ZPRAVODAJ GKL 1/2016 – KVĚTEN
Přinášíme Vám obnovený zpravodaj GKL. Budeme rádi, když nám sdělíte své názory na
toto číslo i náměty na obsah příštích čísel. Můžete k tomu využít adresu zpravodaj@gkl.cz
nebo diskusní fórum na klubovém webu. Příjemné čtení Vám přeje redakční rada ve složení
Jiří Gut, Marek Babšický a Petr Gottwald.

Dámy a pánové, vážení golfoví přátelé,
Jsme rádi, že Vás můžeme oslovit
v začátku nové golfové sezóny obnoveným Zpravodajem našeho golfového klubu.
Budeme Vám v průběhu sezóny každé
dva měsíce přinášet informace z líšnického golfového dění.
Věříme, že tyto informace, stejně jako
rozhovory se zajímavými osobnostmi
či informace o plánech a záměrech
výboru GKL, budou pro Vás zajímavé a že přispějí k rozvoji a prohloubení klubového života a k přátelské
atmosféře, která je nepochybně spolu
s tradicí jednou z nejvyšších hodnot
našeho klubu.
Když jsem zvažoval, co uvést v úvodu obnoveného zpravodaje, zalistoval
jsem znovu po letech ve zpravodajích
vydávaných naším klubem v letech
2003 až 2005. Většina témat se tenkrát nesla v duchu – jak se v té době
jevilo – nezastavitelného nárůstu
počtu nových golfistů, stoupajícího
počtu členů klubu, otevírání nových
hřišť a stále vzrůstajících zdrojů.
Dnes se nacházíme, a to poprvé
v průběhu porevolučního vývoje golfu, v éře stagnace, v období, kdy sice
stále vznikají nová hřiště, nové příležitosti, kde si můžeme zahrát, ale noví
golfisté na rozdíl od konkurence hřišť
nepřibývají.
Loňský rok naopak zaznamenal první
úbytek členské základny golfu, poprvé došlo ke snížení počtu registrovaných hráčů v rámci federace.
To samozřejmě s sebou přináší poklesy příjmů. My jsme bohužel v situaci,
kdy na našem hřišti, extrémně ohroženém suchem a horkem, nemůžeme
ani vyloučit opakování propadu příjmů z provozu hřiště z loňského roku.
Jsme tedy v situaci, kdy musíme pečlivě zvažovat, do čeho a zejména kdy
si můžeme dovolit investovat finanční
prostředky.
Snahou nového výboru GKL bude
zajistit udržení navrženého mírně
přebytkového rozpočtu. Budeme postupovat při investování uvážlivě
a konzervativně. Víme, že můžeme investovat teprve až budeme mít jistotu
dosažení určité úrovně plánovaných
příjmů. Zaměříme se na zastavení
propadu příjmů z loňského roku a na

udržení plánovaných nákladů na provoz hřiště, na snížení ztráty generované provozem drivingu a v neposlední
řadě na snížení nákladů na nájmy pozemků, které nejsou dnes klubem výrazně využívány. V letošním roce nás
čeká obnovení a prodloužení nájemních smluv pod drivingem a v příštím
roce zásadní řešení problému pronájmu pozemků pod Kolibou.
Věříme, že se nám bude nadále dařit v rámci našich takto omezených
finančních možností postupně zlepšovat herní podmínky na našem hřišti. Cílem nás všech je, aby každá
návštěva hřiště pro nás byla jakýmsi
svátkem, který si užijeme v krásném
a příjemném prostředí našeho hřiště
a v klidné, přátelské atmosféře.

prostor prosvětlila. Za tuto dlažbu
chci poděkovat Ing. Pospíšilovi, který
ji pro náš klub zajistil s 50% slevou.
Takto postupně dáváme do pořádku
zpevněné plochy v našem areálu, už
máme opravený vstup z parkoviště
a moje další přání je zrekonstruovat
celý přístup od vstupu na hřiště až do
klubovny a kolem terasy. Tato akce
nebude jednoduchá ani levná, ale myslím si, že je velmi potřebná.
Opět jsme letos dostali společný sponzorský dar od Českých kamenolomů,
Cemexu a J & T ve formě 30 ks borovic. Do poloviny roku chceme vyměnit uschlé stromky a zahustit výsadbu
pod greenem č. 5.

