ZPRAVODAJ GKL 2/2016 – SRPEN
Příjemné a inspirativní letní golfové čtení Vám přeje redakční rada ve složení Jiří Gut, Marek
Babšický a Petr Gottwald. Své názory na toto číslo zpravodaje i náměty na obsah příštích čísel nám
můžete posílat na adresu zpravodaj@gkl.cz nebo přes diskusní fórum na klubovém webu.

ÚPRAVA RECIPROCITY
MEZI GKL A GCP
Vážení golfoví přátelé,
nastává čas, kdy řada z nás odjíždí na
dovolenou, ať už klasickou nebo golfovou, ale věříme, že i tak si najdete čas na
přečtení druhého letošního čísla zpravodaje GKL.
Zdá se, že letošní léto je o něco milosrdnější než před rokem. Naše hřiště se
zatím s letním počasím vypořádává velmi
dobře, ale do budoucna mu jistě výrazně
pomůže voda z nového vrtu, jehož kolaudace proběhla 12. července. Zároveň usilujeme o zlepšování stavu fervejí i jinými
cestami než pouze zavlažováním – více
informací najdete v článku Jiřího Vozky
mladšího.
Poměrně kontroverzním tématem
na našem hřišti jsou keře – na jejich
umístění, četnost a stav jsou mezi hráči
někdy dost odlišné názory. Rádi bychom
podpořili diskusi na toto téma a s tímto
cílem přinášíme pohled dvou členů výboru – Marka Babšického a Petra Vaňáska.
Pravděpodobně jste zaznamenali,
že probíhala jednání mezi GKL a Golf
Clubem Praha o změnách parametrů
současné reciprocity. Podrobnější, ale
hlavně z hlediska členů GKL příznivé
zprávy o řešení pro tento rok přináší článek prezidenta klubu Petra Gottwalda.
Golfová sezóna je dávno v plném
proudu a jistě mnozí z nás už od jejího začátku zažili kromě podařených dnů i nějaké to pokažené kolo. Možná tak uvítáte
tipy líšnických profesionálních trenérů
na zlepšení vaší hry. Květoslav Strachota
poradí, jak se vypořádat s hrou z nakloněných pozic, zatímco článek Pavla Máje
se věnuje někdy neprávem opomíjenému
tématu, a to mentální stránce golfové hry.
Ani tentokrát ve zpravodaji neopomeneme bohatou historii našeho klubu. Přinášíme článek Prokopa Sedláka
o Velké ceně národů v roce 1936, po níž
i díky skvělým výkonům líšnického hráče
Hanno Tondera začal být československý
golf v Evropě brán s větší vážností a nakonec mohl sehrát aktivní roli při zrodu
Evropské golfové asociace.
V tomto vydání najdete například
také reportáže z některých červnových
turnajů nebo další díl série o rostlinách,
které rostou na našem hřišti.
Všem členům GKL i ostatním návštěvníkům líšnického hřiště přeji vydařené golfové léto.
Jiří Gut

Historická dohoda mezi GKL a GCP,
na základě které hrají členové obou klubů
na partnerském hřišti zadarmo, je jistě
bonusem ke klubovému členství a zvyšuje jeho hodnotu. Dohoda však pro nás
byla již v minulých letech výrazně asymetrická a počet her odehraných motolskými členy na našem hřišti pravidelně
každoročně stoupal, zatímco my jsme
v Motole odehrávali každý rok přibližně
stejný počet kol. Pro posouzení úrovně
využívání reciprocity se podívejme na
čísla z loňského roku: naši členové odehráli v Motole méně než 600 her, zatímco
členové GCP na našem hřišti 1186 kol.
Jistě nemusím uvádět, co to znamená
pro ekonomiku našeho klubu. Pořád to
ale byl stav, u kterého výraznou asymetrii
alespoň částečně vyrovnávala hodnota
historické vazby mezi oběma kluby.
Zlom nastal v letošním roce, kdy GCP
přijal 180 nových členů za nulový vstupní poplatek. Následoval skokový nárůst
v počtu her odehraných členy GCP, který
vzhledem k absolutní reciprocitě způsobil zcela nepřijatelné negativní dopady do
ekonomiky našeho klubu – úbytek příjmů
z poplatků a fee – a nárůst nákladů za stále se navyšující odehraná kola.
Jednání o řešení pro náš klub neúnosného stavu vyústila v dohodu o úpravě
parametrů reciprocity, spočívající v omezení absolutní reciprocity na 900 kol (9
jamek). Hry nad rámec 900 odehraných
kol jsou považovány za nadlimitní a budou již zpoplatněny částkou 250,- Kč za
každých odehraných 9 jamek ve všední
dny a částkou 275,- o víkendech.
Náš návrh i původní dohoda počítala
s tím, že případné nadlimitní hry budou
svým členům platit kluby. Vedení GCP se
následně rozhodlo, že motolští členové si
budou s platností od 27. 6. 2016 nadlimitní kola hradit sami. My nadále nechceme
připustit žádný dopad či omezení našich
členů a počítáme, že z naší strany buď
nedojde k čerpání nadlimitních kol, nebo
budou hrazena klubem.
Přijaté řešení je platné pouze pro
rok 2016. Nastavení míry reciprocity pro
rok 2017 a následné bude dohodnuto mezi
kluby v průběhu zimy na základě vyhodnocení statistik z letošního roku.
Petr Gottwald

