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tel.: +420 224 213 025



Vážení členové klubu,
vážení golfoví přátelé,
máte pøed sebou první èíslo èasopisu Golf Park Club
Magazine, které vychází k prvnímu výroèí otevøení Golf
Parku Plzeò. Rok v životì nového golfového høištì 
je vskutku jepièí doba. Jakkoliv krátká doba to však je, 
v životì Golf Parku Plzeò pøipomínala kvašení slovutného
plzeòského ležáku. Pouhý rok staèil Golf Parku Plzeò 
k tomu, aby se stal v èeském golfu pojmem. Synonymem
kvality. Urèitì nejvíc k tomu pøispìla skuteènost, že už 
v dobì otevøení, tj. 21. srpna 2004, mìlo 18jamkové høištì
a jeho zázemí neuvìøitelnou kvalitu. Golf Park Plzeò 
se rázem zaøadil mezi nejlepší resorty v Èeské republice.
Do konce sezóny 2004 se tu uskuteènilo více než 
30 firemních a klubových turnajù s mimoøádnì pøíznivou
odezvou hráèù, hostù a promotérù. Spousta golfistù 
si nové høištì na okraji Plznì doslova zamilovala. Ruku 
v ruce s tím rostl i poèet èlenù klubu. Zatímco v polovinì
loòského roku klub mìl necelých 80 èlenù, na konci roku
to už bylo 134 èlenù. Tento trend pokraèuje i letos 
a k dnešnímu dni poèet èlenù klubu èiní 179. Dá se pøed-
pokládat, že do konce sezóny bude zlomena hranice 
200 èlenù.

Minulý rok pøinesl nám všem, kdo se o znaèku Golf Park
Plzeò staráme, spoustu pøíjemných chvil. Zaznamenali
jsme obrovský zájem o poøádání turnajù, potìšily nás
èasté návštìvy zahranièních hráèù, vynikající je spolu-
práce s obcí Dýšina, která si nového sportovního zaøízení
na svém území váží a všemožnì ho podporuje. Golf Klub
Plzeò-Dýšina se úspìšnì zviditelnil také v soutìžích druž-
stev organizovaných ÈGF. Už vloni muži vybojovali po-
stup do 1. ligy družstev, v tomto roce dokonce bojují 
o postup do extraligy. Je to dùkaz, že v Plzni a okolí
vyrùstá øada vynikajících hráèù, kterým kvalitní høištì 
a tréninkové plochy v Golf Parku Plzeò pomáhají v dalším
výkonnostním rùstu.

První rok života Golf Parku Plzeò byl hektický, bouølivý,
plný obrovského pracovního nasazení managementu 
a zamìstnancù. Nebylo zbytí. Chceme-li zaujmout trvale
místo v Top 10 èeských golfových høišt’, takových let nás
èeká ještì nìkolik. Proto Golf Park Plzeò projde v pøíštích
letech významnými zmìnami, a to ve všech ohledech. Dot-
knou se høištì, záze-
mí, služeb. Vìøíme,
že spolu s námi bu-
dete svìdky dospí-
vání dnes právì
roèního dítìte. Pøeji
vám úspìšnou dru-
hou polovinu sezóny
2005 v Golf Parku
Plzeò!

Miroslav Køíž

prezident Golf Klubu

Plzeò-Dýšina
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Jednatřicetiletý trojnásobný mistr
světa v hokeji (1999, 2001 
a 2005) a olympijský vítěz 
z japonského Nagana (1998)
Jaroslav Špaček se stal jedním 
z prvních členů Golf Klubu Plzeň
-Dýšina. Urostlý tmavovlasý muž 
se stejně bravurně a úspěšně jako
na ledě pohybuje také po fervejích
a grýnech. Jaká byla jeho cesta 
ke golfu?

„Ke golfu jsem se dostal bìhem hokejo-
vého angažmá ve Švédsku. Pøed sezónou
1997-1998 náš klub uspoøádal golfový 
turnaj pro sponzory. Hráli jsme texas
scramble a golf mì okamžitì chytil.“

Čím hlavně se individuální golf
liší od kolektivního hokeje? 
„Pøi golfu se èlovìk - chce-li zahrát dobrý
výsledek - musí dokázat koncentrovat ètyøi
až pìt hodin. To u hokeje tak vysilující
není, tam mùžu na chvíli vypnout 
a soustøedit se jen na svá støídání.“

Kdo ti, Jardo, nejvíc pomohl 
v golfových začátcích?
„Zelenou kartu jsem udìlal ještì ve Švéd-
sku. Mìli jsme tam mladého kluka, který
nám dal struèné základy, to znamená jak
hùl správnì držet, jak u míèe správnì stát.
Od té doby jsem se golf uèil sám. Hodnì
jsem se na nìj díval v televizi, hrál jsem 
s dobrými hráèi 

a zkoušel je napodobovat. Ale
nejvíc mnì asi dala Florida, tam
jsem mohl hrát celý rok a díky
tomu jsem se rychle zlepšoval.
Opravdového profesionálního
trenéra jsem však nikdy nemìl.
Jsem ryzí golfový samouk.“

Představ si, že by sis
mohl vzít golfovou 
dovolenou. 
Kam bys vyrazil?
„Každý rok jezdím 
na golf na Kanárské
ostrovy, tam se mnì
moc líbí. Španìlsko 
je taky nádherné, 
ale kdybych si oprav-
du mohl vybrat jen
jedno jediné místo,
byla by to Florida
v zimì.“
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OSOBNOST      

Golf je úžasná hra!
říká hokejista a golfista Jaroslav Špaček

TEXT: Luboš Klikar, FOTO: René Teuber
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Která hřiště v Čechách 
máš nejraději?
„Kromì Golf Parku Plzeò se mnì strašnì
líbí Mariánské Láznì a Karlovy Vary. 
Tato tøi høištì považuju za nejhezèí u nás 
a rád je hraju. Asi by se mnì líbila i Èelad-
ná, ale bohužel je strašnì daleko. 
V Americe na mì nejvìtší dojem udìlaly
Pebble Beach a Phoenix.“

Máš v Golf Parku Plzeň 
své oblíbené jamky?
„Líbí se mnì asi jako každému jamka 
è. 11 s poloostrovním grýnem, to je rarita
v èeském golfu. Mám rád i jamku è. 8. 
Je hodnì tìžká, zvlášt’ pro nás, kdo hra-
jeme na levou stranu, ale právì tady 
se ukáže, co v hráèi je, co umí. K mým
oblíbeným jamkám patøí také jamky è. 3 
a 5.“

Jaký je tvůj zatím nejlepší
výsledek na hřišti 
v Golf Parku Plzeň?
„Pokud se dobøe pamatuju, tak to bylo 
75 ran z bílých odpališt’.“

Máš nějaký golfový vzor?
„Mám, nebo spíš mìl jsem vzory v hoke-
ji, teï už také ne. Golf je pro mì pøede-
vším zábava, aktivní odpoèinek. Sice
hodnì sleduju evropskou a americkou
profesionální tour, ale žádný konkrétní
vzor nemám.“

Jak by vypadal ideální flight, 
v němž bys chtěl hrát?
„Hm, to je tìžká otázka. Nevím, hodnì 
v poslední dobì prohrávám s Petrem
Štrougalem, takže toho bych ve flightu
urèitì chtìl mít. Aby hrál proti mnì! 
A protože už bych chtìl Petra koneènì
porazit, asi bych pozval k sobì Oldu
Nechanického a k Petrovi bych postavil
tøeba Marka Najmana. Kdybych však chtìl
postavit flight, v nìmž by pøi høe byla
nejvìtší zábava, urèitì bych ho sestavil 
z kamarádù hokejistù, jako jsou Martin
Straka, Petr Koøínek nebo Radek Kampf."

Je něco, čeho bys chtěl 
v golfu dosáhnout?
„Pøál jsem si kdysi dostat se na handicap
5. To se mnì povedlo a jsem spokojen.
Možná až skonèím s hokejem a budu mít
víc èasu trénovat, chtìl bych se dostat 
i pod tento handicap. Ale hlavnì bych
chtìl golf hrát mnohem èastìji než teï. 
Je to totiž úžasná hra.“ 

Díky za rozhovor a hodnì štìstí v týmu
NHL Chigaco Black Hawks!
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Je krásné letní odpoledne. Na odpaliště jamky č. 1 v Golf
Parku Plzeň přichází zajímavý flight. Jedním z hráčů 
je pan Vladimír Kroc ze společnosti ČEZData Plzeň.
Nelenili jsme a zeptali se, zda můžeme být svědky
hry a případně během příštích více než čtyř 
hodin položit i několik otázek. O golfu, o hřišti, 
o vztahu ke Golf Parku Plzeň, o byznysu a tak
podobně. Naštěstí nikdo nebyl proti. 

CO O NÁS ŘÍKAJÍ

ČEZData
Vladimír Kroc

ze společnosti ČEZData Plzeň:

To nejlepší
nakonec
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Hra, jak známo, začíná na jamce č. 1. 
Právě ta nepatří v Golf Parku Plzeň k těm
nejlehčím. Ostatně, Vladimíre, co si o první
jamce vlastně myslíte vy?
Hráči mé úrovně, ale myslím, že i mnozí pokročilejší, mají
hned na úvod možnost poznat charakter hřiště. Tady to není
o mlácení do míčů, ale o zvládnuté golfové technice a tak-
tickém myšlení. Co já jsem se tu už natrápil! Většinou jsem
rád, že se dostanu přes potok. Pokud se tady „rozhodím“,
tak se dávám dohromady další dvě jamky včetně koupání
míčů na jamce č. 3. 

Kudy vedla vaše cesta ke golfu a čím vás
osobně tento sport na začátku nejvíc oslovil?
Kolega Jiří Linda mě před třemi roky přesvědčoval o zají-
mavosti a náročnosti golfu. Nevěřil jsem. Až jednou, když
jsem s ním absolvoval trénink, se můj názor změnil. 
Po několika nezdařilých pokusech, když jsem si po pro-
máchnutí málem vytrhl ruce z ramen, jsem míč konečně 
trefil. Později jsme navštívili veřejné devítijamkové hřiště,
kde jsem holí č. 7 na 18 ran míč dokutálel do tříparové
jamky a bylo rozhodnuto. Jal jsem se být golfistou. 
Pak už to šlo relativně rychle. Zelená karta a zatím ještě
stále řízená závislost na golfu. Teď tento sport chápu jako
spojení kultivované přírody, zajímavých herních situací,
napětí, fyzické náročnosti a většinou i dobré společnosti —
to i v případě, že hraji sám. Už není co řešit.

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? 
Od intenzivní týdenní přípravy na Zelenou kartu pod
vedením profesionálního trenéra se vedu sám. Bohužel času
není nazbyt, takže pokud nějaká chvilka vybude, snažím 
se raději být v krásném prostředí na hřišti než na driving-
-range. Určitě to není optimální řešení. Pod odborným
vedením trenéra bych si asi ušetřil řadu nemilých situací,
kdy jediným „handicapem“ je vlastní nešikovnost. Prozatím
tedy kopíruji z odborného tisku nebo od lepších spoluhráčů
a švih po večerech trénuji na zahradě u rodinného domu.

