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Objevte cesty k nim za volantem nového Audi A6 allroad
quattro. Výjimečný vůz, který Vás zahrne komfortem 
na dlouhých pracovních cestách a ve volném čase 
Vás spolehlivě odveze daleko z města. Bez kompromisů 
– díky kombinaci sériově dodávaného adaptivního 
pneumatického pérování a pohonu všech kol quattro®.
Audi A6 allroad quattro je nejlepší způsob, 
jak si užít Audi A6.

Přesvědčte se. Rezervujte si předváděcí jízdu.

Porsche Plzeň
Podnikatelská1, 301 00 Plzeň-Borská pole 
Tel.: 377 432 611, fax: 377 432 612
e-mail: prodejaudi.plzen1@porsche.cz
http://www.porsche-plzen.cz

Nejlepší místa jsou ta,
o kterých víte jen vy.

Nové Audi A6 allroad quattro.
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PROČ CO-AXIAL?
BUDETE MÍT MNOHO ČASU TO ZJISTIT.
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Vážení členové klubu,
vážení golfoví přátelé,

pomalu se blíží konec sezóny 2006 a proto mi
dovolte krátkou rekapitulaci toho nejdùležitìjšího: 

podaøilo se nám zprovoznit hotelovou a konfe-
renèní èást našeho zázemí a potvrdilo se, jak
moc bylo obojí potøeba. Høištì, naše dvouleté
zelené dítì, získalo novou chùvu, která se stará,
aby nám sílilo a rostlo do krásy.

Koneènì jsme se také doèkali nové normy:
napø. hráè s HCP 36 má dnes na žlutých odpa-
lištích hrací HCP 40. Dámy se stejným HCP
hrají z èervených proti 39.

Høištì jsme "prodloužili" o 136m ze žlutých 
a o 27m z bílých odpališt’, nicménì par høištì
zùstává nezmìnìn. Více o ratingu se doètete
uvnitø magazínu.

Letos jsme si ale prožili také horké chvíle.
Bohužel, ani nám se nevyhnula "velká voda".
Ta kromì hracích ploch ponièila i závlahový
systém a paradoxnì tak zpùsobila sucho na fair-
wayích. Netrvalo však dlouho a náš tým vrátil
høištì zpìt do dobré kondice.

Ještì bych pøipomnìl naše "DESATERO
PØIKÁZÁNÍ" vyvìšené u odpalištì jamky è.1 
a uveøejnìné na str. è. 16 našeho magazínu,
které nemá plnit represivní funkci, ale naopak
má vnést více plynulosti a bezpeènosti do hry
nás všech.

Vážení golfoví pøátelé,

pøeji Vám hezké ètení tøetího vydání našeho 
magazínu a pøíjemný pobyt v areálu Golf Park 
Plzeò. Hezkou hru.

Miroslav Køíž

prezident Golf Klubu Plzeò-Dýšina
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24 hodin s naftou
a 18 jamek 
s Frankem Bielou
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a šli jsme hrát. Hrálo se o oběd - se svými
výsledky si nic jiného nemůžu dovolit.
Průběh popisovat nebudu, neprozradím ani
čísla. Považuji ale za nutné, abyste věděli,
že jsme došli square! Stačilo jen zvolit vhod-
ný herní systém - po třetím  drivu jsem
oznámil, že hrajeme jamkovku. Frankovi
jsem ukázal naše hřiště do posledního křo-
víčka a on mi v něm na oplátku našel můj
míč. Hráli jsme spolu mnohokrát, ale tahle
runda byla ze všech nejzábavnější! Když
jsme se vrátili na klubovnu, vyzpovídal

jsem ho…

Já: Teď budu chvilku předstírat, že
jsem novinář, nevadí?

Frank: Absolutně ne, budu Ti
odpovídat jako novináři.

Já: Byl pro Tebe letošní závod v Le
Mans v něčem jiný?

Frank: Samozřejmě to byl hlavně
nový vůz, jeho motor a především
výkon. V podstatě každý rok se v Le
Mans cítím trochu jinak. S každým
předchozím úspěchem roste i tlak
na  tým, který úspěch obhajuje.

Já: Jaké byly reakce, když se do
světa dostala informace, že  chcete
závodit s dieselem?

Frank: To, co se nám podařilo,
čekal asi málokdo. Myslím, že vět-
šina lidí mimo okruh AUDI byla
přesvědčena, že úspěchem bude,
pokud závod vůbec dokončíme.
Konkurenci ostatním vozům v na-
šem projektu prostě neviděli.
Unikla jim pointa věci - nechtěli
jsme být jen první, kdo s dieselem
pojede, chtěli jsme být první, kdo 
s dieselem zvítězí. 
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Legendární závod v Le Mans zná
snad úplně každý - já o něm vím
už od svých šesti let, kdy jsem
poprvé viděl film se Stevem
McQueenem. Mezi všemi závody
má stále ještě něco navíc. Těžko
říct, co to je, 
ale prostě má.

Letošní závod patřil znovu značce
AUDI (mimochodem, již sedm let
jejich technologii v Le Mans nikdo
nepokořil - Bentley, který vyhrál 
v roce 2003, měl pod kapotou
motor FSI od AUDI)  a po čtvrté
stihl nejvíce kol zajet německý
pilot Frank Biela (posádku dále
tvořili Emanuele Pirro (Itálie) 
a Marco Werner (Německo).
Úžasné na tom všem je, že letos
na dráze kroužili a zvítězili s vo-
zem vybaveným dieselovým
motorem. Podle mě to byl
okamžik, který zboural
zbytky předsudků a mýtů.
Vtípky o tom, že „nafta
patří do kamen” a podobné
už asi od nikoho neusly-
šíte. Velmi stručně: Audi
R10 TDI pohání vidlicový
vznětový dvanáctiválec 
o objemu 5,5 litru, který
díky přeplňování dvěma
turbodmychadly dává úcty-
hodný výkon 650 k a točivý
moment přes 1100 Nm!!! 

Frank Biela, by� resident
Monackého knížectví, má
rád západní Čechy a má
rád golf - je to prostě náš
člověk. Pozvání na rundu 
v Golf Parku Plzeň přijal rád
a jakmile jsme dopili kávu,

Frank Biela
Národnost: německá

Datum narození: 2. srpen 1964

Místo narození: Neuss (D)

Bydliště: Monte Carlo (MC)

Rodinný stav: Ženatý, manželka Patricia, 
dcera Isabelle, syn Patrick

Začátek kariéry: 1982 (u Audi od roku 1991)

Oblíbené město? Praha

Oblíbený film? Kmotr

Oblíbená hudba? Depeche Mode, Offspring

Oblíbená trať? Nürburgerrig (Nordschleife)

Oblíbený nápoj? Coca-Cola

Oblíbená barva? Černá

Oblíbený závodní vůz? Audi R10 TDI

Tvůj nejlepší závod? Macau 1995

Tvoje záliby? RC modely a golf

A oblíbená jamka V GPP? Jedinečná jedenáctka

Frank: Potřebuju nové hole.

Já: Callaway? (Vždycky hrál Callaway)

Frank: Ne, potřebuju Taylor Made.

Já: Můžeme se podívat do shopu, určitě
tam budou.

No a byly tam. Oproti Callawayím měly
opticky daleko menší hlavy, nebyly na
grafitu, ale na oceli, ale líbily se. K tomu 
1, 3, 5 dřívka a bylo. Miluju nákupy 
s Frankem, nic netrvá dlouho. Pak jsme
jeli na driving…

Frank: Myslíš, že můžu hrát ocelový
shafty? (Co já pamatuju, vždycky měl
grafit).

Já: Když můžeš jezdit s dieselem, můžeš
hrát i ocel.

Na drivingu jsme zjistili, že Taylory jsou
skvělé hole, ale úplně všechno za vás ne-
vyřeší. Měli jsme ale štěstí - vedle nás byl
zrovna Jirka Janda. Těm holím domluvil 
a najednou to šlo.

Jen náhodou jsem se dozvěděl, že zrovna
včera měl Frank narozeniny, tak jsem v re-
stauraci objednal ještě dvě Becherovky 
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Já: Řekni mi něco o tom  autě. Jak se s tím
jede, co je jinak, co je lepší…..?

Frank: To auto je prostě úžasné. Už při
první jízdě jsem byl unesen! Má větší výkon
než ostatní, o mnoho vyšší točivý moment,
přidej si k tomu nové, dokonalé chassis,
skvělé jízdní vlastnosti….. 

Já: Něco ale přece muselo být jinak než
dřív.

Frank: Ze začátku jsme měli trochu potíže
s tím, jak je motor tichý. Nebyl skoro slyšet
a najednou nám ten zvuk chyběl -  je to
důležitý vjem pro řazení, brzdění a orientaci
vůbec. To se projevuje hlavně v rychlostech
nad 200 km/h.

Já: A jak jste to vyřešili?

Frank: Chvíli jsme uvažovali nad elektro-
nikou, která by do sluchátek simulovala
zvuk motoru, ale během testování auta
jsme si prostě zvykli.

Já: Myslíš si, že po AUDI příjdou i další se
závodním dieselem?

Frank: Na příští rok připravuje auto s die-
selem Peugeot. Dá se předpokládat, že po-
stupem času přibudou další.

Já: Pamatuješ, jak jsi tátovi k narozeninám
kupoval auto? (Tenkrát šlo o vůz s benzi-
novým motorem o obsahu 5 l a já jsem se
Franka ptal, proč ne 4 - litrový diesel. Oba
motory jsem znal a diesel se mi zdál lepší.)
Řekl jsi mi,  že diesel je  hlučný a že smrdí.

Frank: Pamatuju. Ale tenkrát to právě byl
bod zlomu, kdy se začal smazávat výkon-
nostní rozdíl mezi benzinovými a dieselo-
vými motory. 

Já: Co bys mu koupil dneska?

Frank: Určitě diesel.

Já: Dřív jsi jezdil v S8 a RS6, co máš teď?

Frank: Teď mám A8 4,2 TDI….

Já: Zpět k Le Mans. Měli jste výrazně míň
zastávek kvůli tankování? A hrálo to velkou
roli v závodě?

Frank: Jistě. V průměru jsme naše vozy
tankovali po ujetí čtrnácti kol. Tom Kris-
tensen dokonce na jedno tankování (90 l)
ujel 16 kol! Je to jednoduchá matematika:
s naším motorem jsme vydělali 1-2 kola 
na nádrž, což znamená, že po 11 hodinách
jsme ušetřili jeden Pit Stop a ten trvá mini-
málně jednu minutu. Každá zastávka 
v boxech je znát.

Já: Zajímalo by mě, co během závodu jíte
a pijete.

Frank: Jsou to hlavně těstoviny s toma-
tovou omáčkou kvůli vysokému obsahu
uhlohydrátů. Pijeme iontové nápoje.
Během závodu pilot spotřebuje poměrně
hodně energie, takže všechno, co jíme 

a pijeme by ji mělo doplnit. Já osobně 
v průběhu jedné hodiny ztratím až 1,5 kg,
což je hlavně otázka tekutin, nicméně
rozdíl mé váhy před a po závodě činí
minus  2-3kg.

Já: Kolik hodin strávíš za volantem a kolik
toho během závodu naspíš?

Frank: Pravidla povolují maximálně 4 ho-
diny v kuse, my obvykle jezdíme 3 hodiny.
Z toho plyne, že každý máme 6-ti hodino-
vou pauzu. Když ale odečteš čas na sprchu,
jídlo, povídání s inženýry atd., zbývají cca
4 hodiny na spánek. Hluboce se ale spát
nedá.

Já: Jak probíhá vaše fitness příprava?

Frank: Příprava odpovídá zaměření závodu -
jsme trénovaní na výdrž. V zimě jsou to
běžky a v létě kolo a běh.

Já: Vzpomínám si, jak jsi lehával na se-
dačce a na hlavě jsi měl 5 kg závaží….

Frank: Vozy naší kategorie mají díky kříd-
lům a spoilerům vysoký přítlak a do za-
táček díky tomu můžeme jet podstatně rych-
leji. Vysoká rychlost v zatáčce, nebo-li
vysoké příčné zrychlení, znamená vysoké
přetížení. My překonáváme 2,5 - 3 G. Tím
trpí především krční svalstvo. Během se-
zony už toto cvičení nedělám, přes zimu
občas ano.

Já: Už jsi toho nazávodil hodně. Je pro
Tebe Le Mans něčím výjimečný? Mám 
na mysli hlavně atmosféru a všechno 
to kolem.

Frank: Rozhodně to je něco extra. Jedná 
se o největší událost v Evropě a o jednu 
z největších událostí ve světě. Myslím, 
že atmosféra v Le Mans snese srovnání 
s Monaco Grand Prix ve F1. Výjimečná je
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trať - měří přes 13 km, zčásti se jede po
obyčejné státní silnici a má mnoho rych-
lých úseků. Na žádném jiném okruhu
nedosáhneš Top Speed (cca 340 km/h) 
5x během jednoho kola. Ani tolik diváků 
se na žádnou jinou trať nevejde. Atmosféra
je nepopsatelná - je to jedna velká party 
a město Le Mans závodem žije.  

Já: Letos jste ujeli 380 kol, takže jste pře-
konali vlastní rekord. Kolik je to kilome-
trů?

Frank: Okruh má přesně 13.650 metrů,
380 kol tedy znamená vzdálenost kolem
5.200 km. Za jeden den jsme ujeli vzdá-
lenost větší, než jaké dosáhne vůz Formule
1 za jednu kompletní sezonu.

Já: Kolik závodů vlastně letos jedeš?

Frank: Celkem jedeme 8 závodů. Kromě Le
Mans jsou všechny v USA.

Já: Myslím, že to byl závod v roce 2004,
kdy někdo vyjel z tratě,  jeho auto leželo
na břiše a nemohlo se dostat zpátky. Pilot
ze země sbíral všechno, co našel, a dával 
to pod zadní kola. Stálo tam i několik jeho
mechaniků, radili mu, ukazovali, co ještě
má přihodit atd., ale nikdo mu nic nepo-
dal, ničeho se nedotkl a už vůbec ne auta.
To je pravidlo, že se z toho musíš dostat
sám?

Frank: Přesně tak. Pokud auto zastaví kde-
koli na trati, ať už po nějaké kolizi nebo 
z důvodu poruchy, je to pouze řidič, kdo
může něco dělat. Nikdo jiný se nesmí auta

dotknout. Nikdo řidiči ani nesmí podat
nářadí nebo cokoli, co by mu mohlo po-
moct, resp. řidič nic z toho nesmí přijmout.
Proto máme ve voze sadu nářadí a mobilní
telefon pro případ, že by nefungovala
vysílačka.

Já: Řekni mi ještě nějaké pravidlo.

Frank: Další z pravidel je, že během závodu
si řidič nesmí sundat helmu. To by zname-
nalo něco jako „Vzdávám to”.

Já: Jako ručník hozený do ringu?

Frank: Naprosto přesně.

Já: Závodníkem chtěl být asi každý malý
kluk, byl to i Tvůj sen?

Frank: Jasně. Od malička jsem vyrůstal
mezi auty, protože můj táta je prodával.
Navíc amatérsky závodil. Ano, byl to můj
sen.

Já: Podle mě je to jedna z nejnáročnějších
profesí…

Frank: Možná, že ano, ale pořád si to
užívám. Jsem si jistý, že i ten nejtalento-
vanější závodník nemůže být úspěšný,
pokud postrádá nadšení.

Já: Máš dvě děti. Patrickovi jsou teprve 
2 roky, takže by to byla hodně předčasná
spekulace, ale Isabelle je už 14 a viděl
jsem ji závodit na Mistrovství Evropy
Kartingu  v Rakousku a šlo jí to moc
dobře. Myslíš, že bude taky závodit?

Frank: Těžko říct. Já bych to zobecnil:

pokud budou moje děti dělat něco, co je
baví a později se z toho stane jejich profe-
se, budu šťastný a ony budou mít veškerou
mou podporu.

Já: Má motorsport a golf něco společného?

Frank: Strašně moc. U obojího je snadné
posoudit, jestli to děláš dobře, nebo ne 
a jestli máš dobrý nebo špatný den. U obo-
jího záleží na preciznosti a hlavně na men-
tální vyrovnanosti. Hřiště můžete jít sam,
stejně jako můžete sami kroužit na závodní
dráze. Obojí má smysl, ať už hrajete proti
svému nejlepšímu skóre a hřišti nebo jezdí-
te proti svým nejlepším časům a trati. Ani
jedno nikdy nekončí, vždycky můžete být
lepší.

Já: A jak se Ti líbí naše hřiště?

Frank: Hrál jsem ho poprvé a musím říct,
že je to pro mě  jedno z nejtěžších hřišť,
ale obrovsky jsem si ho užil. Těší mě, že
jsem měl možnost si tady zahrát.

Já: Díky moc za hru i za rozhovor. Chci 
ti popřát hodně štěstí v dalších závodech 
i v životě a doufám, že se tu zase brzy
uvidíme.

Frank: Já děkuji, Golf Park Plzeň je příjem-
ný resort a rád přijedu znovu.
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Jak by měl hrát začátečník
Všem hráčům bez rozdílu HCP bych dopo-
ručil, aby svá dřeva nechali v bagu 
a k odpalu zvolili nízké železo, popřípadě
hybridní hůl. Lepší je mířit spíš na levý
okraj ferveje, tím se vyhneme rokli s vodní
překážkou na pravé straně. Rána však ne-
smí být příliš dlouhá, aby neskončila za
hranicí hřiště ve zlomu „doglegu”. Hráč 
s vyšším HCP by měl druhou ránu hrát
velice pasivně, vzít do ruky hůl, které nej-
více věří, a míč posunout po úzké ferveji
třeba jen 80 metrů před sebe. Poté už ho
bude čekat přihrávka na rozlehlý grýn,
chráněný vpravo hlubokým bankrem. Na
grýnu už si každý hráč musí poradit sám.

Jak ji hraje Petr Štrougal
Pokud hraji turnaj na rány, vždy zvolím k odpalu železo č. 4 
a hraji rovnou ránu přes pravý roh rokle. Druhou ránu ze zhruba
140 metrů se snažím umístit co nejblíže k jamce a zahrát na této
těžké jamce birdie. Pokud hraji s přáteli o „hodnoty” a mám
dobrou formu, odpaluji dřevem č. 3 nebo č. 5 a ránu směřuji 
mnohem více vpravo přes stromy na okraji rokle. Když se odpal
podaří, míč leží cca. 70 metrů od jamky, odkud se opět snažím
zahrát co nejblíž k vlajce. Patuji tak, abych zahrál birdie, 
ale abych v žádném případě neprohrál „last putt”. 

Nejlepší zahrané skóre 
Petra Štrougala 
na této jamce: 3 (birdie)

Jak by měl hrát hráč 
se single handicapem
Odpal by měl směřovat buď rovnou ranou 
přes břízy na okraji rokle, nebo hrát lehký 
fade, který vystartuje na střed ferveje 
a stáčí se za roh. Druhou ranou už se dá 
atakovat rozlehlý grýn. Problém bývá 
v tom, že hráč stojí většinou z kopce, 
proto má míč tendenci stáčet se doprava. 
Pozor na bankr před a vodní překážku 
za grýnem. 

GOLF PARK
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PRŮVODCE HŘIŠTĚM

muži žlutá 369 m 

ženy červená 346m 

muži bílá 369 m 

Osmnáctijamkové hřiště v Golf Parku Plzeň (par 71) nepatří mezi nejdelší česká hřiště, 
ale rozhodně mezi nejobtížnější. Je úzké, hodně technické, fyzicky náročné a klade na hráče 
zvýšené taktické nároky. Naším průvodcem jamkami č. 8 a 17 je head profesionál Golf Parku 
Plzeň Petr Štrougal.

Jak hrát jamky č. 8

Jamka č. 8
par 4, HCP 3 

Za poměrně krátkou dobu existence Golf Parku Plzeň se jeho osmá jamka stačila stát noční můrou
nejednoho golfisty. Ženy musí z odpaliště k jamce překonat zhruba 350 metrovou vzdálenost, muži 
ještě o 20 metrů více. Tento záludný pravý „dogleg” s parem 4 je po celé délce zleva lemován autem 
a zprava vodní překážkou. Grýn patří k jedněm z největších, je však značně zvlněný a dostat míč 
do jamky na 2 paty bývá často tvrdý oříšek i pro zkušeného hráče. Velkým pozitivem této jamky 
je přítomnost občerstvovacího srubu, v němž se mohou hráči vzpamatovat z případných právě 
prožitých otřesných zážitků a vesele pokračovat na deváté odpaliště. 
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Jak by měl hrát začátečník
Drive je lepší namířit na levý okraj ferveje, která je sklo-
něná směrem doprava a míče po ní mají tendenci sbíhat 
do semiroughu nebo až do vodní překážky za ním. S namí-
řením doleva se to však nesmí přehnat, aby míč neskončil
mezi pahorky porostlými vyšší travou nebo až za hranicí
hřiště. Druhou ránu je lepší hrát spíš kratší, aby míč nepře-
běhl vyvýšený grýn. Poté už hráče čeká jen kratičká
přihrávka na velký grýn.  Kromě levého grýnového bankru
na hráče nečekají žádné velké záludnosti. Jamka je tedy
obtížná hlavně kvůli své délce. 

Jak ji hraje Petr Štrougal
Z odpaliště hraji driver naplno. Druhou
ránu se již tradičně snažím zahrát co
nejblíže. Pokud hraji ze semirafu,
volím raději nižší úder, který nechám
dopadnout před grýn a doběhnout 
k jamce.