O KVALITĚ FERVEJÍ
Pokusím se stručně odpovědět na
otázku, kterou jsem nedávno zaslechl
u klubovny. Hráč z jiného klubu se ptal
místního člena: „Proč jsou ty ferveje trojky a čtyřky hezčí než ostatní?“
Náš člen mu na tuto otázku neuměl
odpovědět. Odpověď je však velmi jednoduchá. Dráhy jamek číslo 3 a 4 byly
do roku 1995 pravidelně zemědělsky
obhospodařovaná půda. Pro mnohé pamětníky znamenal zatažený drive na
první jamce out a ztrátu drahocenného
míče v obilí.

Na přelomu let 1995 a 1996 vybudoval
Jiří Vozka st. oba greeny trojky a čtyřky
a došlo k osetí jednolité plochy obou drah.
Až postupem času došlo k oddělení jamek
stromy a keři až do dnešní podoby. A zde
je zásadní rozdíl a zároveň odpověď na
otázku. Plochy jamek 3 a 4 byly před osetím profesionálně připraveny a samotné
osetí proběhlo speciální směsí na fervej.
To bohužel na ostatních jamkách není.
Většina drah je na původních plochách pastvin a zde je větší kamenitá
vrstva. Kořenová část nemá tolik prostoru a dochází bohužel k rychlejšímu vysychání. Tím je kvalita trávníku v dobách
letního sucha rozdílná. Pravidelně však
k dochází k celoplošnému prořezání, pískování a dosetí „původních ploch“ a tím
se snažíme kvalitativní stav srovnávat.

2) Keře přímo v herních plochách
Nahodilých keřů, které by chytaly i povedené rány, pokud vím, moc nemáme. Snad
by se za něj dal považovat poslední šípek
cca 120 metrů před greenem č. 7. Umím
si představit, že by tam být nemusel.
Stejně tak keříky na pravé straně ferveje
č. 6, cca 120–60 metrů před greenem.
Tam mnohdy končí drivy a není dopředu
známo, kde míček skončil. Obdobně to
vidím s keři nalevo od greenu č. 8. Ano,
rána do nich je špatná… ale z odpaliště
lze jen tušit, zda je míček v nich, nebo ne.
Jsou to jen zbytečné lapače míčků a obrůstají několik vzrostlých stromů. Místo
nich by mohlo přibýt pár stromků navíc.

Jiří Vozka ml.

LÍŠNICKÉ KEŘE:
JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR?
Keře… když nám v nich skončí míček,
tak je proklínáme. Když si o ně roztrhneme tričko, tak ještě více. Když přes ně
nevidíme na jamku, tak nás také nepotěší.
Na druhou stranu, zejména větší oblasti
keřů ovlivňují strategii hry, stres z nich –
stejně jako aut nebo voda – také ke golfu
patří a je jeho kořením… Asi málokdo by
chtěl hrát golf na hřišti, kde žádná rizika
nehrozí, kde jsou jen rozlehlé plochy krátce střižené trávy. Překážek však nesmí být
příliš. Nikdo nechce lovit nebo ztrácet míček na každé druhé jamce, i třeba po jen
mírně či středně nepovedené ráně.
Hráči navštěvující naše hřiště mají na
líšnické keře často dost rozdílné názory,
a tak bychom tímto článkem rádi vyvolali
diskuzi mezi členy klubu, aby se k této
otázce vyjádřili, nejlépe na našem diskuzním fóru. Na úvod přinášíme pohled
dvou členů výboru – Marka Babšického
a Petra Vaňáska.
Marek Babšický:
Vnímám několik typů líšnických keřů
a s každou skupinou bych zacházel rozdílně:
1) Keře oddělující jednotlivé ferveje
Takové keře máme třeba mezi fervejemi
č. 1 a 9 nebo 7 a 9. Obecně bych je nechal,
ovšem v typických dopadových oblastech
bych je nahradil stromy, pod nimiž hráči
najdou míček mnohem rychleji (viz prostor mezi) jamkami č. 1 a 4, kde míček
ztratíte dost obtížně). Vykácet pár keřů
i mezi 1 a 9 by přispělo k plynulosti hry.

