna Urešová vyhrála
a Kim Hofmanová svůj single také
vyhrála. Výsledkem 2/1 jsme tak
potvrdily 9. místo a udržení v 1. lize.
Chtěla bych na závěr ještě přidat
osobní komentář, a to poděkování
všem holkám v našem týmu. Ať už se
jejich hra počítala nebo ne, ať už
vyhrály všechny zápasy nebo ne,
jedině díky nim můžeme celý tým
poskládat z hráček Líšnice – bez
hostování, bez nakupování. Náš úspěch

Jiří Gut
DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA TÝMU
ŽEN V 1. LIZE
V letošním roce hostila 1. ligu žen
v regionu Západ už tradičně hřiště
v Mladé Boleslavi a Kynžvartu. A my
jsme celkem netradičně nastoupily
v sestavě Amálka Hradečná, Nikča Anička Urešová, Kim Hofmanová, Amálka Hradečná a Lenka Pavlíková
Kubíčková, Lenka Pavlíková, Anička během rozhodujících bojů v Kynžvartu

je tak opravdu úspěchem Líšnice a o to
je, alespoň pro mě, cennější. Děkuji
tak i klubu, který nás každý rok
podporuje a umožňuje nám Líšnici
reprezentovat. Díky, gratulace chlapům
k postupu a příští rok nám opět držte
palce ☺
Kim Hofmanová
2. LIGA MUŽŮ:
A POSTUP

VÍTĚZSTVÍ

Po čtyřech sezónách strávených ve
2. lize se mužská reprezentace GKL
dočkala v roce 2019 v této soutěži
vítězství a postupu do vyšší soutěže.
Před sezónou 2019 byl líšnický klub ve
struktuře regionů ČGF administrativně
přeřazen z regionu Západ B do regionu
Západ A. Tato změna znamenala, že
jsme letos hráli na západočeských
hřištích, která jsme příliš neznali
(v Alfrédově a Hazlově), a převážně
také proti jiným soupeřům než
v minulých letech. Z nejistoty, jak to
všechno dopadne, však nakonec vzešel
vytoužený úspěch.
První dvě kola základní části se konala
o víkendu 15.–16. června v Alfrédově.
Hrálo se na rány a oba dny se ze šesti
výsledků počítalo každému týmu
nejlepších pět. Nepříliš dlouhé, ale
přesto náročné hřiště s řadou vodních
překážek a autů nadělalo většině týmů
dost starostí, ale hráči GKL se s ním
vypořádali nejlépe. Zatímco po sobotě
jsme se o první místo ještě dělili
s Golfklubem Klášter Teplá, po neděli
už jsme byli na samostatné první
příčce, byť s relativně malým
náskokem na Maria Theresia Golf
Club. Oba dny za náš klub nastoupili
kapitán Josef Kubíček (78+81 ran),
Luboš Hakl (79+80), Jiří Gut (81+83),
Karel Eisler (83+82) a Filip Lukáš
(91+85). V sobotu hrajícího Zdeňka
Polavku (83) nahradil v sestavě na
neděli Albert Zajíček (82).
Závěr základní části a navazující play
off hostilo od 26. do 28. července
hřiště v Hazlově u Františkových
Lázní. Toto hřiště patří spíše k delším
a jeho obtížnost navíc zvyšuje i velká
členitost – na řadě jamek čeká na hráče
výrazné převýšení a rány naslepo. Třetí
kolo na rány zvládl z našich hráčů
nejlépe Luboš Hakl (76 ran), dobře si
však vedli i ostatní – Josef Kubíček
a Karel Eisler (80), Filip Lukáš (81),
Albert Zajíček (82) a Zdeněk Polavka
(84).
Ve stejné sestavě jako páteční kolo
absolvoval náš tým i rozhodující