Nejlepší zahrané skóre 
Petra Štrougala 
na této jamce: 3 (birdie)

Jak by měl hrát hráč 
se single handicapem
Sedmnáctka je jednou z mála jamek Golf
Parku Plzeň, kde si lepší hráč může dovolit
hrát  driver. Na odpališti tedy platí známé
heslo Johna Dalyho: "Chytni to a narvi"!!
Čím delší drive, tím jednodušší druhá rána
na grýn, který díky větru příliš nedrží. 
S patováním by si měl každý lepší hráč
snadno poradit, protože sedmnáctý grýn
patří k těm rovnějším.

muži žlutá 373 m

ženy červená 326 m 

muži bílá 380 m 

a č. 17

Jamka č. 17
par 4, HCP 2 

Po jamce č. 5 je sedmnáctka druhá nejdelší čtyřparovka Golf Parku Plzeň. Zároveň jedna z nejširších, kde 
i nepřesný hráč může poměrně bez obav vytáhnout z bagu na odpališti driver. Po levé straně je lemována
železniční tratí Plzeň-Praha, která leží samozřejmě za hranicí hřiště. Vpravo po celé délce jamky je vytyčena
podélná vodní překážka. Grýn je vyvýšený, na levé straně chráněný bankrem, a bývá kvůli vyfoukání větrem
rychlejší než ostatní.
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Zvýšená přitažlivost
Automobilka Audi přichází na trh
opět s modelem A6 allroad quattro.
S lepšími jízdními vlastnostmi, sil-
nějšími motory a robustnější archi-
tekturou. To je dostatečný důvod
pro další objevitelskou cestu, tak
aby výrazný design allroadu quattro
vynikl na pozadí výjimečných sce-
nérií.

Více tvarů
KKddoo  cchhccee  ddááll, musí se více snažit.
Kdo hledá něco jedinečného, musí
opustit vyježděné cesty. Proto když
designéři hledali pro allroad quattro
tvar, ptali se, zda vozidlo, které má
mít navíc jízdní vlastnosti offroadu,
musí vždy vypadat jako klasický
terénní vůz. Odpověď na tuto otáz-
ku je známa od té doby, co byl 
allroad quattro poprvé představen
veřejnosti; v nabídce vozidel tak
vznikl samostatný segment. I nejno-
vější Audi A6 allroad quattro spadá
do této kategorie a rozšiřuje řadu
A6 jako zvlášť exkluzivní typ. Jeho
design ztělesňuje dynamický životní
pocit řidičů allroad quattro. Stojí 
na kolech silný, robustní, svalnatý,

a to bez újmy na eleganci. Pro své
nadšené řidiče, kteří spojují radost
z dobrodružství s moderním všed-
ním dnem, kteří mají odvahu pře-
kročit meze konvencí a vstoupit na
nová území, znamená především
jednu věc: nejlepší variantu Audi A6
Avant.

Více síly
KKddoo  ssee  ss  AAuuddii  AA66  aallllrrooaadd  qquuaattttrroo
vydá na objevitelskou cestu, může
očekávat víc. Více Avantu. Více 
quattro®. Více svobody. Protože tech-
nika splňuje to, co design slibuje.
Pro Audi tohoto kalibru jsou samo-
zřejmostí stálý pohon všech kol
quattro®, inteligentní podvozek 
s adaptivním pneumatickým pérová-
ním a silné motory. Na výběr jsou

čtyři šesti — a osmiválcové pohonné
agregáty nejnovější generace vývoje
motorů Audi, které zřetelně překoná-
vají agregáty předchozího modelu
výkonem i točivým momentem.
Výsledkem je mohutná síla: Motor
4.2-FSI® akceleruje Audi A6 allroad
quattro z 0 na 100 km/h za pouhé
6,3 sekundy.

Charizmatické Audi by bylo nemysli-
telné bez stálého pohonu všech kol
quattro®. Optimální tah je u vozidla
do terénu samozřejmostí. Nové
Audi A6 allroad quattro vděčí za své
zlepšené trakční vlastnosti novému
ESP. Jakmile řidič aktivuje offroad—
modus ESP, vhodnost pro jízdu
terénem se ještě znatelně zvýrazní
— pro větší radost z jízdy i mimo
zpevněné silnice.

GOLF PARK 
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Český trh skvěle přijímá 
Audi A6 allroad quattro 
Druhá generace Audi A6 allroad quattro bude na čes-
kém trhu zřejmě velmi úspěšná. Zájemci si tento 
elegantní model s vynikajícími jízdními vlastnostmi 
na silnicích i v terénu začali objednávat dokonce dříve,
než byl fyzicky k dispozici u dealerů Audi. "Zákazníci 
si od zveřejnění cen na jaře letošního roku objednali
již 142 vozů A6 allroad quattro nové generace, aniž 
by vůz byl k vidění u našich dealerů! To nasvědčuje
tomu, že i nový model by měl být přinejmenším stej-
ným bestsellerem, jako jeho předchůdce, který patřil 
k nejúspěšnějším modelům značky Audi na českém
trhu," komentoval příznivé zprávy Petr Neústupný,
vedoucí Divize Audi společnosti Import Volkswagen
Group. 

Současně s uvedením osobních verzí těchto vozů
mohou k prodejcům zamířit i zájemci o verze N1, 
u kterých je možné uplatňovat odpočet DPH ve výši 
19 % z ceny nového vozu.

Unikátní model Audi A6 allroad quattro jen těžko hledá
konkurenta. Protože vychází z reprezentativního Audi
A6 Avant, nabízí výjimečný jízdní komfort a na silnici
překvapuje sportovními výkony. Díky pokročilé koncepci
podvozku s pohonem všech kol quattro a adaptivnímu
pneumatickému pérování se však stejně skvěle vypo-
řádá i s jízdou mimo zpevněné cesty. Podobně jako
jeho předchůdce nabízí vyvážený poměr dynamického
výkonu, komfortní pětimístné karoserie s mimořádně
velkým zavazadlovým prostorem a výrazných off road
prvků. 

Základní verze Audi A6 allroad quattro se vznětovým
motorem 2.7 TDI o výkonu 132 kW (180 k) a s automa-
tickou převodovkou tiptronic se prodává za 1 511 200 Kč
(včetně DPH). Verze s motorem 3.0 TDI, výkonem 171 kW
(233 k) a automatickou převodovkou tiptronic přijde 
na 1 587 600 Kč (včetně DPH). Nejvýkonnější model 
se zážehovým motorem 4.2 FSI o výkonu 257 kW (350 k)
je dodáván za 2 128 200 Kč (včetně DPH) a cena mo-
delu s motorem 3.2 FSI a výkonem 188 kW (255 k)
začíná na 1 575 700 Kč (včetně DPH). 

Díky možnosti odpočtu DPH potom základní cena per-
fektně vybaveného Audi A6 allroad quattro N1 pohá-
něného vznětovým šestiválcem o objemu 2,7 l o výko-
nu 133 kW/180 k, přijde bez DPH jen na 1 284 816 Kč 
— to představuje úsporu více než 226 tisíc korun. 
U nejdražšího modelu A6 allroad quattro N1 4.2 FSI
pak cenové zvýhodnění, dané odpočtem DPH, činí více
než 320 tisíc korun!

Audi A6 allroad quattro ve specifikaci N1 se na pohled
nijak neliší od svých ryze osobních sourozenců, jedi-
ným zřetelnějším rozdílem jsou bezpečnostní černé
fólie na zadních bočních oknech v nákladovém prostoru.
V interiéru vozu samozřejmě nechybí bezpečnostní pře-
pážka, oddělující prostor pro cestující od zavazadelníku. 

Více prostoru
VVeelliikkoosstt  nneezznnaammeennáá  jjeenn  vvěěttššíí. Velikost znamená také
více. Více objemu. Více flexibility. Audi A6 allroad 
quattro se nespokojuje jen s působivými 1660 litry
objemu zavazadlového prostoru. Zavazadlový prostor
lze flexibilně přizpůsobit téměř všem transportním
úkolům. Má například systém kolejniček s naklápěcími
růžicemi, který přidržuje náklad, a podlážku, kterou 
lze podle potřeby zvednout nebo sklopit. Dveře zava-
zadlového prostoru se plně automaticky otevírají 
a zavírají — stačí stisknout tlačítko v klíčku od vozu.

Také interiér je u Audi A6 allroad quattro zážitkem 
a řidič se v něm cítí vždy jako ve zvláštním automobilu.
Díky blízké příbuznosti s Audi A6 Avant dominuje jasný
sportovní ráz v odpovídajícím prostředí. Sedadla nabí-
zejí pohodlí pro jízdu na velké vzdálenosti a uvolněnou
polohu na všech místech. Volitelně jsou pro řidiče 
a spolujezdce k dispozici elektricky přestavitelná spor-
tovní sedadla. Pro jaké sedadlo se rozhodneme, není
otázkou velikosti, ale osobního vkusu.

Více velikosti
BBýýtt  jjeeddiinneeččnnýýmm znamená především jedno: být lepší
než ostatní. Že se přitom není nutné vzdát toho, co 
se osvědčilo, ukazuje Audi A6 allroad quattro. Vůz
vědomě navazuje na koncepci Audi A6 Avant, a tím
úspěšnou automobilovou story.

I když rozvor a rozchod kol zůstal ve srovnání s Audi
A6 Avant téměř nezměněn, opticky působí karoserie
Audi A6 allroad quattro jako širší a protažená. Četné
stylové prvky offroadu zvýrazňují jeho svalnaté tvary, 
a tím jej odlišují od průměru. Při pohledu zpředu
ihned zaujme mřížka chladiče Singleframe osobitého
vzhledu a robustní ochrana spodku z ušlechtilé oceli.
Při bočním pohledu poukazují na "terénní schopnosti"
nově tvarované nárazníky, výrazné lišty pod dveřmi 
a široce vystupující blatníky; celek podtrhuje exkluzivní
vzhled. Větší vnější zrcátka rozšiřují zorné pole
směrem dozadu, což je výhodné nejen při manévro-
vání na parkovišti, ale i při jízdě v terénu.

MMooddeell  AAuuddii  AA66  aallllrrooaadd  qquuaattttrroo
najdete u autorizovaného prodejce 

PPoorrsscchhee  PPllzzeeňň,,  PPooddnniikkaatteellsskkáá  11,,  
330011  0000    PPllzzeeňň  --  BBoorrsskkáá  ppoollee..

MMaatteerriiáállyy  ppoosskkyyttnnuuttyy  ssppoolleeččnnoossttíí  
IImmppoorrtt  VVoollkksswwaaggeenn  GGrroouupp,,  ss..rr..oo..  --  ddiivviizzee  AAuuddii..
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Bankr tvoří nedílnou součást golfového hřiště jakékoli kvality, úrovně 
i charakteru.

Definice bankru zní:
Pouštní nebo pláži podobné útvary uprostřed golfového hřiště. 
(jejichž účel a smysl nejlépe vystihl ve své kategorizaci R.J.Jones)

Jelikož se podle pravidel golfu jedná o překážku, je třeba po zahrání
míče do bankru a následující ráně z něj postupovat přesně podle
určitých pravidel.

- při založení se nesmí holí dotknout písku (ani při provádění cvičného
švihu)

- před úderem se nesmí odstranit žádný přírodní předmět, jediné, co se
smí před úderem z bankru odstranit, jsou nepřírodní pohyblivé před-
měty (hrábě, plechovka, papír…), dále se nesmí upravit povrch
bankru např. po stopách zvířat není dovoleno zkoušet vlastnosti písku
(rukou, uhrabáváním…)

Porušení pravidel má za následek přidělení 2 trestných ran. Při nehratel-
ném úderu v bankru je možno jít buď na původní místo provedeného úde-
ru, ostatní varianty vyžadují spuštění míče pouze v tomto bankru, což
podtrhává nutnost zvládnutí hry z této překážky.

Podle umístění na hřišti se bankry dělí na fervejové bankry, které jednak
zužují zóny dopadu drajvů nebo prostory pro umístění druhých ran na
pětiparových jamkách. Mimo to existují samozřejmě také bankry, které
vytvářejí ochranu greenu umístěné v jeho blízkosti. Ty se ve většině pří-
padů vyznačují také větší obtížností a záludností. 

GOLF PARK 
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Obecně
Nejdůležitější a nejčastější variantou hry 
z písku je hra z greenového bankru (dále
jen z bankru), která vyžaduje oproti ostatním
úderům poněkud odlišnou techniku. A prá-
vě zvládnutí této techniky tvoří základ
úspěšných výsledků. Největším zdrojem
chyb a s tím spojené neopodstatněné oba-
vy při úderech z bankru u mnoha hráčů je
nedostatečná svědomitost při přípravě na
úder (pre-shot routine).Ta se vlivem speci-
fického provedení úderu, jak v napřahovací
fázi, tak i ve fázi trefení, odlišuje od přípra-
vy při ostatních úderech na hřišti. 

Zvláštnost této techniky spočívá v tom, 
že nejde o to trefit přímo míč, nýbrž místo
v písku ca 3-5 cm za ním. Hůl proklouzne
při úderu pískem pod míčem, ten klouže
napříč úderovou plochou využívající přitom
loftu hole a následovně letí míč i písek 
k cíli. Jinými slovy hůl vniká za míčem 
do písku, jehož pomocí dostává míč na
green.

Sandwedge
Při úderech z bankru se v naprosté většině
úderů používá sandwedge. Z konstrukčního
hlediska se jedná o odlišnou hůl oproti
ostatním železům. Pro dobré údery z ban-
kru je třeba používat správnou sandwedge
(dále jen SW). Měla by mít zaoblenou
přední hranu a těžší hlavu hole. Tím se
hůl v písku nezasekne a její hlava snadněji
prochází pískem. 

Nejdůležitějším ukazatelem, kterým se SW
odlišuje od holí ostatních, je tzv. bounce,
což znamená vyklenutí spodní hrany hlavy
hole. Jinak taky -  zadní hrana je umístěna
níže než přední. Tento výškový rozdíl hran
(úhel vyjadřovaný ve stupních) dá hlavě
hole tzv. odrazový efekt, jehož velikost 
je závislá na velikosti bounce. 

Hluboký flange = velký bounce - hůl se
odrazí snadno od písku

Plochý (mělký) flange = malý bounce -
hůl má tendenci se do písku spíše zabořit

Tyto údaje jsou velmi důležité, neboť kva-
lita úderu z bankru je závislá na kvalitě
kontaktu hole s pískem a s tím úzce sou-
visí vztah bounce hole k vlastnostem písku
v bankru. 

Musí-li se hrát míč z tvrdého udusaného
písku, je velmi riskantní použít hůl s vel-
kým bouncem. Hůl se totiž velmi snadno
odrazí, přední hrana se dostane nad písek 
a trefí míč při pohybu nahoru. Tím dochází
k topnutí míče a ten letí daleko za předpo-
kládaný cíl. Zde je výhodnější použít hůl 
s nižším bouncem, ta proniká snadněji do
písku a tím se zabrání trefení míče hranou.
Stejné pravidlo platí pro mokrý, těžký
písek. 

Naopak při jemném, sypkém písku hrozí
při použití hole s nízkým bouncem její
zaboření do písku. To může mít za násle-
dek její zbrždění a výsledek je krátký úder,
který často ani bankr neopustí. Zde se dopo-
ručuje vyšší bounce, který umožní měkčí
zaboření hole do písku a její snadnější
odraz od něj.

Technika hry z bankru 
Neutrální technika při úderech z bankru se
svým provedením odlišuje od techniky u zá-
kladního úderu. To vyplývá ze skutečnosti,
že hlava hole zde napřed kontaktuje písek
a pak míč. Je třeba proto určitých úprav
úderových částí, a to jak ve statické, tak
dynamické fázi úderu. 

Statická fáze se týká těch prvků úderu,
které se týkají přípravné fáze (držení,
zamíření, postoj, poloha míče…)

Držení (Grip)
- podle potřeb a velikosti hráče je možné

posunout držení o něco níže

- aby se po celou dobu úderu udržela 
otevřená úderová plocha, je třeba hůl 
napřed otevřít a poté správně uchopit 
s (poněkud slabším držením levé ruky). 
Doporučuje se ke stejnému účelu.

- při obráceném postupu by hrozilo zno-
vuzavření úderové plochy při trefení, 
protože ruce mají tendenci vracet do 
původní polohy. Výsledkem je pak pří-
lišné zaboření hlavy hole do písku a úder
bude slabý

- uchopení hole je pouze prsty a to velmi 
uvolněné, aby bylo cítit váhu hlavy hole 
a zároveň zvýšilo její rychlost při průšvihu
pískem

- šaft hole by měl stát kolmo - ruce by se 
neměly tlačit před míč 

Zamíření
- hlava hole by se před úderem měla nachá-

zet těsně nad pískem (dotek s pískem - 
2 trestné rány) a přibližně nad místem, kde 
by měla vzniknout do písku (3-5 cm za
míčem)

- vzhledem k cíli by měla být lehce ote-
vřena, tzn. kolmice na úderovou plochu 
směřuje mírně doprava. To podporuje 
odrazový efekt hlavy hole v písku a míč 
se snadněji dostane do výšky

Poloha míče
- míč se umisťuje oproti patě levé nohy.

Tato pozice umožňuje efektivní využití
bounce hole. Umožňuje hlavě hole pronik-
nout pískem než se dostane k míčku, projít
pod ním a měkce jej s pískem odpálit. Při
dobrém provedení se z této pozice docílí
zpětné rotace míče.

Leží-li u zadní nohy, přichází hlava hole
do písku příliš strmě, snižuje se účinnost
bounce a hůl se do písku zaboří. Míč letí
buď velmi krátce a nebo je trefen dříve než
písek a pak letí daleko za cíl. Je to jedna 
z nejčastějších chyb.

Postoj
Vzhledem k cíli je postoj mírně otevřený,
tzn. že spojnice pat, kolen, boků a ramen
jsou rovnoběžné a směřují doleva od kol-
mice na cíl.

Postoj musí být stabilní, je třeba po celou
dobu úderu zachovat rovnováhu. Proto je
třeba postoj poněkud rozšířit, více se
pokrčit v kolenou, váhu lehce přenést do
přední nohy (60%) a podrážky bot lehce
zabořit do písku. Toto vše napomáhá zvět-
šené stabilitě úderu, ploššímu vedení hole
pískem zvyšující odrazový efekt hlavy
hole a zaboření bot do písku představuje
jedinou možnost, jak lze beztrestně před
úderem poznat vlastnosti písku.

Dynamická fáze (švihová) 
Švihová dráha probíhá rovnoběžně se zamě-
řením postoje (těla). Úder se vede zvenku
dovnitř (out to in) cílové linie. 

Otevřená pozice úderové plochy hole (do-
prava od cíle) a zaměření postoje a tomu
odpovídající švihová dráha hlavy hole
(doleva od cíle) mají z fyzikálního hledi-
ska za následek rozklad vektorů směru letu
míče, který při správném provedení úderu
letí přímo na cíl.

Nápřah se zahájí zvednutím hole od míče
podle zaměření těla. Levé rameno se otáčí
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za míč, váha se přenáší dozadu, ale váha
zůstává mírně na levé noze. Je třeba se
snažit zůstat centrálně nad míčem pro zacho-
vání celkové stability.

Dlaň pravé ruky ukazuje směrem nahoru,
to dokazuje, že hlava hole zůstává otevře-
ná. Koleno nemění svou pozici a nápřah
končí ve? nápřahu plného. 

Prošvih opět kopíruje postoj těla. Hlava
hole zasahuje písek ca 3-5 cm za míčem 
a váha spočívá v levé noze. Aby hlava hole
prošla bez velkého odporu pískem a neza-
bořila se, musí zůstat po celé trvání úderu
otevřená. Tempo švihu je rovnoměrné 
a mělo by se švihat ca 2x silněji než při
úderech z trávy na stejnou vzdálenost 
(je možné zjistit pouze častým tréninkem
těchto ran). Pozice spodní části těla zůstá-
vá téměř nezměněna, bok se netočí okam-
žitě při uvedení prošvihu do pohybu, tím
se podpoří správné uplatnění zápěstí.
Pokrčení kolen se musí zachovat - při
jejich narovnání hrozí topnutí míče. 

Finiš 
Úder je třeba dokončit do výšky nápřahu.

Závěr
Použití této techniky představuje nej-
jednodušší a nejspolehlivější způsob, jak
splnit základní cíl u hry z bankru: zahrát
míč s vyšším letem a měkkým dopadem 
na green. Vzdálenost letu míče vzduchem
je od hráče k hráči rozdílná (rychlost hlavy
hole, množství písku i velikost nápřahu
jsou individuální).

Zde je 5 nejdůležitějších pravidel pro stan-
dardní situace:

- hlava hole by měla být lehce otevřená,
může být i úplně otevřená k cíli. Ale 
nikdy by neměla být kolmo nebo zavřená

- míč by měl být v umístěn oproti patě 
levé nohy, může ležet blíže k pravé než 
levé noze

- cesta hole při nápřahu by měla být vede-
na paralelně se spojnicí špiček nohou, 
může být vedena i vnějškem této spoj-
nice, ale nikdy nesmí být vedena vnitř-
kem spojnice

- hlava by měla vniknout do písku ca 5 cm
za míčem, může i 10 cm, ale nikdy ne 
přímo u míče

- paže by měly při finiši dosáhnout výšky 
hlavy, mohou být vedeny i do výšky 
boků, ale nikdy s nimi nezůstat níže

Jak je vidět, existuje pouze několik základ-
ních pravidel, kterých je třeba se při hře 
z bankru držet, aby míč bez problémů a stre-
su z této překážky vyhrál. 

Cvičení na odstranění chyb
Plno neúspěšných ran z bankru stále se
opakujícími chybami, které většinou nevy-
cházejí z toho, že by se hráči pokoušeli 
o úder s přílišnou rafinovaností, nebo že by
při úderu chtěli dosáhnout více, než je mož-
né. 

Důvod je daleko prostší - v 90 % všech pří-
padů chybných úderů se jedná o nedoko-
nalou techniku těchto úderů. Je to z části
pochopitelné. Hra z bankru je plně samo-
statná část golfové hry, pro kterou platí

odlišná základní pravidla. Tato se musí na-
před pochopit, aby mohlo být dosahováno
žádoucích výsledků. 

1. Míč se v bankru postaví na týčko a úder
se vede tak, aby se povedlo oddělit část
týčka nad pískem od té po ní. Úder směřu-
je více zezadu k míči, úhel příchodu hole
je plošší a množství písku se redukuje.
Vzdálenost úderu se dá kontrolovat přes
délku a rychlost švihu.

2. Další pomůckou je použití prkýnka, kte-
ré pokryje cca 2 cm vrstvou písku a pak se
z tohoto hrají míče. Jestliže úderová plocha
zasahuje písek cca 5 cm za míčem, jsou
údery úspěšné. Po odstranění prkýnka by
měl při úderech nastat pocit, že hůl pro-
chází pískem plošeji.

