
Takhle krásně je teď v Beřovicích… 

Hrajete podle pravidel? 

Jasně že hrajete, co je 
to za otázku. Ale máte 
jasno, jak a kdy míč 
spustit, umístit, očistit, 
nahradit? Jak se 
dropuje voda - vlastně 
už pár let trestná 
oblast? Co dělat v 
bunkru s míčkem 
zabořeným, 

nehratelným, ztraceným? Jak dlouho můžete hledat, co 
dělat, když na míček šlápnete, když vás trefí (míček), 
kdy můžete a kdy nesmíte hrát provizorní míč? A tak se 
dá pokračovat. Tak tohle vše se dnes nedozvíte, 
opisovat pravidla nebudu. Ale pár zajímavostí se snad 
najde…  

Aktuálně 

Nejaktuálnější 
zpráva - recepce je 
opět (až do další 
změny ministra 
zdravotnictví) v 
klubovně, takže 
pokud nejste členy a 
nahlášeni, před 
zahájením hry se 
prosím dostavte 
osobně. Naše 
recepční vás rády 
uvidí. 

S tím souvisí jedna 
prosba - pokud jste 
členy a pozvali jste 
nečlena, pro uznání 
slevy je potřeba, 
abyste se s ním 
dostavili na recepci. 

Kromě nových 
tréninkových 
pomůcek si můžete 
všimnout na 
drivingu nové 
nástěnky, kde 
najdete profily 
trenérů, kontakty a 
ceny. 

Je otevřený pro-
shop, kde vás čekají 
příjemné slevy!

Beřovické novinky 
Hrajte hřiště tak, jak ho najdete a míč, jak leží.  Hrajte podle pravidel 

 a pokud neznáte pravidlo, udělejte to, co je fér. 

12. května 2021



Zajímavost první: Původní golfová 
pravidla   

Pocházejí z roku 1744 a kromě 
pravidla “Týčkovat na vzdálenost 
jedné hole od dokončené jamky” 
dávají smysl dodnes. 

Mimochodem, kvízová otázka: 
všímáte si, jak všechna, nejen golfová 
pravidla bobtnají? A víte proč? 


                            Odkaz 

Zajímavost druhá - válečná pravidla  
Golf se hrál i za časů opravdu 
krušných. Takže sbírat šrapnely, aby 
nepoškodily sekačku, zato možnost 
během střelby a bombardování se 
schovat do krytu bez trestné rány za 
zdržování. Také bylo nespornou 
výhodou, že pokud se míček pohnul, 
byl zničen nebo ztracen díky 
nepřátelské akci, mohl být beztrestně 
nahrazen. Jaká úleva. 

TaTaTak to byl ten pár 
zajímavostí :-) 

Pravidla se tedy vyvíjejí pořád. A není 
to jen proto, že lidé jsou čím dál 
mazanější (odpověď na kvízovou 
otázku), ale i proto, že zodpovědná 
instituce (R&A) se snaží hru 
zjednodušit, zrychlit a zatraktivnit. 

Prohlídka kráteru na golfovém hřišti 

  Celá pravidla i s výklady, názornými 
videi i obchodem, kde si můžete zakoupit 
aktuální verzi naleznete na adrese 
https://shop.randa.org, kde jsou ke 
stažení i položky zdarma (klikněte na 
“Rules”) Kromě toho najdete 
aktualizované verze pravidel s 
vynikajícím vyhledáváním, testy, videi a 
hráčsky ready-verzí i pro svůj telefon 
(iPad) na Apple store nebo Google Play. 
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https://golf.com/instruction/rules/original-rules-golf-1744/
https://golf.com/instruction/rules/original-rules-golf-1744/
https://kristinaknightauthor.com/wp-content/uploads/2019/07/Original-Rules-of-Golf.jpg
http://www.listsofnote.com/2012/02/wartime-golf-rules.html
https://www.randa.org
https://shop.randa.org
https://www.randa.org/en/theranda/abouttheranda/downloadsandpublications


Poslední změna proběhla k roku 2019 
a byla opravdu podstatná. Pojďme se na 
ni podívat. (Zdroj, hezká animace. 
Podívejte se, stojí to za to - zde zmíním 
jen některé.) 