Úspěšná sestava z rozhodujícího kola jamkovky – zleva Filip Lukáš, Albert
Zajíček, Karel Eisler, Josef Kubíček, Luboš Hakl a Zdeněk Polavka.
víkendovou hru na jamky. Z pozice
nejlepšího týmu po základní části jsme
v semifinále narazili na tým Alfrédova,
který byl po základní části čtvrtý. Díky
třem bodům z dvouher (Josef Kubíček,
Filip Lukáš a Luboš Hakl) a vítězné
čtyřhře dvojice Albert Zajíček –
Zdeněk Polavka došel líšnický tým
k přesvědčivému vítězství 4/1.

názvem
„Lišáci“
vede
dobře
a průběžně drží třetí místo. V roce
2018 Lišáci obsadili v této celostátní
soutěži druhé místo.
Mistrovství na jamky: 5. místo
Ve dnech 17.–19. 6. 2019 proběhlo na
hřišti ve Slavkově Mistrovství ČR
seniorských družstev na jamky. Naše
seniorské družstvo mělo nelehký
úkol – obhájit loňské prvenství.
GK Líšnice hrál ve složení Zdeněk
Polavka, Luboš Hakl, Aleš Vozka,
Josef
Šulc, Vladimír
Hepner
a František Foldin. Soutěž se hraje
vyřazovacím způsobem, a proto je
vždy klíčový první zápas. Po jeho
vyhrání se bojuje o 1.–4. místo, po
prohrání zbývá boj o 5.–8. místo.
Hraje se jeden foursome a čtyři
dvouhry, celkem je ve hře pět bodů.
K vítězství je potřeba uhrát tři body.

Vyrovnanější souboj na nás čekal
v neděli proti druhému týmu po
základní části, jímž byl Maria Theresia
Golf Club. Sveřepý soupeř se bránil
stůj co stůj. Mladý tým hýřil energií
a chutí probojovat se do první ligy.
Skóre se přelévalo do posledních
jamek, až Karel Eisler na 16. jamce
zavěsil nadehrávaný 5metrový putt do
birdie, kterým stvrdil naše vítězství
a postup do 1. ligy. Dohrávaný zápas
Luboše Hakla byl vypůlený na
18. jamce, a tak se skóre ustálilo na
3,5/1,5.
Na první zápas nás čekalo družstvo
GC Brno. Utkání se vyvíjelo velmi
Mužský tým GKL tak v příští sezóně dramaticky, po heroickém výkonu
bude stejně jako tým žen působit vyhrál na 18. jamce foursome, potom
v 1. lize.
jsme prohráli dva singly, třetí jsme
vyhráli a za stavu 2/2 byl rozhodující
Josef Kubíček
pátý zápas. Zde po mírném vedení
a následném zaváhání došli hráči za
nerozhodného výsledku až na
SENIORSKÉ TÝMOVÉ SOUTĚŽE 18. jamku. Po vydařené první ráně
bohužel náš hráč druhou ránu zatáhl do
Hráči Golfového klubu Líšnice se autu, čtvrtou nedal k tyči a bylo po
také již několik let aktivně účastní utkání. Prohráli jsme 3/2.
celostátních seniorských soutěží
a někteří hráči pravidelně reprezentují Další zápasy o 5.–8. místo jsme hráli
seniorský golf ČR na mezinárodních s Ostravou, kterou jsme porazili
soutěžích.
Družstvo
líšnických 3,5/1,5, a s Dýšinou, nad níž jsme také
seniorů bylo a je obávaným soupeřem zvítězili 3,5/1,5. Celkově jsme tedy
ostatních klubů a většinou bojuje obsadili 5. místo. Mistry ČR se stalo
o čelní umístění ve všech soutěžích. družstvo Hodkoviček.
Letos se jednalo hlavně o Mistrovství
ČR seniorských družstev na jamky Titul z mistrovství na rány
a na rány. Ale i v dlouhodobé Ve dnech 26.–27. 8. 2019 se na hřišti
celoroční soutěži v rámci Národní Kunětická Hora konalo Mistrovství
senior tour si líšnické družstvo pod ČR seniorských družstev na rány.