3. Pro získání správné rychlosti hlavy hole
v písku a tím zvýšení kontroly posílat míče
na správnou vzdálenost je třeba dbát na
uvolnění pravé (spodní) paže, aby se hlava
hole dostala před ruce a předběhla míč.
Proto je velmi účelné trénovat rány z ban-
kru právě jen pravou rukou. Při nápřahu 
se hůl musí "zalomit" dříve než při úderu 
z fairwaye. Švih se provádí volným
pohybem této paže.

Závěr
Cílevědomé použití těchto různých cvičení
a zvládnutí základních pravidel techniky
jednotlivých úderových fází úderu z ban-
kru spojené s psychologickou stránkou
věci tvoří základ úspěšné hry z této pře-
kážky. Vedou k tomu, aby se hráči při
vstupu do bankru netřásla kolena a jeho
myšlenkové pochody nebyly negativní.
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ETIKETA GOLFU

Desatero přikázání
v Golf Parku Plzeň
Vážený golfisto. Chystáš se právě do hry? Pokud ano, odpověz si prosím
sám pro sebe na následujících deset otázek:

Mám handicap nebo alespoň zelenou kartu?
Zelená karta už je minulostí, byla nahrazena handicapem 54. Tato otázka zjišťuje, splnil-li hráč zkoušku golfové
způsobilosti a může tedy na hřiště.

Zaplatil jsem v recepci greenfee a mám u sebe doklad o zaplacení?
Každý hráč je povinen nahlásit se před odchodem na hřiště v recepci klubu, v případě že není členem zaplatit
greenfee a nechat si vystavit doklad o zaplacení, který by si měl umístit na viditelné místo na svém bagu. Hru
kontroluje marshal a každý hráč, který nemá doklad bude vykázán ze hřiště. 

Jsem do hry vhodně oblečen, tzn. nemám na sobě modrá džíny, tričko bez límečku
nebo dokonce tepláky?
Golf je hra s dlouhou a bohatou tradicí a pro hru je povolen pouze určitý typ oblečení. Výše uvedené oděvy,
včetně šortek nad kolena a minisukní jsou na hřišti Golf Parku Plzeň nepřípustné. Hráč, který toto nařízení
nedodrží bude požádán, aby opustil hřiště.

Mám do hry dostatek vyhovujících míčů, tj. jiných než se požívají na driving range?
Na hřišti i cvičných greenech Golf Parku Plzeň je zakázáno hrát tréninkovými míči. Každý hráč, který by přece
jen chtěl toto nařízení porušit, by byl sám proti sobě, protože drivingové míče létají o 20% méně a tudíž by se
ochudil o tolik potřebné metry.

Má každý hráč v mé skupině svůj set holí s bagem?
Toto pravidlo napomáhá urychlení a plynulosti hry. Každý hráč by měl mít své hole a být připraven k ráně
okamžitě, když na něj přijde řada.

Jsem rozhodnut hrát na hřišti jedním nebo maximálně dvěma míči, abych nikoho
nezdržoval?
Pokud by hráč hrál třemi míči, potřeboval by pro hru (nebo případné hledání) 3krát více času a velice rychle 
by došlo k zablokování hřiště.

1
2
3
4
5
6
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Pokud jsi na každou z otázek odpověděl ANO, jsi vítán. 
Přejeme Ti dobrou a pobyt v Golf Parku Plzeň a těšíme se brzy na shledanou.

Tento text je k vidění na tabuli u příjezdové cesty k prvnímu odpali-
šti a každý hráč by si jej měl přečíst a tato přikázání respektovat 
a dodržovat. Je to však pouze vrchol ledovce a na hřišti se dnes 
a denně s kolegy profesionály setkáváme s chováním, které nemá 
s "hrou gentlemanů" vůbec nic společného. 

Chápeme, že naše hřiště je kopcovité a poměrně fyzicky náročné,
ale je skutečně nutné zajíždět golfovými vozíky EZ-GO až do
bezprostřední blízkosti greenů a odpališť, objíždět cedule s šipkou,
přikazující směr jízdy vozíků, nebo dokonce jezdit na vozíku,
určeném pro dva hráče, ve třech?!? Vždyť těch pár kroků navíc
nikoho nezabije!

Je na každém člověku, jak bude pečovat o své zdraví a nejsme 
v Americe, abychom Vám zakazovali na našem hřišti kouřit, 
ale nejde mi do hlavy, jak může někdo na greenu, nebo kdekoliv
jinde na hřišti odhodit nedopalek. Když musím v zamýšlené dráze
patu vypíchnout x pitchmarků a uklidit y "vajglů", tak je mi z toho
opravdu smutno, zvlášť když vím, že máme téměř na každém
odpališti odpadkový koš.

Někteří hráči si možná neuvědomují, že nejsou na hřišti sami 
a že nikdo nehraje dokonale tak, aby se každá rána povedla podle
jeho představ. Spoluhráči i náhodní kolemjdoucí opravdu nejsou
zvědaví na hlasité komentáře ran typu: "k…. už zase doprava,
kterej č…. tam postavil ten les." doprovázené svištěním hozené
hole. Uvědomme si, že na hřiště bychom se měli chodit pobavit 
a odreagovat. Opravdu těžko se odreaguji, když budu ze všech
stran slyšet výkřiky o tom, jak se na to někdo může vy…. A v nepo-
slední řadě, co kdyby byli nablízku děti…?

Ještě jednou se vrátím k opravě pitchmarků po dopadu míče na
green. Opravdu bych chtěl někdy zažít, abych si šel zahrát a abych
na greenu opravil pouze svůj pitchmark (pokud jsem tedy green
trefil:), protože by tam žádný jiný nebyl. Běžně opravuji 3 až 4
pitchmarky na jednom greenu. Vím, že se namáhám za hráče přede
mnou, který byl líný se sehnout a párkrát píchnout vypichovátkem
do greenu, ale dělám to, protože mám rád golf a protože vím, 
že si hráči za mnou nerušeně zapatují. Rada na závěr: když nemáte
vypichovátko, jde pitchmark pohodlně opravit i týčkem a to v bagu
jistě najdete!

Martin Vancl

Vyčkám vždy a všude s úderem až do chvíle, kdy se v prostoru mého zamýšleného
úderu nikdo nepohybuje, abych nikoho nezranil?
Zásah golfovým míčem je velice bolestivá záležitost, po které může dojít k vážným zraněním. Hráč si nikdy
nesmí říct: " Budu hrát, tam stejně nedostřelím". V takové chvíli totiž většinou přijde "životní rána" a malér je
na světě. 

Zanechám po sobě hřiště minimálně ve stavu, v jakém bylo před mou hrou?
Tato otázka je velice důležitá a mnoho hráčů si ji bohužel nepoloží. Potom se na hřišti setkáváme s neuhrabanými
bunkery, nevrácenými "řízky" a hlavně s neopravenými pitchmarky po dopadu míče na green. Proto HRABEJTE,
VYPICHUJTE, OPRAVUJTE , ať nekazíte hru všem ostatním!!!

Nevyhodím nic do volné přírody?
Tato otázka by se neměla týkat pouze hry na golfovém hřišti. Chraňme si ten zbytek přírody, který nám ještě
zůstal. Odpadkových košů je všude dost!

Upozorním ihned marshala na cokoliv, co by mohlo vážně ohrozit dobrou pověst, 
či majetek Golf Parku Plzeň?
Uvidí -li hráč kohokoliv cokoliv ničit, je hlavně v jeho zájmu to neprodleně oznámit marshalovi. Vždyť krásnou
hru si užijeme jen na krásném a nezničeném hřišti.

7
8
9
10
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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.

GOLF PARK 
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Golfová škola
Petra Mrůzka

Z deníku producenta

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

Režisér Pavel Pokor-
ný rozdává pokyny.
Scénář není příliš
složitý, ale každý
záběr je nutné 
dobře připravit 
v návaznosti na před-
chozí a samozřejmě
i na ten, který bude
následovat. 

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

Kolem deváté přijíždí Petr Mrůzek. Profe-
sionální 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.”
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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…

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

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

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

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

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

Práce jedna radost.

Patneři projektu

Krátká hra:

Pravidla 
a etiketa golfu:
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Od pondělí 17. do pátku 21. července proběhl v Golf Parku Plzeň Dětský golfový kemp. Zúčastnilo
se jej 23 dětí ve věkovém rozmezí 4-12 let. Pět starších dětí využilo variantu kempu „s ubytováním”
a náramně si pochvalovalo jak stravu v Golf Park Restaurantu, tak samotné ubytování v čerstvě
otevřeném Golf Hotelu Plzeň. Rodiče ostatních dětí, které využili variantu „bez ubytování”, své rato-
lesti ráno přivezli a v odpoledních hodinách po skončení tréninku je vyzvedli. 

Obě varianty kempu zahrnovaly 20 výukových tréninkových
lekcí pod vedením profesionálních trenérů Ing. Jiřího Jandy
a Martina Vancla. Během týdne se děti zdokonalovaly ve
všech aspektech golfové hry. Na tréninkové louce a cvičných
grýnech si procvičili patování, čipování, delší přihrávky, hru 
z písku,  plné švihy železy i dřevy z různých pozic i samotnou
hru na velkém golfovém hřišti. Nechyběl ani výklad pravidel
golfu v praxi, kde měly děti možnost vidět a vyzkoušet si, jak
správně postupovat při různých sporných situacích. Kemp
byl zakončen miniturnajem s vyhlášením výsledků, odkud si
každý hráč ke své spokojenosti odnesl golfovou cenu.

Jako jeden z trenérů musím říct, že se kemp po všech stránkách opravdu vydařil. Děti, které se ještě neznaly, se velice rychle 
skamarádily. Co se golfu týče, všechny děti bez výjimky udělaly veliký krok kupředu. Jedinou vadou na kráse bylo tropické počasí. 
Ve vedrech, která panovala, by se většina dětí viděla radši u bazénu než na cvičném grýnu. 
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DĚTI A GOLF

Letní dětský kempLetní dětský kemp
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V noci na sobotu 27.5. a ze soboty na neděli 28.5. 2006 přešly přes území České republiky ve velmi silném západním prou-
dění dvě navzájem podobné frontální vlny. Důsledkem tohoto meteorologického jevu byly velmi intenzivní srážky v loka-
litě jihozápadních Čech přibližně v ose Cheb - Plzeň - Tábor, kde v noci na 28.5. spadlo 50-100 mm srážek, přičemž srážky
dosahovaly největší intenzity v oblasti Brd. Přestože rozvodnění říčky Klabavy, na jejíchž březích  se rozkládá areál našeho
golfového klubu, se dalo očekávat, intenzita a rychlost stoupání hladiny překvapily všechny zainteresované. Nedělní ranní
telefonáty z krizového štábu obce Dýšina byly nepříjemným budíčkem pro členy údržby i managementu hřiště a jen potvr-
dily nepříjemné očekávání, že zavlažování hřiště bude o tomto víkendu výrazně intenzivnější, než je potřeba. 

Na následujících fotografiích si nyní můžete prohlédnout některá místa tak, jak byla zachycena v průběhu letošní květ-
nové povodně a těsně po ní.
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GREENKEEPING

Neplánovaná závlaha

Koryto Klabavy v lokalitě
jezu u greenu jamky č. 5.
Podle stojících postav lze
odhadnout výšku vody 
v korytě řeky na 4-5 m.
Řeka zde poničila asfalto-
vou cestu u greenu a rovněž
pánská odpaliště jamky č. 3
skrytá v těchto pohledech za
skupinou stromů.

Necelých 14 dnů po přerodu
poloostrovní jamky č.11 na

ostrovní došlo k další neplá-
nované změně na „podvodní”
variantu. I když to na detailu

povodňové fotografie není
patrné, vlajková tyč je na

svém místě v jamce, bohužel
pod úrovní hladiny Ejpovic-

kého jezera. Největší způ-
sobená škoda v tomto místě

je však mimo záběr objektivu.
Zatopená čerpací stanice přidělala spoustu starostí hlavně v horkém červenci.

Prostor fairwaye jamky č. 10
s výhledem na její odpaliště.
Voda do těchto prostor nena-
tekla z jezera, jak by se dalo
očekávat, ale zaútočila z dru-
hé strany od koryta řeky, kte-
ré je v těchto místech vzdá-
leno více než 200 m. Vzniklé
laguny bylo nutno odčerpat,
za oběť vodě tentokrát padl
nový osev levé strany hrací
dráhy. 
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Dovětek
Ačkoliv poškození hřiště bylo velmi intenzivní, s odstraňováním následků povodně se započalo okamžitě po navrácení řeky do koryta 
již během pondělí 29.5. Průběžně byly odváženy naplavené substráty a části větví a kmenů, byly zasypávány vymleté části hracích ploch 
a odčerpávány kaluže v místech, kde by jejich přirozené odvodnění trvalo příliš dlouhou dobu. Díky enormnímu nasazení zaměstnanců
klubu bylo již ve středu 31.5. zprovozněno 9 jamek a následně ve čtvrtek 1.6.2006 bylo znovu celé hřiště připraveno pro členy klubu i hos-
tující hráče.

Červené nebo žluté kolíky
byste před touto vodní pře-
kážkou hledali marně. Jak je
patrné ze suché fotografie,
jedná se fairway jamky č. 5 
s výhledem na odpaliště troj-
ky. Řeka zde "objevila" staré
koryto a vydala se cestou vod-
ní překážky po levé straně
jamky až k jejímu odpališti,
které poškodila. Při následné
opravě byl zbudováno před
odpalištěm nové přemostění tohoto starého koryta, které by mělo minimalizovat škody při příštím vylití Klabavy z břehů.

Snímky pořízené pod greenem
jamky č.16 opět dokumentují

výšku hladiny řeky v neděl-
ních poledních hodinách.

Vysoký břeh po levé straně
greenu, který často hráčům

komplikuje finální přihrávku,
tentokrát prospěl a uchránil

nejcennější část hrací dráhy -
jamkoviště - před

zaplavením.

Poslední dvojice snímků
dokumentuje opět území 
v okolí greenu páté jamky.
Přístřešek pro ochranu před
deštěm umístěný ve vodní
překážce  tentokrát příliš
ochrany před přírodními živly
neposkytoval a sám vyšel ze
souboje s řekou značně pošra-
mocen. O síle rozvodněné
Klabavy nejvíce svědčí vytr-
haná a odplavená betonová
dlažba z podlahy přístřešku.
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Jak jsme slíbili pro začátek sezony 2006, tak realizujeme. Týdenní nabídky, opřené o vari-
ace mezinárodní kuchyně.

Nejen nás letos zaskočila taková vedra a těm je potřeba přizpůsobit i skladbu jídel. Ne že by
se nejedla těžká masa, ale určitě si k takovému steaku nedá nikdo lusky na slanině se steako-
vým bramborem a houbovou omáčkou, ale třeba jen osvěžující salát.

Naše týdenní nabídky se gastronomicky prolínají, ale trendově převládají saláty a lehká
jídla, po kterých mají hosté pocit lehkosti a při golfu je netlačí.

Vedle Kantonských nudlí najdete v týdenní nabídce třeba Norský salát s uzeným lososem
nebo Medvědí tlapky, které jsou součástí moderní české kuchyně.

V tomto čísle vám nabízíme recept na naše Kantonské nudle, které se po zařazení do jídel-
ního lístku staly velmi oblíbenými a  někteří z našich hostů si na nich pochutnali v týdnu 
i několikrát.

GOLF PARK
club magazine26

GOLF PARK RESTAURANT

Mezinárodní kuchyně

Klubová atmosféra 

Atraktivní vinný sklípek 
s pravidelnými degustacemi

Terasa pro 200 hostů

Rauty všeho druhu 
(arabský, jihoamerický, 
mexický atd.)

Otevřeno denně 
od 7.30 do 22.00 hod.

Týdenní nabídky
Variace mezinárodní kuchyně

Novinky sezony 2006

Týdenní nabídky
Variace mezinárodní kuchyně

Kantonské nudle:
U tohoto pokrmu je důležitá rychlá příprava dle tradic čínské kuchyně, aby byla maxi-
málně zachována chuť použitých surovin. 

Vepřovou panenku marinujeme v sojové mouce, kvalitním sezamovém oleji a ústřicové
omáčce. Pro rozvinutí chuti masa použijeme kapku rýžového octa a špetku zázvoru.
Marinovat doporučujeme cca 24 hodin. Připravíme si zeleninu (mrkev, celer, kysané
čínské zelí, voňavé houby, mladou cibulku, hráškové lusky, červenou papriku a vodní
kaštan) nakrájíme jí na pravidelné nudličky. Tím máme základní přípravu a dáme si
vařit čínské pšeničné nudle střední velikosti. Nudle jsou vařené cca za 
5 minut.

V pánvi Wok rozpálíme na maximální teplotu
slunečnicový olej a zprudka osmažíme marino-

vané maso, které jsme nakrájeli na nudličky.
Přebytečný olej scedíme přes sítko a maso

vrátíme do woku, rychle přidáme
zeleninu a prohazujeme na pánvi,

do které přidáme také uvařené
nudle. Na závěr přidáme kva-
litní sojovou omáčku, můžeme
použít i pikantní druh,
ale berme ohled na
přetrvávající ve-
dra, tak aby se ho-
sté moc nezpotili.

Před podáváním ješ-
tě prohozením na pán-

vi docílíme spojení všech
surovin a též rozvinutí chuti.

Přejeme dobrou chuť a těšíme se na vás 
v dalším vydání našeho klubového časopisu. 
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Duplex

václavské nám. 21 praha 1
OPEN [st-so] 19:30-06:00
TEL +420 732 221 111  TEL +420 777 338 554
WEB www.duplex.cz  EMAIL info@duplex.cz

klub duplex je obrovská nepřehlednutelná 
skleněná kostka, postavená na střeše (6. a 7. 
patro) v samém centru prahy 

součástí duplexu jsou rozlehlé terasy s 
nezapomenutelným výhledem na pražský hrad, 
národní muzeum a okolí václavského náměstí; 
terasy jsou otevřeny od 1.května každý den a 
kromě širokého sortimentu nápojů z dílny 
našich profesionálních barmanů můžete 
ochutnat i speciality připravované na venkovním 
grilu a nově také specialitu japonské kuchyně - 
sushi

v březnu 2005 se duplex jako jediný v české 
republice stal členem world´s finest clubs 
(www.finestclubs.com)

dvě podia, dvě chill out zóny, světelný park, 
projekce a pečlivě vybíraný personál vám zajistí 
komfort, který od takového místa očekáváte; 
nejlepší čeští a světoví djs, kteří u nás 
pravidelně vystupují jako residenti nebo hosté 
(na konci loňského roku k nám zavítal i světový 
dj no.1 tiesto) se vám postarají o jedinečný 
hudební zážitek 
vašim zrakům neunikne ani 30 překrásných go-
go tanečnic,  které spolu s dalšími 
performacemi u nás potkáte na každé párty

pořádáme také celosvětové oblíbené rezidentní 
noci - pacha, chemistry, ftv party a mtv party

duplex je také ideálním místem pro uspořádání 
společenských akcí, mick jagger zde oslavil své 
60.narozeniny a bylo to velkolepé, karel 
svoboda a další umělci zde křtili svá díla. na 
after párty osmana laffity jsme přivítali i ivanu 
trumpovou, zlatí hokejisté z vídně u nás oslavili 
své vítězství, prestižní světové a domácí 
společnosti zde pořádaly firemní večírky, tiskové 
konference, prezentace, rauty a také oblíbené 
módní přehlídky 

rádi vám pomůžeme připravit podobnou akci 
pro vás
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Hra, jak známo, začíná na jamce č. 1. Právě
ta nepatří v Golf Parku Plzeň k těm nejleh-
čím. Ostatně, Zdeňku, co si o první jamce
vlastně myslíte vy?
Nepatří k nejlehčím. Moje bilance úspěš-
nosti je tak 50 %. Někdy les, někdy voda.
Pokud se trefím na green, mám předpoklad
pro dobrý výsledek na následujících jam-
kách.

Kudy vedla vaše cesta ke golfu a čím vás
osobně tento sport na začátku nejvíc oslovil?
Před několika lety byla Omega partnerem
na turnaji a tam jsem „načichl” tou správ-
nou atmosférou. Golf je nádhera. Taková
„děvka” nepoddajná. Už myslíte, že ji má-
te a zase vám uteče. Máte možnost se po-
řád zlepšovat.

Říká se těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Trénujete pod vedením profesionálního
trenéra, nebo trnitou cestou za zlepšováním
svého handicapu procházíte úplně sám?
Kolik času věnujete tréninku?
Jsem poměrně hodně vytížený a netrénuji
tolik, kolik bych si přál. Svůj čas musím
dělit mezi práci, manželku, děti a golf.
Navíc v září čekáme další dva přírůstky 
a tak času bude ještě méně. Jsem rád,
pokud mohu zajít jednou týdně na hodinu
k Pavlu Ničovi juniorovi.

Určitě jste už navštívil víc golfových hřiš�, 
a to nejen v České republice. Co si myslíte 
o hřišti v Golf Parku Plzeň? Líbí se vám, čím,
nelíbí, proč, a jak by vyznělo vaše srovnání 
s ostatními hřišti?
GPP je příjemné hřiště pro technicky vy-
spělé hráče, což já zatím nejsem. Relativně
úzké ferveje a hodně vody, pokud nejste
přesní, je těžké se najít. Z českých hřišť
bych ho přirovnal například k Cihelnám.

Jsme na jamce č. 8, která patří v Golf Parku
Plzeň k nejtěžším. Jaká je, Zdeňku, vaše
strategie hry na této jamce? A jakého obvykle
dosahujete skóre?
Je to jednoduché. Dlouhý drive před green,
„péčkem” k tyči a putt. Tzn. 3 rány.

Čím hlavně se vaše společnost zabývá a v čem
případně vidíte symbiózu s golfem a Golf
Parkem Plzeň?

Zabýváme se prodejem luxusních švýcar-
ských hodinek, šperků a velkoobchodně
dodáváme hodinky Omega, Rado a Rotary
v ČR a SR do prodejen maloobchodníků,
stejně tak jako do našeho obchodu v Praze
Na Příkopech.

No vidíte, při povídání nám uteklo hned
několik jamek a už jsme na odpališti jamky
č. 11. Nejproslulejší v Golf Parku Plzeň.
Máte s ní starosti, nebo vás naopak výsledky
na ní těší?
Zajímavá a jediná jamka, na které můžu 
s jistotou dopředu říct, že vyprázdním 
zásoby svých míčků. Někdy si připadám
jako na rybách. Házíte návnadu a neza-
berou.

