
Úvodník - golfistův zlý sen 
Po odpalu dojdeme se spoluhráčem ke svým míčkům, cca 100m od greenu. 
Před ním je dvojice, muž a žena a čipují. Fajn, počkáme. Patují. Připravujeme 
se k ráně. Pán si zkouší pat ještě jednou. Pak paní. Pán něco paní vysvětluje, 
předvádí. Pak jde čipovat, asi to poprvé nebylo ono. Patuje. Ještě jednou, 
nový míček. Stojíme a žasneme. Pán se postaví čelem k nám a ukazuje si 
rukou, kde všude byl a počítá rány…Vytáhne telefon a dělá si selfie s paní… 

Máte z toho husí kůži? Čtěte na následující straně. 

Tomáš Čapek  

Využili jsme krásného 
počasí ke standardizaci 

trenérů.  

Kuba předvádí novinky z 
PGA, užasle sledují zleva 
Kristián, Zdeněk a Tomáš 
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Beřovické novinky 
Golf je hra, kdy ti nejpomalejší jdou před vámi a ti nejrychlejší za vámi

 
3. DUBNA 2021

A je zase zima… 

Tip na film 

Greatest Game Ever 
Played  (Golfový 
sen) 

V roce 1913 vyhrál 
US Open 20ti letý 
amatér s 
desetiletým 
kedíkem. Porazili 
nejen Harryho 
Vardona. Vynikající. 

Tip na knihu 

A co se stalo s tím 
kedíkem? Coby, 
milionář…a 
zorganizoval zápas, 
který vstoupil do 
dějin. Neuvěřitelné 
čtení. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wpo5xp2p3RU
https://www.youtube.com/watch?v=Wpo5xp2p3RU
https://www.csfd.cz/film/189555-golfovy-sen/prehled/
https://www.csfd.cz/film/189555-golfovy-sen/prehled/
https://www.golfuk.cz/detail/zapas-a-den-kdy-se-golf-zmenil-navzdy-1/
https://www.golfuk.cz/detail/zapas-a-den-kdy-se-golf-zmenil-navzdy-1/
https://www.golfuk.cz/detail/zapas-a-den-kdy-se-golf-zmenil-navzdy-1/
https://www.youtube.com/watch?v=Wpo5xp2p3RU
https://www.youtube.com/watch?v=Wpo5xp2p3RU
https://www.csfd.cz/film/189555-golfovy-sen/prehled/
https://www.csfd.cz/film/189555-golfovy-sen/prehled/
https://www.golfuk.cz/detail/zapas-a-den-kdy-se-golf-zmenil-navzdy-1/
https://www.golfuk.cz/detail/zapas-a-den-kdy-se-golf-zmenil-navzdy-1/
https://www.golfuk.cz/detail/zapas-a-den-kdy-se-golf-zmenil-navzdy-1/


Tempo hry aneb  

nejsem šnek? 

To není fikce, to je reálný a nedávný zážitek. 
Takový, který může vaši hru a tím i celkový 
dojem z golfového dne naprosto zkazit. Co v té 
chvíli dělat…Nechat je být, vidět totéž každou 
jamku a být naštvaný? Zavolat na ně a riskovat, 
že ještě dostanu vynadáno, protože oni si to 
přišli užít a já je stresuji?  

Jako obvykle, chyba už se stala. Zřejmě jim 
nikdo během základního kurzu nevysvětlil, jak 
se chovat, možná ani kurz neměli,  možná už 
zapomněli…a teď se diví, jací jsou ti ostatní 
nesnášenliví, protože pokaždé na ně někdo tlačí 
a pokřikuje a oni přece chtějí pohodu na golfu, 
ne? 

Ne. Prvním předpokladem pohody je znalost 
prostředí, ve kterém se pohybuji. A ta vychází z 
dodržování golfových pravidel a zvyklostí. 
Zatímco v přátelské hře občas nějaké to pravidlo 
porušíte a moc se neděje (dropování autu 
apod.), pokud hrajete pomalu, z přátelské hry se 
může velice rychle stát nepřátelská.  

I nejlepší kamarád může mít zlozvyk, který vás 
irituje. Typickým příkladem je telefonování. A i 
vy můžete dělat něco, co ostatním vadí. 

Ale co vadí úplně všem, je pomalá hra. 

Co s tím? 

Všímejte si, kde jsou skupiny před vámi a za 
vámi. Pokud je před vámi celá jamka volná, je to 
fajn, dokud se za vámi netvoří zácpa. 

Znalost pravidel. Hrajte provizorní míče. 
Naučte se dropovat - kdy, kde, jak.  

Znalost etikety. Je součástí pravidel. Přečtěte si 
je. Dívejte se, ptejte se. A čtěte - pár vybraných 
tipů následuje. 

• Na prvním odpališti buďte aspoň 10 minut 
před vaším časem. Mějte v kapse míček, 
vypichovátko, markovátko, jedno dlouhé a 
jedno krátké týčko. 

• Po odpalu sledujte míč (i spoluhráčův) dokud 
se nezastaví, nezmizí v roughu atd.  

• Hrajte rychle. Buďte připraveni k ráně, když 
už docházíte k míčku. Dívejte se po 
vzdálenostních značkách, případně sledujte 
vaše chytré hodinky s GPS. Vzdálenost pod 
50m ale opravdu měřit nemusíte…  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DRUHÝ DÍL PODCASTU Z BEŘOVIC 
Golfová výbava - Otázky a odpovědi 

V tomto dílu Petr a Kuba odpovídají na 
vaše dotazy. 

‣wedže- Proč? Kolik? Bounce?Loft? 

‣míčky- vrstvy, tvrdost, spin, jaký je pro 
vás nejvhodnější? 