Určitě jste už navštívil víc golfových hřiš�. 
Co si myslíte o hřišti v Golf Parku Plzeň? 
Čím se vám líbí, proč nelíbí a jak by vyznělo
vaše srovnání s ostatními hřišti?
Já jsem hráč-nováček a mám tak v tomto ohledu poměrně
značnou rezervu. Je to dáno tím, že ještě nejsem s golfovým
uměním takový kamarád, a tak ho zatím prezentuji poskrov-
nu. Přesto jsem řadu hřišť navštívil. Hřiště v Plzni je moje
domovské a je určitě jedno z nejlepších. Samozřejmě jsou

hřiště, která jsou „vyzrálejší“ a mají i historii. V Plzni 
se však za krátkou dobu udělal obrovský kus práce, a to 
jak na hřišti, tak v zázemí. Víte, na golfu je úžasné, 
že každé hřiště je jiné, hlavně atmosférou. Dokáže vybur-
covat, přináší napětí, respekt nebo chuť soutěžit. A pokud
aktivita a přístup nasazený v Golf Parku Plzeň vydrží,
můžeme se jen těšit. 

Jsme na jamce č. 8, která tady patří 
k nejtěžším. Jaká je vaše strategie hry na této
jamce? A jakého obvykle dosahujete skóre?
Jak už jsem řekl, hřiště není vůbec jednoduché. A tato
jamka? Samozřejmě, asi jako většina hráčů jsem si tady
různě po stráni poschovával řadu míčů. Jinak se snažím
dostat první ranou na fervej tak daleko, abych už viděl 
na logo společnosti ČEZData na zábradlí srubu. Na této
jamce mám před sebou jasné cíle. Uhrát ji, načerpat novou
sílu a přehodnotit taktiku. Ono se to tady sice ke grýnu 
příjemně svažuje, ale to je jen zdání lehkosti. Přesto se mně
povedlo uhrát několikrát i par.

Občerstvovací srub za grýnem jamky č. 8
bývá pro hráče oázou, na kterou se už 
od prvního drajvu těší. Zvláš� v takovém
parném dni, jaký je dnes. Je v tom nějaká
paralela, že právě sem jste umístili jednu 
z reklam společnosti ČEZData?
Je to pěkné místo. Vidíte prakticky celou fervej osmé jamky
a vůbec celý prostor působí klidně a vyrovnaně. Nám 
se tohle místo líbilo i svou atmosférou. Po zhruba polovině
hry přece plánujete strategii dalšího postupu. Že se tu navíc
dá doplnit energie, by bylo možné srovnat spíše s činností
společností Skupiny ČEZ, jejichž hlavní náplní je výroba 
a dodávka elektrické energie. ČEZData je součástí této
skupiny, ale její hlavní činností není elektřina.

Čím hlavně se vaše společnost zabývá 
a v čem případně vidíte symbiózu s golfem 
a Golf Parkem Plzeň?
Skupina ČEZ patří mezi největší ekonomická uskupení 
v České republice. Hlavním úkolem ČEZData je této
skupině poskytovat služby formou komplexního řešení
informačních systémů a technologií. Tyto služby jsme
schopni realizovat i na volném trhu. V rámci produktového
portfolia naše společnost nabízí i řadu dalších produktů.
Např. dodávky docházkových systémů, identifikaci pomocí
čipů, navigaci a řízení autoprovozu, sledování pochůzek
strážní služby. Nového rozměru začínají nabývat požadavky
na vývoj aplikací, správu a zabezpečení dat včetně
bezpečnosti sítí. Pokud bychom svou činnost měli přirovnat
ke golfu, i my používáme taktiku optimálního využívání
volného prostoru, volbu razance či lehké příhry k postup-
nému a co nejefektivnějšímu dosažení cíle.
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CO O NÁS ŘÍKAJÍ

No vidíte, při povídání nám uteklo hned několik
jamek a jsme na odpališti jamky č. 11.
Nejproslulejší v Golf Parku Plzeň. Máte s ní
starosti, nebo vás naopak výsledky na ní těší?
Nemohu říci, že patřím mezi ty, kdo pravidelně dosahují grýn 
první ranou. Pokud se tak stane, mám radost. K jamce přistupuji 
s určitým respektem. Když se netrefím, vždy pokračuji z odpaliště.
Pokud však utopím třetí míček, končím. Vzhledem k tomu, 
že ke dláždění jezerního dna přispívá hodně hráčů, čekám, 
až se z nahromaděných míčů ve vodě stane souvislá a nad vodu
vyčnívající vrstva. Pak půjde míč do jamky dokutálet. To by ale
jamka ztratila své kouzlo, a tak je vlastně dobře, že i vyznavači
potápění tady mají svou zálibu.

Kterou jamku či jamky vy osobně pokládáte 
za nejsympatičtější?
Každá jamka na hřišti pro mě už má svou historii. Velmi rád však
odpaluji na jamce č. 16. Tady si prostě ránu dřevem nemůžete
odpustit. Fervej přímo vyzývá k životnímu švihu, byť někdy zkla-
maně hledáte míč mezi bodláky. Myslím, že to je opravdu nádherný
zážitek, pokud se tady podaří odpálit míč a můžete sledovat jeho let
do údolí. Já jsem si tuto část hřiště pojmenoval odpal z věže.

ČEZData se v této sezóně přesto rozhodly 
sponzorovat jamku č. 18. Proč právě tuto jamku?
To je paralela s pořekadlem „To nejlepší nakonec“. Na golfovém
hřišti je 18. jamka poslední možností ještě „něco“ uhrát. Je cílem,
ale ještě pořád nejste „pod střechou“. Pro někoho to je momentální
završení spokojenosti ze hry a vlastního výkonu, pro jiného konec
trápení. Oba však odcházejí s tím, že příště to bude jinak a lépe.
ČEZData je nová společnost, která má před sebou řadu velkých
úkolů i cílů a její kvalita bude růst s věkem a zkušenostmi. Na tuto
jamku nedojdou pokaždé všichni, kdo hru zahájili. Ale ti, kdo ji
odehrají a ukončí svůj sportovní boj na hřišti, už zcela určitě
připravují taktiku svého příštího hracího dne. ČEZData v rámci
strategie Skupiny ČEZ chce být nejlepší, a to bez dokonalé taktiky
vycházející z hodnocení svého působení a hledání nových přístupů
nejde. No a samozřejmě musíte mít i dobré hráče, kteří vydrží 
až do úplného cíle. 

Jak byste, Vladimíre, zhodnotil vaši marketingovou
spolupráci s Golf Parkem Plzeň? Byla to správná
volba?
Zcela určitě se nám podařilo vytvořit vztah, který dovoluje řešit
potřeby a požadavky k oboustranné spokojenosti. Z hlediska pod-
nikání je golf nejen sportovní hra, ale také příležitost pro setkávání
s obchodními partnery. Přínos reklamních aktivit v rámci našeho
podnikání je patrný zejména v posunu vnímání loga společnosti 
v propojení s její produktovou nabídkou. Pochopitelně, že to má
svůj časový vývoj, ale první patrné výsledky už jsou. 
Určitě bychom však chtěli prohloubit aktivní spolupráci ve smyslu
potenciálu společností a manažerů, kteří se okolo Golf Parku Plzeň
soustřeďují. Jsem přesvědčen, že máme co nabídnout a výsledek 
by byl přínosem pro všechny. 

Míč zakloktal v poslední jamce. Je dobojováno.
Skóre není v této chvíli nejdůležitější. Jednak 
to byla hra s přáteli a jednak jsme naším
povídáním přece jen rušili stoprocentní soustře-
dění hráčů na výkon. Nicméně otázka na závěr
ani nemůže být jiná: jaký výkonnostní cíl jste si,
Vladimíre, dal v této sezóně?
Občasná trápení během dnešní hry potvrdila, že golf nehraji jen 
pro skóre. Nemohu věnovat tolik času přípravě, která by znamenala
rychlý sestup po příčkách handicapového žebříčku, a ani to není
můj cíl. Mám golf rád jako hru. Hru, v níž nemusíte mít protihráče.
Soupeřím vždy sám se sebou a hřištěm. To platí o každé mé
návštěvě golfového hřiště. Nikdy není projev stejný, někdy je mně
hřiště nakloněno a já jsem mu vděčný, protože se méně zlobím 
a užívám si plně hru i prostředí a mám radost, jak mně to jde. 
V takovém případě si pocit nenechám zkazit ani cholerikem, 
který vedle mě láme hole. Golf se stává součástí mého života, 
té krásnější části a já se přikláním k tomu, že není rozhodující
kolik, ale jak. Samozřejmě, že se snažím vyhrát a mám z každého
úspěchu radost. Pokud to nevyjde na handicap, ale jsem spokojen
se svým výkonem a časem stráveným na hřišti, tak to je pro mě
také vítězství. No, dnes jsem toho moc neuhrál, ale i tak to byl
pěkný den. A osobní handicap? Hlavně že už mohu v klubovně 
na toaletě používat mušli a nemusím „out“. Všem hráčům přeji
pěknou hru a hodně radosti z pobytu v Golf Parku Plzeň.

Díky za rozhovor.
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Golfový 
ProShop

PROSHOP

FOTO René Teuber

Rádi bychom vám představili
Golf shop, který  byl otevřen
počátkem letošní sezóny 
v areálu Golf Parku Plzeň 
v prostorách sousedících 
s recepcí. Svou polohou 
je ideálně umístěn tak, 
aby byl pohodlně dostupný 
pro všechny zájemce, a to 
jak z řad hráčů, tak i ostatních
návštěvníků tohoto překrásného
golfového komplexu. 

Vzhledem k tomu,
že se jedná o skvěle

zásobený obchod 
s kompletním golfovým

sortimentem, jakým jsou
bezpochyby
nezbytné gol-

fové hole, roz-
manité bagy, různé

druhy golfových
vozíků, atraktivní

obuv, exkluz-
ivní oble-

čení 
a další

potřebné
doplňky, najde 

si zde své skutečně
každý ze zákazníků.

Naleznete zde samozřejmě
zboží všech renomovaných značek jako

například Chervo, Conte of Florance,
Ecco, Srixon a další.

Golfový shop v GPP je jedním z mála
obchodů, kde se nezapomíná ani na ženy,
které si zde vyberou zboží nejen souvise-
jící s golfem, ale i nové sportovní módní

kolekce pro denní nošení od světoznámých
značek. Právě proto je tento golfový

obchod příjemným zpestřením pobytu 
v areálu především pro návštěvníky z řad

doprovodu hráčů. Jsme přesvědčeni,
že ceny zboží budou pro všechny

zákazníky a zájemce o golf a módní
odívání velmi příjemným překvapením. 

V golfovém shopu vám samozřejmě vždy
vyjdou vstříc trpělivým přístupem 

a odbornou radou. Pokud si však přes
stálou vyčer-

pávající
nabídku

nedo-
kážete

vybrat,
obchod vám

nabízí i možnost 
objednat si zboží

a uspokojit tak nad-
standardní přání svých
zákazníků. Samozřej-

mostí je možnost placení
všemi druhy běžně použí-

vaných platebních karet.



GOLF SE STAL SPORTEM 3. TISÍCILETÍ.
Uvedu jen několik čísel:

Na začátku roku 2004 bylo na celé planetě více než 34 tisíc gol-
fových hřišt’ a 60 milionů golfistů. Počtem registrovaných hráčů 
je na tom golf celosvětově lépe než fotbal a to si myslím, že je 
pro mnoho lidí překvapivým faktem. V posledních letech se golf
nejdynamičtěji vyvíjí v USA, kde se otevírá denně jedno golfové
hřiště - je jich kolem 20 tisíc a počet hráčů se pohybuje okolo 
30 milionů. Z našeho pohledu je pak v Evropě zajímavý vývoj 
ve Skandinávii - zejména ve Švédsku a v dalších zemích polo-
žených západně a severně od České republiky. Odtud především 
lze očekávat, že by k nám mohli začít jezdit golfoví turisté. Ano, 
je tu tržní síla, která představuje velmi silný potenciál - minimálně
4 miliony hráčů golfu v severní a západní Evropě. 