Mezi jamkami č. 1 a 9

Jamka č. 8 vlevo
3) Keře na hranici autu
Šípky, které jsou zejména po levé straně
jamky č. 6, byly tématem častých diskusí.
Pokud zahrajete do nich, je to aut. Argument, že budu stát v křoví, i když míček je
ve hřišti, je sice pravdivý, ovšem to samé
platí u hrazení na jamce č. 5 nebo jakéhokoliv jiného stromu či keře – rovněž nám
mohou bránit ve švihu… Smůla – je třeba
nehrát tak blízko autu…
4) Historicky utvořené a ucelené
křovinaté oblasti
Máme dvě takové zóny (na jamkách č. 2
vlevo a č. 8 vpravo), které jsou historicky
dané, představují původní líšnickou vegetaci, biotop… Jde o poměrně rozsáhlé
oblasti, ne o nahodilé keříky. Rána do nich
znamená velkou chybu – špatnou ránu. Pokud tam zahrajeme, tak bychom měli zahrát

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, m 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

automaticky provizi… Problémem však je,
že někdy jsou relativně vysekané – a příště je v nich půlmetrová tráva. Takže když
vím, že jsem míček minule bez problémů
našel, provizi si nedám. Recept? Buď sekat
pravidelně, nebo raději nesekat vůbec – ať
rovnou víme, že tam to je beznadějné.
Určitou výjimkou z předchozích
kategorií je řada keřů pod doglegem na
jamce č. 4. Bohužel nikdy nejsou ostříhány natolik, aby i po opětovném vyrašení
bylo ze spodní části jamky vidět na green.
Pokud tak hrajeme ze vzdálenosti 100–70
metrů, green a mnohdy i vlajka jsou za
keři schovány. Hrát naslepo mi přijde
naprosto zbytečné. Keře by mohly být
o metr nižší, případně dokonce v oblasti
pod bunkerem vykácené.
Jak to shrnout? Vykácel bych pár keřů
v dopadových zónách drivů. Ostříhal bych
u všech stromků spodní větve a pravidelně
bych vysekával trávu okolo kmenů. Radikálně bych zkrátil a částečně vykácel keře
pod doglegem na jamce č. 4. Původní biotopy nad greenem č. 2 a mezi jamkami č.
5 a 8 bych nesekal vůbec – ať jsou pořád
nehratelné a zvykneme si na to.
Petr Vaňásek:
Od začátku sezóny jsem několikrát na
jednáních výboru našeho klubu nastolil
otázku stavu zeleně na hřišti. Rozrůstá
se nám přestárlé křoví, což nepovažuji
zrovna za optimální. Domnívám se, že
stav hřiště v dnešní konkurenci výrazně
ovlivňuje jeho návštěvnost. Sám jsem
překvapen, kolik členů se zcela vážně domnívá, že stav hřiště a například cenová
politika skoro žádný vliv na návštěvnost
nemají. Naše hřiště, a to jistě právem, si
zakládá na své historii a tradici, je tedy
jistě úsměvné, že bylo založeno jako hřiště typu „links“. Jeho současná podoba
je po mém soudu všechno možné, jen ne
zmíněný „links“.
Hlavní problém mám osobně s neupravovaným křovím, a to zejména mezi
fervejemi č. 1, 9, 7 a 6. Je značně přerostlé
a nevzhledné. Jeho razantní úprava by jistě pomohla nejen celkovému pohledu na
hřiště, ale i tempu hry.
Mezi fervejemi č. 1 a 4 máme hezké
stromořadí. Na jeho konci je zcela nesmyslně několik keřů, jejichž funkce mi zcela
uniká. Zde bych křoví úplně zrušil. Další
takové místo je na ferveji č. 7 cca 130 metrů před greenem po pravé straně. Je zde
nevzhledné pichlavé křoví. Jestli je potřeba tam něco mít, pak si myslím, že několik stromků by bylo vhodnější volbou.

Jamka č. 7 vpravo
Na závěr jsem si nechal prostor mezi
fervejemi č. 8 a 5. Ten je již tak zarostlý,
že si dovolím tvrdit, že bych zde dokázal
schovat celý bag a dalo by práci jej do
časového limitu 5 minut najít, natož míček. Na druhou stranu i to možná slouží

k urychlení hry, jelikož málokdo se zde
obtěžuje míček hledat.