NOVINKY
NA LÍŠNICKÉM HŘIŠTI
Na začátku nové golfové sezóny jsme
požádali ředitele klubu Zdeňka Polavku, aby pro zpravodaj GKL krátce
zhodnotil průběh zimy na našem hřišti, seznámil čtenáře s tím, co je na
hřišti nového, a nastínil plánované
práce pro zbytek sezóny:
Zima byla nepříznivá v tom smyslu,
že nenastaly trvalejší mrazy, teploty
byly jako na houpačce, ale většinou
nad nulou. Takový ráz počasí neprospívá greenům. Mech a plísně rostou
i v teplotách kolem pěti stupňů, ale
tráva nikoliv. Pro zachování trávy na
greenech bylo proto nutné provést několik protiplísňových postřiků. Tato
investice se ale vyplatila, protože
greeny zimu přečkaly v daleko lepším
stavu než na některých jiných hřištích.
Největší škody na hřišti způsobila
sněhová nadílka mokrého a těžkého
sněhu na začátku března. Když jsem
ráno po sněžení uviděl hřiště, připadalo mi to, jako když se po fervejích
přehnal uragán. Sníh ulámal neuvěřitelné množství větví a jejich likvidace včetně spálení zabrala skoro celý
týden.
Do začátku otevření hřiště se nám podařilo vlastními silami vyměnit polorozpadlou a zvlněnou dřevěnou dlažbu
v altánu. Dle mého názoru i hodnocení jiných návštěvníků se akce podařila a také barevně tato dlažba celý

Jistě jste nemohli na hřišti přehlédnout slaměné sochy oveček, které se
na Líšnici objevily ke konci dubna.
O tom se dočtete na jiném místě zpravodaje. Nyní vám přinášíme rozhovor
Marka Babšického s autorkou těchto
objektů, Rozárkou Jirákovou.
Slaměné sochy se moc často nevidí.
Jak jste se dostala k myšlence dělat
slaměná zvířátka?
Před dvanácti lety mi můj táta zařídil
brigádu v jednom venkovním zábavním areálu, kde se každoročně konají Slavnosti slámy. Tou dobou areál
i „Slamák“ teprve začínaly, a tak jsem
měla možnost podílet se na vývoji
techniky. Časem mi možnosti tohoto
parku přestaly vyhovovat, a tak jsem
se rozhodla nabídnout slaměné sochy
i jiným areálům.

Přeji všem členům našeho golfového
klubu i všem návštěvníkům našeho
hřiště úspěšný golfový rok a mnoho
radosti ze hry. Budeme-li se na naší
Líšnici cítit jako doma, pak jdeme
správným směrem.
Petr Gottwald

O SLAMĚNÝCH
SOCHÁCH A GOLFU
S ROZÁRKOU
JIRÁKOVOU

Dále plánujeme dokončit, zprovoznit
a zkolaudovat nový vrt na vodu. Potřebu závlahové vody ještě stále nepokryjeme na 100 %, ale zásadně zmenšíme náš deficit vody v extrémně
suchých měsících. Věřím, že nám tato
opatření zkvalitní hřiště a hráčům
přinesou lepší pocit ze hry.
Do nové golfové sezóny vám přeji
hodně dobrých ran.
Zdeněk Polavka

Líšnický pas – odměníme
vás za časté hraní
V letošní sezóně jsme pro
fee hráče na Líšnici připravili
novinku – golfový pas.
O co jde?
Za každou návštěvu
dostanete do pasu razítko.
Pěkné, že? Ale to není vše.
Po tom, co získáte 4 razítka,
máte pátou hru zdarma.
Odměníme vás tak za časté
hraní u nás. Čím více hrajete,
tím hrajete levněji.
Mimo to, každý, kdo nám
v říjnu pas odevzdá
s alespoň 5 razítky, bude
zařazen do slosování
o hodnotné věcné ceny.
Vyžádejte si pas na recepci