V tomto okamžiku je třeba se podívat poctivě na naše možnosti 
a zodpovědět si otázku, zda jsme schopni tomuto trhu nabídnout
odpovídající produkt a uspokojit tak jeho požadavky. Odpověď,
kterou můžeme dát sami sobě, je příznivá. Máme dobrá golfová
hřiště a můžeme s jistými omezujícími podmínkami otevřít tuto
nabídku zahraničním golfovým turistům. V současné době je v ČR
provozováno 59 hřišt’, z nich některá splňují vysoká mezinárodní
kritéria kladená na golfová hřiště a na související služby. Další
otázkou je pak kapacita těchto hřišt’. I zde je z hlediska možnosti
hry pro cizince situace příznivá, protože golfových hřišt’ je v sou-
časné době u nás asi 3x více, než jsou schopni zaplnit čeští 
golfisté. Je tu tedy silný potenciální trh, pro který máme k dispozici
produkt. Teoreticky chybí jen málo, aby došlo ke spojení nabídky 
a poptávky a aby se začal realizovat golfový turistický boom do
České republiky. Nebude to však tak jednoduché, jak by se mohlo
zdát. Golfoví turisté se jako cílová skupina vyznačují některými
charakteristickými vlastnostmi, výrazně odlišnými od jiných tu-
ristů. 

Svědčí o tom fakt, že golfová hřiště, která jsou pro turismus vý-
znamná, tu byla v provozu už i v minulých deseti letech a přitom 
k nárůstu golfových turistů samovolně nedošlo. Ne, proniknout do
golfového světa není jednoduché a vyžaduje to dobrou znalost
prostředí, osobní kontakty, dlouhodobé zkušenosti a schopnost
odpovídající komunikace.

To je hlavním cílem Czech Golf Travel Association. Dalším cílem
je pak práce v tuzemsku, kdy je třeba připravit prostředí na odpoví-
dající standard služeb a subjekty, které nemají zkušenosti s golfem,
naučit vnímat golfovou problematiku a předat jim příslušnou
odbornost. 

Okolní země jsou pro nás konkurentem
Tento fakt je třeba vzít v úvahu, protože okolní země jsou „gol-
fově“ vyspělé a mají dostatek kvalitních hřišt’ velmi vysoké úrovně,
v mnoha případech cenově srovnatelných s našimi. Velkou výhodou
je, že golfoví turisté rádi spojují svou dovolenou s golfem 
- až 70% z nich a že rádi navštěvují nová hřiště. Lze tedy kon-
kurenční boj zahájit rozšířením naší nabídky. Část potenciálních
návštěvníků jistě projeví zvědavost.

Prostá reklama však nestačí
Podíváme-li se na nabídky cestovních kanceláří různých zemí,
najdeme snad ve všech golf. Golf se stal samozřejmou součástí
prezentací nejrůznějších destinací v Evropě a ve světě a je zřejmé,
že chceme-li se stát uznávanou golfovou evropskou destinací,
musíme pro to udělat více, než jen nabízet golf jako další benefit
naší země vedle bohaté historie, pestré kultury, hradů, zámků,
lázní, krásné přírody. My se potřebujeme doslova a do písmene
dobře zapsat v golfovém turistickém světě. Potřebujeme získat
image otevřeně komunikující, skromné a přitom kvalitní, odborně
dobře vybavené, golfem jako novou perspektivou nadšené země. 

Pro dosažení tohoto cíle jsme ve spolupráci s Czech Tourism začali
zpracovávat a naplňovat komunikační projekt na podporu incomin-
gové golfové turistiky v roce 2005. Projekt je orientován jak na kon-
cové zákazníky, zde by byla tato aktivita bez pomoci Czech Tourism
zcela vyloučena, tak i na zahraniční golfové tour operátory, 
u kterých je třeba zajistit zařazení naší nabídky golfových pobytů
do jejich propagačních materiálů. To je úkolem Czech Golf Travel
Association.

Dalším úkolem je podchytit zájem zahraničních golfových noviná-
řů, kteří nám pomohou golf v ČR správným způsobem medializovat.

Využijeme pro to našich kontaktů a našeho členství v IAGTO -
International Association of Golf Tour Operators , která má dnes
přes 800 členů a z toho 178 tour operátorů kteří se zabývají
výhradně golfem a k tomu využijeme dalších kontaktů v GTWA -
Golf Travel Writers Association , kde jsou sdruženi golfoví novináři
z celého světa píšící pro 90 nadnárodních titulů. Tyto a ještě mnohé
další nástroje chceme využít pro to, aby si golfový svět všiml
České republiky jako nové, perspektivní destinace. Věříme, 
že se nám to podaří v co nejkratší době, protože golfoví turisté 
jsou zákazníky, o které stojí za to usilovat. Jakékoli další informace
najdete na www.cgta.cz.

Marie Jehličková, prezidentka CGTA
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CO O NÁS NAPSALI

Golf se stává 
novou kvalitou 
České republiky

Jsem ráda, že vám mohu představit sdružení
Czech Golf Travel Association a jeho cíle 
a že vás mohu seznámit 
se situací, která je příznivá 
pro oživení a zpestření 
incomingového cestovního
ruchu České republiky. 

Je nepochybné, že



Golf Tour Operators
Abante
www.abante.cz

Artis 3000
www.artis3000.com

Čedok
www.cedok.cz

Golf Planet
www.golfplanet.cz

Intercontact
www.intercontact.cz

Hotels
AUSTRIA HOTELS INTERNATIONAL
www.austria-hotels.at

www.grandhotelbohemia.cz

www.grandhotelbrno.cz

www.crowneplaza.cz

Cristal Palace
www.cristalpalace.cz

HOLIDAY INN Prague Congress Centre
www.holidayinn.cz

Le Palais
www.lepalaishotel.cz

Ventana
www.ventana-hotel.com

Golf Courses
Golf Club Beřovice
www.gcbr.cz 

Golf Klub Darovanský dvůr
www.darovanskydvur.cz

Golfový Klub Hluboká nad Vltavou
www.golfhluboka.cz 

Královský Golf Club Malevil
www.malevil.cz

Golf Resort Karlovy Vary
www.golfresort.cz

Plzeňský Golf Park
www.golfparkpl.cz

Royal Golf Club Mariánské Lázně
www.golfml.cz

Industry Partners
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
www.czechtourism.com

Euneco
www.euneco.com
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JAK JSME STAVĚLI HŘIŠTĚ

Hotovo
bylo za sedm měsíců

TEXT: Luboš Klikar

FOTO: archiv, René Teuber

Osmnáctijamkové hřiště v Golf Parku Plzeň se
začalo stavět v březnu roku 2003. Za sedm

měsíců bylo postaveno, a to včetně závla-
hového systému Toro s čerpací stanicí 

v Ejpovickém jezeře. V polovině 
října téhož roku bylo ukon-

čeno osetí všech 18 
drah. 

Přemístěno a navezeno 
bylo neuvěřitelných 
750 000 tun zeminy!



Během výstavby hřiště bylo odlesněno 11 hektarů pozemků, byly postaveny tři mosty 
a dva rybníky. Pod hřištěm, které leží na výměře zhruba 73 hektarů, vede 43 km inže-
nýrských sítí, tj. závlahového a drenážního potrubí, přípojek na tlakovou kanalizaci 
a rozvodů elektrické energie. Při stavbě bylo přesunuto a navezeno 750 000 tun zeminy.
Jen pro ilustraci: Lupek ze Zbůchu se do Golf Parku Plzeň vozil zhruba jeden měsíc.
Denně sem s materiálem přijelo na 200 plně naložených nákladních souprav! Jezdily 
od šesti hodin ráno do deseti večer. Nejvíce materiálu bylo potřeba na jamkách č. 2 až 5 
v údolí řeky Klabavy. Ty se totiž kvůli hrozbě případných povodní zvedaly o 1,5 m, 
jejich grýny dokonce až o 2 m nad úroveň původního terénu. Další desetitisíce tun 
materiálu padly do hlubokých strží, které vedly napříč dnešními jamkami č. 9 a 14. 

GOLF PARK 
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golfový architekt
První studii golfového hřiště zpracovala
německá firma Sommerfeld AG,
prováděcí projekt dodal golfový architekt
Christopher Staedler. 

Plzeňská firma SUPTel měla na starosti
veškeré inženýrské práce a povolovací
řízení, dále provedla kompletní přípravné
práce, odlesnění, vybudovala inženýrské
sítě včetně závlahového a drenážního 
systému a čerpací stanice a postavila
mosty. 

Firma Sommerfeld AG provedla finální
zemní práce, vytvarování všech drah 
včetně bunkerů, založení grýnů 
a odpališt’. Od jara do podzimu 
roku 2003 na stavbě hřiště 
pracovalo zhruba 30 lidí. 

Dráha číslo 1- výstavba

Dráha číslo 5 - výstavba Dráha číslo 5 - dnes

Dráha číslo 1- dnes



Golf Park Plzeň má šanci i na expanzi. Disponuje dalšími zhruba
130 hektary pozemků, na nichž by bylo možno v budoucnu umístit
druhé 18jamkové hřiště. Nové jamky by se však musely kombino-
vat s těmi stávajícími. Nicméně, ideální lokalita pro vznik dalších
jamek je například vpravo vedle dnešní jamky č. 10 směrem k zá-
toce Ejpovického jezera. V ní je dokonce i podobný poloostrov, 
na jakém leží jamka č. 11, jen je asi šestkrát větší. 

Osmnáctijamkové hřiště v Golf Parku Plzeň bylo
oficiálně otevřeno právě před rokem -

21. srpna 2004

Při stavbě došlo i k několika změnám oproti projektu. Například
původně měly být čtyři dráhy v lesích vlevo nahoře nad komu-
nikací vedoucí okolo jamky č. 8. Jelikož se včas nepodařilo vy-
jmout tyto pozemky z lesního půdního fondu, stavba hřiště pokra-
čovala směrem dolů dnešními jamkami č. 9 a 14. Jamka č. 6 měla
mít odpaliště na pozemcích před Elektroodbytem a v této části
měla být ještě jedna tříparová jamka. Hlavní stavbyvedoucí Klaus
Maschke citlivě posunul dozadu také několik grýnů. Naprosto
svázané ruce však měl na dnešní jamce č. 16, která leží přímo 
na skládce toxických odpadů v rekultivačním režimu. Až tento
režim v dubnu 2006 vyprší, bude možno i tuto jamku významně
změnit a zatraktivnit.
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Dráha číslo 7 - výstavba Dráha číslo 7-  dnes

Dráha číslo 8 - výstavba Dráha číslo 8 - dnes

Dráha číslo 12 - výstavba Dráha číslo 12 - dnes
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„Golf Park Plzeň
sází na kvalitu“,

VICEPREZIDENT CLUBU

Kdy vznikla myšlenka 
vybudovat golfové hřiště 
v Plzni a jak náročné bylo 
tento projekt realizovat?
Tuto myšlenku nosím v hlavě od doby,  
co jsem tomuto krásnému sportu propadl.
Myslím si, že každý začínající golfista při
pohledu do krásné, členité krajiny v ní vidí
posazené golfové hřiště. Velký vliv na mě
měl také dlouholetý prezident ČGF 
Hanuš Goldscheider, původem Plzeňák,
který, kdykoli mě potkal, vítal mě s otáz-
kou: „Tak Honzo, kdy už v té Plzni postavíš
to golfové hřiště...?“

Nápadů bylo mnoho. Obletěl jsem okolí
malým letadýlkem a několikrát jsem jednal
s tehdejším ředitelem Škodovky Lubošem
Soudkem o možnosti rekultivací skládek.
Až tehdejší primátor Jiří Schneberger nám
nabídl tuto lokalitu. Při mé první návštěvě
jsem byl okamžitě přesvědčen, že tohle 
je to pravé! Realizace a výstavba včetně
všech povolení - také díky pochopení
města i obce - pak již netrvala dlouho –
cca 3 roky. A myslím si, že se nám 
to povedlo.