Kterou jamku či jamky vy osobně pokládáte
za nejsympatičtější?
Jamky č. 6, 7 a 16.

Omega se v této sezoně stala partnerem a je
oficiální časomírou Golf Parku Plzeň. Proč
právě Golf Park Plzeň?
Omega je synonymem pro přesnost, luxus
a preciznost. To jsou stejné hodnoty, jaké
vyznává Golf Park Plzeň. Soustředíme se
na nejlepší hřiště. Jako časomíru můžete
hodiny Omega vidět na takových hřištích
jako Karlštejn, Čeladná a na Slovensku
Tále.

Jak byste, Zdeňku, zhodnotil vaši marketin-
govou spolupráci s Golf Parkem Plzeň? Byla
to správná volba?
Pokud bych o tom nebyl přesvědčen, neza-
čala by ani naše společná spolupráce.

Míč zakloktal v poslední jamce. Je dobojo-
váno. Skóre není v této chvíli nejdůležitější.
Jednak to byla hra s přáteli a jednak jsme
naším povídáním přece jen rušili stopro-
centní soustředění hráčů na výkon. Nic-
méně, otázka na závěr ani nemůže být
jiná: 

Jaký výkonnostní cíl jste si, Zdeňku, dal 
v této sezoně?
Chtěl bych se dostat ze současných 22,3
na 17. Uvidíme.

Díky za rozhovor.
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ZEPTALI JSME SE

Otázky pro Zdeňka Kverku
Je krásné letní odpoledne. Na od-
paliště jamky č. 1 v Golf Parku
Plzeň přichází Zdeněk Kverka,
majitel Zlatnictví a hodinářství -
výhradního zástupce pro značky
Omega, Rado a Rotary pro ČR 
a SR. Nelenili jsme a zeptali se,
zda můžeme být svědky jeho hry 
a případně si s ním během příštích
několika hodin povídat. O golfu, 
o hřišti, o jeho vztahu ke Golf
Parku Plzeň, o jeho byznysu a tak
podobně. Naštěstí nebyl proti.
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Poslední edice řady  Planet Ocean Seamaster je skrz naskrz obo-
hacena všemi technologickými inovacemi. Jejich původ připomíná
Seamaster  tradiční emblém mořského koníka na šroubovatelném
zadním víčku pouzdra, vroubkovaná luneta, povedený článkový
náramek (pásek) a silné využití kontrastních barev na číselníku.
Seamaster rodina přestavuje základní řadu hodinářského dědictví
firmy Omega  A nejsportovnějšího člena z tria  z roku 1950, které
dále zahrnuje klasické Railmaster a Speedmaster, první a jediné
hodinky nošené na Měsíci. Všechny tři typy sdílejí designové
prvky jako jedinečný design pouzdra, oblé rohy  a kontrastní
leštěný a broušený povrch.

Stopky  Seamaster Planet Ocean  jsou  k dispozici ve dvou hlav-
ních barevných verzích, buď s oranžovou lunetou, čísly, číselníky
a tlačítky nebo ve střízlivějším provedení s černou lunetou a tla-
čítky s bílými detaily na číselníku. Třetí možnost kombinuje
oranžovo-bíle detaily číselníku s černou lunetou a tlačítky. Všechny
verse  řady Planet Ocean jsou zabudovány v impozantním a robust-
ním pouzdru z broušené a leštěné nerezové oceli o průměru 
45.5 mm.

Tento model dalece přesahuje potřeby profesionálních potá-
pěčských hodinek (300 metrů/1000 stop) s vodotěsností do 600
metrů/2000 stop.. další prvky, které zvýrazňují  profesionální
potápěčský charakter je šroubovací korunka, šroubovací zadní
víčko, heliový bezpečnostní ventil, vroubkovaná jednosměrná
otočná luneta osazená svítivou tečkou a vysoce viditelné ručičky
na číselníku.

Heliový bezpečností ventil je umístěn u čísla „10”, a je označen
vyrytou  chemickou zkratkou „He". Tento ventil umožňuje atomům
tohoto plynu unikat během dekomprese, což je nezbytná funkce
při použití potápěčského zvonu, protože malé atomy helia mohou
pronikat  pouzdrem  a způsobit explozi hodinek, když dojde bě-
hem dekomprese k rozpínavosti. Stopková tlačítka, vyrobená 
z oceli a ozdobená barevnými hliníkovými proužky, jsou funkční
do 600 metrů/2000 stop, zatímco vypouklé nepoškrabatelné
safírové sklíčko má antireflexní úpravu z obou stran kvůli opti-
mální čirosti. 

Matně černý číselník nabízí excelentní kontrast díky svítícím
ukazatelům hodin a použitím arabských čísel buď v bílé nebo
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Omega Seamaster Planet 
Ocean Chronograph

oranžové barvě u ukazatelů čtvrthodin. Datumovka je umístěna
mezi „čtyřkou” a „pětkou”. Fasetované a rhodiem pokryté šípo-
vité ručičky hodinovky a minutovou mají SuperLuminovou náplň,
a oranžové cípy dále vylepšují svítivou  šípovou vteřinovku.
Spolu se svítivou tečkou na kroužku, dobře viditelnými ukazateli
jsou neocenitelné při měření přesného času při potápění, dokonce
i při potopení do  nejtemnějších hlubin oceánu. 

Věrný kořenům typu Seamaster, typ Planet Ocean Chronograph
je poháněn Omega  samonatahovacím strojkem kalibr 3313 s 52
hodinami rezervy chodu. Koaxiální krokové ústrojí, patentovaná
Omega technologie, která významně snižuje tření hodinkového
mechanismu a nabízí vylepšenou a dlouhotrvající spolehlivost 
a přesnost. Výkon je dále vylepšen volně odpruženou vahou 
u tohoto COSC certifikovaného chronografu. Pérovníkový mech-
anismus slouží k dosažení perfektního výkonu chronografu. Ten
zajišťuje  hladké a přesné průběhy funkcí start, stop a reset. Stro-
jek pokrytý rhodiem dostal luxusní finální úpravu a můstky jsou
ozdobeny atraktivním otočným fládrováním, ženevskými vlnami
a zlatými rytinami a šroubovaným zadním víkem pláště s medailo-
nem mořského koníka.

Všechny tři modely jsou k dispozici s komfortním náramkem 
z nerezavějící oceli s leštěnými stranami. Bezpečnostní přezka 
je jištěna krytem, který se lehce rozepíná. Tyto hodinky jsou také
k dispozici s černým gumovým páskem s bílým nebo oranžovým
prošíváním, s jednoduchým oranžovým gumovým páskem nebo 
s proslaveným oranžovým páskem z krokodýlí kůže. Všechny
pásky mají integrovaný kryt přes přezku z nerezavějící oceli.   

Na Příkopě 17, Tel. 224 213 025 

LÉTO 2006

Jedny z nejvíce diskutovaných hodinek roku 2005, typ Planet Ocean, se svým
drsným a funkcionálním stylingem, přidává do své řady úplně nový model, 
typ Seamaster Planet Ocean Chronograph. Původně koncipovaný jako evoluce
modelu Seamaster 300 z roku 1957, tento  koaxiální Planet Ocean
model druhé generace překonává  všechny potřeby profesionál-
ních potápěčských hodinek a pro rok 2006 je dále zdokonalen
nepřekonatelným pérovníkovým chronografickým mechanismem. 

Seamaster Planet Ocean představuje své první stopky
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Hotelové pokoje byly vystavěny v podkroví
centrálního objektu šaten a recepce klubu 
a snahou projektanta a vedení klubu bylo
využití historické dispozice prostoru samo-
zřejmě s ohledem na zachování vysokého
standardu, který klienti golfového klubu
očekávají. Vzhledem k omezenému celko-
vému prostoru to rozhodně nebylo jednodu-
ché zadání, nicméně finální řešení nakonec
v některých  aspektech překonalo očeká-
vání. Celá dispozice hotelového prostoru 
je řešena formou šesti menších plně vybave-
ných dvoulůžkových pokojů a osmi dvou-
pokojových apartmánů, kde lze formou
přistýlky ubytovat např. rodinu s dětmi.
Ani tyto pokoje samozřejmě nepostrádají
nic ze základní výbavy, do které patří
samo-statné sociální zařízení s prostorným
sprcho-vým koutem, minibar, TV přijímač
se satelitním příjmem, telefonní přípojka 
a v neposlední řadě i možnost připojení 
k internetu. Jednotlivé pokoje jsou ele-
gantně  barevně odlišeny a samozřejmě 
i do jejich pojmenování promluvilo golfové
prostředí. 

Od 1.června letošního roku připravil GOLF PARK PLZEŇ pro své členy a hosty 
další novinku v nabízených službách. Do plného provozu byla uvedena hotelová část 

se 14 dvoulůžkovýmipokoji a 2 nadstandardními apartmány a rovněž konferenční sál, který lze využít
pro široké spektrum firemních i soukromých příležitostí. Co tedy oba nově vzniklé prostory nabízejí?

GOLF PARK 
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Nová dimenze 
GOLF PARKU PLZEŇ

Nová dimenze 
GOLF PARKU PLZEŇ
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V málokterém hotelu se tak klientům poda-
ří přenocovat v „paru” nebo se probouzet
ve svém (ne)oblíbeném „fadu”.

Pro nejnáročnější klienty je připravena mož-
nost ubytování v prostorných apartmánech
přímo v historickém objektu sýpky, kde
byly velmi citlivě vybudovány 2 luxusní
apartmány s výhledem přímo na jamku 
č. 1. Ranní probuzení s výhledem na slun-
cem zalité údolí, ve kterém se nachází prv-
ních pět jamek, bude jistě dobrou inspirací
pro všechny golfisty k dosažení kvalitních
herních výsledků.

Součástí nově realizované koncepce v pros-
torách golfového klubu není však jen mož-
nost kvalitního ubytování hráčů před hrou
nebo po ní, ale rovněž možnost realizace
firemních školení, obchodních setkání,
konferencí, prezentací a dalších obchodních
aktivit. K tomuto účelu byl v místě málo
užívané venkovní terasy vybudován klima-
tizovaný konferenční sál, který nabízí díky
své vysoké variabilitě téměř neomezenou
možnost pro pořádání všech výše uvede-
ných aktivit. Kapacitu prostoru o výměře
cca 100 m2 lze dimenzovat dle potřeb kon-
krétního uživatele od 10 míst v konferen-
čním uspořádání až po kapacitu 80 diváků
při využití prostoru jako kinosálu. K tomu-
to účelu je konferenční prostor vybaven
kvalitní audio a video technikou, která sa-
mozřejmě umožňuje i připojení standardní
výpočetní techniky k projekci odborných
prezentací. Díky samostatnému baru a oddě-
lenému zázemí lze tento prostor využívat 
i pro pořádání soukromých akcí, jako jsou
oslavy narozenin, svatební hostiny a další
příležitosti.

V konečném důsledku by právě propojení obou nových 
aktivit, které se PLZEŇSKÝ GOLF PARK rozhodl v sezóně
2006 uvést do provozu, mělo přinést nejen členům klubu,
ale i jejich přátelům a obchodním partnerům možnost
v plné míře využít veškerou nabídku hřiště, restaurace a na-
konec i vinotéky a umožnit jim strávení příjemných dnů,
večerů, nebo i celých víkendů v prostředí, kde se budou
cítit jako doma. 
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Pro Evropu objevil tabák Kryštof Kolum-
bus. Cohiba, dnes značka snad nejslavněj-
ších kubánských doutníků, je podle popisu
Luise de Torrése z Kolumbova doprovodu
pojmenováním, které používali indián-
ští polykači kouře. Nevíme však, zda
označovalo rostlinu, nebo doutník.
Tabák se nejdříve užíval jako
šňupací prášek. V Havaně
bylo několik mlýnů,
které mlely vysušené
listy. Pak se začaly
listy  dovážet do
Evropy, kde se od
konce 17. století
vyráběly ve španělské
Seville první doutníky (na 
což odkazuje kupříkladu opera
Carmen) a odsud již brzy dobyly
Evropu. Pochoutka ze zlatohnědých
sametových listů s povzbuzujícím účin-
kem se stala v 19. století symbolem bohat-
ství majetku i ducha a také znakem indivi-
duality. 

Pojem doutník se téměř automaticky spo-
juje s Kubou a Havanou. Teprve v 18. sto-
letí však začaly manufaktury na Kubě 

s výrobou doutníků (kubán-
ským doutníkům se 

u nás říká havana).
Španělská koruna 

si dekretem z roku
1717 pojistila svůj

monopol a vytvořila 
v Havaně královskou

obchodní společ-
nost. Tabák se stal

velmi důležitým
exportním zbožím. 
V polovině 19. století
bylo na Kubě kolem

1300 tabákových manu-
faktur. Začátkem 20. století 

po španělsko-americké válce byl
kubánský tabákový průmysl téměř

úplně na dně. S americkým kapitálem
a asistencí se pomalu zotavil. Kubánci

vyráběli doutníky na ostrově, ale i v USA,

kde tvořili velkou část kolem 80 000 ma-
lých baličských manufaktur. Mnoho ku-
bánských manufaktur se dostalo mezi
válkami v letech 1920-39 do vlastnictví
Spojených států. Téměř všechna dnešní
"havana" (jak se kubánským doutníkům
všeobecně říká) pocházejí ještě z doby
před Castrovou revolucí, některé jsou
dokonce z 19. století. 

Život doutníku začíná 
již na polích
Kubánským doutníkům je vlastní jejich
staromódnost - žádný stroj neumí vytvořit
a ubalit ani zdaleka tak dobrý doutník jako
ruce zkušeného baliče - torcedora. A i dnes
se dělají stejně jako před stovkami let: jde
o komplikovaný proces, ve kterém domi-
nuje ruční práce. Tabáková rostlina není
vlastně příliš náročná na klima ani na
půdu, ale tabáky pro nejkvalitnější ručně
balené (Premium) doutníky rostou jenom 
v několika málo oblastech na světě. 

GOLF PARK 
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Od tabáku
k doutníku
Od tabáku
k doutníku
Tabákové listy se na americkém kontinentu kouřily již před
3000 lety, původně jako medicína a medium usnadňující
komunikaci s bohy při náboženských rituálech. Kouření
bývalo privilegiem šamanů (čarodějů a knězů kmene). 
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Od počátku 18. století se na Kubě pěstuje
tabák, a již brzy se zjistilo, že tabák zde
roste obzvlášť dobře a co se týče aroma,
hoření a chuti nemá konkurenci. Na rozdíl
od jiných tropických rostlin však vyžaduje
tabák velkou pozornost a péči člověka. 

Ligero, seco a volado
Tabák roste pod širým nebem a čím více
jsou listy obráceny k slunci tím jsou sil-
nější a aromatičtější. Shora dolů se 
u odrůdy criollo (kreolský) jmenují listy
Ligero, Seco a Volado. Doutník je tvořen 
z náplně, která je buď z celých listů (long
filler, tripa larga - u doutníků se používají
španělská nebo anglická pojmenování),
nebo z kratších řezaných listů (short filler,
tripa picadura - česky tzv.  "suché doutní-
ky"). Náplň "drží pohromadě" vázací list
(binder) a krycí list (wrapper). Zatímco
listy pro tripa a capote jsou plně vystaveny
slunci, které dá tabáku jak sílu, tak i obsah
nikotinu, krycí listy se pěstují pod tenkými
gázovým plachtami, které je naopak před
sluneční září chrání. Krycích listů není
nikdy dostatek. Na Kubě se používají pou-
ze vlastní, kubánské. Existují pro to různé,
nejen tradiční či spíše tradicionalistické
důvody. Jedním z nich je také embargo,
protože nejrozšířenějším krycím listem 
na planetě je Connecticut Shade neboli

Connecticutský stín z USA. Ručně balené
havano, tedy doutník Premium zpravidla
sestává z pěti listů. Opticky nejhezčí krycí
list  a pak další, tzv. vázací list, který má
hodně aroma, obalují svazek  třech listů
(ligero, seco a volado) tvořících výplň. 
Ty mají různou sílu a vlastnosti. Ligero
jsou listy ze  špinky rostliny. Jsou tmavé,
chuťově sušší a plné éterických olejů. Tyto
listy dávají doutníku  sílu. Až dva roky
bývají uskladněny v jutových balících kde
dozrávají než se použijí k výrobě doutníků.
Seco rostou ve středu rostliny, jsou slabší
než ligero. Volado rostou na patce rostliny.
Je to  nejslabší  tabák. Jeho listy jsou větši-
nou světlé barvy, lehké, sladší a chuťově
suché. Volado ovlivňuje hoření doutníku.
Správná směs z těchto tří druhů listů je
umění mistrů míchačů a posléze baliče 
a vytváří specifickou chuť doutníku. Skli-
zené listy se třídí podle struktury a veliko-
sti, skládají se do svazků a suší. Po jisté
době se listy  přebírají a třídí, pak se pos-
kládají do svazků a balíků a začíná proces
fermentace:  balíky s listy se poskládají na
kupu a přikryjí, aby se omezil přístup vzdu-
chu. Teplota uvnitř balíků stoupá, listy se
"potí". V této fázi obdrží listy stejnoměrné
zbarvení, odbourávají nikotin a amoniak 
a také mizí hořká chuť tabáku. Podle vlhko-
sti listů se za fermentace balíky s listy na-
vlhčují. Vytvářejí se aromatické látky, chuť
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a vůně. Často následuje další, druhá fermen-
tace. Pak jsou listy připraveny ke sklado-
vání anebo zpracování.  Ve skladech pak
tabák leží až několik let a stárne.

Výroba doutníků: torcedoři,
mesa a chaveta
K dalšímu zpracování listů k doutníku se
tabákové listy z balíků, teď již v továrně,
rozbalí a vlhčí, aby nabyly vláčnosti. 
Z takto připravených listů se odstraňují
řapíky a žebra a připraví se jako svazky
baličům ke konečnému zpracování. Podle
druhu a typu doutníku - vitoly - se připraví
směs tabáků různých chutí, vůní a síly což
je věda sama pro sebe. A tajemství každé
fabriky a značky. Balení doutníků vyžadu-
je velkou zručnost. Čím delší a tlustší
doutník či tvarované doutníky známé jako
figurados, tím obtížněji se balí, a tím více
zručnosti vyžadují. Zručný torcedor ubalí
za den přes stovku větších doutníků.

Kubánské tradice
Pro většinu lidí se  excelentní doutník spo-
juje především s Kubou. Kubánské dout-
níky jsou silné s plnou stavbou s typickými
zemitými kávovými a medovými vůněmi.
Kuba je největším výrobcem "Premium
Cigars" na planetě. Každý rok ubalí na
ostrově svobody 16 000 baličů (torcedorů)
v 50 manufakturách přes100 milionů ručně
balených doutníků. Chloubou havan je, 
že jsou "puros" - baleny výlučně z tabáků
rostoucích a zrajících na Kubě. Ty nejlepší
Premium doutníky obsahují listy, které se
pěstují v 3-4 různých regionech, v první
řadě Vuelta Abajo a Semi Vuelta. Jde
vskutku o něco zvláštního,což by mohlo
být pro Kubánce důvodem dát svým dout-
níkům garantovaný původ podobně jako 
u (francouzských) AOC vín. 
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Dominikánská coupage
Kubánským doutníkům převládá jistý
konzervativizmus a staromódnost, jak 
v pěstování a míchaní tabáků, tak i balení
doutníků s minimální  mechanizací a bez
strojů vyrobené doutníky - dnes stejně jako
před sto lety. To určitě neplatí u   jiných
zemí, kupříkladu Dominikánské republiky,
jejíž doutníky jsou největším konkurentem
těch kubánských. Jejich méně silný tabák
vyžaduje coupage - směsi a může jenom
ve spojení s jinými tabáky vytvořit prvotříd-
ní doutník. Špičkové firmy jako Davidoff

nebo Dunhill, které na ostrově vyrábějí
největší část svých doutníků, používají
jenom z části dominikánské tabáky. Své
pěstitelské oblasti a dodavatele si vybírají
po celé planetě. Jejich doutníky jsou typi-
ckým produktem globalizace: například
Zino Platinum Scepter Series obsahuje
náplňové listy ze Santo Domingo a Peru,
Connecticut jako vázací list a krycí listy 
z Ecuadoru. Podobně jsou vyráběny i kanár-
ské doutníky. Přesto, že se na ostrovech
tabák vlastně již nepěstuje, mají tyto ostrovy
dlouhou tradici zpracování tabáku a propo-
jení s Karibikem. Kanárské ostrovy jsou
navíc jedinou zemí mimo Kubu, kde se 
při výrobě doutníků používá originální, 
z Kuby dovezený tabák.

Aby kouření bylo zážitkem
Kouřit doutníky je pro začátečníky stejně
komplikované jako si vychutnat  výborné
francouzské víno. Cesta od novice k nároč-
nému kuřákovi - aficionadovi - je dlouhá 
a trvá více než jednu krabici Habanos.
Hned napoprvé objevit a rozlišit nejrůz-
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nější chuťové zvláštnosti a nuance jednot-
livých druhů je něco velice individuálního
a pravděpodobně nemožného. I když vám
naše rady zážitek  z doutníku nemohou
poskytnout, mohly by k němu alespoň
pomoci. O tom však podrobněji příště.

Tento článek vznikl ve spolupráci s maga-
zínem ušlechtilých neřestí Le Cigare 
& Vin Style a s internetovou stránkou
www.doutniky-kuba.cz

doutniky.qxd  25.8.2006  12:27  Page 34



Golf&Sport | Elišky Krásnohorské 7, 111 00 Praha 1 | Tel./Fax: +420 222 317 561 | http://www.chervo.cz | chervo@chervo.cz

 G O L F I S E V E R Y W E A R 



Má tenis s golfem něco společného?
Není třeba se zmiňovat o tom, že se v obou sportech jedná o švih,
rotaci těla a trefení míčku atd. (viz. obrázek č. 1a, b). 

V obou těchto sportech je další z důležitých technických momentů
grif (viz. obrázek č. 2 a,b). 