Děláte jen zvířátka, nebo i další objekty?
Fantazii ve výrobě slaměných soch kladou meze pouze fyzikální zákony J
Jakou největší nebo nejzajímavější
instalaci jste kdy dělali?
Ve spolupráci s mnoha dalšími umělci jsme ještě na Slamáka postavili
jeden rok dinosaura Diplodocus-Seismosaurus v měřítku 1:2 oproti skutečnosti, který měl na délku 19 metrů.
Byl zapsán v české knize rekordů. Rok
na to jsme ale překonali svůj vlastní
rekord ještě větší sochou, a to drakem
s rozpětím křídel 49 metrů. Také jsme
vloni v zimě dělali třímetrové losy do
pohádky pro Barrandov.
Ovečky jsou jako živé… určitě první
pokusy nebyly tak jednoduché, abyste výsledky mohla hned vystavovat…
jak dlouho jste se učila objekty vázat,
než jste byla s výsledkem spokojena?
Moje první socha, kterou jsem obalovala, byl motýl v nadživotní velikosti. Dělaly jsme ho s kamarádkou
celý den a musely jsme ho převazovat
pořád dokola. Vůbec nám to nešlo,
ale hrozně mě to bavilo. Bavilo mě
vymýšlet nové postupy a techniky, až
jsem se v průběhu let dopracovala na
vedoucí pozici a sama jsem zaučovala
nováčky a kontrolovala nově vznikající díla.
Už jste někdy zkoušela golf? Jste
z Českého ráje, do Semil, kde je hřiště, to máte půl hodiny…

Golf jsem ještě nehrála, ale určitě si
to někdy vyzkouším.
To říká hodně lidí, že někdy… Z ankety mezi českými rekreačními sportovci vyšlo, že 18 % z nich by golf
rádo zkusilo – ale nezkusili… Proč
jste vy ho zatím nezkusila – co vás
odrazuje a co by vás přimělo ho zkusit?
Spíš jsem neměla příležitost. Neznám
nikoho, kdo by si se mnou šel zahrát.
Ale myslím, že mám na to ještě čas J
Mediálně pořád přetrvává obrázek
z konce devadesátých let, že to sport
snad ani není a spíše to je jen zábava pro zbohatlíky. Přitom například
na Líšnici můžete hrát neomezeně
za necelých 700 korun měsíčně, senioři dokonce za 250 korun… To je
u mnoha lidí srovnatelné například
s náklady na telefon… Jak se díváte
na golf?
Já myslím, že názor, že je něco jen
pro zbohatlíky, je přežitek. Také díky
tomu, že studuji a zároveň pracuji,
nemám moc času zkoušet něco úplně nového. Spíš si představuji, že až
budu starší a někde se usadím, tak najdu čas naučit se to pořádně. Nerada
dělám věci jen napůl J

Můžete namítnout – proč bychom se
měli starat o to, v jakém stavu ji necháme, tráva na drivingu je přeci od
toho, abychom ji „vyholili“, ne abychom ji šetřili. To je pravda. Není třeba ji šetřit. Přesto však můžeme každý pomoci tomu, aby se do plné herní
kondice vrátila rychleji. Jak?
Někteří z nás (jak je vidět na mnoha drivincích – i našem) byli učeni
hrát co nejúsporněji, šetřit trávu na
drivingu tím, že budeme dělat jeden
řízek těsně vedle druhého. Někdo
si dokonce myslí, že je to znakem
profesionality, protože málo hráčů
s vyššími hendikepy dokáže trávu
takto systematicky a stejnoměrně
vyholit. Ohrajeme tak menší plochu,
než když budeme dělat mezery mezi
řízky, a více trávy zůstane pro další
hráče. Zdánlivě ohleduplný a logický
přístup. Ve skutečnosti však nefunguje. Zvláště pokud jsou řízky silnější,
např. při hře wedgemi – pak vysekneme i hlubší části porostu včetně
ochranné vrstvy plstě (tvořené živými a mrtvými stonky a listy), nebo
dokonce včetně kořenů.

Protože řízky se na drivingu málokdy
vracejí (hlavně z bezpečnostních důvodů), hlubší díry po řízcích, kde jsme
trávu odsekli až po kořeny, zarůstají
z podstatné části rozrůstáním okolní
neporušené trávy. Pokud žádná tráva
v okolí není, obnova většiny porostu
musí vzejít ze semínek z dosypávaného substrátu. Taková obnova porostu
je nejen pomalejší, ale nová tráva je
řidší, slabší – nemá ochrannou vrstvu
plsti pod lístky – a při obnovené hře
pak vydrží méně.

hradí keře, které hráčům rády schovávaly míčky. Všichni návštěvníci Líšnice se tak mohou těšit na příjemnější
hru, i pokud se nedrží fervejí!

Každý z nás chce hrát z co nejhustší
a nejkompaktnější trávy. Hrát z písčitého podkladu s řídkým porostem se
líbí málokomu. Klíčem k dlouhodobě
kvalitnímu trávníku je – kromě péče
greenkeeperů – nechávat dostatek
prostoru mezi řízky.