Po loňské neúčasti líšnického družstva,
kdy jsme nedali dohromady dostatečně
silný kádr hráčů, jsme se letos
domluvili, že do tohoto turnaje
půjdeme. Svou roli také sehrálo
„pouze“ (co by za něj jiní dali) 5. místo
na mistrovství na jamky ze Slavkova.
Na tomto mistrovství se hraje
v několika věkových kategoriích. My
jsme hráli v kategoriích 50+ a zároveň
dva hráči spadali do kategorie 65+.
Tyto
soutěže
se
vyhlašovaly
samostatně, ačkoliv se hrálo v jednom
družstvu společně. Za družstvo
Líšnice hráli Zdeněk Polavka, Luboš
Hakl, Aleš Vozka, Věroslav Rajchrt
a František Foldin. V této soutěži se
první den hrají čtyřhry, při nichž se
zapisuje lepší výsledek na jamce.
Druhý den se hraje na rány a počítají
se výsledky všech hráčů. Celkové
umístění je potom podle součtu ran
z obou kol. V tomto formátu hry je
rozhodující právě výsledek druhého
dne, kdy se trestá každá chyba, což se
potvrdilo po ukončení hry.
Po prvním dnu jsme zapisovali
výsledky 79 a 78 ran a zařadili se na
5. místo se ztrátou 7 ran na vedoucí
Hodkovičky. Na ostatní družstva byla
ztráta minimální, od 1 do 3 ran. Druhý
den jsme zapisovali 78, 80, 81
a 82 ran, což nás s přehledem
katapultovalo na druhé místo za
Hodkovičkami. Ovšem potom se stalo
něco nepředvídaného a zároveň se tím
potvrdilo, že je potřeba pečlivě vše
zkontrolovat. Při odevzdání výsledků
jeden hráč Hodkoviček podepsal nižší
skóre, než zahrál, a nemohlo
následovat
nic
jiného
než
diskvalifikace. Tím smutnější, že jeden
výsledek vyřadil ze hry celé družstvo.

Touto fatální chybou soupeřů jsme se Hledání míče – míč je ztracen, jestliže
posunuli na 1. místo a stali se mistry nebyl
nalezen do tří minut od
ČR seniorských družstev na rány.
okamžiku, kdy jej hráč nebo jeho nosič
začali
hledat
v
místě
jeho
V druhé kategorii 65+, kde družstvo předpokládaného výskytu – rozumí se
tvořili dva hráči (Věroslav Rajchrt odešli jej hledat. Limit 3 minut je dán
a František Foldin), se počítaly pro hledání míče, k tomu je nutné
výsledky těchto hráčů samostatně. Zde připočítat
přiměřenou
dobu
měli naši reprezentanti opět největší k identifikaci míče. Časový limit na
konkurenci v hráčích z Hodkoviček, hledání míče se musí dodržovat nejen
přičemž po prvním dni byl stav při turnajích, ale i při běžné hře, kdy se
nerozhodný 79 ku 79 ranám. Ovšem maršál nebo rozhodčí po hřišti
po druhém dnu naši zabrali a vyhráli nepohybuje a dodržování pravidel je
s rozdílem 18 ran nad Ostravou, která jen na zodpovědnosti hráčů.
se posunula na druhé místo. Takže
jsme ovládli i kategorii 65+ a také zde Nehratelný míč – hráč může kdykoliv
se stali mistry republiky.
prohlásit svůj míč za nehratelný. Jeli
hráčův míč např. na jamce č. 1 v keři
Líšnice ovládla Kunětickou Horu a je podle úsudku hráče nehratelný,
v mužském seniorském golfu.
může hráč zvolit jednu ze tří možností:
Tímto chci zároveň poděkovat všem • úleva do strany – na 2 délky hole od
našim
hráčům
za
příkladnou původní polohy míče (referenčním
reprezentaci líšnického klubu.
bodem je původní poloha míče)
• úleva dozadu po spojnici – spojnice
Zdeněk Polavka
vlajka, původní poloha míče a kamkoliv
dozadu (jako referenční bod lze označit
libovolný bod na spojnici, který je dále
NOVÁ PRAVIDLA GOLFU –
od jamky než původní poloha míče;
ZKUŠENOSTI Z LÍŠNICE
neníli referenční bod označen, je jím
místo na spojnici stejně vzdálené od
První zkušenosti s novými pravidly jamky jako místo, kde se spouštěný míč
golfu platnými od 1. ledna 2019 jsou poprvé dotkne země)
vesměs dobré, hráči s nimi nemají • úleva se ztrátou rány a vzdálenosti –
žádné větší problémy. Celkem bez odehrání míče z místa, odkud byla
problémů si zvykli na dropování zahrána předchozí rána
z výše kolen a další změny, když na
začátku sezony při prvních turnajích Nepohyblivá závada – na jamce č. 4
jim byla nová pravidla rozhodčími se často stává, že hráčův míč po
připomínána. Přesto je možné se dopadu na zem skončí na cestě nad
zmínit o několika docela častých greenem nebo v její těsné blízkosti.
situacích, v nichž hráči na líšnickém Míč se může hrát, jak leží, nebo hráč
hřišti nemají úplnou jistotu, jak může vzít beztrestnou úlevu od
nastalou situaci řešit.
nepohyblivé závady. Referenčním
bodem je nejbližší místo úplné úlevy
(nikoli nejvýhodnější místo), které je
v poli, nesmí přitom být blíže jamce
než původní poloha míče. Úplná úleva
znamená, že závada nepřekáží nejen
v prostoru zamýšleného švihu, ale ani
v postoji. Velikost oblasti úlevy –
jedna délka hole od referenčního
bodu. Nejbližší místo úlevy může být
podle původní polohy míče nad
cestou, v případě původní polohy
míče na levém okraji cesty pod
cestou, nikoli blíže jamce.