Grif tenisu se vyvíjel stejně jako tenis sám. Já i moje generace
jsme v tenise poznamenáni takzvaným grifem, který se v našem
dětství učil, to byl grif kladívko - Hammergrif. Můj první trenér  
v mých 8 letech byl otec našeho nehrajícího kapitána Jana Zedníčka,
tehdy nejlepšího trenéra na Plzeňsku.  Jan Zedníček st. nám dal
raketu poprvé do ruky a řekl: "Ukaž, jak se drží kladívko." Tímto
grifem  jsme prakticky s malými změnami hráli po celý život.
Výhoda  byla, že český tenista této generace měl výborný první 
a druhý servis, také jsme hráli dobré voleje bez  přehmatávání,
slavný český backhand ,,šlajs,,, špatný backhand topspin, ještě
horší forhand topspin. Tím, jak se hra zrychlovala, míčky z forhan-
du se trefovali dříve před tělem a výše. Měli jsme s tímto grifem
problémy. V současné době se grif měnil a to tak, že se míčky

udeří dříve před tělem, s rotací a ve vyšší poloze. Prožíval tento
trend také golf? Na toto se zeptám trenéra našeho klubu Jiřího
Jandy, který též patří mezi tenisty-golfisty, on sám byl totiž něko-
likaletý  prvoligový hráč pražského ČLTK.

Jiří Janda: Vím, že existují různé modifikace držení u golfu:
slabé, neutrální a silné, v tenise s větším či menším přehmatem.
Přesto najdeme sotva dva hráče, kteří drží hůl či raketu stejně. 
Z toho vyplývají menší či větší rozdíly v letu míče, na které má
každý typ držení vliv. Velmi dobří hráči vliv držení na chování
míče znají a přizpůsobují tomu svůj úder. Z toho vyplývá, že dr-
žení tvoří základní krok k úspěšné hře jak na hřišti,tak na kurtu.
Držení pomáhá vést hůl či raketu správně v zóně impaktu s míčem.
Na návyk správného držení není potřeba zvláštního talentu, každý
se může naučit držet hůl jako Tigger či raketu jako Sampras. Proto
se začátečníci nemusí bát experimentovat a vydržet až do doby,
kdy vznikne dobrý pocit z držení hole a míče létají k cíli. U všech
míčových sportů, kde kontakt s míčem je zprostředkován jiným
předmětem, jako například tenis či golf, je v první řadě důležité  
si uvědomit význam držení. Je to to jediné, co  nás s holí či rake-
tou spojuje.V tenise spočívá problematika správného grifu v tom,
že používáme několika držení /forhend, bachkhand, servis, volej/ 
a musíme během několik  zlomků vteřiny správně přehmátnout,
aby úderová ploška byla k míči správně nastavena. U golfu se
přehmatávat nemusí, ale tato ,,výhoda,, se ztrácí tím, že musí být
kontakt s míčem  přesnější /menší míč a úderová plocha, větší
rychlost, přesnější úhel/, což vyžaduje daleko větší stálost a přes-
nost držení.

Dalším tenistou-golfistou z našeho klubu je náš nehrající kapitán
Jan Zedníček. Tomu pokládáme otázku z oblasti taktiky. 

Jaký je rozdíl v taktice tenisty a golfisty? 
Jan Zedníček /hcp 10,6/, nehrající kapitán GCPD: Obecně řečeno
je taktika u tenisu a golfu diametrálně rozdílná. Při tenise je důle-
žité zahrát míč minimálně jedenkrát více přes to štrikované mezi
čáry než soupeř, abych  utkání  vyhrál. U golfu se dá říci totéž, 
ale v opačné smyslu, t.j. zahrát minimálně o jeden  úder méně něž
soupeři, abych dovedl turnaj k vítězství. Srovnatelné jsou  oba
sporty po stránce psychické a fyzické, důležité je rovněž udržení
koncentrace po celou dobu utkání.

V našem golfovém klubu začíná hrát i nová generace výborných
tenistů. Zeptáme se proto též Jany Hlaváčkové mladší, několika-
násobné mistryně České republiky, vítězky Pardubické juniorky 
v tenise. 
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Tenis nebo golf?
V tomto článku si dovoluji porovnat dva sporty, které jsou k sobě velmi blízké a které se

v současné době též velmi společensky prolínají. Tenis a golf. Stalo se skutečností, že golfo-
vé klubovny po celém světe jsou naplněny z velké části bývalými tenisty. Kromě rekreačních hrá-

čů — amatérů, zde nacházíme stále častěji  bývalé tenisové profesionály. I já se mezi tuto tenisovou rodinu počítám, teni-
sovou technikou jsem se dlouhá léta v Německu živil. Proto si dovoluji provést srovnání mezi tenisem a golfem v našem
klubovém časopise. V prvním díle něco o technice a psychice obecně, v dalších dílech budu již konkrétnější.

SPORT

Na obrázcích srovnejte jednotlivé fáze švihu tenisty a golfisty.
Vidíte, že v principu se jedná o podobný pohyb

Srovnejte držení u obouruč  backhandu /obr.vlevo/ a golfového
grifu.Na první pohled je vidět příbuznost

1a

1b

2a 2b
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Jaký je rozdíl mezi závěrem zápasu v tenise a v golfu?

Jana Hlaváčková mladší / hcp 17,5/: Tenisový zápas má poměrně
rozdílný průběh oproti golfovému klání, a to už proto, že v tenise
záleží jak na mém výkonu, tak na výkonu soupeřky, ale na golfo-
vém hřišti hraji jen sama proti sobě. Tenisový zápas se může roz-
hodnout i v úplném závěru, člověk může začít špatně a v průběhu
zápas tzv."otočit" na svou stranu nebo i naopak, proto se jeho zá-
věr nedá předpovídat a je třeba bojovat až do konce, kdežto golfová
hra je projevem kompletního výkonu po celou dobu jejího trvání 
a hráč se musí soustředit od první jamky do té poslední, proto již 
v polovině hry může být zřejmý konečný neúspěch a snahou pak lze
docílit jen zlepšení celkového pocitu ze hry.

Milana Šrejbra,  reprezentanta v Davis Cupu ČR a nejznámějšího
přemožitele Borise Beckra v době Beckrovy nejvyšší kariéry, se
zeptáme:

Jaký je rozdíl v psychice tenisty a golfisty při utkání? 

Tenisová legenda Milan Šrejber /hcp 12,4/: Oba sporty jsou ná-
ročné na psychiku, neboť jsou to sporty individuální a žádný spolu-
hráč vám nepomůže. Je v nich však rozdíl v tom, že při tenise se
hraje víc automaticky a máš méně času na rozmyšlení. V golfu
máš až několik minut během úderů na přemýšlení. To si myslím
dělá golf psychicky náročnějším. Oba sporty jsou sporty švihové 
a u obou se projeví vliv psychiky na vlastní úder. Může vzniknout 
i psychický blok, který působí na svaly a člověk není najednou
schopen švihnout. Může dojít i k trvalému sportovně-profesionálními
postižení jako třeba u mě. Cha…cha…cha

Známá tenisová osobnost z Čech Ladislav Šavrda, dlouholetý
Daviscupový  kapitán, který v současnosti pracuje jako hlavní ma-
nager 1. ČLTK Praha. Je znám svými organizačními schopnostmi 
v organizaci golfu nejrůznějších golfových zájezdů pro současné 
či bývalé tenisty. Tomu položíme otázku: 

Jak porovnáváš tenis či golf a jeho využití ve volném čase a možnost
soutěžení??? 

Ladislav Šavrda /hcp 10,4/: Neznám větší vzrušení než se sejít se
svými kamarády a soupeři v jedné osobě na prvním týčku a pořádně
prosázet všechny varianty od foursoma, přes singly na rány, na jam-
ky, skiny a třeba i nearesty na trojparovkách. To je to, co mě na gol-
fu nejvíc baví a doufám, že budu mít stále dost partnerů podobné
krevní skupiny. 

Dále položíme otázku Robinu Vikovi současnému daviscupovému
reprezentantovi ČR v tenise:

Cit pro balón v tenise a v golfu? 

Robin Vik: V obou hrách je třeba cit pro míč mít a stále ho získá-
vat pilným tréninkem. V tenise se dá více mluvit o citu pro samot-
ný míč, v golfu bych řekl, že se jedná více o cit pro procítění celé-
ho švihu, o odhad, jakou rychlostí, jakým směrem a jakou holí míč
hrát. V tenise je míčů zahráno podstatně více a člověk má šanci
svou chybu několikrát napravit, oproti tomu v golfu se hráč musí
soustředit na každou ránu zvlášť, a tak je škoda každé rány, která
skončí vedle :)

Spojení golfu a tenisu má v našich zeměpisných šířkách tradici.
Česká golfová legenda Lady Luisa Abrahams vyhrála v roce
1928 juniorské mistrovství Československa na Štvanici, kdy jí
sběračem byl pozdější wimbledonský vítěz Jaroslav Drobný. 
S tenisem je spjato též jméno plzeňské pivovarnické rodinné
dynastie Hlaváčků. Začátkem devadesátých let minulého století,
kdy byla v bývalém bývalém Československu registrována nece-
lá tisícovka golfistů, se téměř všichni tenisté ,,vrhli” na golf.
Dnes, kdy má Plzeň krásnou golfovou osmnáctku, se hřiště 
v Dýšině stává místem setkání tenisových legend. Hráči známí
z Galeova poháru a Davis Cupu, jako Jiří Hřebec, Milan Šrejber,

Tenisová legenda
Jiří Hřebec

Motto golfisty Jiřího Hřebce/hcp 10,1/:

… je třeba mít radost z každé dobré rány…

Jirka Hřebec si golf užívá se svými tenisovými kamarády — 
vlevo Milan Šrejber, vpravo Láďa Šavrda

/ materiál připravil Ivan Hlaváček / 
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Pavel Hůla, Láďa Šavrda jsou  zde častými hosty. Flighty zvučných
tenisových jmen startují do soubojů v přátelsky vyhecovaných 
foursomech. Hraje se dle pravidel RA St.Andrews o ,,symbolické”
částky, ale je to vždy napínavé a drama až  do konce…

Jiřího Hřebce jsem se po hře v Golf
Clubu Park Plzeň zeptal:

Jirko, jak ses ty dostal ke golfu?
Já jsem golf začal hrát již v roce 1977.
Seznámil jsem se v Poděbradech s le-
gendárním panem Vaverkou a ten mne
ke golfu přivedl. Golf byl pro mne v té
době pouze relax a zábava. V té době 
ho začali hrát i další tenisté: Štěpánek,
Koudelka, Holeček. Po odchodu do
Německa jsem neměl dlouhou dobu 
s kým hrát a měl jsem téměř pětiletou
přestávku.Tehdy se ještě tenisté vyjadřo-
vali o golfu s despektem a spíše se mi
smáli. Vše se otočilo díky úspěchům
Bernarda Langera. Najednou začal být
golf v Německu vnímám jinak. Začala
hrát veliká skupina lidí a to především
tenistů.

Měl jsi dříve ke golfu podobný vztah, respektive názor, že to není dyna-
mický sport a že se nezapotíš?
Ne, já jsem se golfem pouze bavil a měl jsem k němu kladný vztah
od počátku. Prostě mě to bavilo. Ono je to dnes ve sportu vlastně
všechno jen o penězích. Za mne  prize money byly v porovnání 
s dneškem směšné. Mě to ale nikdy nevadilo. Mě trénování bavilo
v každém sportu. To si myslím je poznat i na dnešní generaci mla-
dých. My jsme byli hladoví po sportu, hráli jsme fotbal, hokej,
basket. Dnešní specializace je na úkor rozvoje koordinace a všes-
trannosti. Já jsem sport nikdy nedělal s vidinou vydělaných peněz.
Ty přišly, ale nebyly motivací ke tréninku.

Co srovnání psychiky hráče v tenisu a v golfu?
Kdo golf nehraje, nemůže vůbec pochopit, o čem je řeč. V každém
sportu jsou vypjaté situace. V tenise máš pořád šanci za stavu 0:40
to otočit, zahraješ pět balónů za sebou a je vyhraný game. V golfu
po čtyřech hodinách máš poslední ránu na grín osmnáctky a najed-
nou zkazíš a tvůj výsledek je v háji. V tom je kouzlo golfu. Naučit
se být psychicky odolný se asi dá od mladých let…můj recept je
si to zase tak moc na hřišti nebrat…na to musí ale přijít každý
sám…

Pozn autora,: to mohu osobně potvrdit, hrával jsem poměrně často
s tenisovou legendou Milanem Holečkem. Ten měl jednu zásadu —
říkal mi:…Na každou ránu se musíš těšit, i když hraješ z lesa na
pařezu !!!

Jak se ti líbí hřiště v Plzni na  Dýšině?
Se zakladatelem Honzou Hlaváčkem  se znám řadu let. Stýkali
jsme se nejvíce v době jeho vysokoškolských studií v Praze. S jeho
bratrem Ivanem jsem dokonce hrával tenisové zápasy v naší společ-
né hluboké emigraci v Německu. /viz foto/ Kdo by si v té době
představil, že se po létech  budeme setkávat na  golfovém hřišti 
u Plzně v Dýšině. Velice si vážím toho, co zde  vybudovali. Každé
hřiště je přínosem pro rozvoj golfu u nás. Plzeň si zasloužila vznik
golfové osmnáctky s perfektně fungujícím zázemím.

Dotáhl jsi to v golfu na singlový hcp, golfisté vědí, co to znamená. 
S tvojí tenisovou kariérou jsou vzpomínány emotivní projevy, kterých
jsem byl sám osobně několikrát svědkem. Byl jsi úžasný bojovník,
který se slovně hecoval. Viděl jsem tě hrát golf, působíš naprosto
vyrovnaným dojmem. Měl jsi v golfových začátcích nějaké úlety na hřišti?

Je pravdou, že v začátcích jsem měl 
asi také tendence se projevovat na hřišti.
To ale ke golfu vůbec nejde a na to musí
každý hráč přijít sám. Golfová etiketa 
a smysl hry nutí hráče k absolutní pokoře
vůči hřišti a hře. Ono vlastně nejde ty
věci vůbec srovnávat. V tenise, který 
si myslím, že jsem trochu uměl, jsem 
se uměl vyhecovat, zařvat na kurtu.

Co ti golf dává?
Perfektní uvolnění, možnost se setkávat 
s přáteli a neustálou výzvu se zlepšovat. 

Hodně cestuješ po světě. Stihneš na turna-
jích především v Americe si odskočit na golf?
Program je vždy časově náročný. Přesto
každou volnou chvíli se snažím i v zahra-
ničí trávit na golfu. V Americe je to po-

měrně jednoduché. Na Floridě například při turnaji v Key Biscane
je golfové hřiště vedle hotelu, kde bydlíme, tak toho plně využívám.

Pokud bys měl teoreticky šanci se při dnešních životních zkušenostech
rozhodnout na začátku své sportovní kariéry, zkusil bys to s golfem?
Ne, s golfem bych nezačínal. Ono to ani nejde srovnávat. Myslím
si, že se musí vybudovat nejdříve tradice, dále u nás nejsou v golfu
žádné velké peníze atd. Já bych se dnes asi spíše rozhodl pro kole-
ktivní sport. Hrál jsem dobře fotbal, hokej.

Tvůj největší golfový úspěch?
Nejlepší číslo jsem zahrál před pár dny v Cihelnách 74. V letošním
roce jsem porazil v jamkovce Petra Hoffmanna z Karlových Varů.
To je druhý nejlepší senior u nás, to byl pro mne veliký úspěch..

Tvůj golfový sen?
Úplně jednoduchý: je to radost z každé dobré rány…

Otázka na závěr, možná že náš rozhovor bude inspirovat někoho, 
kdo by chtěl začít s golfem. Co bys vzkázal a poradil začínajícím
golfistům?
…ať to zase tak moc neprožívají…!!!!
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Jiří Hřebec - tenisová vizitka
V Davis Cupu porážel soupeře, kteří byli teniso-
vými polobohy a se kterými Kodeš prohrával.
Newcomba, Okkera, Roche, Jauffreta… Na turna-
jích Grand Prix zase vyřídil Borga, Nastaseho,
Connorse i Vilase. Jeho památné utkání v roce
1975, kdy porazil na Štvanici v Davis Cupu 
Tonyho Roche je nesmazatelně zapsáno v historii. 

Jiří HŘEBEC  byl především člověk,  kterému
minulý režim ublížil. Jeho ukončení tenisové kari-
éry bylo nedůstojné vzhledem k tomu, co pro
český tenis udělal. Entfant terrible českého tenisu,
který byl vlastně donucen k emigraci, se domů
vrátil až po sametové revoluci. Dnes je trenérem
I.ČLTK a koučem Jana Hernycha.

Společné foto Ivana Hlaváčka s Jiřím Hřebce z roku 1987 při
zápase TC Weiss Blau Norimberk proti TC Augsburg.

Ivan Lendl je důkazem, že tenista má ke
golfu blízko. Byl to první tenista, který to
dotáhl na golfovou profesionální úroveň.

�

�

rozhovor připravil Svatopluk Richter, redaktor časopisu GOLF DIGEST
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Vážení a milí čtenáři,

jsem velmi rád, že na stránkách časopisu
Golf Park Plzeň se může znovu prezentovat
náš fotbalový klub FC Viktoria Plzeň. Le-
tos totiž oslavíme 95. výročí svého vzniku.
Věřím, že čtenáře může zajímat, jak se po-
dařilo kronikářům a archivářům klubu zachy-
tit bohatou historii našeho fotbalového
klubu.

Během mnoha let trvání klubu, kdy došlo 
i k velmi zásadním politickým změnám
(např. rozpad Rakouska-Uherska a vznik
Československa, II. světová válka, únorový
převrat v r. 1948, tzv. sametová revoluce 
v roce 1989 a následný rozpad Českoslo-
venska), se i klubová historie vyznačuje
různými úspěchy a neúspěchy, vzestupy 
a pády. 

Právě vzestupy a pády FC Viktoria Plzeň
charakterizují sportovní a další oblasti v čin-
nosti klubu. Ten byl, je a doufáme i vždy
bude, nejlepším fotbalovým klubem v ce-
lém západočeském regionu. I proto autoři
alba fotbalového fanouška FC Viktoria
Plzeň použili název "Vzestupy a pády"
jako hlavní motto celé publikace. S tou se
klub FC Viktoria Plzeň představuje široké
veřejnosti.

Protože není v lidských silách, aby autoři
bohatou historii klubu FC Viktoria Plzeň
zachytili ve všech detailech, museli použit
výběrovou metodu. Především na vybra-
ných fotografiích připomenuli alespoň
některé důležité mezníky, osobnosti hráčů,
trenérů a funkcionářů klubu, záběry z ně-
kterých fotbalových utkání. Připomenuli 
i další významné události, které se od vzni-
ku podařilo zachytit v klubovém archívu.
Ten byl nešťastně poškozen povodněmi 
v roce 2002. O to více je třeba poděkovat
dlouholetému sekretáři a archiváři klubu
panu Václavu Kořínkovi za jeho záchranu.
Jako bývalý ligový hráč nyní navíc zastává
také funkci vedoucího ligového A-mužstva,
sekretáře rezervního týmu i sekretáře žen-
ského fotbalu.

Při tak dlouhé historii a rozsáhlé klubové
kronice nelze ani při sebevětším úsilí zpraco-
vat výběrové album pro fanoušky příznivce
FC Viktoria Plzeň tak, aby se na některé
osobnosti, události či jiné mezníky prostě
z technických důvodů nedostalo. Proto
bych chtěl alespoň touto formou zdůraznit,
že majitelé a vedení FC Viktoria Plzeň si
skutečně váží všech členů, hráčů, trenérů,
funkcionářů a dalších specialistů a samo-
zřejmě mnoha dobrovolníků. Tedy těch,
kteří vždy chtěli dát maximum ze svých
možností a schopností, aby se čest a úspěch
klubových barev FC Viktoria Plzeň pře-
nášel z generace na generaci plzeňské fot-
balové rodiny. Klub, který žil s radostmi 
a starostmi města Plzně a celého západo-
českého regionu.

Doufám, že právě tento historický odkaz 
a mezigenerační sounáležitost všech "vikto-
riánů" budou tou největší výzvou a bohat-
stvím pro generace dnešní a budoucí. Jsem
také přesvědčen, že vydaná publikace bude
nejen vzpomínkou na již nežijící členy
klubu, ale také poděkováním těm starším
generacím. Těm, které dnešní hráči, tre-
néři, funkcionáři či fanoušci už většinou
znají pouze ze starých fotografií. O to větší
dík a uznání jim alespoň tímto způsobem
vyjadřujeme, byť se na většinu z nich nemo-
hlo v tomto albu dostat.

Jsem rád, že vydáním speciální publikace
k 95. výročí FC Viktoria Plzeň potvrzuje
Plzeňská sportovní a.s., která je od r. 2005
stoprocentním vlastníkem klubu, že to 
s plzeňským fotbalem myslí opravdu vážně.
S novou strategií a vizí chceme během nad-
cházejících pěti let dostat klub na vyšší
úroveň nejen v ČR, ale pokud možno i na
mezinárodní scéně. To pak jistě bude nej-
lepší dárek ke stému výročí klubu. Aby
tomu tak skutečně bylo, musí dnešní vede-
ní, trenéři, hráči a další zaměstnanci klubu
udělat vše proto, aby se pečovalo o všechna
aktiva, které má a bude mít klub k dispozici.
Aby se dbalo nejen o atraktivní a úspěšnou

hru všech týmů, ale také aby vzrůstala ná-
vštěvnost na utkáních a celkově se zatrak-
tivnil program a atmosféra na stadionu. 

Plzeň a okolí si opravdu zaslouží, aby FC
Viktoria Plzeň byla nejlepším fotbalovým
klubem v západočeském regionu. Klub 
a jeho činnost také v obchodní, marketin-
gové a společenské oblasti by měl být plat-
formou pro moderní zábavu moderních lidí
z moderního města a okolí.

Dourám, že se mezi fotbalovými příznivci
FC Viktoria Plzeň i v budoucnu najdou
nadšenci, kteří bez zvláštních nároků na
honorář dodají další příspěvky a různé
další pamětihodnosti do budoucích klubo-
vých kronik a publikací. Tedy do materi-
álů, které se při dalších kulatých výročích
budou vydávat. Některé z nich by pak mo-
hly vytvořit základ kolekce pro uvažova-
nou síň tradic a klubové muzeum. To je
plánováno buď v rámci výstavby nové mo-
derní fotbalové arény, nebo při modernizaci
stadionu ve Štruncových sadech. Tradice 
a perspektivy klubu FC Viktoria Plzeň by
si to určitě zasloužily. Ukazují to mnohé
příklady z podobných fotbalových klubů 
a měst v Evropě.