1. Oblast spuštění se měří nejdelší holí v 
bagu kromě patru 

2. Spouští se od kolen do dropovací 
oblasti a z ní se hraje 

3. Hledá se jen tři minuty 

4. Pokud pohnete míčem při hledání, 
není to trestné, míč vraťte 

5. Není trest za “dvojdotek” 

6. Není trest za trefení vlastní osoby 
nebo vybavení 

7. Na greenu můžete opravit i stopy od 
bot 

8. Pohnete míčem při cvičném švihu na 
greenu - bez trestu vraťte 

 

9. Míč se pohne na greenu po označení, 
zdvihnutí a vrácení zpět - beztrestně 
vraťte 

10.Vodní překážky se jmenují trestné 
oblasti - hrajeme stejně jako z 
fairwaye nebo roughu)- můžete 
odstranit větev, kámen, dělat cvičný 
švih, dotknout se hladiny…) 

11. V bunkru můžete odstranit volné 
přírodní předměty 

12. Nehratelný míč v bunkru - můžete 
spustit míč mimo bunkr se dvěmi 
trestnými 

13. Zabořený míč - máte úlevu na 
fairwayi i v roughu 

14. Tempo hry - máte 40 sekund na ránu 

Znalost pravidel vám může významně 
pomoci - vědět kam a kdy můžu dropovat 
nebo umístit míč je k nezaplacení…ale 
pokud si nejste jisti, nezapomeňte, jistota 
je hrát míč jak leží. A přiznejme si, je to 
takové…sportovnější.  

   Další díl Beřovického podcastu.  

Adam a Kuba o tom, jak začít s 
golfem. I když už hrajete, třeba se 
dozvíte něco nového, ale určitě to 
pomůže některým vašim známým, 
kteří stále mohou mít o golfu nějaké 
předsudky.          
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https://www.randa.org/RulesEquipment/Rules/20RulesMustKnows
https://www.youtube.com/watch?v=RPHr7F1owmU


Kdybyste se někdy potkali na hřišti s 
těmito kluky, dívejte se pozorně. Je to 
naše ligové mužstvo a v jejich podání 
vypadá golf trochu jinak, než jsme my 
ostatní amatéři zvyklí… Foto z jarního 
tréninku, zleva Jakub Maštalíř, Jozef 
Kurilla, Michal Zábrodský, Tomáš 
Tvoroch, Jiří Kočárek, Matyáš Bernat, 
Radek Gryc, Filip Juřena 

        

Pokud byste se chtěli přiblížit výše 
zmíněným, otvíráme pro vás 
tréninkové bloky pod názvem 
Tématická setkání. Jde o 
dvouhodinový trénink dovedností, 
které si můžete pod metodickým 
vedením trenéra procvičit v malé 
skupince tak, aby byl čas na každého. 
První termíny jsou vypsané na střední 
železa, chip a pitch. Na každou 
dovednost je vypsáno více termínů, 
takže si určitě vyberete. Více 
informací a přihlášku naleznete zde. 


Přihlásit se můžete i z Facebooku, 
kde naljdete (stejně jako na nástěnce 
na drivingu) - tento plakát:
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https://www.gcbr.cz/https://www.gcbr.cz/vyuka-golfu/tematicka-setkani/formular-nahled-cs/?formId=5&formIsTest=1&hash=123H1620723919


Neváhejte a přihlašujte se - venku je krásně, hřiště je v perfektním stavu, trenéři 
jsou v pohotovosti. Všechno připraveno! 

A nezapomeňte, že stále můžete vyplňovat dotazník, na základě kterého vám 
ušijeme lekci namíru!


Na závěr bych vás rád požádal o spolupráci: Aby byl tento newsletter opravdu 
užitečný, uvítáme jakoukoliv zpětnou vazbu. Zvláště náměty - co by vás 
zajímalo, čemu bychom se mohli věnovat, o čem napsat. 


Krásné dny plné golfu Vám přejí za golf Beřovice  

Adam, Kuba a Tomáš


                                                                     Kontakty: Adam Koukol  606 320 394   

   Jakub Maštalíř  607 529 788 

  Tomáš Čapek   777 572 737 

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. 
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