Jak široká je členská základna
klubu a jakým tempem 
se rozrůstá? Pocházejí členové
klubu pouze z Plzně a okolí?
Golf Klub Plzeň-Dýšina začal první členy
přijímat až na sklonku roku 2003. Na jaře
roku 2004 se stal řádným členem České
golfové federace a od té doby zájem 
o členství v klubu neustále roste. 
V současné době má klub bezmála 180
členů a dá se předpokládat, že do konce
tohoto roku jejich počet překročí hranici
dvou set. Většina členů klubu je pocho-
pitelně z Plzně a okolí, ale řada členů 
je také z Prahy a dalších vzdálenějších
měst, a to hlavně díky snadné dostupnosti
našeho golfového areálu z dálnice D5
Praha – Plzeň a jeho nesporné kvalitě.

Můžete se pochlubit bezbariérovým řešením zázemí i hřiště.
Věnujete se postiženým sportovcům-golfistům?
Golf Park Plzeň je od začátku koncipován bezbariérově, hřiště i jeho zázemí jsou snadno
přístupné pro postižené návštěvníky. Pokud ale jde o handicapované golfisty - hráče, 
v zahraničí, např. ve Švédsku, mají na podporu golfu handicapovaných hráčů několik
speciálních programů a tito lidé se svému sportu mohou naplno věnovat. V České republice
však tak daleko nejsme a postižení lidé se bohužel golfu až na výjimky nevěnují. Pro ty,
kteří golf hrájí máme dostatečný počet „ autíček“, což jim samozřejmě hru u nás značně
ulehčuje.

Hřiště v Golf Parku Plzeň má na rozdíl od ostatních 
českých hřišt’ netradiční design všech 18 jamek 
v řadě za sebou. Připomíná nejstarší hřiště 
na světě v St. Andrews. Znamená to, že jste 
pro inspiraci navštívili Skotsko a byli v kontaktu 
s tvůrci tamějších hřišt’?
Tak úplně to nebylo. Snažili jsme se o zachování nádherné přírodní 
scenérie a zasazení hřiště do ní, To, že je hřiště takto položené, 
zapříčinila nádherná ostrovní jamka č. 11! Když jsme při 
plánování hřiště k jezeru došli a objevili ten krásný ostrůvek, 
rozhodli jsme se s hřištěm dojít až tam.

Plánujete na základě dosavadních zkušeností 
v blízké či vzdálenější budoucnosti nějaké 
úpravy hřiště či rozšiřování služeb spojených 
s jeho provozem? 
Každopádně. Bez zlepšování a rozšiřování hřiště 
a souvisejících služeb bychom v sílící konkurenci 
v českém golfu neobstáli. Nechci ale být příliš 
konkrétní, plány se teprve tvoří. Doufám, že všichni 
budou mile překvapeni.

Provozujete i doplňkové služby včetně 
vinného sklepa. Jaké  s nimi máte zkušenosti?
S doplňkovými službami zkušenosti teprve sbíráme. 
Vinný sklep, ale i relax studio jsou v provozu teprve 
od začátku této sezóny, takže na nějaké hodnocení je ještě 
příliš brzy. Nicméně, věřím, že všichni členové klubu 
i hostující hráči naši nabídku doplňkových služeb oceňují 
a možná si sami vynutí jejich rozšíření. 
Nechme se překvapit.

viceprezident 
golfového klubu
Jan Hlaváček
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Kdo má vlastně pravdu? Ten, kdo tuto jamku miluje, nebo ten, 
kdo se jí obává? Odpověď možná dají statistické údaje 

o průměrných výsledcích, které hráči a hráčky na této krátké 
tříparové jamce zahráli v turnajích od loňského září do konce 

června tohoto roku. Řeč čísel je totiž nesmlouvavá.

Hráči s HCP lepším než 11,4 zaznamenali na této jamce z bílých
odpališt’ průměrné skóre 3,50. Tedy nic moc. Hůře na tom jsou hráči 
s HCP mezi 17,4 a 23,4. Ti mají ze žlutých odpališt’ průměrné skóre

4,28. A ženy? Hráčky s jednomístným HCP mají průměrné skóre 
na této jamce 3,54, tedy o chlup horší než muži stejné výkonnosti.

Hráčky s HCP mezi 17,4 a 23,4 jsou na tom také o poznání hůř 
než stejně handicapovaní muži - jejich průměrné skóre činí 4,58. 

A začínající hráči a hráčky, to znamená s HCP 36? 

Muži se mohou „ pochlubit” průměrným skóre
lehce nad double-bogey, tj. 5,13, zatímco ženy 

se v průměru pomalu už blíží triple-bogey,
jejich skóre činí 5,55. Na tříparovou jamku 

s délkou zhruba 100 metrů pro muže 
a necelých 90 metrů pro ženy neu-
věřitelně špatná bilance, co říkáte?

Statistika hovoří ve prospěch 
těch, kdo tuto jamku 

příliš nemilují. Asi vědí, o čem
mluví. Důvod, proč průměrná

skóre na této jamce jsou vysoká,
je nabíledni - voda, voda a zase

voda. Při pohledu tu na klidnou,
tu na zčeřenou hladinu

Ejpovického jezera,
která hráče 

na odpališti dělí
od jamky na úzkém grýnu, 

začnou pracovat nervy i hodně zkušeným
hráčům, jiným naskočí husí kůže nebo jim dokonce 

na chvíli přestane pracovat mozek. Říká se tomu psychická bariéra.
A jak vidno, funguje to. Pokud by tato jamka měla místo vodní

hladiny fervej a třeba i kopu bankrů okolo grýnu, průměrná skóre
hráčů a hráček by byla razantně nižší.

pro každého!

Je nádherná. 
Je milovaná. Je proklínaná. 

Je snadná. Je zatraceně obtížná. 
Každopádně to je nejproslulejší jamka v Golf

Parku Plzeň. Jamka, o níž se mluví mezi golfisty
od Aše až do Hodonína.

Jamka č. 11 s poloostrovním grýnem 
v Ejpovickém jezeře.

výzvaJe to
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PAR 3
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Jamku č. 11 postavila sama příroda. Skalnatý poloostrůvek, oblíbené útočiště místních
rybářů, tu zůstal po zatopení původního, 300 metrů hlubokého lomu na železnou rudu 
na konci 60. let minulého století. Geniální oko architekta ihned rozpoznalo, co mu příroda
nabízí. Skála byla při výstavbě hřiště pokryta vrstvou zeminy, byl založen grýn a za ním 
i před ním vybudovány záchytné bankry. Zatímco bankry za grýnem zůstaly dodnes, přední
bankry byly na začátku června loňského roku, ještě před otevřením hřiště, zrušeny a namís-
to nich vybudován travnatý svah s foregrýnem. Důvodem této změny bylo časté
zaplavování nízko položených předních bankrů vodou z jezera. 

Od září 2004 do června tohoto roku byla jamka č. 11 bez jakéhokoliv označení, pokud 
se golfových pravidel týká. Hráč buď trefil grýn a mohl pokračovat ve hře, nebo utopil míč 
a mohl přejít s jednou trestnou ranou na drop zónu, která byla vybudována vlevo vedle
cesty vedoucí ke grýnu. Sice z ní nebylo daleko k jamce, ale přihrávka znovu musela
směřovat přes vodu na nepříjemně odkloněný grýn. Asi neexistuje obtížnější rána v golfu
po právě pokažené ráně z odpaliště. Troufám si tvrdit, že by krůpěje studeného potu
vyskočily na čele i takových hráčů, jakými jsou Vijay Singh nebo Tiger Woods, pokud 
by takovýto úder měli před sebou. Drop zóna byla svědkem hrůzostrašných chvil v životě
mnoha golfistů. Ještě že se většina turnajů hrála a hraje v laskavém formátu stableford,
takže se každý mohl rozhodnout, kolik že míčů hladovému jezeru obětuje, než jamku
škrtne a bude pokračovat dál. Rozhodně neprohloupil ten, kdo po prvním utopeném míči
pokračoval s jednou trestnou ranou znovu z odpaliště. Přece jen plná rána vedží nebo
devítkou železem byla oproti nástrahám drop zóny procházkou růžovým sadem. 

Je nádherná. Je milovaná. 
Je proklínaná. Každopádně 
to byla první jamka v Golf
Parku Plzeň, na níž byl
zahrán Hole-in-One! 
Stalo se 14. května 2005 
a št’astným hráčem byl 
Milan Ostrý z Prahy.

Na začátku června tohoto roku doznala
jamka č. 11 další změnu. Po dohodě 
s mezinárodním rozhodčím Václavem
Janouškem byla k radosti mnohých
hráčů a hráček zrušena drop zóna 
a jamka byla celá vykolíkována žlutými
a červenými kolíky jako vodní 
a podélní vodní překážka. Hra se rázem
pro všechny stala příjemnější a hlavně
snazší. Pokud totiž míč zasáhne
poloostrov a přesto skončí ve vodě,
hráč má možnost dropovat míč už 
na poloostrově podle pravidel o podél-
né vodní překážce (červené kolíky) 
a má reálnou šanci ještě zachránit
bogey. Pokud však míč skončí ve vodě
před poloostrovem, hráč musí postupo-
vat podle pravidla o vodní překážce
(žluté kolíky). Nejvýhodnější 
je opakování rány z odpaliště s jedním
trestným úderem. Uvidíme, jak se 
na konci této sezóny bude na tuto
změnu tvářit aktualizovaná statistika
průměrných výsledků hráčů a hráček.

Taková tedy byla nedávná minulost 
i žhavá přítomnost perly Golf Parku
Plzeň. 

Ale v tom je právě půvab takovýchto jamek. Dokáží oddělit zrno od plev. Zkušeného
hráče, který se umí zklidnit a zahrát konzistentní stometrovou ránu na grýn, od hráče
nezkušeného, který se rozklepe a do švihu se mu zčistajasna vloudí cosi cizorodého.



Na čtyřparovou jamku je relativně krátká,
ale je nesmírně psychicky náročná. 
Po pravé straně je podélná vodní překážka,
po levé husté keře a příkrý svah, na němž
vyšší tráva zachytává spoustu míčů. 
K tomu všemu napříč jamkou vede 
potok s příčnou vodní překážkou. 