NOVINKY 3. DUBNA 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Vb-c2e--4Aw
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• Snažte se chodit tak rychle, jak je vám to 
pohodlné, abyste se cítili dobře a přitom se 
neloudali. Pamatujte, je to sport. 

• Nepřemýšlejte dlouho o každé ráně. 
Odhadněte vzdálenost, vezměte hůl (rozdíl 
vzdálenosti mezi holemi je cca 10 metrů - 
pokud je to dobrá rána), udělejte jeden, max. 
dva cvičné švihy a zahrajte.  

• Bag si umístěte na straně greenu, kudy 
půjdete k dalšímu odpališti. 

• Čekáte-li na svůj putt, studujte přitom 
požadovanou dráhu míčku. Když jste na řadě, 
už musíte vědět, jak chcete zahrát. Přistupte k 
míčku a pošlete ho k jamce. Dlouhé rovnání si 
čárek na míčku je zbytečné - zvláště u patů 
přes dva tři metry. 

• Dohrávejte krátké paty. Markovat cokoliv do 
50cm je ztráta času a nervů spoluhráčů.  

• Po odehrání jamky se přesuňte k dalšímu 
odpališti. Tam si spočítejte rány.   

Tohle všechno a mnoho dalšího můžeme 
společně probrat a vyzkoušet si - 
pamatujte, jsme tu pro vás. Pokud máte 
zájem, každý den v týdnu jsme vám k 
dispozici. Můžeme si společně projít 
akademii, případně pár jamek velkého 
hřiště. Nabídka platí pro individuální 
zájemce i skupiny. Zavolejte! 

Přejeme vám, abyste hráli rychle a dobře. Pokud 
náhodou budete hrát špatně, hrajte aspoň rychle. 

Ready Golf 

Pomalá hra je celosvětový problém. Proto 
R&A (Royal and Ancient, organizace starající se 
mj. o pravidla golfu, sídlí v St.Andrews) vydala 
doporučení ke zrychlení hry pod názvem Ready 
Golf. Pod odkazem si to můžete přečíst, video je 
zde. Je opravdu pěkně natočené. Pár zásad si 
dovolím zde uvést: 

• Odehrání rány, kdy je to bezpečné i mimo 
pořadí - hráč, na kterém je řada stále přemýšlí 

• Kratší hráči hrají z odpaliště dříve, pokud 
delší hráči čekají na uvolnění dopadové zóny 

• Odehrání mimo pořadí na odpališti, pokud 
se hráč mající přednost zdržel 

• Odehrání vlastního míčku před tím, než 
začnete pomáhat s hledáním jiného 

• Odehrání patu i když stojíte blízko dráhy 
patu spoluhráče (omezí se markování) 

• Odehrání míčku poté, kdy spoluhráč ještě 
uhrabává písek po ráně, i když je stále dále 

• Hráč mající přednost na odpališti nejdříve 
odehraje a pak si zapíše výsledek předchozí 
jamky 

Tato a další pravidla opravdu doporučujeme 
dodržovat. Je ovšem důležité vyhlásit “Ready 
Golf” před prvním odpalem:-). A pozor, neplatí 
u jamkové hry, pouze u hry na rány. 
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https://www.randa.org/en/pace-of-play-manual/rules/2-management-practices/subrules/5-ready-golf#
https://www.randa.org/en/pace-of-play-manual/rules/2-management-practices/subrules/5-ready-golf#
https://www.randa.org/en/pace-of-play-manual/rules/2-management-practices/subrules/5-ready-golf
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     Slovo na závěr 

Před touto sezónou jsme věnovali hodně úsilí do práce na hřišti, která není na 
první pohled vidět, ale pevně doufáme, že bude vidět v průběhu sezóny. Myslím 
tím kompletní prořezání hřiště, vyčištění potoků, ořezání hran bunkerů, opravy a 
dosetí hran, atd. Hodně práce bylo věnováno roughům, které poslední roky 
důsledkem veder a nedostatku vody hodně trpí. Jsou kompletně na hnojené, 
prořezané a z větší části přeseté. Věřím, že se tím kvalita roughů opět zvedne 
nahoru. Kromě toho určitě zaznamenáte několik novinek jako je nová zídka na 
parkovišti, nové tréninkové pomůcky na drivingu a další věci, které si nechám 
jako překvapení, až si přijedete zahrát. 

Přeji všem veselé Velikonoce, co nejlepší golf v sezóně 2021 a věřím, že si hru v 
Beřovicích užijete. 

 Adam Koukol 

            

Kontakty: Adam Koukol  606 320 394    

   Jakub Maštalíř  607 529 788 

  Tomáš Čapek   777 572 737 

  recepce 602 525 242 

DOČTENO. A CHCI VÁM NĚCO SDĚLIT 
Mám něco ke klubu, údržbě hřiště atd. 

Vím co chci - profíka pro sebe nebo pro potomka 

Potřebuji  se zlepšit, ale nevím, jak na to. 

Mám takový problém…nápad… 

  Neotravujte mě.  

4

mailto:Adam.Koukol@gcbr.cz
mailto:jakub.mastalir@gcbr.cz
mailto:tomas.capek1@gmail.com
mailto:recepce@gcbr.cz
mailto:adam.koukol@gcbr.cz
mailto:jakub.mastalir@gcbr.cz
mailto:tomas.capek1@gmail.com
mailto:tomas.capek1@gmail.com
mailto:tomas.capek1@gmail.com?subject=odhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD

	A je zase zima…
	Úvodník - golfistův zlý sen
	Máte z toho husí kůži? Čtěte na následující straně.
	Druhý díl podcastu z beřovic
	Ready Golf
	DoČteno. a Chci Vám něco sdělit