Čtyři pětiny mistrovského týmu – Zdeněk Polavka, František Foldin, Luboš
Hakl a Věroslav Rajchrt

Vydropování z bankru – hráči na
Líšnici, pokud se dostanou na jamce
č. 4 do poměrně obtížného bankru před
greenem a míč leží blízko stěny pod
greenem, si často neuvědomují, že
mohou s jednou trestnou ranou hrát
z původního místa, jestliže prohlásí
svůj míč v bankru za nehratelný. To
není novinka, tak to bylo i podle
dřívějších pravidel. Novinkou ale od
1. ledna 2019 je, že se mohou se dvěma

trestnými ranami vydropovat z bankru
tak, že referenční bod je na spojnici
míček–vlajka a kamkoliv dozadu mimo
bankr. Mohou se vydropovat i tehdy,
pokud už v bankru zahráli a míč zůstal
v bankru. Potom může hráč zvolit
postup podle nového pravidla.
Míč zabořený ve stěně bankru –
může se stát, že u bankru před greenem
č. 4 se míč zaboří do stěny bankru.
Stěna není součástí bankru, je tedy
součástí pole a podle nových pravidel
je možný beztrestný drop. To však
neplatí, pokud je míč ve stěně bankru
zabořen v písku – v tom případě
beztrestně dropovat nelze, protože míč
zabořený v poli v písku se zde
nenachází v místě sečeném na výšku
ferveje nebo nižší.
I v případě, že pravidla beztrestný drop
umožňují, může vyvstat u tohoto
konkrétního bankru otázka, zda je
v závislosti na poloze míče vůbec kam
dropovat (ve vzdálenosti do 1 hole).
Do bankru totiž dropovat nelze
a ostatní pozice mohou být pro hráče
nevýhodné
(obtížné
zaujímání
postoje). Zde však platí, že beztrestný
drop je možnost, nikoli povinnost,
a jestliže hráč nemůže v rámci pravidel
najít vhodné místo pro drop, musí hrát
míč, jak leží, případně využít pravidlo
o nehratelném míči.
Věra Babšická, Jiří Gut
CO ROSTE NA NAŠEM HŘIŠTI:
DŘÍN OBECNÝ
Dřín obecný (Cornus mas) je pomalu
rostoucí dlouhověký rozložitý keř nebo
strom dorůstající typicky výšky 2–5 m,
výjimečně do 7 m, s průměrem kmene
obvykle nepřesahujícím 25 cm.
Kvete brzy na jaře – v březnu, někdy
již i koncem února. Plodem jsou
červené peckovice zvané dřínky.
Dřínky jsou jedlé, mají natrpklou
sladkokyselou chuť a velký obsah
vitamínu C. Plné zralosti dosahují
obvykle koncem srpna až koncem září
v závislosti na lokalitě a poznáme ji
podle toho, že dřínky samy začnou
opadávat. Zatímco náš líšnický dřín je
nešlechtěný a má plody malé a trpčejší,
u šlechtěných odrůd najdeme množství
velkoplodých a sladších odrůd.
Využívány jsou jako ovoce, na výrobu
zavařenin, sirupů, kompotů, džemů. Ze
semen se praží náhražka kávy.
V lidovém léčitelství se používají
plody, listy, ale zejména kůra při léčbě
trávicích poruch.