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

Jak by měl hrát začátečník 
(žlutá či červená odpaliště)

Určitě bych takovémuto hráči doporučil,
aby si vzal pětku železo a pokusil se pře-
hrát příčnou vodní překážku až na fervej.
To by měl zvládnout i hráč či hráčka 
se Zelenou kartou. Osobně si myslím, 
že je lepší mířit víc na pravou polovinu
ferveje, byt’ hrozí, že míč skončí v podélné
vodní překážce. V takovém případě si však
hráč s jednou trestnou ranou dropuje míč 
a z méně než sta metrů hraje třetí ránu 
do grýnu. Naopak, zahraje-li příliš na le-
vou stranu dráhy, hrozí ztráta míče v hus-
tém křoví a hráče čeká stejně obtížná třetí
rána znovu z odpaliště. Rána do grýnu už
obtížná není, jedinou překážkou je bankr
po pravé straně grýnu, ale ten slouží spíš
jako záchytný bankr pro hodně pokažené
rány. Třem čtvrtinám grýnu tento bankr
vůbec nevadí, takže stačí zahrát kamkoliv
ke grýnu nebo na něj. A přidat co nejmenší
počet puttů.
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muži žlutá 268 m 

ženy červená 233 m 

muži bílá 312 m 

Jak by měl hrát hráč se single handicapem 
(bílá odpaliště)

Velký rozdíl je v tom, stojí-li na odpališti hráč s handicapem 
2 nebo 11. Myslím, že ani hráč s nízkým handicapem 
až na výjimky drajvem na grýn nedopálí. Hrát železo, 
tím spíš když je protivítr, je zase přílišné riziko. Může se stát, 
že míč zkončí v příčné vodní překážce. Minimálně proto
doporučuji hrát pětku nebo trojku dřevo. A nebát se toho. 
Přijde druhá snazší rána na grýn ze sedmdesáti metrů 
a maximálně dva putty. 

Jak ji hraje Petr Štrougal
Hodně záleží na tom, zda hraju turnaj na rány, nebo hraju jen 
s přáteli a můžu riskovat. Jestliže hraju turnaj, hraju tuto jamku
konzervativně, vezmu si pětku dřevo 
a snažím se přehrát příčnou vodní překážku
i fervejový bankr vpravo, abych z něj 
nemusel hrát. Druhou ránu už se snažím 
hrát co nejblíže k tyči. Pokud můžu riskovat,
hraju naplno drajver a snažím se o lehké 
draw proti levému příkrému svahu. Když 
všechno dobře dopadne, čeká mě jen krátký 
čip k tyči. 

Osmnáctijamkové hřiště v Golf Parku Plzeň je citlivě vsazeno do nádherné přírody. 
Leží uprostřed vzrostlých olšových a březových hájků, je lemováno řekou Klabavou 
a Ejpovickým jezerem. Nepatří mezi nejdelší, ale je hodně technické, úzké i fyzicky náročné. 
Od jiných českých hřišt’ se liší i svým designem - 18 jamek je uspořádáno v řadě za sebou podobně 
jako na nejstarším hřišti na světě ve skotském St. Andrews. Naším průvodcem jamkami č. 1 a 10 je člověk 
z nejpovolanějších - head profesionál Golf Parku Plzeň Petr Štrougal, který mimochodem stále drží platný 
rekord hřiště z bílých odpališt’ (70 úderů). 

Jak hrát jamku č.1

Jamka č. 1
par 4, HCP 9 



GOLF PARK
club magazine 19

LÉTO 2005

Nejdelší jamka v Golf Parku Plzeň a současně jedna 
z nejobtížnějších. Drajv se musí hrát naplno, aby se hráč
dostal co nejdále od odpaliště. I po vydařeném drajvu 
ho však čeká nesmírně těžká a pro výsledek často klíčová
druhá rána. Hraje se buď přes stromy na levé straně směrem
ke grýnu, nebo si hráč musí přihrát velmi úzkým hrdlem 
na fervej, která se rozšiřuje až ve vzdálenosti zhruba 80 m 
od grýnu. Navíc na pravé straně dráhy v zúžení je rozlehlý
bankr, v němž končí všechny špatně zahrané míče. 

Nejlepší zahrané score Petra Štrougala
na této jamce: 3 (eagle)

Jak by měl hrát začátečník 
(žlutá či červená odpaliště)

Z odpaliště se snažit dostat co nejdál na fervej a pokud
možno na její pravou stranu, odkud se otevírá příznivější 
výhled na zbylou část jamky. Obtížnější než drajv je druhá
rána. Vyplatí se přihrát si někam za fervejový bankr. Pokud 
se to povede, hráč leží sedmdesát osmdesát metrů od grýnu.
Pokud je však hráč krátký na drajvu a druhá rána mu vychází
do zúžené ferveje mezi lesem a fervejovým bankrem, radím
vzít devítku železo, zahrát před zúžení ferveje, tutéž ránu
opakovat na rozšířenou fervej a pak teprve atakovat grýn. 

Jak by měl hrát hráč 
se single handicapem 
(bílá odpaliště)

Hráč s nízkým handicapem musí 
na této jamce hrát drajv úplně naplno 
a musí se snažit trefit pravou polovinu 
ferveje. Pak hodně záleží na tom, jak
daleko od lesa po levé straně míč leží,
jakým směrem vane vítr. Pokud míč leží
nějakých 220 metrů od grýnu, hráč může
vzít třeba pětku dřevo a hrát přes stromy
směrem na grýn. Pokud se ale dostane
příliš blízko stromům po levé straně dráhy
a bojí se, že míč přes ně nezvedne,
doporučuju vzít sedmičku železo 
a hrát na fervej na vzdálenost nějakých 
sedmdesáti osmdesáti metrů od grýnu. 

Jak ji hraje Petr Štrougal
At’ hraju konzervativně nebo s rizikem,
pokaždé se snažím odpálit míč 
z odpaliště co nejdál na pravou 
stranu ferveje. Druhou ránu 
hraju takřka pravidelně 
pětkou dřevem přes les 
vlevo. Pak už jsem natolik 
blízko grýnu, že krátkou 
příhru tlačím 
co nejblíže 
k tyči.  

muži žlutá 482 m

ženy červená 385 m 

muži bílá 514 m 

a č.10

Jamka č. 10
par 5, HCP 6 

Příště: 
Jak hrát jamky č. 2 a 11 s Jiřím Jandou



Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti
Zvládnout základy této nádherné hry vyža-
duje strávit mnoho a mnoho hodin trénin-
kem široké škály golfových úderů. Na
driving-range čili po česku cvičné louce
stojíme na rohožce nebo trávníku, odpalu-
jeme míček za míčkem a snažíme se zvlád-
nout na začátku hodně nezvyklý rotační
pohyb. Na cvičném grýnu si zkoušíme
krátké přihrávky k jamce a taky nejdůleži-
tější golfový úder - puttování, při němž
dohráváme míček do jamky speciální holí,
tzv. putterem.

To je všechno hezké, 
ale jak na to?
Existuje několik způsobů, jak proniknout
do tajů golfu. Můžeme se učit od přátel,
kteří se golfu už věnují. Jejich rady jsou
sice zdarma, ale často spíš uškodí, než 
aby pomohly. Hrozí reálné nebezpečí, 
že se nám do nezralého golfového švihu
vloudí chyby, kterých se později budeme
jen těžko zbavovat. Že přátele budeme
dříve nebo později spíš proklínat než jim
děkovat za „pomoc”, je nabíledni. Můžeme
se pokoušet začít hrát sami podle návodu 
v některé z mnoha desítek golfových publi-
kací na našem trhu. Brzy však zjistíme, 
že ani tudy cesta nevede, nebot’ se sice
dočteme, jak ten který úder zahrát, ale jen
těžko si ověříme, zda jsme všechno udělali
správně. Nejefektivnější a nejrychlejší ces-

tou, jak se naučit zdravým základům golfu,
je využít služeb zkušeného profesionálního
trenéra. Ten nás naučí techniku golfových
úderů, pomůže nám vybrat odpovídající
golfové vybavení, zasvětí nás do pravidel
golfu, odstraní případné chyby a maximál-
ně se bude snažit, aby golf pro nás byl 
co nejjednodušší a aby nám přinášel radost
a požitek. Všichni tři trenéři pracující 
v Golf Parku Plzeň jsou řádnými členy
Profesionální golfové asociace České
republiky. Výuka pod jejich dohledem 
plně respektuje učební osnovy a metodiku
této asociace. Trenér nejprve chce získat
podstatné informace o začínajícím hráči,
např. jedná-li se o jeho první nebo už
několikáté setkání s golfem, kolik času
hodlá golfu věnovat, jaké má výkonnostní
cíle a podobně. Tyto informace mu hodně
pomohou v další výuce.

Čím začneme?
Coby úplní začátečníci se nejdříve musíme
naučit správnému držení golfové hole.
Úchop hole je hráči často podceňován, 
což je hrubá chyba. Způsob držení hole 
má výrazný vliv na dráhu letu míče. Poté,
co si správné držení osvojíme, trenér při-
stoupí k nácviku základního postoje. Pos-
toj je stejně důležitý jako držení. Pokud 
se k úderu špatně postavíme, těžko můžeme
očekávat, že míč poletí tam, kam chceme.
Když zvládneme základní postoj, začneme
se učit nápřah, švih k míčku a dokončení
úderu. Pod vedením trenéra opravujeme
chyby a snažíme se zautomatizovat ten
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Cesta za
Zelenou kartou

TEXT: Martin Vancl FOTO: René Teuber

Princip golfu je úžasně jednoduchý. Dostat míček z odpaliště do jamky 
na co nejmenší počet úderů. Tímto procesem hráč musí projít osmnáctkrát 
za sebou, nebot’ při jednom golfovém kole odehraje osmnáct jamek. Golfový
úder vypadá na první pohled snadno, avšak každý začátečník se záhy přesvědčí
o naprostém opaku. Okamžitě se sám sebe nebo přátel zeptá: dá se golf vůbec
naučit? A když ano, tak kde a jak?

správný pohyb. Stejně postupujeme i při
tréninku krátké hry a puttování. Náš gol-
fový život se v této fázi odehrává výhradně
na cvičných plochách. Na hřiště můžeme
jen na pár jamek a určitě jen pod dohle-
dem trenéra. Jakmile ale ve hře získáme
určitou míru jistoty a trenér usoudí,
že jsme připraveni postoupit dál, začneme
se chystat na zkoušku na Zelenou kartu.

Co je Zelená karta 
a jak ji lze získat?
Zelenou kartu můžeme směle přirovnat 
k řidičskému průkazu. Stejně jako auto
nemůžeme řídit bez řidičského průkazu, 
na golfové hřiště bez zelené karty nesmí-
me. Důvodů je víc, ale hlavní jsou ty, 
že bychom hřiště mohli pořádně poškodit
nebo zablokovat pro ostatní hráče.
Koneckonců, bez dovedností, které Zelená
karta vyžaduje, by nás zkušenost s hři-
štěm nepřišla právě levně - ztratili bychom
spoustu míčů, náladu i sebevědomí.
Vyplatí se postupovat krok za krokem
a nepředbíhat. Zkoušku na Zelenou kartu
skládáme výhradně u profesionálního
trenéra. Zkouška obsahuje praktickou 
a teoretickou část. Praktická část prověří
naše herní dovednosti a umění - musíme
odehrát 9 jamek na předem stanovený
počet úderů. Teoretická část představuje
test z pravidel golfu a golfové etiky. 
V něm musíme prokázat nejen dostatečnou
znalost pravidel hry, ale také to, že napří-
klad víme, jak se chovat na hřišti a ke
hřišti, jak nezdržovat hru, jak při hře
neohrožovat sebe i ostatní hráče a mnoho
dalšího.

Život začíná se Zelenou kartou!
Složíme-li zkoušku na Zelenou kartu,
můžeme se vrhnout do víru turnajů, her 
s přáteli nebo sami proti sobě a vychutná-
vat radosti i strasti, které tato nádherná 
hra zvaná golf přináší! Ale o tom zase až
příště.
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HRÁT PITCH
radí head profesionál Petr ŠtrougalJAK

Pitch je typ úderu, při němž většinou přehráváme
nějakou překážku před grýnem. Hrajeme - podle
výkonnosti hráče - obvykle ze vzdálenosti zhruba 
40 metrů, chceme, aby míč měl vysokou dráhu letu
a přistál bezpečně na grýnu s malým doběhem.