Běžně se používá jako okrasná rostlina ve skupinách, jako půdokryvná dřevina a na skalkách. Jsou pěstovány barevně
kvetoucí kultivary, jež mohou být žluté,
krémové, růžové, červené, fialové, hnědé
nebo i dvoubarevné. V našich zahradách
se janovec metlatý pěstuje daleko méně
často než v západní Evropě.
Janovce množíme řízkováním. Řízky
pícháme v červnu do pařeniště s humózní
písčitou zeminou. Na jaře příští rok vysadíme na konečné stanoviště.

Mezi jamkami č. 5 a 8

Rodinný flight
Na příkladu v loňském roce upraveného křoví na jamce č. 4 můžeme vidět,
jak tato úprava vzhledu hřiště a kvalitě
hry prospěla.
Závěrem Vám přeji hezkou hru na
Líšnici a co nejméně zatrhaných triček.

CO ROSTE NA NAŠEM
HŘIŠTI: JANOVEC
METLATÝ
Janovec metlatý (Cytisus scoparius)
je keř se zelenými hranatými větvemi, ze
kterých střídavě vyrůstají malé trojčetné
listy. Dorůstá výšky 0,5 až 2,5 metru.
V horních částech větví vyrůstají v paždí
listů jednotlivé žluté květy. Kvete v květnu až v červnu. Plodem je tmavý ochlupený lusk. Celá rostlina je jedovatá.

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

TIPY TRENÉRA:
HRA VE SVAHU
Návštěvníkům líšnického drivingu se
naskýtá
unikátní
možnost trénovat
hru z nakloněných
povrchů, protože na
našem drivingu jsou
vymodelovány pro
tyto účely dvě speciální „boule“. V našem novém seriálu
bych vám chtěl nejprve popsat, jak hrát
z nakloněných pozic.
Rozlišujeme čtyři takové pozice míče
ve vztahu k hráči. Jsou to: pozice míče ve
svahu nad hráčem, pod hráčem, hra do
svahu a hra ze svahu.
První situací, kterou se budeme
v tomto dílu zabývat, bude hra míče ve
svahu nad hráčem.

Janovec metlatý – na Líšnici roste například mezi greeny č. 2 a 4 nebo mezi
jamkami č. 5 a 8
V Evropě je původní od Portugalska
a Britských ostrovů po Ukrajinu a Bělorusko. Zavlečen byl do Severní Ameriky,
Jižní Ameriky a na Nový Zéland.
Roste na osluněných svazích a na
okrajích lesů, mnohde vytváří souvislé
porosty. Na půdu je nenáročný. Vyhovují
propustné mírně kyselé, propustné vlhké
nebo sušší půdy. Snáší sucho. Nesnáší
dobře zamokření, hluboký řez a přesazování. Ve stínu sice roste, ale vytahuje se
a rozklesává. V podmínkách střední Evropy často namrzá, ale dobře regeneruje.
Rozmnožuje se vegetativně nebo semeny.
Sloužil k výrobě košťat (odtud jeho
název), případně k pletení košíků. Sloužil ke zpevňování písčitých svahů. V 18.
a 19. století býval vyséván k zúrodnění
písčitých polí a také k jejich obohacení dusíkem. Vysazován byl i pro zimní pastvu
ovcí. Později byl rozšiřován i lesníky jako
pastva pro srnčí zvěř a zajíce; zelené větve
slouží hlavně v zimě k okusu. Občas býval a je pěstován včelaři jako medonosná
dřevina.
V lidové medicíně se používá pro léčivé vlastnosti – semena pomáhají zastavovat krvácení. Z některých obsažených
jedovatých látek se vyrábějí léky na některá srdeční onemocnění.

Boule pro trénink hry z nakloněných pozic na líšnickém drivingu
Vždy je velmi podstatný postoj! Musí
být stabilní, což v tomto případě znamená mírně širší s váhou přenesenou trochu více do přední části nohou směrem
ke svahu pro zabránění záklonu. Míč se
nachází v pozici „nad“ hráčem, a proto
je nutné upravit držení zkrácením gripu.
Vždy ale mějte hůl uchopenou oběma rukama na gripu, nikoliv za shaft! V opačném případě by bylo velmi složité kontrolovat pohyb hole a výsledek úderu by
tomu odpovídal.
Velmi důležitá je také samotná volba hole, kterou musí určit sklon svahu,
ale v průměru doporučuji o dvě čísla
delší hůl než při úderu z optimálních
podmínek.
V pozici míče nedochází k žádné
úpravě, zůstává tedy stejně jako při standardní ráně uprostřed postoje.
Nyní můžeme přistoupit k popisu
samotného úderu. Vždy mějte na pamě-