Nová dekorace líšnického hřiště – slaměné sochy ovcí od Rozárky Jirákové

Marek Babšický

Rodinný flight
Užijte si Líšnici s celou
rodinou. Rodinný flight
na 9 jamek za 1 500 Kč
(375 Kč na osobu).
Nabídka platí i o víkendech.

Na závěr se vraťme k sochám… Baví
vás po 12 letech ještě stavění soch?
Čeká vás nějaký zajímavý projekt?

První návštěva za 50 %

I po tolika letech mě stavění soch moc
baví a mám radost z každé sochy. Těším se, co nového ještě vytvoříme.

50 % sleva na první hru
(9/18 jamek) pro hráče,
kteří u nás nikdy nebyli

Řízky krátce po vyseknutí

REGENERACE TRÁVY
NA DRIVINGU
Každý z nás může drobným trikem
pomoci tomu, aby se tráva na drivingu obnovila rychleji do plné kondice.
Stačí nedělat řízek vedle řízku, ale
nechávat mezi nimi části neporušeného drnu. To pomůže mnohem rychlejšímu obnovení porostu.
Všimli jste si také při hře na drivingu
z trávy, že někde je travní porost kvalitnější než jinde? Je to tak, na některých místech tráva dokázala po předchozí hře zregenerovat rychleji… Ale
proč? Proč není všude stejně kvalitní?
Vždyť všude byla vyhraná místa ošetřena stejně a měla stejnou dobu na regeneraci. Odpověď je jednoduchá: záleží na tom, v jakém stavu jsme ji my
hráči nechali.

TŘICET NOVÝCH
STROMŮ PRO LÍŠNICI
OD J & T BANKY
A CEMEXU
Stejné místo po zapískování a necelých dvou týdnech – místa, kde byly
nechány mezery, zarůstají rychleji.
Po dvou měsících již nepoznáte rozdíl
oproti nepoškozené trávě.

Pokud by snad z názvu turnaje nebylo
někomu poslání turnaje zřejmé, vstup
na hřiště a okolí klubovny nemohly nechat nikoho na pochybách, na
jaký turnaj účastníci přicházejí. Vstup
a okolí klubovny byly lemovány krásnými borovicemi. I startovní balíček,
který každý účastník v klubovně
dostal, byl stylový. Obsahoval totiž
symbolický dárek – nádherně ilustrovanou knihu s mistrovskou povídkou
Muž, který sázel stromy.

Narozeninový flight
Oslavte narozeniny ve
čtyřech jen za 1 000 Kč
na 9 jamek.
Platí týden před a týden
po datu narozenin.

Již třetím rokem po sobě byl 22. duben na Líšnici ve znamení turnaje Zasaď si svůj strom s Cemexem a J & T.
Šlo tak o symbolické uctění dne, na
nějž připadají hned dva svátky vztahující se k přírodě, a to současně Den
Země a Den stromů.

Při totálním vyholení trávy je místo
nehratelné i po půl roce a bude vyžadovat nové osetí.

Třicet smrků, vysazených v roce 2014,
stejně jako 30 borovic z roku 2015, již
úspěšně roste a tvoří nedílnou a přirozenou součást hřiště. Výsadba v roce
2016 je opět ve znamení borovic. Vysazeny budou letos borovice černá
a borovice limba. Tentokrát však na-

Účastníci turnaje také byli mezi prvními hráči, kteří mohli spatřit novou
dekoraci. Tou jsou slaměné ovečky,
připomínající historii líšnického hřiště. To totiž vzniklo před 88 lety na
obecní pastvině a ovečky jsou tak připomínkou těchto dob.
Marek Babšický