SPRÁVNĚ
V základním postoji 
je spodní část těla mírně
otevřená. Ramena a hlava
hole míří na cíl. Pozice
míče je nepatrně blíž 
k levé noze. 

ŠPATNĚ
Spousta hráčů 
se v impactu snaží míč
jakoby „podebrat“ 
a zápěstím dostat 
do výšky. Hrají pouze
rukama a přestávají točit
tělo. Takto však míč buď
topnou, nebo ztratí jakou-
koliv kontrolu nad vzdá-
leností a směrem a úder
většinou skončí krátký.
Související chybou 
je neprojití skrz míč,
hráči „ zaseknou” hůl 
v impactu a nepokračují
ve švihu.

SPRÁVNĚ
Nápřah je pro provedení
úderu opravdu důležitý.
Podle vzdálenosti od cíle
musíme vytáčet ramena,
tzn. že při větším vyto-
čení ramen a vyšším zved-
nutí paží bude výsledný
úder vyšší a delší.

ŠPATNĚ
Takto by finiš hráče
rozhodně vypadat neměl!
Přestože nehraje plnou
ránu, váha těla musí 
stejně jako při kterém-
koliv jiném úderu skončit
v levé noze. 

SPRÁVNĚ
V impactu už hráčovy
boky musí být mírně
vytočeny vlevo do směru
hry, váha těla mírně v le-
vé noze, osa těla musí zů-
stat na úrovni míče a hráč
kolem této osy rotuje,
aniž by zvedal ramena.
Pitch je úder s důrazem
na přesnost, nikoliv sílu
či agresivitu. Hůl nechá-
me plynule švihnout, 
nesnažíme se jí pomáhat.

SPRÁVNĚ
Pokud hrajeme tento úder
na delší vzdálenost, mů-
žeme finish dokončit až
do této fáze. Dokončením
úderu mnohem více kon-
trolujeme směr a dráhu
letu míče. V případě
krátkého úderu by však
nápřah a finish měly být
zhruba stejně dlouhé.

Příště
s Petrem Štrougalem: 
JAK NEMÍJET 
METROVÉ PUTTY!



Mallorca, Bled, Florida, Las Vegas, Irsko a mnohé další
známé golfové destinace už byly cílem plzeňských
golfistů. V posledních třech letech na plné čáře vyhrává
jižní Španělsko, konkrétně Malaga.
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KAM JEZDÍME ZA GOLFEM

Cíl: Costa de Golf!
Petr Černý je duší golfových zájezdů plzeňských hráčů

TEXT: Luboš Klikar,

FOTO: archiv Petra Černého
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Z posledního pobytu v Malaze se úcty-
hodná skupina více než 40 plzeňských
hráčů vrátila 10. července. Vůbec poprvé
většina z nich byla na jihu Španělska hrát
golf v létě. Počasí sice bylo žhavé, ale díky
permanentnímu větříku prý docela snesi-
telné. Plzeňáci hráli na hřištích Atalaya,
Alcaidesa naproti věhlasnému Gibraltaru,
Monte Mayor, Santa Maria, Flamingo.
Další hřiště budou poznávat přes zimu. Jak
Petr Černý prozradil, pronajali si v Malaze
na čtyři zimní měsíce apartmán a odtud
budou vyrážet za novými golfovými zážitky.
Příjemný zimní golf tudíž přejeme Petru
Černému, Haně Kratochvílové, Janě
Doškové, Jiřímu a Radku Dobrým,Václavu
Bílému se synem Petrem, Václavu
Čepelákovi, Jiřímu Šourkovi, Miloslavu
Šaškovi, Karlu Wurflovi, Josefu 
Zikmundovi, Michalu Hodanovi,
Miroslavu Tomanovi, Zdeňku Trnkovi,
Zdeňku Slámovi, Ivanu Hodovi, Ivanu
Čásovi, Otu Horákovi, manželům
Paidarovým, Jiřímu Jarošovi, Veronice
Vagnerové, Janu Hlaváčkovi, Petru 
Štruncovi, Karlu Steinigerovi a mnoha
dalším.

Proč právě do Malagy?
Členové našeho klubu a další hráči 
z Plzně sem jezdí pětkrát až šestkrát
ročně. Nejčastěji pochopitelně po skončení
sezóny v Čechách nebo před jejím zahá-
jením. A proč právě do Malagy? Podle
hlavního organizátora těchto golfových
zájezdů Petra Černého je Malaga naprosto
dokonalá destinace. Let z Norimberka sem
trvá dvě hodiny, vládne tu stálé a velice
příjemné počasí, v okruhu 50 km od
Malagy je více než 80 kvalitních hřišť.
Průměrná cena greenfee včetně golfového
vozíku se pohybuje kolem 50 Eur. Skvělá
hřiště, výborné ubytování, jídlo i zábava.
To všechno sem láká golfisty z Plzně, kteří
si krátkou sezónu ve středu Evropy chtějí
co nejvíce prodloužit.
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268YELLOW 279 470 113 375 266 92 369 452 2684

312WHITE 290 491 122 383 266 92 369 452 2777

1HOLE 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9

4PAR 4 5 3 4 4 3 4 5 36

9HANDICAP 17 1 13 5 7 15 3 11

233 236 408 107 321 221 75 346 394 2341RED

4 4 5 3 4 4 3 4 5 36PAR
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514 108 331 161 444 180 32
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5 3 4 3 5 3 4
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385 87 293 129 372 142 26
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Player: HCP: Marker Signature:

Competition: Date: Player Signature:

Hranice høištì tvoøí bílé kolíky a plot na jamkách è. 2, 6, 7, 8, 17, 18.

Vnitøní hranice høištì na jamce è. 10 je po levé stranì této jamky tvoøena bílými kolíky. 

Vnitøní hranice høištì platí pouze pro hru na jamce è. 10.

Vodní pøekážky oznaèeny èervenými a žlutými kolíky na jamkách è. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18.

Pùda v opravì oznaèena modrými kolíky nebo èarami.

Nepohyblivé závady

a) všechny informaèní tabule a reklamní billboardy 

b) všechny lavièky a odpadkové koše

c) všechny cesty

d) skladovací objekty s nádvoøím vpravo na jamce è. 12

e) všechny objekty zavlažovací a odvodòovací soustavy (sprinklery, ventilové boxy, povrchové drenáže aj.) 

f) sloupy elektrického vedení na jamkách è. 1, 6, 17, 18  - pokud míè zasáhne dráty elektrického vedení,

hráè musí ránu beztrestnì opakovat

Pohyblivé závady

a) všechny kolíky èervené, žluté a modré barvy oznaèující vodní pøekážky a pùdu v opravì 

b) všechny kolíky oznaèující vzdálenosti 200, 150 a 100 metrù od pøedního okraje grýnu

Trest za porušení Místních pravidel: hra na rány - dvì trestné rány

hra na jamky - ztráta jamky

Out-of-bounds marked by white stakes and a fence on h

Internal out-of bounds marked by white stakes on the l

on this respective hole.

Water hazards marked by red and yellow stakes on hole

Ground under repair marked by blue stakes or blue lin

Immovable obstructions

a) all information and advertising boards

b) all benches and garbage bins

c) all paths 

d) warehouses with the yard on the right on hole No. 12

e) all objects of the irrigation and drainage system (sprin

f) electricity masts on holes No. 1, 6, 17, 18  - if the bal

without penalty

Movable obstructions

a) all red, yellow and blue stakes marking w

b) all distance stakes marking 200, 15

Penalty for the breach of Loc

Horomyslická 1, 

330 02 Dýšina, 

Telefon: +420 377 845 209

Internet: www.golfparkpl.cz 

E-mail: recepce@golfparkpl.cz

Refreshment & Toilet

Club House

Back

Místní pravidla

Local Rules
Middle Front

Shelter

SC
OR

EC
AR

D
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10 373 336 2655

29 380 346 2793

6 17 18 10-18

4 4 4 35

2 2 10

67 326 274 2275

4 4 4 35

68,8

70,0

CR

70,1

124

128

SR

123

5339

5570

1 - 18

71

4616

71

6 17 18 10-18 CR SR1 - 18

Chloubou Golf Parku Plzeò je 18jamkové

høištì (par 71), které bylo citlivì vsazeno 

do okolní krásné pøírody. Jeho výstavba byla

zahájena na jaøe roku 2003, otevøeno bylo 

v srpnu roku 2004. Plnì zavlažované høištì

leží uprostøed vzrostlých bøezových 

a olšových hájkù lemovaných øekou Klabavou

a nádherným Ejpovickým jezerem. Od jiných

èeských høišt’se liší i svým designem 

- uspoøádání 18 jamek v øadì za sebou

pøipomíná nejstarší høištì na svìtì 

ve skotském St. Andrews. Nejproslulejší

jamkou je tøíparová jamka è. 11 

s poloostrovním grýnem na Ejpovickém

jezeøe - opravdový klenot 

èeského golfu a velká 

výzva pro každého

golfistu. 

Golf Park Plzeò boasts an 18-hole 

championship course (par 71) which was 

sensitively incorporated into the neighbouring

beautiful landscape. The construction 

of the course was commenced in the spring

2003, the course was first opened to the golfing

public in August 2004. The fully irrigated

course is set amongst numerous birch 

and alder groves embraced by the Klabava river

and the charming Ejpovice lake. It differs from

other Czech golf courses even by its design 

-  the arrangement of 18 holes in a row one

after the other resembles the world´s oldest

course in St. Andrews. The most spectacular

hole in Golf Park Plzeò is Hole No. 11 - a short

par 3 with a semi-island green in the Ejpovice

lake - a real jewel of Czech golf and a tempting 

challenge to golfers of all skill levels.  

Nádherných 18 jamek

Naši partneři 
Our Partners

Spectacular 18 Holes

holes No. 2, 6, 7, 8, 17, 18.

left on hole No. 10 applies exclusively for play 

es No. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18.

nes.

nklers, valve boxes, surface drainage lines, etc.)

ll hits electricity wiring, the player must repeat the shot

water hazards and ground under repair

50 and 100 meters to the front edge of the green

cal rules: stroke play - two strokes

match play - loss of the hole

ts

Scorecard

Shelter
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Děti jsou budoucností golfu.
Velice dobře to vědí i profesio-
nální trenéři v Golf Parku Plzeň.
Už na začátku sezóny se doho-
dli s klubem, že head profe-
sionál Petr Štrougal se bude
věnovat individuální přípravě
špičkových mladých hráčů 
z Plzně a okolí, zatímco jeho
asistenti Jiří Janda a Martin
Vancl kolektivní přípravě začína-
jících dětí ve věku od 6 do 14 let.
Jako prvního jsme o názory, postøehy 
a pøipomínky k práci s mladými hráèi
požádali Petra Štrougala.