ti, že z obtížných situací se snažíme míč
hlavně vrátit zpět na fervej či do ideální
pozice pro úspěšné dokončení jamky!
Nesnažíme se tedy o maximální délku,
ale o maximální přesnost odehraného
úderu. Proto se budeme snažit o menší
rozsah nápřahu, při kterém budeme aktivní hlavně horní částí těla (trup, paže).
Přenos váhy by měl být minimální a pouze ovlivňován prací trupu.
Při úderu a následném prošvihu již
k příliš velkým odlišnostem oproti běžnému úderu nedochází. Zaměřujeme se
hlavně na celkové uvolněné zahrání rány,
díky kterému samotný finiš nedosahuje
plné rány hrané z optimálních podmínek.
Mějte na paměti, že náš míček bude
mít tendenci po úderu zamířit od cíle vlevo. Pochopitelně není snadné říci, jak velká tato odchylka bude, protože je ovlivňována mnoha faktory (volba hole, délka
úderu, sklon svahu, stabilita v úderu). To
platí pro pravoruké hráče, pro levoruké
hráče to bude rána směrem doprava.
Přeji vám zlepšení vašich ran!
Květoslav Strachota

MENTÁLNÍ
FAKTOR V GOLFU
Krátký úvod do problematiky mentální
přípravy v golfu
přináší hlavní trenér
mládeže GKL Pavel
Máj. Mentální přípravě
v
golfu
a sportovní psychologii obecně se věnuje již deset let.
V blízké době se můžete těšit na připravovanou přednášku na téma mentální přípravy v golfu přímo na Líšnici. Její termín je pátek 12. srpna od 18:00, více
podrobností bude zveřejněno na klubových stránkách.
Proč mentální příprava?
Golf je bezesporu „fyzická hra“: hrajeme
s reálnou holí a míčkem na pečlivě upravené ploše. Správná technika s tělesnou
připraveností nám zaručí předpoklady
pro úspěšnou hru, nicméně i dobře připravený hráč může na hřišti selhat, a to
i pokud hřiště dobře zná. Známé rčení
„golf je hra, která se hraje mezi ušima“
upozorňuje, že fyzická připravenost sama
o sobě nestačí. Golf je jeden z nejvíce individuálních sportů vůbec a klade velké
nároky pro mentální odolnost hráče.
Proč je golf tak náročný na psychiku?
Protože každá rána má svůj důsledek,
který se nedá zvrátit. Protože máme
spoustu času mezi jednotlivými ranami
na přemýšlení. Protože větší chyby se téměř nedají napravit… Tyto a další faktory
na nás nevyhnutelně vyvíjejí tlak.
Co se vlastně na hřišti děje – s jakými „vnitřními běsy“ se potýkáme během
hraného kola? Nejspíše nejčastěji jde
o naše očekávání, která mnohdy nekorespondují s reálným poznáním sebe sama,
dále pak strachy a obavy. Naše psychická
tenze se projevuje na úrovni našeho těla
ve svalovém napětí a to zabraňuje provádění intuitivního a plynulého pohybu. Na
hřišti neztrácíme prvotně švih, ale změnou našeho vědomí blokujeme přirozený
průběh pohybu, dostáváme se do stresu

a v jeho důsledku zmatkujeme a kumulujeme chyby, které naši pozornost dostávají mimo přítomný okamžik.

Naštěstí, obdobně jako naše technika
hry, jsou i naše mentální dovednosti trénovatelné. Jak, to si řekneme příště…

Co je hlavní příčinou rozdílné výkonnosti během tréninku a neopakovatelným okamžikem?
Především jde o neefektivní trénink. Většina amatérů se zaměřuje během tréninku
jen na techniku. Během nácviku nové dovednosti je to zapotřebí, ale už jste někdy
řešili techniku hodu, zatímco jste zahazovali slupku od banánu do koše, nebo
rozebírali pohyb při nabírání polévky lžící? Když jdete ze schodů, dokážete psát
sms na vašem telefonu nebo si povídat
s přáteli. Když se ale chystáme na odpal,
většinou nám v hlavě doznívá řada rad od
trenéra, jak správně udeřit míč, kdo se na
mě dívá, „kam to poletí?“ a když někdo
nechtěně zašustí igelitovým pytlíkem své
svačiny, kterou vytahuje z bagu právě během našeho nápřahu, jsme leckdy úplně
nepříčetní… Už chápete? Golfový úder
je stejně tak přirozený, zautomatizovaný
pohyb jako cokoli jiného z denního života. A argumentovat slovy, že jste začínali
hrát až v dospělosti, je zbytečné.
Základem kvalitního tréninku je
přiblížit tréninkové podmínky včetně
mentálního faktoru soutěži. Porovnejte
si například první odpal na jamce číslo 3
na Líšnici s místem, kde ho trénujete. Na
drivingu před sebou máte fervej širokou
150 m a dlouhou 300 m, žádné překážky,
žádná členitost terénu a navíc dalších 50
míčků v kbelíku. Zkuste si sami odpovědět, na co se tím připravujete?