JUDr. Ladislav Valášek,
prezident FC Viktoria Plzeň
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1894 — fotbalové začátky v Plzni

1911 — založení SK Viktoria Plzeň

1917 — účastník II. třídy Mistrovství rakouského svazu

— poprvé vítěz západočeského župního mistrovství 

1921 — slavnostní otevření prvního vlastního hřiště na Královském náměstí 
(dnes nám. Míru) v Plzni

— první domácí  mezinárodní zápas s Old Boys Basilej (Švýcarsko)

1922 — první zahraniční zájezd do Španělska (21.12.1922 - 5.1.1923)

1929 — profesionalizace klubu a vstup do II. profesionální ligy

1930 — slavnostní otevření nového stadionu v Luční ulici na Roudné v Plzni
mezinárodním zápasem se slavnou Hungaria Budapešť

1931 — postup do I. profesionální ligy

1933 — třetí místo v I. lize, hned za pražskými "S" - Slavií a Spartou

1935 — účast ve Středoevropském poháru a dva zápasy s Juventusem Turín

1936 — oslavy čtvrtstoletí Viktorie a úspěšné zápasové turné po severní Africe

1946 — třetí místo v prvním poválečném ročníku I. ligy

1948 — druhé místo v I. lize a stejně bodů jako první SK Slavia Praha

1949 — změna názvu na ZSJ Škoda Plzeň

1952 — změna názvu na ZSJ Závody V. I. Lenina Plzeň 

1953 — změna názvu na DSO Spartak Plzeň

— otevření nového víceúčelového stadionu ve Štruncových sadech v Plzni

1954 — reorganizace soutěže dle fotbalových zástupců dělnických, výrobních
a vojenských profesí a přeřazení klubu z I. ligy až do krajského přeboru

1960 — změna názvu na TJ Škoda Plzeň

1961 — rok 50. výročí vzniku klubu a po dlouhé době návrat do I. ligy

1962 — mezinárodní domácí přátelský zápas se slavným brazilským týmem
RC Flamengo Rio de Janeiro 

1971 — účast v Poháru vítězů pohárů a dva zápasy s FC Bayern Mnichov

1976 — šesté místo v I. lize - nejlepší oddílové umístění Škody Plzeň

1992 — návrat k historickému názvu FC Viktoria Plzeň

1993 — postup do prvního ročníku I. české fotbalové ligy

1998 — založení akciové společnosti FC Viktoria Plzeň

2001 — vstup zahraničního vlastníka do FC Viktoria Plzeň, italské společnosti 
Fotball East Ltd. (99 % akcií) 

2003 — dokončení I. etapy rekonstrukce Městského stadionu Štruncovy sady, 

včetně vybudování vyhřívaného trávníku, a tím splnění předpisů
ČMFS a UEFA

2005 — vstup nového 100% vlastníka, Plzeňská sportovní a.s., do FC Viktoria
Plzeň - zahájení plnění strategického šestiletého období stabilizace,
modernizace a rozvoje klubu FC Viktoria Plzeň

2006 — 95. výročí vzniku klubu - klubové akce pro seniorské, mládežnické 

a ženské týmy, další akce s obchodními partnery, fanoušky a příznivci

klubu, spolupráce s tzv. satelitními a dalšími fotbalovými kluby

v západočeském regionu

Vzestupy a pády - ukázky z připravované fotografické 
publikace k 95. výročí založení FC Viktorie Plzeň.
Kniha obsahuje více než 400 fotografií a dobových dokumentů, 

které přibližují historii plzeňského fotbalového klubu.

Historické mezníky FC Viktoria Plzeň

2006 - Tomáš 
Krbeček vstřelil 
vítězný gól v utkání 
proti Brnu a zajistil 
tak pro domácí životně 
důležité body.

2005 - Martin Fillo
střílí první branku
Plzeňanů v zápase 
s Jihlavou, který
domácí vyhráli 2:1.

1976 - Tehdejší Škoda Plzeň se umístila na
šestém místě tehdejší československé první
ligy. Na snímku Michal Jelínek přihlíží obran-
nému zákroku brankáře Slovanu Bratislava
Alexandera Vencela. Plzeň porazila
bratislavský klub 1:0.

1971 - Plakát na utkání Škoda
Plzeň - Bayern Mnichov

1965 - Člen ligového klubu kanonýrů 
Stanislav Štrunc, jedna z legend plzeňského fotbalu

1962 - Kapitán plzeň-
ského klubu Jiří Lopata
překonává trnavského
brankáře Stracha. Plzeň
vyhrála 1:0.

Zatím největší fotbalový svátek ve
Štruncových sadech - Plzeňané při-
vítali v Poháru vítězů pohárů nej-
lepší evropský klub té doby - Bayern
Mnichov. Na snímku zasahuje bran-
kář Josef Čaloun před Gerdem
Müllerem. V pozadí Michálek 
a Plass. 

1948 - V tmavém
dresu Josef Šnajdr,
vyhlášený střelec
plzeňského týmu.
Zápas proti SK
Židenice Plzeň
vyhrála 9:1.

1911 - Fotbalisté Viktorie
Plzeň po prvním zápase
v historii

1922 - Fotbalisté Viktoria na
prvním zahraničním zájezdu
do Španělska se nechali
vyfotit v Seville.
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Na úvod je třeba vysvětlit, že v České
republice je nejvyšší soutěží extraliga 
a následuje 1., 2. a 3. liga. Náš klub po-
stoupil před 2 lety do 1. ligy. Tento postup
zajistili ještě zakládající hráči našeho klu-
bu. Náš cíl postoupit do extraligy nám 
v minulém roce ušel o jednu ránu ve finále
na Nové Americe proti Poděbradům. Posí-
lili jsme team o mladé hráče z Německa, 
z nichž většina má rodinné vztahy k našemu
klubu. Do dnešního dne často vzpomínáme
na deseticentimetrový aut našeho Denise
Daurera na 17. jamce a poté birdie soupeře
na osmnáctce, které nás definitivně dorazi-
lo. I letos jsme se rozhodli zmobilizovat
naší loňskou posilu z Německa s novými
kolegy.

Nyní k současnosti. Máme za sebou základ-
ní část bojů o Extraligu, která proběhla na
dvou hřištích. První dvě kola se odehrála
na rovinatém, leč složitém 18-ti jamkovém
hřišti v Poděbradech.  Náš team ve složení
Václav Čepelák, Denis Daurer, Benjamin
Gabler, David Hlaváček, Markus Lindner 
a Josef Stanislav pod vedením nehrajícího
kapitána Jana Zedníčka a manažera Ivana
Hlaváčka skončil po neúplném druhém
kole na krásném druhém místě. Druhé ko-
lo bylo totiž kvůli vydatnému dešti zkráce-
no na 13 jamek. Náš tým byl druhý jen 
s nepatrným odstupem na prvního v pořadí -
GC Semily. Nejlepší výsledek zde zahrál
první den Markus Lindner 79 a Josef
Stanislav 79.

Do druhé poloviny základní části (hřiště
GC Sokrates - Kořenec na Moravě) nastu-
povalo naše družstvo s jasným cílem:
ZVÍTĚZIT a jít do play-off z první pozi-
ce. Potíž nastala 2 dny před začátkem tur-
naje, kdy kvůli zdravotním problémům
vypadli 2 zkušení hráči základní sestavy.
Svou trochou do mlýna tedy musel vypo-
moci původně "nehrající" kapitán týmu
Jan Zedníček a jeho roli převzal Ivan
Hlaváček. Ve 40 stupňových vedrech byl 
v záloze i "srdcař" František Weinfurter,
ale díky ochotě Josefa Stanislava nakonec
jeho služeb nebylo potřeba. Františkovi
Weinfurterovi chceme tímto poděkovat 
za příkladnou vůli reprezentovat náš klub —

byl totiž povolán jeden den před startem 
a neváhal přes noc dorazit až na severní
Moravu. Naši chlapci odehráli 3. kolo pou-
ze v 5 mužích s tím, že věděli, že nemají
možnost škrtnout nejhorší výsledek a mu-
sejí do toho dát vše. Dobře to dopadlo 
a družstvo Dýšiné se hned první den dru-
hého dějství ujalo vedení. Na startu byli
Josef Stanislav, Denis Daurer, Martin Lin-
denbaltt, David Hlaváček a Jan Zedníček.
Nejlepší výsledek zahrála naše nová posila
z Norimberka Martin Lindenblatt 73 
a Denis Daurer 76 (par 71).

Drama pokračovalo. Druhý den ráno při-
cestovala posila z Berlína v podobě
Markuse Lindnera a Benjamina Gablera.
Tito hráči obětovali noc na jízdu (8 hodin)
a ráno stáli na startu beze spánku. Po
skvělém výkonu Benjamina Gablera 71 
a Markuse Lindnera 76 se přidal i Martin
Lindenblatt, který hřiště zahrál v paru.
Zbytek týmu vč. náhradního kapitána 
a cadyho  Ivana Hlaváčka přinesl vítězství.

Za zmínku stojí výkon Jan Zedníčka, který
nejen organizoval a hrál, ale také bodoval.
Daný cíl se tedy podařilo splnit na 100%.
V prvním kole jamkového play-off čeká
naše muže družstvo Golf Klubu Hradec
Králové. Oproti loňsku máme tu výhodu,
že budeme hrát doma na hřišti Golf Parku
Plzeň, které všichni dokonale znají.
Nechceme to zakřiknout, ale postup do
finále v Čeladné by neměl činit větší prob-
lémy. O tom, jak to všechno dopadne, vás
budeme informovat v příštím čísle Golf
Park Magazínu.

Konečné pořadí týmů v 1. lize družstev
mužů ČR po základní části (dle ran):
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1.liga mužů 2006
Pokračování bojů o postup do golfové klubové elity 
(extraligy družstev mužů)

Zleva: Kapitáni: Ivan Hlaváček a Jan Zedníček
Hráči: David Hlaváček, Martin Lindenblatt, Benjamin Gabler, Marcus Lindner, 

Denis Daurer - těsně po vítězství v 1. lize.

Denis Daurer - stabilní posila mužstva,
vždy vzorně připraven a rozcvičen.

1. Golf Klub Plzeň-Dýšina 1466

2. Golf Club Austerlitz 1489

3. Golf Club Semily 1505

4. Golf Club Konopiště 1513

5. Golf Club Mnich 1516

6. Golf Club Beřovice 1522

7. Valašský Golfový Klub 1529

8. Golf Club Hradec Králové 1555

9. Golf Club Beskydy 1557
- sestup do 2. ligy

10. Golf Club Štiřín 1623 
- sestup do 2. ligy
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Po příjezdu z Čeladné jsem Evu vyzpovídal:

Evo, kdy jsi vlastně s golfem začala?
Na své začátky si velmi dobře vzpomínám,
začala jsem hrát na podzim 1998 v Karlo-
vých Varech. Tehdy ještě v okolí Plzně
nebylo žádné golfové hřiště. 

Na jaře 1999 jsem si pak udělala tzv. zele-
nou kartu.

Kdo tě trénoval v začátcích?
Začínala jsem trénovat s Romanem 
Chudobou.

Hrála jsi závodně tenis, pomohl ti v začát-
cích v golfu?
Tak určitě, golf je také hra s balónem, jde
zde o švih, cit pro balón, koordinaci pohy-
bu. V tenisu je to něco podobného, musíte
však ještě k tomu balonu doběhnout a k to-
mu na protější straně stojí soupeř. V golfu
záleží jen na vás, jak se postavíte k balonu
a jakou strategii vymyslíte a proti vám je
jen a jen hřiště.

Tvůj dosažený hcp 4.9 je dle tebe výsled-
kem tréninkové píle či talentu?
Řekla bych, že to je asi obojí dohromady.
Dělala jsem v životě hodně sportů a téměř
hned mi vše docela šlo. A tak to bylo i s gol-
fem, kdy mi po pár tréninkových hodinách
začaly balóny létat do vzduchu i do dálky
a už jsem byla "chycená". Každý golfista
určitě ten pocit zná. Zpočátku jsem se hod-
ně zajímala o techniku golfu. V Čechách
tehdy nebyla skoro žádná literatura týkající
se techniky golfu, tak jsem si nakoupila 
v Německu knihy a videokazety a zkou-

mala, jak se co hraje. Pak začal hrát golf 
i můj syn, kterého jsem vozila na tréninky,
a tak jsem si taky vždy zatrénovala. Ale
teď mám 2,5letého syna, tak skoro vůbec
netrénuji.

Tvůj nejkrásnější golfový zážitek či ús-
pěch?
Určitě to byla dovolená v Irsku v r. 2002,
kde jsem byla s rodinou a každý den jsme
hráli různé hřiště. Letos na přelomu roku
jsme hráli ve Španělsku hřiště Valderrama.
A pokud se týče mého osobního úspěchu,
vloni se mi při MID-AMATEUR
MASTERS podařilo 2. den zahrát 1 úder
nad par, přitom 5  "berdíků" na mém do-
movském hřišti v Dýšině, byl to pro mne
úžasný pocit.

Které hřiště se ti u nás či v zahraničí líbí?
Moje golfové srdce je v mém domovském
klubu v Plzni - Dýšině. Je zde velmi tech-
nicky náročné hřiště, míče je nutno přesně
umísťovat, je zde hodně vodních překážek
a hranic hřiště. Golfisté, kteří si chtějí zlep-
šit svůj HCP, se mohou těšit na to, že zde
byl v těchto dnech udělán nový rating hřiš-
tě. Jinak se mi u nás určitě líbí hřiště v Kar-
lových Varech. V Irsku se mi pak moc líbi-
lo hřiště Druids Glen a linksové hřiště
Waterville.

Jaký je tvůj golfový sen?
Teď mě nic nenapadá, snad si někdy zahrát
nějaká pěkná a známá hřiště v USA, kde
se hraje americká profesionální tour. Jinak
osobní golfové cíle si nedávám, dávám
přednost rodině.
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Spanilá jízda
Evy HlaváčkovéMistryně našeho klubu Eva

Hlaváčková v letošní MID AMA-
TEUER TOUR 2006 předvedla

spanilou jízdu. Celkové prvenství
v MID AMATEUER TOUR 2006  je

jejím osobním úspěchem a
reprezentací našeho klubu.

/ viz tabulka/

Datum Soutěž Hřiště Pořadí

19.05.2006 CZECH MID-AMATEUR TOUR 2006 Karlštejn 2

03.06.2006 CZECH MID-AMATEUR TOUR 2006 Haugschlag - Haugschlag 1

10.06.2006 CZECH MID-AMATEUR TOUR 2006 Ypsilon Golf Resort 3

16.07.2006 CZECH MID-AMATEUR TOUR 2006 Karlovy Vary 1

17.07.2006 CZECH MID-AMATEUR TOUR 2006 Cihelny 1

28.07.2006 CZECH MID-AMATEUR TOUR 2006 Fontana 1

17.08.2006 CZECH MID-A. TOUR 2006 - MASTERS Čeladná 1

18.08.2006 CZECH MID-A. TOUR 2006 - MASTERS Čeladná 1

Foto: Jan Hlaváček ml.
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Tvůj syn Michal dosáhl v letošním roce velikého
úspěchu - titul vicemistra ČR v jamkové hře v kate-
gorii mužů. Vzhledem k jeho věku pokořil řadu 
o hodně starších a zkušenějších borců. Jak ty se
díváš na jeho golfovou budoucnost? 
Důležité je, že ho golf opravdu baví. Kam až to do-
táhne, záleží teď z větší části na něm, podporu ro-
diny má. Letos se dostal na Sportovní gymnázium 
v Plzni, tak doufám, že bude moci skloubit studium 
s tréninkem. Chtěl by v budoucnu hrát na nejvyšších
evropských amatérských turnajích, možná se někdy
probojovat i na prestižní "British Boys Champion-
ship".

Je obdivuhodné, že jsi schopna bez pravidelného
tréninku hrát velice vyrovnaně, tzv. nikdy neuletět
s výsledkem. Máš na to nějaký tajný recept?
Asi mám celkem stabilní švih a jistá i "dlouhá" žele-
za, nemusím brát všude drivera či jiné dřevo. Jakmile
mám byť jen chvilku času na trénink, beru do ruky 
putter, tím se dělá skóre.

Jaká byla ta letošní mid-amateuer túra z tvého
pohledu?
Letos je to série 7 základních turnajů, ty už jsou
odehrány, a 2-denního Masters, které bude na Čelad-
né. Pro mne jsou to vlastně jediné turnaje, které
hraji. Hraje se zde na rány, každý ví, kde a kdy má
být, všichni  znají pravidla a to mi vyhovuje. A pak
je taky skvělé, že pořádající agentura Ilji Ehrenbergera
uskutečňuje tyto turnaje na pěkných a náročných
hřištích. Minulý týden jsme hráli např. na Fontáně 
u Vídně, kde se nedávno hrála i evropská profesionální
tour.

Co ti golf dává a co bere?
Golf je krásný sport, který se hraje v pěkné přírodě.
To pomáhá člověku relaxovat, nabrat nové síly. Naše
rodina tráví na golfu většinu volného času. Občas mi
golf ubírá čas, ale to asi každému golfistovi.

Co bys doporučila začínajícím golfistům?
Aby po prvních golfových lekcích s trenérem byli
stále pilní a trénovali také sami, jednou ty míčky
začnou létat... A pak až jim začnou létat, aby se více
věnovali tzv. krátké hře a patování. Tam začínající
golfisté ztrácejí hodně ran. A také bych nepodceňo-
vala znalost pravidel golfu, to se poslední dobou
hodně opomíjí.

V kolika letech ses dostal ke golfu?
Ke golfu jsem se dostal v deseti letech.Poprvé se o mne začalo 
psát, když jsem se jako začátečník zlepšil nejvíce v České 
republice během jedné sezóny a to z hcp 36 na 12.

Dělal jsi před začátky v golfu nějaké sporty a v současné 
době děláš ještě něco mimo golf?
Než jsem začal s golfem, tak jsem hrál tenis a hokej 
a v současné době hraju pouze golf, ale občas si jdu zahrát fotbal, 
hokej nebo tenis (rekreačně).

Kdo ti v golfu dal nejvíce jako trenér?
Poznal jsem spousty trenérů a myslím, že každý měl v něčem pravdu.

Kdo je Tvým golfovým vzorem?
Ernie Els, Padraig Harrington.

Tvé plány do zbytku  sezóny 2006?
Předvést kvalitní golf a uspět.

Jakého úspěchu v letošní sezóně si vážíš nejvíce?
Stříbra v mistrovství České republiky v jamkové hře, zahrát si finále je
úžasný pocit.

Prokázal jsi v letošním roce bojovného ducha a vůli po vítězství. Došla 
ti ve finále síla? 
Neřekl bych, že mi došla síla, ve finále jsem nehrál špatně, ale soupeř byl 
v ten den lepší.

Odehrál jsi jamkovku bez ,,kedíka,,, myslíš si, že by ti dobrý ,,kedík,,
pomohl?
Jsem raději, když mám na to klid, ale možná, že by to někdy pomohlo.

Chtěl by ses jednou golfem živit?
Golf hraji pro zábavu, a když už bych dělal profesionála, tak určitě bych
nedělal trenéra a živit se golfem jako profesionální hráč je hodně obtížné.

Co bys doporučil začínajícím golfistům?
Aby neztráceli trpělivost.

Máš nějaký dlouhodobý výkonnostní cíl v golfu?
Chtěl bych se jednou dostat na plusový handicap a měřit se s dobrými
amatéry na evropské úrovni.

Krátké a vystižné odpovědi Michala mne inspirovaly ke kratičkému komen-
táři: .. co se skrývá za lakonickou odpovědí předvést kvalitní golf a uspět.
To přece chceme všichni.. z úst hráče, který přes svůj věk má již značné
zkušenosti, je to ale pro mne odpověď talentovaného golfisty, který si uvě-
domuje, co vše se za tím skrývá. Hodiny tréninku, obrovská psychická odol-
nost, vůle po vítězství a na druhé straně pokora, síla unést porážky, úcta 
k soupeři a uvědomění, že golf je výjimka ze všech sportů. Golf je  hra
proti hřišti a ve hře je třeba vedle perfektního výkonu mít i trochu štěstí…
Michalovi ho přeji v životě, ve studiu a především v golfu…

Svatopluk Richter

Eva Hlaváčková je tím opravdu vzorným reprezen-
tantem GC Park Plzeň. Při plnění mateřských povin-
ností ji na trénink nezbývá téměř žádný čas. V tom
kontextu její aktuální umístění na 29. příčce celo-
státního žebříčku žen je obdivuhodným výkonem.
Přejme společně Evě do budoucna více času na
trénink a golf…

Medailon 
vicemistra

České republiky 

Medailon 
vicemistra

České republiky 
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Svatojánská noc pořadatelů
Ivana a Jana Hlaváčka byl tentokrát netradiční

turnaj. Vítězové nearest - to - pin, longest drive,
bruto i netto si neodnášeli velké poháry, 

ale slušné finanční částky ze společného starto-
vného. Naštěstí  hole in one za 100 000.- Kč  na

jamce č 13. netrefil nikdo ani z profesionálů.

Těšíme se příští rok zase nashledanou.

GOLF PARK 
club magazine 47

Svatojánský
turnaj „hráčů“

TURNAJE

1. klání známého plzeňského sportovního odborníka 
Jana Hrádka s pořadatelem turnaje. 

Dotyčný po dlouhém váhání přešel ke golfistům.

Flight oslavence Jana Hlaváčka nemusíme představovat.

Josef Táflík, Martin Straka, Radek Kampf, Petr Kořínek.

Všichni se při hře dobře bavili.