Dřín u líšnického odpaliště č. 1 – detail plodu a celkový pohled
Zajímavostí dřínu je, že jeho dřevo je
velmi tvrdé, tvrdší než u většiny našich
již tak tvrdých domácích dřevin jako tis,
dub, buk či habr. Z tvrdého dřeva dřínu
se vyráběly například tkací člunky.
Dřín je teplomilná a suchomilná
dřevina, rostoucí převážně na
kamenitých, mělkých a vysychavých
půdách na zásaditých podkladech. Je
to charakteristický prvek lesostepní
vegetace a společenstev teplomilných
křovin. Celkový areál rozšíření dřínu
obecného tak zahrnuje teplejší oblasti
Evropy a jihozápadní Asii. Centrum
jeho výskytu je v Malé Asii a na
Balkáně. V ČR roste především
v teplých oblastech středních
a severozápadních Čech (především
Český kras, České středohoří a Dolní
Povltaví) a jižní a střední Moravy.

věkové kategorie je hra z červených
dámských odpališť zatím příliš
náročná. Chtěli jsme jim usnadnit život
a také napomoci lepší průchodnosti
hřiště, a proto jsme se rozhodli tato
odpaliště zřídit a nechat znormovat.
Dětská odpaliště jsou na většině jamek
umístěna poblíž rozhraní ferveje a rafu
(na jamkách č. 2 a 8 v rafu/semirafu,
na jamce č. 6 u dámských odpališť).
Označena
jsou
vždy
jedním
oranžovým kamenem oranžové barvy,
který nevystupuje nad povrch, proto
není z dálky příliš vidět a také
nepřekáží při sekání.

Osmnáct jamek z oranžových odpališť
měří v součtu 3 032 metrů, tedy
zhruba o 1 300 metrů méně než
z červených. Par hřiště z oranžových
odpališť je 70, course rating (CR) je
Na Líšnici jej najdete hned 58,3 pro chlapce a 59,2 pro dívky.
u klubovny. Zkuste na podzim
ochutnat.
Přestože jsou oranžová odpaliště
znormována i pro turnaje, primárně
Marek Babšický
jsou určena pro neturnajovou hru
začínajících dětí bez hendikepu. Pro
turnajovou hru (např. prázdninové
LÍŠNICE MYSLÍ I NA
hendikepové úterky či Regionální tour
NEJMLADŠÍ GOLFISTY
mládeže ČGF) jsou nadále využívána
červená, případně i žlutá odpaliště.
V průběhu letošního léta představilo
líšnické hřiště nenápadnou, přesto dle Přejeme našim nejmladším golfistům
názoru vedení klubu užitečnou hezkou hru!
novinku: speciální odpaliště pro děti
do 12 let. Pro některé hráče z této Jiří Gut

Pohled od dětského odpaliště na jamku č. 3