Pavel Máj

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

OSMDESÁT LET
OD VELKÉ CENY
NÁRODŮ 1936
V letošním roce se golf vrací po
112 letech do programu olympijských
her. Přesto však k určité spojitosti golfu
s olympiádou došlo i v tomto dlouhém
mezidobí.
V roce 1936 se konala olympiáda
v Berlíně, a to ve dnech 1. až 16. srpna.
Německo, které se touto olympiádou
chtělo světu představit jako „dokonalá
země“, souhlasilo i s uspořádáním postolympijského turnaje v golfu evropských
zemí, prvního v historii tohoto kontinentu. Tento turnaj se jmenoval Velká cena
národů. Cenu pro vítěze věnoval sám říšský kancléř Adolf Hitler.
Turnaj, který se konal v Baden-Badenu ve dnech 26. a 27. srpna 1936, byl
předzvěstí budoucích mistrovství Evropy
družstev. Každá zúčastněná země byla
reprezentována pánským dvoučlenným
družstvem. Soutěž se hrála na rány na

72 jamek. Rány obou členů družstva se
sčítaly.
Soutěže se zúčastnila družstva Československa, Francie, Holandska, Itálie,
Maďarska, Německa a Anglie. Překvapivě se nezúčastnily další golfově vyspělé
země jako Skotsko, Belgie, Dánsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
Družstvo ČSR tvořili hráči Hanno
Tonder z Golfového klubu Líšnice a Sáša
Schubert z Golf Clubu Praha. Nehrajícím
kapitánem byl člen výboru Golfového
svazu ČSR Miroslav Švestka.
O kvalitě zahraničních hráčů svědčily jejich předchozí výsledky. Tommy
Thirsk byl úspěšný člen reprezentačního družstva Anglie z let 1934 až 1936
a mistr Yorkshire 1936. Arnold Bentley
byl dvojnásobným finalistou mistrovství
Lancashire z let 1935 a 1936. Byl mladším bratrem Harryho Bentleye, který
se v otevřeném mistrovství ČSR v roce
1935 umístil jako nejlepší amatér. Michel
Carlhian byl vítězem otevřeného amatérského mistrovství Francie z roku 1936
a národním amatérským mistrem Francie
z let 1934, 1935 a 1936. Jacques Leglise
byl finalistou národního amatérského
mistrovství Francie 1935. Ital L. Luzzatto
byl národním mistrem Itálie za rok 1936,
Fraschini byl jeho finálový soupeř a dvojnásobný národní amatérský mistr Itálie
z předchozích let. Desider Lauber byl
mnohonásobný mistr Maďarska, kterého
jsme také znali z našich hřišť.
Výsledky této mimořádně kvalitní
soutěže byly následující:

Jednotlivci:
1. Thirsk
70+70+65+65=270
2. Carlhian
72+71+68+66=277
3. Beckerath
68+67+72+71=278
4. Luzzato
73+73+66+72=284
5. Tonder
76+70+68+74=288
6. Leglise
76+73+69+71=289
7. Bentley
73+74+70+75=292
8. Calkom
75+69+74+75=293
9. Schill
74+71+76+73=294
10. Hellmers
75+72+76+73=296
11. Fraschini
72+82+74+75=303
12. Schubert
83+76+74+81=314
Lauber
88+79 scr.
Lanyi
90+94+97 scr.

(Anglie)
(Francie)
(Německo)
(Itálie)
(ČSR)
(Francie)
(Anglie)
(Holandsko)
(Holandsko)
(Německo)
(Itálie)
(ČSR)
(Maďarsko)
(Maďarsko)

Konečné pořadí ve Velké soutěži národů:
1.
Anglie 270+292=562
2.
Francie 277+289=566
3.
Německo 278+296=574
4.-5. Holandsko 293+294=587
4.-5. Itálie 284+303=587
6.
ČSR 288+314=602
7.
Maďarsko scr.