Česko - Bavorské golfové 
přátelství...  Martin Straka 

a David Hlavacek.
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1 Kč
Nokia 6230i
●  nejprodávanější manažerský telefon
●  GPRS, email, IrDA, video, Bluetooth
●  1.3 Mpx fotoaparát

9 495 Kč
Nokia 9300i
●  nejprodávanější komunikátor
  (telefon + kancelář v jednom)
●  GPRS, EDGE, IrDA, Bluetooth, WIFI
●  2 aktivní TFT displeje

1 Kč
Nokia 6131
●  nejprodávanější "véčkový" telefon
●  GPRS, EDGE, IrDA, Bluetooth
●  1.3 Mpx fotoaparát

1 Kč
Nokia 6021
●  nejprodávanější telefon s Bluetooth
●  GPRS, EDGE, IrDA, Bluetooth, PTT
●  "těžké" handsfree k telefonu
  jen za 3995 Kc vč. montáže

Využijte skvělé nabídky na nákup nových telefonů.
Telefony můžete u nás objednat s novou aktivací nebo
můžete vyměnit svůj starý telefon za nový se službou
Mobil+ (starý telefon Vám zůstává). Informujte se
u našich obchodních zástupců pro firemní zákazníky,
kteří Vám pomohou nejen s výběrem nového telefonu,
ale také Vám pomohou uspořit za volání optimalizací
tarifů, které právě používáte. Stejně tak Vám nabídnou
nové služby, které Vám zefektivní Vaše podnikání
(Office Connector, VPN volání, uzavření Rámcové
smlouvy, Car Control, Navigátor, atd.)

* uvedené ceny jsou včetně DPH a platí pro minimální plnění ve výši
2000 Kč. Veškeré ceny podléhají aktuální nabídce pro dané období.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

www.maxdealer.cz

- kompletní nabídka produktů a služeb

Volejte nám zdarma na zelenou linku 800 440 000.

- výměna starých telefonů za nové na Mobil+
- servis mobilních telefonů všech značek
- připojení k internetu přes GPRS, ADSL, CDMA, Wi-Fi, EDGE
- příslušenství k telefonům vč. hands free sad
- konzultace pro firemní zákazníky včetně optimalizace tarifů 

Beroun, Hornohradební 96, tel. 602 195 958, email: beroun@maxdealer.cz

Blatná, J.P.Koubka 240, tel. 724 708 728, email: blatna@maxdealer.cz

Č. Budějovice, Hroznová 26, tel. 602 112 424, email: vondrus@maxdealer.cz

Chrudim, Široké schody 225, tel. 724 177 736, email: krohova@maxdealer.cz

Klatovy, Kpt. Jaroše 48, tel. 602 430 082, email: vitova@maxdealer.cz

Písek, Budějovická 103, tel. 724 066 665, email: pisek@maxdealer.cz

Plzeň, Americká 1, tel. 606 619 310, email: plzen@maxdealer.cz

Praha, Koněvova 141, tel. 724 300 580, email: bazil@maxdealer.cz

Prachatice, Velké nám. 39, tel. 602 427 333, email: prachatice@maxdealer.cz

Příbram, Střelecká 100, tel. 602 184 484, email: osvaldova@maxdealer.cz

Strakonice, Velké nám. 153, tel. 606 657 344, email: nejdlova@maxdealer.cz

Tábor, Pražská 221/5, tel. 720 133 133, email: soukup@maxdealer.cz



Od června do září probíhá v Golf Parku Plzeň Mistrovství Golf Klubu
Plzeň-Dýšina ve hře na jamky s vyrovnáním. Šanci dostali i hráči 
s vyšším HCP, kdo měl v den uzávěrky přihlášek HCP 36 a méně a byl
členem klubu, mohl se do turnaje přihlásit. Do mužské i do ženské části
soutěže se přihlásil ideální počet hráčů a hráček. Do prvního kola nastou-
pilo 32 mužů a 8 žen. Do pavouka byli hráči nasazeni losem. Systém hry

na jamky s vyrovnáním umožňuje hráči s vyšším
HCP vyrovnaně soutěžit s "papí-

rově silnějším" soupeřem. V den
utkání si hráči spočítají rozdíl

mezi svými aktu-
álními přesný-

GOLF PARK 
club magazine 49

Hra na jamkyHra na jamky

KLUBOVÉ STRÁNKY

mi HCP a z tohoto rozdílu spočítají ?. Výsledné číslo
po zaokrouhlení nám říká, kolik ran má slabší hráč k
dobru na hráče silnějšího. Příklad: Hráč A má 
v den utkání přesný HCP 18,6, hráč B přesný HCP
11,2. Hráč A dostane vypočítané vyrovnání 18,6-
11,2 = 7,4 * ? = 5,55, po zaokrouhlení 
6. Vyrovnání je 6 ran, to znamená, že hráč 
A má na šesti nejtěžších jamkách (s označením
HCP 1-6) vždy jednu ránu k dobru. Dále se
postupuje jako při tradiční jamkové hře.

Hráč, který zahraje na jamce lepší
čisté skóre (po odečtení případ-
ného vyrovnání) získává bod.
Hraje se 18 jamek, zápas končí,
vede-li jeden z hráčů o více bodů,

než je počet zbývajících jamek. Je-li utkání
po 18 jamkách nerozhodné, hraje se roze-

hrávka systémem "náhlá smrt".

ŽENY

MUŽI
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TURNAJE

SHEIKH CUP
8.7.2006
Vítěz kategorie 0 – 26: Weinfurter František

Vítěz kategorie 26,1 – 54: Suchý Zbyněk

DUPLEX CUP
27.7.2006
Vítěz kategorie 0 – 11: Kořínek Petr

Vítěz kategorie 11,1 – 15,5: Macek Michal

Vítěz kategorie 15,6 – 21: Cmunt Vít

Vítěz kategorie 21,1 – 27: Binko Štěpán

Vítěz kategorie 27,1 – 36: Mokrý Jiří

Vítěz kategorie 37 – 54: Taškov Georgi 
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LÉTO 2006

G - SERVIS – GOLF 
MANAGER CUP
17.6.2006
Vítězové: Vacl David a Kříž Miroslav

TROPHY GOLF TOUR 2006
1.7.2006
Vítěz kategorie 0 – 18: Kříž Miroslav

Vítěz kategorie 18,1 – 28: Fröhlich Adam

Vítěz kategorie 28,1 – 36: Pšeničková Hana

Vítěz kategorie 37 – 54: Pabon Joseph

PŘEHLED
TURNAJŮ
ZÁŘÍ 2006

1.9. GENESYS GOLF CUP 2006

2.9. ŠKODA CUP

3.9. FC VIKTORIA CUP (95. VÝROČÍ)

7.9. DALKIA CUP 

8.9. PRICE WATERHOUSE GOLF CUP 

9.9. A KERAMIKA GOLF CUP

10.9 GOLF PROMO TROPHY

13.9. ČMGT 2006

14.9. SONY BRAVIA CUP

15.9. ACCOR GOLF CUP

16.9. T MOBILE GOLF TOUR

17.9. GOLF PROMO TROPHY

20.9. RANDOM CUP

21.9. VINLAND GOLF CUP

22.9. NORDIC GOLF CUP

24.9. GOLF PROMO TROPHY 

30.9. PILSNER URQUELL CUP

ŘÍJEN 2006

5.10. GOLF PROMO TROPHY

7.-.8.10 MISTROVSTVÍ KLUBU

14.10. GOLFOVÝ TURNAJ 
SENTINEL ADVERTISSING

15.10. GOLF PROMO TROPHY

22.10. GOLF PROMO TROPHY

28.-29.10. MISTROVSTVÍ KLUBU 
VE ČTYŘHRÁCH
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SEZNAM ČLENŮ GOLF KLUBU PLZEŇ - DÝŠINA
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Reg. č. Jméno                    HCP

aktuální údaje ke dni 20. srpna 2006

0920001 KŘÍŽ Miroslav 8.0

0920002 PECHR Zdeněk 29.1

0920003 MAŠEK Lubomír 16.9

0920004 HLAVÁČEK Jan 9.7

0920005 HLAVÁČEK Ivan 10.5

0920006 ŠIKOŠ Petr 12.6

0920007 ZEMAN Miloslav 36.0

0920008 KAMPF Radek 12.4

0920009 ŠTRUNC Petr 17.9

0920010 SPALOVÁ Simona 26.6

0920011 ZEDNÍČEK Jan 10.8

0920012 ČEPELÁK Václav 4.5

0920013 ČEPELÁKOVÁ Daniela 16.0

0920014 BORN Čeněk 14.6

0920015 HLAVÁČKOVÁ Andrea 49

0920016 HLAVÁČKOVÁ Jana jun. 17.5

0920017 HLAVÁČKOVÁ Jana 25.4

0920018 MAŠKOVÁ Irena 29.1

0920019 MAŠKOVÁ Zuzana 54

0920020 RŮŽIČKOVÁ Miroslava 40

0920021 VIKTOROVÁ Dominika BEZ

0920022 ČEPELÁK Michal 1.9

0920023 HLAVÁČKOVÁ Eva 5.0

0920024 HLAVÁČEK Jan jun. 11.1

0920025 KREJSOVÁ Klára 18.2

0920026 KREJSOVÁ Kristýna 13.3

0920027 KREJSOVÁ Marcela BEZ

0920028 SLÁMA Zdeněk 16.3

0920029 BERKOVÁ Jitka BEZ

0920030 BERKA Václav 30.2

0920031 RUBNER Ota BEZ

0920032 KRATOCHVÍL Josef 46

0920033 HAŠEK Ivan 8.5

0920034 HAŠKOVÁ Tatiana 24.3

0920035 NEJDL Jaroslav 31.2

0920036 NEJDLOVÁ Květa 45

0920037 TOMAN Miroslav 16.1

0920038 TOMAN Marek 2.3

0920039 STRÝČKOVÁ Jitka BEZ

0920040 STRÝČEK Petr 12.3

0920041 STRÝČEK Petr jun. 1.8

0920042 KRESLOVÁ Marcela 54

0920043 KRESL Vojtěch 51

0920044 BUFKA Milan 21.0

0920045 KRSEK Tomáš 26.3

0920046 LICH Vladimír 14.1

0920047 LIŠKA Viktor 31.0

0920048 ROMAN Martin 17.1

0920049 ČERNÝ Petr 12.7

0920050 KRATOCHVÍLOVÁ Hana 22.8

0920051 JANEČEK Karel 26.1

0920052 JAROŠ Jiří 26.5

0920053 VÁGNEROVÁ Veronika 17.1

0920054 ČEPELÁK Václav 54

0920055 ČEPELÁKOVÁ Laura 21.2

0920056 WEINFURTER František 11.6

0920057 KUBEŠ Pavel 10.7

0920058 ŠOUREK Jiří 18.6

0920059 ČÁSA Tomáš BEZ

0920060 ČÁSA Daniel BEZ

0920061 ČÁSA Ivan 19.4

0920062 MATEJOVÁ Věra 32.1

0920063 TRNKA Zdeněk 22.9

0920064 TRNKA Viktor BEZ

0920065 TRNKA Zdeněk jun. BEZ

0920066 TRNKOVÁ Jana 54

0920067 SMÍLKOVÁ Jana 38

0920068 KOČÍ Josef 29.9

0920069 VOVES Ladislav 54

0920070 KLIMT Josef BEZ

0920071 RYBA Jan 1.3

0920072 RYBOVÁ Ivona 37

0920073 RYBA Jan 11.1

0920074 RYBOVÁ Jana 20.7

0920075 KOKEŠ Jaroslav 14.5

0920076 GRIMM Miroslav 9.0

0920077 GRIMMOVÁ Vladimíra 14.5

0920078 KOMAS Rudolf 10.8

0920079 KOMASOVÁ Jana 26.7

0920080 KOMAS Radek 14.2

0920081 HIKOVÁ Lucie 26.1

0920082 ŠÍMA Marek 11.3

0920083 BÍMAN Michal 29.5

0920084 ŠŮCHA František 25.2

0920085 HODA Ivan 14.3

0920086 HLAVACEK David 4.8

0920087 NOVÁČEK Miloš 39

0920088 ŠPAČEK Jaroslav 6.4

0920089 KELTYČKA Luděk 16.7

0920090 HAMÁČEK Jiří 22.2

0920091 HÖRNER Ivo 20.4

0920092 WINKELHÖFER Jiří 23.3

0920093 ŠMUCR Igor 34.5

0920094 BASL Pavel BEZ

0920095 ZÁHROBSKÝ Petr 20.6

0920096 BOŘÍK Jaroslav BEZ

0920097 BOŘÍK Pavel BEZ

0920098 VLASÁKOVÁ Anna 27.2

0920099 VLASÁK Jiří 33.4

0920100 ŠLAJS Jiří 21.0

0920101 KLÍMA Marek 14.0

0920102 SOBOTKOVÁ Denisa 12.0

0920103 PIŠTĚK Jan 18.9

0920104 HONOMICHLOVÁ Helena 46

0920105 HONOMICHL Petr 38

0920106 HLADOVÁ Diana 33.9

0920107 LINDA Jiří 36.0

0920108 KROC Vladimír 26.7

0920109 ŠLAJS Jaroslav BEZ

0920111 PAIDAR Stanislav 23.6

0920112 PAIDAR Jan 10.9

0920113 PAIDAROVÁ Naděžda 34.1

0920114 ZAVADIL Jaroslav 17.0

0920115 ZAVADIL Lukáš 4.0

0920116 ZAVADIL Filip 4.5

0920117 PEKÁREK René 35.9

0920118 STRAKA Martin 18.1

0920119 STRAKA Michal BEZ

0920120 STRAKA Václav BEZ

0920121 HÖRNEROVÁ Dagmar 42

0920122 BÍLÝ Václav 16.3

0920123 BÍLÝ Petr 9.2

0920124 HAMMOND Victor James BEZ

0920125 HAMMONDOVÁ Pavla BEZ

0920126 GOMBOS Zoltán 30.6

0920127 JUNEK Mario BEZ

0920129 KREIS Miroslav 17.3

0920130 MANDA Marián 35.4

0920131 ZAPLETAL Jiří 36.0

0920132 MERGL Jan 1.4

0920133 BROUČEK Bořivoj 15.4

0920134 ŠŤASTNÝ Alan 19.8

0920135 PĚČ Petr 54

0920137 UHER Petr 54

0920138 SALZMANN Miroslav 54

0920139 SALZMANNOVÁ Ivana 54

0920140 NOVÁČEK Tomáš BEZ

0920141 PACKANOVÁ Jana 54

0920142 LINDER Pavel 27.5

0920143 MERGL Pavel 10.4

0920144 NĚMEJC Pavel 36.0

0920145 THOMAYER JUN. Jan 19.8

0920146 WURFL Karel 16.9

0920147 CIMBURA Michael 32.5

0920148 ELBASTAWISI Dagmar 24.3

0920149 STANISLAV Josef 4.1

0920150 ŠEBOR Jindřich 45

0920151 ŠEBOR Jindřich 22.2

0920152 ŠEBOROVÁ Anna 49

0920153 BARTOŠ Marek 11.5
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0920154 KOŽELUHOVÁ Eva 32.2

0920155 NOVOTNÝ Petr 23.7

0920156 KOŽELUH Luboš 13.4

0920157 JURINA Vladimír 12.8

0920158 ARGMAN Vlastimil 11.6

0920159 KVĚT Radovan 36.0

0920160 SOUČEK Jan 33.5

0920161 NĚMEČEK Pavel 26.6

0920162 ORAVEC Michal 5.3

0920163 KOBZOVÁ Marcela 54

0920164 KOBZA Přemysl 29.5

0920165 KOŽELUHA Čestmír BEZ

0920166 PLAS Miroslav 13.2

0920167 MEINDL Lukáš 10.7

0920168 ČERNÝ Vladislav 48

0920169 ZAPLETALOVÁ Kateřina 48

0920170 SLÁMA Tomáš 21.0

0920171 DOBRÝ Jiří 12.0

0920172 DOŠKOVÁ Jana 14.7

0920173 DOBRÝ Radek 20.2

0920174 SUCHÝ Zbyněk 25.6

0920175 JEŽEK Václav BEZ

0920176 DAURER Dennis 4.0

0920177 JINDŘICHOVÁ Ladislava 35.0

0920178 SVOBODA Miloš 25.5

0920179 LINDNER Markus 1.1

0920180 PETRÁNKOVÁ Adéla 54

0920181 TOPINKA Tomáš 42

0920182 KORECKÝ Michal 54

0920183 KRSKOVÁ Martina 32.9

0920184 ROMANOVÁ Lenka 54

0920185 KOBZA Lukáš 44

0920186 HEMMERLEIN Florian 1.3

0920188 PECHR Marek BEZ

0920189 PECHR Daniel BEZ

0920190 HABEGRE Francois BEZ

0920191 CAPRIS Renaud 54

0920192 LANNELUC Christophe 54

0920193 MÍČKA Pavel 39

0920194 EICHINGER Vladimír BEZ

0920195 STRÝCOVÁ Ilona 54

0920196 TEŘLOVÁ Susan BEZ

0920197 TEŘL Nicolas BEZ

0920198 DE OLIVEIRA Nelcy Heloisa BEZ

0920199 KRÝSL Josef BEZ

0920200 LIŠKA Václav 54

0920201 SYROVÁTKA Jiří 9.2

0920202 JANŮ František 14.3

0920203 GROSSMANN Mirko 21.6

0920204 OVSJANNIKOV David 54

0920205 NOVÝ Lukáš 54

0920206 ČORBA Radoslav 44

0920207 MAREŠ Stanislav 15.2

0920208 DRÁBKOVÁ Lucie 54

0920209 ŠIMKOVÁ Karolína BEZ

0920210 MORAVEC Milan 26.9

0920211 ZIKMUND Josef 25.2

0920212 OTÁSEK Petr 29.0

0920213 KVERKA Zdeněk 22.6

0920214 DUŠÁKOVÁ Markéta 54

0920215 KVERKOVÁ Niki BEZ

0920216 KVERKOVÁ Julie BEZ

0920217 ZIKMUNDOVÁ Jana BEZ

0920218 JOHANES Vladimír 16.4

0920219 SCHEJBAL Zdeněk 10.9

0920220 HOLUB Pavel 54

0920221 NOVÁČEK Miloš jn. BEZ

0920222 BÍMANOVÁ Markéta 54

0920223 KLAUS Václav 35.0

0920224 HOLUB Jaroslav 19.0

0920225 ABRAHAM David 54

0920226 STEINIGER Karel 8.9

0920227 NOUL Josef 54

0920228 HRUŠKA Martin 54

0920229 OTEC Lubomír 44

0920230 OVSJANNIKOV Michal 52

0920231 OVSJANNIKOVOVÁ Lenka 54

0920232 OVSJANNIKOV Martin 35.7

0920233 OVSJANNIKOVOVÁ Dana 54

0920234 HAVAŠ Martin 26.6

0920235 BĚLÁČ Radek BEZ

0920236 SOUKUP Vladimír 19.9

0920237 SOUKUPOVÁ Iveta 35.8

0920238 KRAUS Ivo 25.3

0920239 ZEDNÍČEK Jan 3.1

0920240 FOSTER Markéta 54

0920241 POPOVSKÝ Done 39

0920242 POPOVSKÁ Ludmila 54

0920243 ŠEBOROVÁ Anna BEZ

0920244 GABLER Benjamin 0.8

0920245 HRÁDEK Jan 44

0920246 NEKOVÁŘ David 23.3

0920247 HARTMAN Miloslav 28.6

0920248 NEKVINDA Michal 16.5

0920249 MOTTLOVÁ Štěpánka 51

0920250 HRUBÝ Miroslav 54

0920251 HOUBOVÁ Edita 54

0920252 HLAVÁČEK Petr 19.5

0920253 BUREŠ František 34.6

0920254 SMETANA Zdeněk 30.4

0920255 PIŠTĚKOVÁ Nikola 54

0920256 HRUBÁ Lenka 30.5

0920257 ZSCHERP Lukáš 28.1

0920258 POLÍVKOVÁ Lenka 54

0920259 KANTOŘÍK Zdeněk 29.5

0920260 VLASÁK Daniel 54

0920261 KOŽELUHOVÁ Romana 54

0920262 LINDENBLATT Martin 0.9

0920263 PAŠEK Milan 54

0920264 BÍLÝ Tomáš 29.7

Máte zájem o prezentaci 
vaší společnosti v Golf Parku Plzeň?

Přejete si využít některou 
z reklamních ploch? 

Uvažujete o uspořádání turnaje?

Lákají vás služby a výhodné balíčky 
připravované na míru?

Chcete kompletně zajistit firemní 
či sportovní akci na klíč?

Potřebujete si pronajmout konferen-
ční salonek pro školení, prezentaci
nebo uzavřené jednání? 

Přejete si netradičně oslavit své
narozeniny nebo jinou příležitost?

Hledáte aktivní odpočinek? Uvítá vás Relax centrum. Dětský koutek pro vaše nejmenší!
Využijte nádherného zázemí restaurace, venkovní terasy a ubytování v luxusních pokojích přímo v areálu Golf Parku Plzeň !

GPP MARKETING - Golf Park Plzeň

KONTAKTUJTE ODDĚLENÍ MARKETINGU!
Romana Dyntrová
Jednatelka Marketingu

Tel.: +420 728 848 003
E-mail: marketing@golfparkpl.cz

Michaela Štěpánková
Marketing Manager

tel.: +420 603 438 012
E-mail: misa.stepankova@golfparkpl.cz

Boris Doucha
Marketing Manager

tel.: +420 604 236 992
E-mail: boris.doucha@golfparkpl.cz
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V srpnu t.r. bylo provedeno netrpělivě
očekávané přenormování celého hřiště.
Tentokrát se nebudeme věnovat metodice,
která byla popsána v minulém článku a kte-
rá se i přes určité změny od předcházející
verze stále opírá o stejné principy. Nás
budou zajímat změny na hřišti a jak se
odrazily v normě.

Podle předpokladů je největší posun 
v normě pro žlutá tj. standardní pánská
odpaliště. Zasloužilo se o to hlavně pro-
dloužení celkové délky o skoro 150 metrů
posunutím třetiny odpališť na úroveň
odpališť mistrovských. Tuto změnu je potře-
ba hodnotit jednoznačně pozitivně - jak
bylo uvedeno v minulém článku, hřiště
bylo, v porovnání s jinými hřišti, na svůj
par poněkud kratší. Také s ohledem na
současné technologické vymoženosti a s tím
související posun ve vybavení a tím i délek
ran i běžných hráčů je každý metr navíc
potřeba, aby se hřiště nestalo příliš snad-
nou kořistí.

V případě ostatních odpališť ovšem k příliš
dramatické změně nedošlo. Na mírném
posunu se tak v "kladném" směru podílely
zejména jednak poněkud rychlejší greeny
(nikoli dramaticky, ale přeci) a v "zápor-
ném" pak celkové pročištění hřiště (namát-
kou např. jamky č. 1 a 10), které ovšem
má jiný pozitivní dopad, a to jednak ve
vylepšeném estetickém dojmu, zejména
však ve zlepšené průchodnosti hřiště.