CO ROSTE NA NAŠEM
HŘIŠTI: KONIKLEC
LUČNÍ
Koniklec (Pulsatilla) je nízká až středně vysoká trsnatá rostlina, s převážně
ochlupenými listy i lodyhami, zařazená do čeledě pryskyřníkovitých. Rod
koniklec je geneticky nejblíže příbuzný a s velkou pravděpodobností i totožný s rodem sasanka.
Koniklece jsou vytrvalé, značně
dlouhověké byliny, jejichž oddenek
se časem větví. Říká se, že je vícehlavý. Listy jsou různě dělené a umístěné v přízemní růžici, z níž vyrůstají
stonky s jediným výrazně zbarveným
květem, který má šest okvětních lístků. V jednom květu je mnoho tyčinek
i pestíků, proto se z jediného květu
vytváří třeba i dvacet nažek – plodů
s dlouhými, šedě stříbřitými chlupatými přívěsky. Zvláštností je, že se semena vlivem vlhkosti sama zavrtávají
do půdy. Výška byliny se během odkvétání výrazně prodlužuje.
Rostlina dostala jméno podle zastaralého slova poniklý neboli nící, což
znamená dolů obrácený. Ostatně slovenské jméno květiny je poniklec.
Roste téměř v celém mírném klimatickém pásu severní polokoule, kde
mu nejlépe svědčí středně suchá teplá a světlá stanoviště, travnaté svahy
nebo i světlé lesní paseky s dobře provzdušněnou půdou.
Rod se vyznačuje vysokou variabilitou. Jednotlivé druhy (celosvětově přes
30) není snadné vždy odlišit, zvláště
pak poddruhy a hybridy, které jsou si
často velmi podobné. Ve střední Evropě rostou především tyto druhy:
• Pulsatilla alpina (koniklec alpinský) – v ČR jen Krkonoše, jinak
Alpy, Karpaty

• Pulsatilla grandis (koniklec velkokvětý) – v ČR jižní až střední
Morava

pak zahrnuje Evropu střední, severní
a východní.

Pozvěte k nám své přátele,
obsaďte celý flight a zahrajte
si tak ve čtyřech za cenu
3 fee (sleva 25 %)

• Pulsatilla montana - Alpy, v ČR neroste
• Pulsatilla patens (koniklec otevřený) – v ČR jen v Čechách, na Moravě chybí

ŠEDESÁT LET
OD PRVNÍHO
MEMORIÁLU DR.
HANNO TONDERA

• Pulsatilla pratensis (koniklec luční) – Čechy i Morava
Všechny druhy koniklece jsou jedovaté, po požití vyvolává zvracení
a průjmy, po vstřebání tlumí centrální nervový systém, při dotyku dráždí
pokožku a vyvolává záněty. Stejně nebezpečný je i pro dobytek.
Na Líšnici nám roste koniklec luční.
Je z našich druhů nejméně nápadný
a často si ho nevšimneme, ani když
stojíme vedle kvetoucího trsu. Květy má malé, válcovité, tmavě až načernale fialové a vysloveně skloněné
k zemi. Kvete od března do května.
Koniklec luční roste na dosti rozsáhlém území nejteplejších oblastí jak
Čech, tak Moravy. Světové rozšíření

4 za cenu 3

Koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
Změnou přírodních podmínek dochází i k úbytku jednotlivých druhů
koniklece v přírodě, proto jsou všechny druhy rostoucí v České republice
chráněny. Náš koniklec luční je silně
ohrožený (druhá nejpřísnější ochrana po kriticky ohrožených druzích).
Přenášení rostlin z přírody do zahrad
není dovoleno a nebývá ani úspěšné.
Marek Babšický

V roce 1955 utrpěl český golf nenahraditelnou ztrátu. 21. 2. 1955 odešel
dobrovolně ze života Hanno Tonder.
Bylo mu 39 let. Pronásledování, věznění a existenční problémy slavily
úspěch a podlomily jeho vůli žít. Smrt
Hanno Tondera dolehla na celý český
golf jako tvrdá rána. Tento vynikající
hráč a stejně tak vynikající člověk byl
všemi oblíben a obdivován. Hanák,
jak se mu všeobecně říkalo, byl neodmyslitelnou součástí českého golfu po
dobu 25 let a pro mnohé se stal jeho
symbolem.

Hanno Tonder v roce 1953

UCHOVEJTE SI BAREVNÉ VZPOMÍNKY Z VAŠÍ DOVOLENÉ
V LUXUSNÍM BALENÍ
Vrátili jste se z dovolené či cesty za poznáním a je vám líto, že pro vás nezapomenutelná místa
a zážitky zůstávají jen datovými soubory v telefonu, tabletu nebo na paměťové kartě vašeho
fotoaparátu?
Právě pro vás jsme připravili fotoknihy, tematicky zaměřené na dovolené
a cestování.
Díky našim šablonám si sami snadno
vytvoříte fotoalbum či cestovatelský
deník na profesionální úrovni ve velmi krátkém čase. Dejte svým zážitkům fyzický rozměr a podělte se o ně
i se svými přáteli a blízkými.
Nemějte obavy, vytvořit profesionální fotoknihu ještě nikdy nebylo
tak snadné. Na www.123print.cz, si
zvolíte jednu z předpřipravených šablon „Dovolená“, nahrajete fotografie
a rozmístíte je na jednotlivé stránky
dle vlastního schématu. Fotografie
můžete doplnit o popisky či komentáře. Vše navíc on-line z vašeho počítače či tabletu, bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru. S námi je to
skutečně raz-dva-tři!