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

Výkon Hanno Tondera byl největším
překvapením turnaje. Nechal za sebou
oba reprezentanty Holandska a Maďarska
a druhé hráče Anglie, Francie, Německa
a Itálie. Sáša Schubert podal solidní výkon, na samé hranici svých možností, ale
na evropskou špičku to nestačilo. Ihned
po skončení turnaje odjížděli naši hráči
na amatérské mistrovství republiky.
Velká cena národů v Baden-Badenu
měla zásadní význam pro další vývoj
golfu v Evropě. Na ní byla totiž oživena
myšlenka na založení celoevropského
nadnárodního golfového orgánu, která
již dlouho narážela na nedostatek soudržnosti jednotlivých národních svazů
a na problém nepoměru sil mezi britským golfem a golfem kontinentálním.
Z očitého svědectví Josefa Charváta se
dozvídáme, že zásluhu na tom měl československý kapitán Miroslav Švestka,
z jehož iniciativy byla v Baden-Badenu
svolána schůzka kapitánů a založen přípravný výbor budoucí Evropské golfové
asociace (EGA), ve kterém bylo zastoupeno i Československo. Pozici Miroslava
Švestky jako iniciátora schůzky výrazně posílilo umístění československého
hráče Hanno Tondera mezi evropskou
golfovou elitou. Když si tento výbor zajistil ochotu evropských svazů ke vstupu
do budoucí Asociace, byla svolána první
přípravná konference na podzim 1936
do Lucemburku.
Tato přípravná konference se v Lucemburku konala 14. listopadu 1936 a jejím úkolem bylo připravit vše potřebné
k založení EGA. Nebyla to vůbec lehká
záležitost. Na konferenci bylo zastoupeno 11 států osmnácti delegáty. Československo zastupovali pp. Miroslav Švestka
a Josef Charvát. Nejpočetnější delegací,
čítající 5 členů, byla delegace Anglie. Její
přítomnost byla velkým překvapením,
protože účast Anglie byla do posledních
chvil velkým otazníkem. Anglie, zastupovaná členy svého národního golfového
svazu, byla jedinou zemí britského souostroví, která o tuto evropskou nadnárodní
golfovou organizaci projevila zájem.
Konference byla v Lucembursku
skvěle přijata. Všem schůzím předsedal
princ Felix Bourbon, manžel vládnoucí
velkovévodkyně Charlotty. Na konferenci
se však v průběhu jednání projevila řada
neshod, odrážejících politickou nejednotnost Evropy oněch dnů.
Českoslovenští delegáti přijeli na
konferenci dobře připraveni s vlastními
podrobnými elaboráty k projednávaným otázkám. Na této konferenci byly
předloženy dva návrhy stanov, německý
a československý. Po složitých jednáních došlo k dohodě v hlavních bodech
a podvýbor byl pověřen vypracováním
konečného návrhu stanov. Velký diplomatický boj se rozpoutal o formě vedení
Asociace. Přísně centralistické vedení
prosazovali Němci, Italové a Švýcaři,
zatímco druhá skupina států, mezi nimi
Anglie a Československo, si přála volbu
3 až 4členného výboru. V této otázce
nebylo dosaženo dohody. Zůstalo při
tom, že předsedové se budou ve funkci
střídat každé 2 roky a voleni budou losem z předsedů všech národních svazů.
Slavnostně bylo prohlášeno, že Asociace uznává Royal and Ancient Golf Club
of St. Andrews jako nejvyšší autoritu

v otázce golfových pravidel. Konference se v roce 1936 rozešla s tím, že návrh stanov bude předložen ke schválení
všem národním svazům a v roce 1937
dojde ke svolání ustavující valné hromady Evropské golfové asociace.
Prokop Sedlák

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

Hrálo se ve třech kategoriích, ženy
HCP 0–36, kde si třetí místo vybojovala
Ivana Pešková, na druhém místě se umístila Gabriela Havlíčková a vítězství získala Anna Polavková. V kategorii muži
HCP 18,1–36 skončili na prvních třech
místech tři hráči se shodným výsledkem
92 ran. V rozehrávce o první místo nejlépe na první jamce zahrál Josef Kubát
a zvítězil v této kategorii. Na druhém
místě se umístil Milan Sitnianský st.
a třetí skončil Vladislav Borz. V kategorii muži HCP 0–18 s náskokem tří ran
zvítězil Alan Kotula před Michalem Šimůnkem a Petrem Dostálem.

