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Golfová škola

Petra Mrůzka
Z deníku producenta

Je kolem sedmé ráno. Po greenu Golf Parku Plzeň na Dýšině se líně válí mlžný opar.
Technika provádí poslední úpravy trávníku. Je klid, praporky se ani nehnou a jamky
čekají na své první míčky.
V odpališti u jamky č. 12 už je ale rušno. Štáb Studia Grant se seznamuje s terénem
a připravují se první záběry videopořadu GOLFOVÁ ŠKOLA Petra Mrůzka. Bude to
přibližně 8 dnů intenzivní práce.

Režisér Pavel Pokorný rozdává pokyny.
Scénář není příliš
složitý, ale každý
záběr je nutné
dobře připravit
v návaznosti na předchozí a samozřejmě
i na ten, který bude
následovat.

Kameraman Ondřej
Ctibor točí takřka
vše, co by mohlo film
zatraktivnit…

Kolem deváté přijíždí Petr Mrůzek. Profesionální hráč a trenér, který bude budoucí
diváky provázet. První čtyři dny se budeme
věnovat věnovat „Krátké hře”.
Proč právě Krátká hra, Petře?
„Většinou vidím, jak hráči trénují dlouhé
odpaly a dlouhou hru, ale málokdo trénuje
Krátkou hru. Přitom právě Krátká hra je
„alfou a omegou” golfu.”

Během natáčení nás Petr upozorňuje
na chyby, které dělají někteří hráří, kteří nás míjí.
„Každý by měl neustále zlepšovat svou techniku”.
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LÉTO 2006

Přesouváme se
na putting green
a věnujeme se
nácviku krátkých
úderů a jejich
technice.

„Nikdo by neměl opouštět
Putting green, pokud bez
zaváhání netrefí do jamky
všechny své míčky, kterých
by mělo být mezi 5 až 10”,
říká Petr. Tento záběr
točíme asi 5x - i mistr tesař
se občas utne… Chápeme
to, Petr je z kamery ještě
trochu nervózní…

Do Golf Parku Plzeň se vracíme o čtrnáct
dnů později, tentokrát vyzbrojeni velkým
kamerovým ramenem…

Třetí den natáčení je kritický - intenzivně prší, půda v okolí je nasáklá a vodu
už nepřijímá… Říčka Klabava protékající hřištěm se mění v rozběsněný živel.
Během dalšího dne je hřiště z velké
části pod vodou…

Práce jedna radost.

Dopoledne přijíždí také Libor
Bouček - s ním bude Petr Mrůzek
procházet po celém hřišti a vysvětlovat Pravidla a etiku golfu. Tomuto
tématu se bude věnovat jeden samotný videopořad.

A co dodat na závěr? Snad jen: Těšte se od půlky září na dvě DVD Krátká hra a Pravidla
a etiketa golfu ve vašem oblíbeném golfshopu.
Přejeme vám hezkou hru!
Miloslav Doležal
Patneři projektu
Krátká hra:
Pravidla
a etiketa golfu:
Produkce

Mediální partneři

"Řekl bych, že mi to
jde fakt dobře. Jako
Tigeru Woodsovi…"
- Libor nešetří
sebechválou…