V rámci fotoknih na vás samozřejmě
myslíme i s dalšími tématy. Můžete si
tak vytvořit mimo jiné fotoknihu pro
vaše děti, svatební album, kuchařku,
sestavit fotoknihu věnovanou vašim
domácím mazlíčkům nebo touto formou uchovat své záliby či sportovní
úspěchy. Můžete vytvořit fotoknihu
pro vaše rodiče či své milované. Vaší
fantazii se skutečně meze nekladou.
K dispozici vám jsou i prázdné šablony bez pozadí, takže si můžete fotoknihu vytvořit sobě na míru.
Kromě fotoknihy si můžete vytvořit
vlastní nástěnný či stolní kalendář,
plakát, hrnek s fotografií a další osobní dárky. Aktuálně nabízíme i fotoobrazy na malířském plátně a nově
také na akrylovém skle.
www.123print.cz

Smrt Hanno Tondera vyburcovala
GKL k nové sportovní aktivitě. GKL
se ve spolupráci s Arturem Štikou
obrátil v roce 1956 na golfisty z Mariánských Lázní, Karlových Varů,
Brna, Svratky a Prahy s návrhem na
uspořádání celostátní soutěže Memoriál Dr. Hanno Tondera. Jaká byla
pravidla této soutěže přesně nevíme,
víme však, že soutěž byla navrhována jako vícekolová. Na výzvu GKL
reagovali pouze mariánskolázenští
golfisté.
Jaký byl další osud soutěže Memoriál Dr. Hanno Tondera se dozvídáme
z kroniky GKL, kde jsou dochované
výsledky z roku 1956. Na Líšnici se
soutěž hrála dne 17. června 1956, a to
na 18 jamek s vyrovnáním proti par.
Zvítězil Dr. Zdeněk Stompfe před
Tomášem Pačesem a Marií Jiráskovou. V kategorii dorostenců zvítězil
Prokop Sedlák ml. Zda se hrála tato
soutěž i v Mariánských Lázních již
nezjistíme. Žádné doklady o zaslaných výsledcích se bohužel nedochovaly.
Druhý ročník Memoriálu Dr. Hanno Tondera se hrál na Líšnici dne
16. června 1957. Kromě líšnických se
tentokrát do soutěže zapojili i pražští
hráči Artur Štika, Jiří Trnka, Marie
Jirásková a Bohumil Landa.
Třetí ročník Memoriálu Dr. Hanno
Tondera se hrál na Líšnici 15. června 1958. Zvítězil Ivan Vávra.

příležitosti po 45 letech žluto-bílo-červená klubová vlajka.

JAMKOVKOVÁ LIGA
NA LÍŠNICI

Protože se Memoriál Dr. Hanno Tondera hraje po jeho obnovení každoročně, letošní ročník je již 28.

Baví vás jamkovka a rádi poznáváte
nové hráče? Stále ještě se můžete přihlásit do již třetího ročníku líšnické
jamkovkové ligy, která probíhá od května do října. Po odehrání až 12 zápasů

Prokop Sedlák

LETOŠNÍ MEMORIÁL
HANNO TONDERA
SE KONÁ 4. ČERVNA
Přijďte si připomenout největší postavu historie líšnického golfového sportu v sobotu 4. června, kdy se koná
další ročník Memoriálu Hanno Tondera. Po tomto devítinásobném mistru republiky (resp. během války mistru Čech a Moravy), který byl v roce
2001 uveden do síně slávy českého
golfu, je také pojmenována 5. jamka
líšnického hřiště, kde si o něm můžete
také přečíst. Turnaj se hraje v tradičním formátu na rány bez vyrovnání.