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

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
MEZI GKL A GCP
V sobotu 28. května se na hřišti v Motole uskutečnilo další vzájemné utkání
mezi GKL a Golf Clubem Praha. V novodobé historii šlo o 16. ročník, započtemeli však původní prvorepublikovou tradici
utkání z let 1931–1936, jednalo se dokonce již o 22. ročník. Prezident GKL Petr
Gottwald při příležitosti tohoto utkání
předal vedení GCP pamětní plaketu k 90.
výročí založení GCP.
Počasí přálo – perfektně připravené
hřiště bylo zavlaženo předchozím nočním deštíkem, po kterém již nebylo ani
památky – naopak, slunce svítilo naplno. Trofej obhajoval líšnický tým. Jako
tradičně se utkání hrálo na jamky v pěti
kategoriích (muži, ženy, mládež, senioři
a vedení klubů), z nichž v každé se odehrály dvě dvouhry a jedna čtyřhra.
Přestože hráči GKL ve všech kategoriích alespoň v jednom ze zápasů
zvítězili či remizovali, celkově vyhrát
se podařilo jen kategorii mládeže (kde
ve svých zápasech uspěli Matyáš Babiak
a Ondřej Král). Ostatní líšničtí hráči zřejmě nechtěli překazit motolským jejich
oslavy, a tak konečné skóre utkání bylo
4:1 ve prospěch pořádajícího klubu. Blahopřejeme vítěznému motolskému týmu,
nicméně doufáme, že za rok na Líšnici se
k mládeži přidají i ostatní kategorie a pohár pro vítěze nejstaršího meziklubového
utkání v českém golfu se opět vrátí do líšnických rukou.
Jiří Gut

MEMORIÁL
HANNO TONDERA
Za krásného slunečného počasí se
v sobotu 4. června 2016 konal již 23.
ročník Memoriálu Hanno Tondera. Tento
tradiční turnaj je na rány, a proto se ho
mohou účastnit hráči s HCP 36 a menším.

• Vyhodnocení ekonomické situace klubu
a plnění rozpočtu k pololetí letošního roku
• Snížení frekvence sběru míčů na drivingu z úsporných důvodů
• Orientační ceník reklamních ploch

Málokdy rozhoduje o vítězství rozehrávka mezi třemi hráči – zde se jí zúčastnili Milan Sitnianský st., Vladislav Borz
a Josef Kubát

Výbor GKL se na příštích jednáních bude
zabývat:
• Zásadami a smluvními podmínkami
pro působení trenérů na tréninkových
plochách GKL
• Možnostmi zvýšení příjmu z reklamních ploch

Při vyhlašování vítězů jednotlivých
kategorií měl vždy pan Prokop Sedlák
zajímavou historku ze života Hanno Tondera, za což sklidil potlesk všech hráčů.
Tímto gratulujeme vítězům a děkujeme všem hráčům za účast a přátelskou
atmosféru.
Zdeněk Polavka

Náš klub dlouhodobě nevyužívá plně
svoje možnosti v oblasti získávání vyšších příjmů z reklam. Umístění reklam
na golfovém hřišti či webových stránkách
má jistě svůj nemalý potenciál. Ale každá
společnost, která bude svůj produkt prostřednictvím reklam u nás prezentovat,
očekává samozřejmě návratnost své investice do reklamy.
Chtěl bych touto cestou vyzvat naše
členy a příznivce, aby podpořili svůj klub
také tím, že si všimnou firem, které nás
podporují, a podpořme i my své partnery,
minimálně tím, že zvážíme jejich nabídky a při rozhodování vezmeme v úvahu
také cenu našeho partnerství.
Já za to všem předem děkuji.
Petr Gottwald

ZPRÁVY Z VÝBORU GKL
Jak jsme již uvedli v 1. čísle našeho
Zpravodaje, v rubrice Zprávy z výboru
GKL budeme v návaznosti na podrobné
zápisy, které jsou uveřejněny na webových stránkách klubu, uvádět pouze výčet projednávaných a schválených bodů
jednání výboru.
Na květnovém a červnovém jednání výbor GKL projednal a schválil:
• Úpravu reciprocity mezi GCP a GKL
pro rok 2016 (podrobněji viz samostatný článek)
• Změnu hracího systému jamkovkové
ligy, v návaznosti na přihlášený počet
hráčů, na systém „každý s každým“
• Plán a rozsah úprav hřiště pro letošní
sezónu a zimní období 2016/2017, v návaznosti na návrhy komise pro hřiště
• Snížení fee na čtvrteční HCP turnaje na
500 Kč
• Poskytnutí/obdržení dotací od ČGF
a České unie sportu

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

SRPNOVÉ TURNAJE
2. 8. 2016

Hendikepové úterky pro mládež

17. 8. 2016

3. 8. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

18. 8. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka
HCP čtvrtek – Líšnický vlk

4. 8. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

20. 8. 2016

Champagne tour

6. 8. 2016

Greentour

23. 8. 2016

Hendikepové úterky pro mládež

9. 8. 2016

Hendikepové úterky pro mládež

24. 8. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

10. 8. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

25. 8. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

11. 8. 2016

HCP čtvrtek – Líšnický vlk

27. 8. 2016

Regionální tour mládeže Západ B

13. 8. 2016

Tandem Open

30. 8. 2016

Hendikepové úterky pro mládež

16. 8. 2016

Hendikepové úterky pro mládež

31. 8. 2016

Líšnická středeční seniorská devítka