Nějaké další zásadní úpravy hřiště v blízké
budoucnosti nelze příliš očekávat a tak je
teď na hráčích, aby se s předloženými nás-
trahami vyrovnali a dokázali najít s hřiš-
těm společnou řeč. Protože, stejně jako
předtím, i dnes platí, že tady se musí hrát
hlavou.

TEXT: Dalibor Procházka
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Nová norma na Dýšině
aneb šéf normovací komise ČGF Dalibor Procházka píše 
exkluzivně pro Golf Park Club Magazine
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Návod: - Určete, z jakých odpališť se hraje.
- U příslušného odpaliště vyhledejte v levém sloupci interval, do kterého spadá  hráčův přesný hendikep EGA.
- V pravém sloupci pak naleznete odpovídající hrací hendikep EGA.
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Nejprestižnější a nejstarší -
prostě The Open!

Sobotní klid vyrušil golf
Nikomu snad neuškodí podívat se krátce
na historii slavného Open Golf Champion-
shipu. Už jsme zmínili, že jeho počátek se
datuje rokem 1860. Tehdejší vítěz - Willie
Park Sen. - si za své vítězství vysloužil leda
tak uznalý potlesk přihlížejících diváků. 
A samozřejmě i vítězný Challenge Belt.
Trofej, jak ji známe dnes - stříbrný Claret
Jug totiž vystřídal pás až v roce 1873.
Jestliže historie samotného Open se začíná
rokem 1860, tak počátek hřiště, na kterém
se letos hrálo je označen datem 7. června
1869. V tomto dni napsal list Liverpool
Courier: "V sobotu byl klid městečka 
Hoylake vyrušen dvěma událostmi - jednak
to byly amatérské dostihy na zdejší dráze 
a poté něco, co jistě přitáhne více pozor-
nosti: skotská národní hra golf." 

15 liber pro vítěze
Původně se zdejší hřiště v Hoylake nachá-
zelo v areálu dostihového oválu. Koně
však po čase ustoupili stále se rozrůstající-
mu počtu hráčů, kteří sem přijížděli ze
všech koutů Británie. Liverpool byl totiž 

v tomto období "bránou do Nového světa",
přes kterou odplouvaly za oceán tisíce lidí.
V roce 1871 se hřiště rozrostlo o dalších
devět jamek na dnešních 18. Jakou důleži-
tost přikládají dějiny liverpoolskému klubu
dokumentuje fakt, že v roce 1872 se zde
hrál vůbec první turnaj profesionálů mimo
území Skotska. Cenou pro vítěze bylo tehdy
neuvěřitelných 15 liber - o sedm více, než
bral šampión britského Open v témže roce!
Takže je více než pochopitelné, že bylo jen
otázkou času, kdy se Royal Liverpool Golf
Club stane hostitelem The Open Champion-
shipu. 

39 letá pauza
První šampionát The Open se zde konal 
v roce 1897 a od té doby se Hoylake stal
dějištěm britského majoru již desetkrát.

Letos to bylo jedenácté pokračování ve
slavné historii hřiště. Zlatým písmem se
Royal Liverpool zapsal především v roce
1930, kdy zde svůj Grand Slam zkomple-
toval legendární Bobby Jones. Ovšem po-
slední The Open se v Hoylake hrál před
dlouhými 39 lety. Důvodem k této dlouhé
pauze byl především chronický nedostatek
místa pro stále se rozšiřující zázemí turna-
je, nedostatečné tréninkové plochy a napros-
tý dopravní chaos. Před několika lety se
však situace velmi radikálně změnila, když
klub ve spolupráci s R&A přikoupil přile-
hlé pozemky a vybudoval místo k tréninku.
V roce 2001 mohl kapitán klubu Joe 
Pinnington hrdě prohlásit: "Oznamujeme

GOLF PARK 
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TEXT: Vít Koďousek
FOTO: Golf Media - Martin Tomášek

Když se v roce 1860 konal první Open Golf Championship, netušili
tehdejší organizátoři, že vlastně stojí u zrodu historické události.
Nejprestižnější turnaj na starém kontinentu a nejstarší klání ze všech
majorů se totiž letos dočkal již svého 135. ročníku.
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vám, že Royal Liverpool se v červenci
roku 2006 stane dějištěm 135. ročníku 
The Open Golf Championshipu!"

Do malého přímořského městečka se kon-
cem července nastěhovalo o plných 100
tisíc lidí více. The Open Championship
láká lidi ze všech koutů světa. Pro místní
je to velký byznys a příležitost, jak se uká-
zat v roli dobrých hostitelů. Restaurace
praskají ve švech, autobusy neustále roz-
vážejí diváky tam a sem a v ulicích se živě
debatuje o dění na Open. Pro někoho je to

příležitost jak vydělat velké peníze, pro dal-
ší ukázat svou lásku ke hře a stát se dobro-
volníkem. Na Open jich pravidelně "slouží"
něco přes dva tisíce. Dělají různé práce -
od vrátných, přes maršály dohlížející na
hladký průběh turnaje až po hrabače písko-
vých bunkerů. Právě tuto roli přisoudili
letos Nickovi Charltonovi, poštákovi z New-
castlu. Již třetí dovolenou tráví v roli dobro-
volníka na Open. Ale nelituje toho. "Poprvé
jsem se přihlásil jako dobrovolník na Open
v roce 2004," vzpomíná mladík z New-
castlu. "Měl jsem to štěstí být v roli nosiče
výsledkové tabule právě v poslední sku-
pině s vítězným Toddem Hamiltonem."
Američan, který tehdy vyhrál až v roze-
hrávce s Ernie Elsem se dočkal bouřlivých
ovací zaplněných tribun. "Byl to nádherný
pocit - procházet kolem těch desítek tisíc
lidí a slyšet ohlušující potlesk. Vím, že
patřil vítězi, ale tak trochu jsem se o to
zasloužil i já," připisuje si podíl na Ameri-
čanově vítězství Charlton.

Woods truchlící
Když před několika měsíci ztratil Tiger
Woods svého nejlepšího přítele a rádce —
svého otce Earla - zdálo se, že světová jed-
nička již nemá motivaci do golfových tur-
najů. "Můj otec byl pro mne vším. Byl mým
trenérem a kamarádem v jedné osobě.
Jezdil se mnou po turnajích a společně
jsme vychutnávali vítězství i prohry,"
truchlil poté, co zhoubný rakovinový nádor
ukončil předčasně život Woodse seniora.
Na golf v tu chvíli neměl Tiger ani pomy-
šlení. Odhlásil se z dalších turnajů a uza-
vřel se do sebe. Chtěl se věnovat rodině,
být s matkou a pracovat na svých charita-
tivních projektech. "Golf pro mne není tím
nejdůležitějším na světě," prohlásil tehdy
rozhodně. O dva měsíce později se bez
pravidelného tréninku a přípravy postavil
na start US Open. Víceméně ze slušnosti
přijel hrát národní mistrovství. A hrál špat-
ně. Poprvé ve své profesionální kariéře
neprošel v majoru cutem. Zdálo se, že
Woodsova vítězná éra končí. 

O měsíc později však na anglickém hřišti
Hoylake vidíme úplně jiného Woodse.
Soustředěného, velmi pečlivě připrave-
ného, dokonale plnícího svůj herní plán 
a hlavně "hladového po vítězství". Jaká to
změna! "Woods je zpátky" hlásaly palcové
titulky v novinách. A světová jednička to
dokazovala i na hřišti. 

Woods vítězící, plačící
Na jeho skvělé umění nenašli recept žádní
z jeho soupeřů. Chris DiMarco, který
skončil druhý mohl jen suše konstatovat:
"Tiger má schopnost zařadit vyšší rychlostní
stupeň právě ve chvíli, kdy se k němu
začnete přibližovat." Ani bronzový
Jihoafričan Ernie Els nemohl než gratulo-
vat vítězi: "Woods je vynikající hráč... 
o tom není pochyb. Třetí Claret Jug je toho
důkazem." 

Tiger Woods zvítězil a připsal si jedenáctý
titul z prestižních major turnajů v kariéře.
Po posledním puttu na finálové jamce 135.
ročníku Open Golf Championshipu pak dal
průchod svým emocím. Se slzami v očích
přebíral vítězný Claret Jug a triumf věno-
val svému otci. "Dal bych všechno za to,
aby otec teď se mnou byl a společně jsme
slavili tento úspěch," smutnil Woods.
"Tento pohár totiž patří jemu!" 
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Kudy vedly vaše kroky k jachtingu?
Jako kluk jsem hodně plaval. Trénoval mě
můj táta, který byl sám olympijským plav-
cem. Jenže mě to brzy přestalo bavit, tak
jsem mu řekl, že chci s plaváním skončit 
a věnovat se jinému sportu. Odvětil:
"Žádný problém, co bys tedy rád dělal?" 
Já na to: „Řekni mi, o kterém sportu
nemáš ponětí?” A on, že nic neví o jachtin-
gu. Bylo rozhodnuto. Plavání jsem se sice
věnoval dál, ale v deseti jsem začal závodit
na malých plachetnicích. Dočista jsem
jachtingu propadl, zamiloval jsem se do
jeho techniky, strategie a hlavně samotné-
ho závodění. Myslím, že jsem geny pro
soutěžení zdědil po tátovi. Byl velmi silná
osobnost. Už od dětství mě nabádal, abych
dělal vše nejlépe, jak dokážu.

A úspěch se dostavil brzy?
V osmnácti jsem byl vybrán do týmu 
na olympiádu. Najednou si mě začali lidi
všímat. Dostával jsem pozvánky do mnoha
dalších regat. Účastnil jsem se anglického
Edmond Cupu a Match Racing okruhu. 
V roce 1995 se několik přátel účastnilo
Amerického poháru a nabídli mi, abych 
se stal členem posádky na lodi Kookaburra.
Zkušenosti s tak silnou a velkou lodí 
mi hodně přinesly. Poprvé jsem zažil
skvělý pocit být součástí týmu. Dříve 
jsem závodil jen sám. I to má své výhody,
rozhodujete sám za sebe a v případě
vítězství si vychutnáte celou slávu. 
Pokud naopak prohrajete, můžete v klidu
přemýšlet o chybách a dřít na sobě. Vím,
že nejsem nejtalentovanější jachtař na světě,
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Mořský vlk
Osm měsíců, pět kontinentů, čtyři oceány a 31 250 námořních mil -
tak by se dal shrnout nejnáročnější a nejprestižnější etapový závod
jachet Volvo Ocean Race 2005/2006. Za jeho přípravou a vedením
stojí především obrovské nadšení a dřina zkušeného jachtaře a ma-
nažera, kterému hlavní motiv závodu „život v extrému” dokonale
padne na tělo. Charizmatický Australan Glenn Bourke je na poli
jachtingu ostříleným hráčem. 
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ale určitě jeden s největší motivací.

Významným momentem vaší
kariéry byla zcela jistě organi-
zace olympiády v Sydney. 
Jak jste se k ní dostal? 
Měl jsem za sebou olympijské závody 
v roce 1992 ve třídě Finn, Americký pohár
roku 1995 a zkušenost jako trenér olympij-
ského australského týmu v roce 1996. Ve
třídě Laser jsem získal tři světové poháry.
Cítil jsem, že bych si rád vyzkoušel v životě
i něco jiného. Když se blížila další olympi-
áda v Sydney v roce 2000, oslovil jsem
Australský olympijský výbor a zeptal se,
zda by mě podpořili v získání pozice ve
vedení jachtařské sekce olympiády. A oni
souhlasili. Požádal jsem i další přátele, 
aby mi napsali reference a po několika
měsících jsem dostal zelenou. Na přípravě
olympiády jsem pracoval čtyři a půl roku.
Spoustu věcí jsme změnili tak, abychom
tento sport více přiblížili veřejnosti.

Jakým způsobem?
Z předcházejících ročníků olympiády jsem
věděl, že je tato disciplína divákům velmi
vzdálená a mrzelo mě, že nemohli sledovat
celé dění. Takže jsem se rozhodl přemístit
závod do přístavu. Lidé byli skutečně nad-
šení, navíc jsme medaile předávali vedle
budovy Opery. Doposud jachtaře v akci
moc lidí nevidělo, závodili daleko od pub-
lika. Uspořádali jsme dokonce fantastickou
ceremonii přímo uprostřed asi pětadvaceti-
tisícového davu. 

Proto vás Volvo oslovilo s nabíd-
kou organizace Volvo Ocean
Race?
Asi mi to pomohlo, ale hlavní důvod přišel
až později. Po skončení olympiády jsem
pracoval jako ředitel „Cruising Yacht Club
of Australia”. Pořádali jsme mezinárodní
jachtařský závod Sydney Hobart Race 
a účastnil se ho i tým Illbruck Challenge.
Požádali mě, zda bych se neujal funkce
jeho ředitele. To byla zajímavá výzva,
proto jsem ji přijal a přestěhoval se do
Německa. Skvěle organizovaný tým 
Illbruck Challenge pak Volvo Ocean Race
2001-2002 vyhrál. Tehdy mně Volvo
nabídlo vést další ročník závodu. 

Jaký je te�, po  skončení závodu,
váš názor na výběr lodí?
Technické problémy určitě 
nebyly noční můrou jen pro
posádky, ale také pro organizá-
tory.... 
Ne, lodě byly skvělé. Přepychové - opravdu!
Dokonalé - absolutně! Ale jak řekl Grant
Dalton, „vrátily závodu Volvo Ocean Race
Mojo”. Nejlepší ocenění je to od námořní-
ků.....ti si lodě zamilovali a jejich potvrzení
má pro mě dostatečnou váhu. Na cestě
překonali světový 24-hodinový rekord
dosažený jednotrupovým člunem o 563 ná-
mořních mil, pořídili ty nejlepší fotografie
a videa, které vodní sport kdy viděl a na-
vnadili celou jednu novou generaci dětí,

které teď možná touží plavit se kolem svě-
ta. Pro mě to znamená hodně, že děti po
celém světě mají ve svých pokojích plakáty
a sní o cestě kolem světa a soubojích s živ-
ly, stejně jako jejich hrdinové Cayard,
Grael a Sanderson.

Jaký je váš současný pohled na
kombinaci pobřežních závodů 
s hlavními okruhy? Splnila tato
nová „atrakce” vaše očekávání? 
Samozřejmě, přístavní závody byly jednou
z nejlepších událostí posledního závodu
Volvo Ocean Race a budou příště bezpo-
chyby zařazeny znova. Byla to efektní
podívaná, což bylo skvělé pro místní nad-
šence a naše hosty; výsledky byly různo-
rodé, což motivovalo všechny týmy ve
snaze dostat se na stupně vítězů a vydělat
víc pro svoje sponzory, ale největší efekt
byl, že tito námořníci měli možnost převzít
svoje trofeje v přístavu před mnoha tisíci
diváků; to je něco, co se obvykle nestává,
když dorazíte na konec dlouhé etapy
uprostřed noci!

Jsem také moc rád, že jsme trvali na myš-
lence přístavních závodů i přes kritiku ze
strany tisku a „starých vlků”, kteří nevěřili
tomu, že se jedná o dobrý nápad, dokud 
se sami nepřesvědčili. Opravdu to dalo
závodu jiný rozměr a nejednalo se přitom
o umělou „marketingovou akci”, ale o života-
schopnou a hodnotnou část sportovní akce. 

Změnil tento závod váš pohled
na jachting?
Ano i ne! Hádal jsem se s lidmi, u kterých
bych to nikdy nepředpokládal, a zjistil
jsem, že lidi se snaží těžit i ze situací, kdy
to nemusí být zrovna morální. Ale stejně
jsem zpozoroval, jak mezi námi narůstá
míra empatie a porozumění, a když byli
všichni zdrceni tváří v tvář tragické smrti
Hanse Horrevoetse, viděl jsem celou rodi-
nu Volvo Ocean Race odhodlanou pomáhat
jeden druhému. Možná že právě toto je
vzpomínka, která mě nejvíc změnila - že
přes všechny nástrahy a léčky osudu jsme
byli na konci závodu spojeni mnohem víc
jako rodina, než tomu bylo na začátku. 

Co vám těch posledních 8
měsíců dalo a vzalo? 
Posledních 8 měsíců mi vzalo velkou část
mládí. Teď právě se necítím mladý ani
svěží a dost možná už se tak nebudu cítit
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nikdy. Ale na druhou stranu mi závod dal
zkušenosti, a ne málo, ale spoustu. Každý
den se vyskytovaly záležitosti, které se
musely řešit; většina z nich byla jedineč-
ných a pokaždé se týkaly jiných osob,
takže u každého problému bylo nutné najít
jiné řešení. Posledních 8 měsíců mě také
hodně naučilo. Často jsem zjišťoval, že
neexistuje jedno jediné řešení daného
problému, a ve většině případů bylo sprá-
vně řešení správné jen z 51% a špatné ze
49 %. Naučil jsem se diskutovat více než
dříve a zjistil, že i kompromis může být
dobrým řešením.

Z pozice soutěžícího jsem si často myslel,
že každý závod musí vždy mít jednoho
vítěze a jednoho poraženého. Ale teď jsem
zjistil, že namísto vítězství za každou cenu
je lepší chytře prohrát, ale přesto dál pokra-
čovat a možná i vyhrát z dlouhodobého
hlediska. 

Kde spatřujete největší nástrahy
pro psychiku posádky? 
Celý závod je pro psychiku obrovská
zátěž. Představte si, že jste ve vedení 
a ztratíte během jediného dne dvacet mil. 

To může některé snadno zlomit. Nebo
naopak můžete skočit nahoru, když dvacet
mil získáte. Je to jako na horské dráze.
Obrovský vliv má počasí, taktika, a dokon-
ce i jídlo. Strava je pouze zmražená suše-
ná. Když někdo dostane už druhý den za
sebou jídlo, které nemá rád, nemusí to
zvládnout. A pak jsou tu také zdravotní

nástrahy, dehydratace, mořská nemoc 
a komplikace spojené s prochladnutím.
Posádka musí vydržet celé dny ve vlhkém
oblečení. Pouze skutečně silní jedinci nebo
opravdoví blázni mohou tento závod
absolvovat.

Šel byste do toho i vy sám?
Ne, nejsem na to dost šílený. Upřednostňuji
závody na kratších trasách, kde je třeba se
intenzivně koncentrovat. Volvo Ocean
Race je také o velké koncentraci, ale na
dlouhou trať. Přirovnal bych to k rozdílu
mezi stometrovým sprintem a maratonem.
Je dobré znát své možnosti. Já bych nebyl
dobrým maratoncem, ale organizace závodu
se mi líbí.

Máte svůj životní vzor?
Ano, jeho jméno vám asi nic neřekne, 
je jím Lou Gehrig. Koncem dvacátých 
a začátkem třicátých let hrál za newyorské
Yankees. Odehrál nejvíce zápasů v řadě -
plných 2140, aniž by jediný zápas vyne-
chal. Byl to tichý a silný muž s ryzím
charakterem, kterého jeho tým miloval.
Měl báječný vztah se svou ženou. Ale
bohužel zemřel velmi mladý (mezi 30. 
a 40. rokem) na nemoc motorických neu-
ronů, kterou po něm pojmenovali „Nemoc
Lou Gehriga”. Měl spoustu přezdívek, ale
má nejoblíbenější je „Larrupin Lou”, podle
které jsem pojmenoval mnoho svých lodí.

Text a foto Petra Doležalová
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golfové turnaje, pronájem hřiště, reklamní a  marketingové služby

Adresa: GPP Marketing, s.r.o. 
Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4 

Telefon:  +420 241 480 417, 18
Mobil: +420 728 848 003
Fax: +420 241 480 414  

E-mail: marketing@golfparkpl.cz
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Děkujeme všem partnerům Golf Parku Plzeň

Máte zájem inzerovat v dalším vydání èasopisu Golf Park Club Magazine?

Kontaktujte GPP Marketing na výše uvedených telefonních èíslech nebo emailem. Rádi vám sdìlíme veškeré podmínky pro realizaci inzerce.
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PROČ CO-AXIAL?
BUDETE MÍT MNOHO ČASU TO ZJISTIT.
TATO VYJÍMEČNÁ TECHNOLOGIE OMEGA SNIŽUJE TŘENÍ A NABÍZÍ VĚTŠÍ PŘESNOST.

w
w

w
.o

m
eg

aw
at

ch
es

.c
om

PRAHA • NA PŘÍKOPĚ 17 
TEL.: +420 224 213 025

obalka_magazinu_leto2006.qxd  25.8.2006  14:11  Page 2



LÉTO 2006

Objevte cesty k nim za volantem nového Audi A6 allroad
quattro. Výjimečný vůz, který Vás zahrne komfortem 
na dlouhých pracovních cestách a ve volném čase 
Vás spolehlivě odveze daleko z města. Bez kompromisů 
– díky kombinaci sériově dodávaného adaptivního 
pneumatického pérování a pohonu všech kol quattro®.
Audi A6 allroad quattro je nejlepší způsob, 
jak si užít Audi A6.

Přesvědčte se. Rezervujte si předváděcí jízdu.

Porsche Plzeň
Podnikatelská1, 301 00 Plzeň-Borská pole 
Tel.: 377 432 611, fax: 377 432 612
e-mail: prodejaudi.plzen1@porsche.cz
http://www.porsche-plzen.cz

Nejlepší místa jsou ta,
o kterých víte jen vy.

Nové Audi A6 allroad quattro.

Průvodce hřištěm
…Head profesionál Petr 
Štrougal radí, jak hrát 
jamky č. 8 a č. 17

Greenkeeping
…aneb jak dopadla neplánovaná závlaha hřiště

Curse Rating
…jak se normovalo 
hřiště Golf Park Plzeň

Golf Open
2006
…plačící 
Tiger Woods

Tenis
nebo golf
…co mají
společného?

Nové služby
…Golf Park Plzeň
není už jen o golfu

Nafta už nepatří do kamen
…říká Frank Biela, člen vítězného
týmu automobilky Audi, závodu 
24 hodin Le Mans

L
É

T
O

 2006
w

w
w

.golfpzen.cz

obalka_magazinu_leto2006.qxd  25.8.2006  14:11  Page 1