Čtvrtý ročník Memoriálu Dr. Hanno Tondera se konal na Líšnici
20. září 1959. V kategorii mužů zvítězil Dr. Jaroslav Hilbert, v kategorii
žen Marie Jirásková, v kategorii dorostu Prokop Sedlák ml.
Po čtvrtém ročníku byla tradice Memoriálů Dr. Hanno Tondera na dlouhou dobu přerušena. Golfový klub
Líšnice se musel koncem padesátých
let včlenit do sjednocené tělovýchovy pod křídla TJ Slavoj Praha, aby
mohl dále nerušeně působit na svém
hřišti v Líšnici.
Tradice Memoriálu Dr. Hanno Tondera byla obnovena až v roce 1993
při příležitosti 65.výročí založení
GKL, a to 5. ročníkem. Na tento turnaj přicestoval z Anglie bratr Hanno Tondera, válečný letec a hrdina,
generál letectva Ivo Tonder, kterému
mohl být osobně předán pamětní list
o udělení čestného členství v GKL.
Nad klubovnou GKL zavlála při této

Přihlásit se můžete osobně na recepci
GKL, e-mailem na info@gkl.cz, případně telefonicky na čísle 603 383 238.

ZVEME VÁS NA NÁSLEDUJÍCÍ TURNAJE
18. 5. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

19. 5. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

20. 5. 2016

BEST Drive (uzavřený turnaj)

23. 5. 2016

Asklepion 9 jamek (uzavřený turnaj)

25. 5. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

26. 5. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

27. 5. 2016

Veskom 9 jamek (uzavřený turnaj)

1. 6. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

2. 6. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

ZPRÁVY Z VÝBORU GKL

3. 6. 2016

BBC GT (uzavřený turnaj)

Nově zvolený výbor GKL přistoupil
již od svého prvního jednání k zásadní změně zápisů z průběhu jednání výboru.

4. 6. 2016

Memoriál Hanno Tondera

8. 6. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

9. 6. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

11. 6. 2016

Červnový Texas Scramble

15. 6. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

16. 6. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

18. 6. 2016

Memoriál Dadulky Hradecké

22. 6. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

23. 6. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

25. 6. 2016

Champagne tour

29. 6. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

30. 6. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

Všechny zápisy tak věrně a poměrně podrobně popisují průběh jednání, a to včetně diskusí a jednotlivých
hlasování.
Po zveřejnění zápisů na webových
stránkách klubu může každý člen
získat veškeré informace z jednání
výboru.

Účastníci Memoriálu Dr. Hanno
Tondera 1959

čekají na konci sezony na vítěze atraktivní ceny. Nečlenové GKL hrají v této
soutěži za zvýhodněné ceny 600 Kč ve
všední dny a 700 Kč o víkendech.

Proto nyní dále v této rubrice budeme uvádět pouze sumář nejdůležitějších bodů jednání:
Výbor GKL projednal a schválil:
• revizi sčítání hlasů z voleb do výboru z členské schůze 2016 a následnou skartaci volebních lístků,
• ustavení a obsazení funkcí výboru
a poradních komisí,
• uzavření dodatku k úvěrové smlouvě se změnou fixace úrokové sazby,
• analýzu hracích poplatků a dílčí
změny v ceníku poplatků (zavedení
slevového pasu a zvýhodnění plně
obsazeného flightu) a možnost snížení fee pro hosty členů GKL,
• obnovení vydávání zpravodaje
GKL.
Výbor GKL se na příštích jednáních
bude zabývat:
• plánem úprav hřiště v průběhu letošní sezony a v zimním období
2016/2017,
• úpravou reciprocity s GCP,
• koncepcí práce s mládeží a sportovní činností,
• příčinami ztrát z provozu drivingu.
Petr Gottwald

Jedete do Mariánských Lázní? Na golf nebo jen na výlet?
Odpočiňte si v nově zrekonstruované garsonce
od 650 Kč/den.
Více o krátkodobém
pronájmu
na bytlazne@centrum.cz

ZÁVĚREM
Redakce obnoveného zpravodaje GKL
přeje všem čtenářům úspěšnou golfovou sezonu. Uvítáme Vaše názory na
obsah tohoto čísla i náměty na články či rozhovory, které byste si v klubovém zpravodaji v budoucnu rádi
přečetli. Můžete nám je posílat na adresu zpravodaj@gkl.cz nebo diskusní
fórum na klubovém webu. V letošním
roce plánujeme vydat celkem čtyři
čísla zpravodaje – na to druhé se můžete těšit na začátku letních prázdnin.