Petře, co ti práce s talento-
vanými mladými hráči přináší?
„Urèitì radost a taky spoustu inspirace 
pro mou vlastní hru. Tady v Plzni je trochu
potíž v tom, že výkonnostnì nejlepší mladí
hráèi jsou sice èleny našeho klubu, ale bez
domovského èlenství. Reprezentují Mari-
ánské Láznì, Karlovy Vary nebo Erpet, 
a to proto, že jsme mladý klub a nemù-
žeme jim zatím nabídnout napø. start 
v extralize družstev.“ 

Kteří mladí hráči z Plzně 
či odjinud u tebe trénují?
„Jsou to Marek Toman, Michal Èepelák,
Jan Zedníèek, Michal Oravec, Petr
Strýèek, Jan Mergl, Jan Paidar a nìkteøí
další.“

Hráči, které jsi právě jmenoval,
mají až na výjimky jednomístné
handicapy blížící se nule, ba
začínají český golf i reprezento-
vat jako např. Michal Čepelák
na nedávném mistrovství
Evropy hráčů do 18 let v Itálii.
Na co se při trénincích s nimi
zaměřuješ?
„Mnohem víc než na techniku úderù 
se zamìøujeme na taktiku hry. Chodíme 
na høištì, snažíme se spoleènì analyzovat
vzniklé situace a najít jejich nejlepší øeše-
ní. Myslím, že to hráèùm hodnì pomáhá.
Souèástí naší spolupráce jsou i pravidelná
soustøedìní pøed sezónou, která pøipravu-
jeme spoleènì s Oldou Nechanickým 
z Mariánských Lázní.“

Záviděníhodný je úzký kontakt,
který sis s hráči vybudoval.
Sleduješ jejich výsledky na
všech turnajích, naopak oni
sami ti posílají SMS, jak hráli,
co udělali dobře nebo naopak
špatně. Jak tato vazba trenér 
- hráč vznikla?
„Po každém ze svých svìøencù chci, 
aby si vedl tréninkový deník, a to jak 
o trénincích se mnou, tak i o svých trénin-
cích individuálních. Zezadu deníku si pak
hráè musí psát výsledky odehraných turna-
jù s komentáøem, v èem byly nejvìtší
nedostatky v jeho høe. Pak pochopitelnì
mùžu pro hráèe sestavit na míru šitý trénin-
kový plán, v nìmž se soustøedíme na to,
co mu právì nejde. Postupnì mi hráèi sami
zaèali volat nebo posílat SMS z turnajù,
jak hráli, kolikátí jsou a tak podobnì.
Nemusím dodávat, že taková komunikace 
a dùvìra potìší každého trenéra.“

Má český golf, potažmo český
profesionální trenér, šanci
vychovat světového hráče?
„V èeském golfu pøevládá názor, že naši
nejlepší hráèi na tom jsou švihovì velice
dobøe, ale že jim chybí vìtší psychická
odolnost, sebevìdomí a hráèská vyzrálost.
Mùj osobní názor je, že pokud se nìkdo
chce dostat do popøedí i v evropském
mìøítku, musí si uvìdomit, že golf je sport
jako každý jiný. Není možné, aby hráè
týden netrénoval a nehrál, protože jede 
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DĚTI A GOLF

je sport jako 
každý jiný!

TEXT: Luboš Klikar, FOTO: René Teuber

Golf 
Head profesionál Petr Štrougal



na prázdniny 
k babièce. To samé 
platí o stravování, rehabilitaci, 
fitness, pitném režimu, psychologické
pøípravì. Vše do sebe musí zapadat a na
všem se musejí podílet odborníci. Èeský
golf bude podle mého názoru zaostávat 
za Evropou nebo svìtem, dokud ti nejlepší
hráèi nebudou mít k dispozici své osobní
trenéry a další odborníky, dokud se nezaè-
nou pravidelnì konfrontovat s nejlepšími
hráèi v okolních zemích. To všechno 
je o èasu, spoustì penìz a trpìlivosti.“ 

Máš, Petře, ambici vychovat 
ze své dnes dvouleté dcery
špičkovou golfistku?
„Takovou ambici rozhodnì nemám. Chci,
aby byla všestranná a aby se umìla posta-
vit k jakémukoliv sportu. Pochopitelnì
pøedpoklady zaèít hrát golf má, nebot’
se od narození pohybuje výhradnì v golfo-
vém prostøedí, ale nutit ji nebudu. Možná
zvítìzí balet nebo hra na klavír, kdo ví.
Pokud by však golf hrát zaèala a zaèala 
ho brát vážnì, jedno vím jistì. Jejím tre-
nérem bude nìkdo jiný než já.“

„Systematická tréninková práce s dìtmi 
ve vìku od 6 do 14 let má v Golf Parku
Plzeò tøi fáze. První je pøedprázdninový
kurs s výukou jednou týdnì, následuje
intenzivní pìtidenní prázdninový kemp 
a závìreènou fází je poprázdninový kurs 
s výukou znovu jednou týdnì. Kolektivní
pøípravu dìtí zaštit’uje asistent profesionál
ing. Jiøí Janda.“

Co bylo, Jiří, hlavním cílem
jarního kursu, kterého se 
účastnil úctyhodný počet 22 dětí?
„Chtìl jsem je pøedevším seznámit s pro-
støedím golfového klubu, s golfovým
vybavením a dát jim první základy hry.
Obsahem kursu bylo rozvíjení jejich schop-
ností a dovedností golfových, ale i doplò-
kových, které jsou pro tento nároèný sport
nepostradatelné. Nutno dodat, že dìti 
se chovají pøirozenìji než dospìlí a mno-
hem rychleji se uèí. V rozvíjení golfových
schopností dìtí postupuju podle osvìdèené
metodiky od známého k neznámému, 
od snadného k obtížnému a od jednodu-
chého ke složitému.“

Zaujaly mě doplňkové aktivity
podporující rozvoj budoucího
hráče či hráčky. O co konkrétně
jde?
„Provádím s dìtmi rùzná cvièení, 
a to s golfovou holí i bez ní, aby se rozví-
jely jejich koordinaèní schopnosti, kontro-
la nad jejich vlastním tìlem. Dìti vynikají
v umìní napodobovat urèitý pohyb, takže
výuka je opravdu zábavná a nenásilná.“

V prvním srpnovém týdnu
se devět dětí účastnilo inten-
zivního prázdninového kempu.
Co se tyto děti naučily navíc?
„Srpnový kurs byl urèen už pokroèilejším
hráèùm a jeho cílem bylo pøipravit je pro
získání Zelené karty. Chci, aby si nabyté

golfové dovednosti a vìdomosti mohli už
brzy v praxi vyzkoušet na høišti. Dùraz byl
kladen na nácvik všech typù úderù. Vìno-
vali jsme se dennì ètyøi hodiny nejen základ-
ní švihové technice, ale i speciálním
èástem hry, tj. pitch, chip, puttování, høe 
z bunkeru a vysokého rafu, høe ze svahu 
a do svahu a tak dále. Nezanedbatelnou
souèástí kempu byla taktika hry i výuka
golfových pravidel.“

Už na začátku září bude 
zahájen zhruba dvouměsíční
poprázdninový kurs. 
Bude se hodně odlišovat 
od toho prvního?
„Bude rozhodnì navazovat na kurs 
pøedprázdninový, nebot’ poèítám s tím, 
že se ho zúèastní vìtšina stejných dìtí.
Pøedpokládám, že jako na jaøe i na podzim
dìti rozdìlím do dvou vìkových skupin 
a budeme spoleènì s Martinem Vanclem
dál pracovat na zlepšování jejich golfové
výkonnosti.“

Očekával jsi, Jiří, tak velký
zájem dětí a rodičů o výuku
golfu v nově otevřeném Golf
Parku Plzeň? 
„Už první sezóna se z tohoto pohledu 
dá hodnotit jako velmi úspìšná. Nejen co
do poètu dìtí, které se naší výuky úèastní,
ale i vzhledem k jejich zájmu o hru. Urèitì
budu na podzim pøemýšlet, jak nabídku
tréninkových možností pro dìti v pøíští
sezónì ještì více rozšíøit.“

Dìkuji za rozhovor.
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Děti se učí rychleji než dospělí
Asistent profesionál ing. Jiří Janda



Kde vidíte na základě svých
zkušeností a praxe hlavní rozdíl
mezi „golfovou“ a klasickou
restaurací? 
Golfisté rádi posedí, popovídají si a k tomu
samozřejmě patří dobré jídlo a pití. 
V tom se jejich nároky v ničem neliší 
od přání hostů v klasické restauraci.
Specifika golfového prostředí, vyplývající

z tradice tohoto sportu, se však samozřej-
mě odráží i v gastronomii. Zejména 
v přáních servírovat lehká jídla. Každý
golfista je však zároveň „štamgastem“ 
v restauracích u jiných klubů a samo-
zřejmě srovnává kvalitu. Proto je péče 
o ni velmi důležitá. 

Jaká jsou nejoblíbenější jídla
golfistů?    
Ze zmíněných lehkých jídel jsou to hlavně
saláty s lososem nebo kuřecím masem 
a kvalitní netradiční předkrmy. Většina
golfistů zahajuje hru právě některým 
z těchto lehkých jídel. Po cestě pak obvyk-
le vyhládne. Poznáme to nejlépe na osmé
jamce. Na naší domácí škvarkové poma-
zánce, kterou tady podáváme v chaloupce
„Na půlce“, si řada z nich opravdu pochutná. 

Vaší specialitou je kachna, 
kterou pečete na přání 
a podává se vždy čerstvá. 
Jak to jde zvládnout?
To je výhoda „golfové“ restaurace. 
Kachnu si hosté objednávají před hrou 
a kuchaři tak mají zhruba čtyři hodiny 
na přípravu. Jedná se o českou klasiku 
s knedlíkem a zelím.

Neodmyslitelnou součástí golfu
jsou turnaje, rauty a grilování.
Znamená to jen práci navíc? 
Možná to mnohé překvapí, ale pro tým
mých kolegů je to příjemné zpestření naší
práce. Připravená jídla sami prezentujeme
a nabízíme v restauraci nebo na terase.
Můžeme se bezprostředně přesvědčit 
o reakci hostů a sdílet jejich spokojenost.
Osobní poděkování a pochvala od hosta
jsou tou nejlepší motivací k zvyšování
kvality a kreativity.

GOLF PARK
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Kvalita má svoji adresu v Dýšině

Rozhovor s šéfkuchařem
Kvalita má svoji adresu v Dýšině

Rozhovor s šéfkuchařem
Jiří Dvořák o své práci 

v Golf Park RestaurantuMezinárodní 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.



Za pár let si nikdo nevzpomene.
Naši restauraci v překrásném prostředí 
golfového klubu si v dnešní podobě dokázal
před dvěma lety představit opravdu jen
málokdo. Kousek za Dýšinou, kam vás 
z Plzně i Prahy spolehlivě přivedou typické
hnědé směrovky, stávala stará, zdevastovaná
zemědělská usedlost s nevzhlednými chlívky
a napůl rozpadlou stodolou. A přece při její
rekonstrukci bylo co zachovat. Původní
cihlové zdivo, dnes už bez oprýskaných
omítek a speciálně ošetřené, je nedílnou
součástí atraktivního interiéru. Podařilo 
se zachovat i řadu trámů a jejich využití 
v objektu přispívá k přirozenému členění
rozlehlé místnosti, která bývala stodolou.

Dominantou je samozřejmě bar. Táhne 
se větší částí celého středu rozlehlé restau-
race a i on přirozeně odděluje jednotlivé
uzavřenější prostory. Zároveň však také 
spojuje. Vždyt’ právě sem se chodí na skle-
ničku s přáteli či k rautovému pohoštění.
Hezký pohled poskytuje horní, zčásti
otevřené patro. A jeho praktické využití 
je opravdu různé. Od separátního posezení
až k možnosti vystoupat na něj a oslovit
naráz všechny přítomné.

Snad nejefektnější je prosklená podlaha 
v klubových prostorech. Hosté se prochází
vlastně po stropě vinného sklípku. Mohou
také bez problémů vidět řadu archivních vín
ještě před případnou pravidelnou degustací.
Je téměř samozřejmostí, že interiér oživují
trofeje, příjemné obrázky a desítky nezbyt-
ných doplňků, bez nichž by atmosféra
neměla tu správnou vůni golfu, dobrého
jídla a pohody.

Nejvíc si u nás pochutnám 
na české kachně říká Jiří Dvořák
Vypečená a s křupavou kůrkou, v barvě 
nejkrásnější zlaté a hlavně s typickou vůní 
masa dokreslenou kmínem. Taková je naše 
česká kachna, a proto k ní nemůže být nic 
jiného než knedlík a zelí. I tady však 
kuchař a hlavně mlsné jazyky dostanou 
na vybranou. Někdo dá přednost 
knedlíkům kynutým, jiný si kachnu 
nedovede představit bez bramborových 
nebo chlupatých. Ti, co dbají na linii 
a přesto si kachnu tu a tam nedokáží 
odpustit, a popravdě se jim ani nedivím, 
si možná vyberou radši karlovarský. I zelí 
je dvou barev, samozřejmě kysané a polité
přírodním výpekem. Každý podle chuti. 
A k takové „dortíčkové“ kachně přijde 
obvykle chut’ sama. Zkrátka víc 
než jinde tady platí - kdo jednou 
ochutná, podruhé neodolá. 

Co je na tom typicky české, 
vyjma příloh? zeptají 
se možná mnozí gurmáni, 
kteří vědí, že kachna 
nechybí v nabídce 
restaurací téměř 
celého světa. 
Inu - „obyčejný“ 
kmín. S výjimkou 
české kuchyně 
kachnu s kmínem 
žádná země 
nepeče. Mlsní 
Francouzi ji nabízejí 
s broskvemi či jablky, 
Čína kořeněnou či pečenou 
přírodě, mnohde narazíte 
na kachnu na kaštanech, 
ale na kmíně je jen naše.  
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Golf Restaurant 
a restaurace Ve vilách
Gurmáni a labužníci povyšují dobré 
jídlo na zážitek návštěvou restaurace, 
kde je příroda na dosah, posezení 
v příjemném interiéru a vládne v něm
pohodová atmosféra. Golf Park Restaurant
v Dýšině a restaurace Ve vilách od základu 
nezapřou tento společný rukopis.

Oáza ve městě
V restauraci Ve Vilách rozhodně nebyla
příroda tak přirozeně všudypřítomná jako
na golfu. 

Překrásný objekt a jeho umístění v části
města téměř nedotknuté restauračními
službami si přímo říkala o rekonstrukci.
Před čtyřmi lety dostala vila novou tvář.
Interiér zdobí řada obrazů a nezbytných
doplňků a přesto tím hlavním překvapením
je zahrada. Právem sklízí obdiv návštěv-
níků, vždyt’ kde ve městě najdou restauraci,
v níž jim k jídlu zurčí potůček, voda 
se snoubí s kameny, obklopují je exotické
traviny, vzácné keře a vzrostlé stromy 
s příjemným stínem.

Navštěvují nás 
a vracejí se pravidelně
Naše restaurace je také častým cílem
českých i mezinárodních celebrit. Mezi
nejvýznamnější hosty patří prezident
republiky Václav Klaus. Pravidelným
návštěvníkem je současný americký
velvyslanec pan Viliam Cabaniss 
s manželkou Catherin. Velmi si vážíme
toho, že cestu k nám najdou nejen při ofici-
álních návštěvách Plzně, ale i při privátních
pobytech. Pohostili jsme i mnoho českých
herců a sportovců od Miroslava Donutila
až třeba k Tomáši Šmídovi.

Design a jídlo 
Se zahradním architektem jakoby se před-
háněli o nejkrásnější výtvarné dílo 
ve svém oboru zdejší kuchaři. Rafinované
aranžmá jídel patří k tradicím zdejší
restaurace. Vynalézavost kuchařů v tomto
směru vlastně nemá hranice a každé jídlo
musí mít vedle skvělé chuti také svoji tvář.
I v servírování se přitom odráží vztah 
k přírodě a přírodnímu materiálu. Speciální
keramické zapékací misky, prkénka 
na podávání vybraných druhů jídel,
kamenina. 

RESTAURACE VE VILÁCH

RIBS: 
Čerstvá vepřová žebra nasekáme po 2 až 3
kusech. Připravíme si marinádu: kečup,
hořčice, sojová omáčka, argentinské 
grilovací koření, česnek, olej, sůl, chilli 
a špetka jedlé sody.

Žebra marinádou potřeme a necháme přes
noc marinovat. Prvních 10 min. pečeme 
při teplotě 180°C aby se maso zatáhlo, 
pak ubereme na 110°C,  podléváme 
vodou a získáme výpek.

Pečeme 90 min. dokud není maso měkké.
Podáváme s čerstvou zeleninou a salsami
dle vaší chuti. Doporučujeme česnekovou
bagetku.

SCAMPI NA GRILU: 
Čerstvé scampi nakrájíme na motýlky 
a očistíme. 

Posypeme aromatem a vložíme na gril 
a pečeme asi 2-3 min. z každé strany. 

Připravíme si prolisovaný česnek, 
který vložíme do rozehřátého másla 
a přidáme aromat. 

Vložíme scampi a zlehka podusíme 
a podáváme s rýžovobrokolicovým
dortíkem. 

„Mám rád čiré víno, maso s pestrobarev-
nými omáčkami a kontrast červených 
jahod s lístečky zelené máty. 
Barvy přírody, dobré jídlo a letní den 
je to, co mi skýtá uprostřed města 
posezení Ve vilách, motto našich hostů“.

restaurant Ve vilách, Lidická 13, Plzeň, vevilach@tiscali.cz, www.vevilach.cz 

Oblíbené pokrmy restaurace

Dobrou chut’ 
Naše restaurace nabízí rozmanitý výběr
lahůdek celosvětové kuchyně. Připravují 
je profesionálně vyškolení kuchaři 
ve spolupráci se světoznámým kuchařem
p. Jůzou, zvaným Billy. Je známý svou
přípravou jídel pro světoznámé osobnosti 
a zároveň dlouholetým osobním kuchařem
Donalda Trumpa a našim kuchařům
pravidelně předává svoje zkušenosti. 
Specializujeme se na americká, mexická 
a italská jídla. Na objednávku však
připravíme i řadu dalších specialit, např.:
kachnu, zvěřinu, humra, langustu a další.
Každé úterý připravují naši kuchaři japon-
skou specialitu sushi. Sommeliéři 
k vybraným delikatesám doporučí či
pomohou s výběrem vín z celého světa.



DUPLEX Vás vítá 
Rozlehlé terasy a nezapomenutelný výhled na Pražský hrad,
Národní muzem a okolí Václavského náměstí.

Atraktivní prostředí v nepřehlédnutelné skleněné kostce
postavené na střeše šestého a sedmého patra v samém 
centru Prahy.

O jedinečný hudební zážitek se starají nejlepší čeští a světoví 
dj’s Lucky Lucaso Uwa, Loutka, Orbith, Michael Burian, Royla
Gigolo, Satan main, Colin a další.

Třicítka překrásných tanečnic Go-Go na každé párty.

Celosvětově oblíbené noci - Pacha, Amnesia, World Ibiza Tour. 

Dvě pódia, dvě chill-out zóny, světelný park a projekce. 

Široký sortiment nápojů z dílny profesionálních barmanů 
a speciality připravované na grilu.

Takový je Duplex. 

A ještě něco navíc
K dynamické atmosféře patří dynamičtí a slavní hosté. Mick Jagger u nás slavil
svoje šedesáté narozeniny. Mistři  světa v hokeji za rok 2005  zase nezapome-
nutelné vítězství. Hudebník Karel Svoboda v Duplexu křtil svá alba 
a spolu s ním jsou našimi hosty i další významní zpěváci a sportovci. Prestižní
světové i domácí společnosti tady pořádají své firemní večírky, tiskové konfe-
rence , prezentace , rauty nebo módní přehlídky. Zkrátka přijdete jednou a těšíte
se na další večer.  

Václavské nám. 21 - PRAHA 1
www.duplex.cz



Právě pro vás jsme připravili nový rozměr
relaxace. Komplexní péče o tvář a tělo 
v intimním prostředí RELAX GOLF
CENTRA, která se stane neoddělitelnou
součástí vašeho golfového životního stylu.

V areálu Golf Parku Dýšina vzniklo 
na začátku května RELAXAČNÍ
CENTRUM s širokou škálou služeb. 
Jsme jedním z prvních golfových hřišt’
v ČR, které dle světových trendů nabízí 
k aktivnímu odpočinku možnost využití
relaxačních služeb pro muže a ženy 
v příjemném prostředí golfového klubu. 

V našem RELAXAČNÍM CENTRU 
se vám budou věnovat profesionálně
školené terapeutky, které vám pomohou
načerpat zpět vydanou energii po hře 
či po náročném dni.

MASÁŽE, WELLNESS & SPA
Jestli zvolíte regenerační nebo zkusíte
jednu z mnoha exotických masáží horkými
lávovými kameny, popřípadě indickou
bylinnou terapii, je jen na vás, každopádně
zažijete pocit totální relaxace a svalového
uvolnění. 

PÉČE O NOHY
Naše pracovnice se postarají i o vaše
unavené nohy, a to pedikúrou, pod-
tlakovou lymfodrenáží nebo jen masáží
plosek nohou. Jestli existuje způsob, 
jak vyjádřit vašim nohám vděčnost za to,
že vás nosí celý den, tak naše lázeňská
pedikúra je zaručeně tou nejlepší volbou.

KOSMETIKA DARPHIN
Při kosmetické péči pracujeme s profesio-
nální kosmetikou DARPHIN. Unikátní 
na této kosmetice je speciálně vyvinutý
koncept ošetření pleti, dekoltu, poprsí 
a celého těla nazvaný „dermatologická
péče ve třech dimenzích“. Znamená to 
harmonickou kombinaci japonské masáže,
hloubkových sér a aromaterapeutické péče.
Dopřejte si ošetření, které dodá pleti
hydrataci a vitalitu, dokonale plet’ pročistí
bez mechanického zásahu, uvolní stres 
a dodá pleti okamžitý pocit svěžesti

PÉČE O RUCE
Také jsme mysleli na vaše ruce, protože 
si uvědomujeme, že upravené ruce jsou
vizitkou každého úspěšného člověka.
Můžete si dopřát luxusní péči o přírodní
nehty spojenou s peelingem a hedvábnou
maskou nebo úpravu gelových nehtů.

KADEŘNICTVÍ
Dále je Relaxační centrum připraveno vám
nabídnout služby kadeřníka. Módní střih,
barva nebo jen úprava účesu po hře vám
jistě přijde vhod. Pokud budete mít zájem,
můžete se s profesionální image poradkyní
dohodnout na úplné kadeřnické proměně.
Úprava účesu určitě doplní už tak dobrý
pocit z příjemně stráveného dne, třeba 
s vaší nejmilejší hrou. S golfem… 

DALŠÍ SLUŽBY
• Peeling celého těla
• Bezoperační facelifting LPG
• Vulcano stone terapy
• Orientální svalová regenerace

(doporučujeme!)
• Anticelulitide program, 
• Detoxikační zábaly
• Lymfatické drenáže
• Hydromasážní aromaterapie
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RELAXUJTE

RELAX CENTRUM
Tip měsíce:
TERAPIE HORKÝMI 
LÁVOVÝMI KAMENY
Jedná se o čínskou metodu zaměřenou
na relaxaci, odstranění bolesti, uvol-
nění, stimulaci krevního oběhu,
detoxikaci a harmonizaci energií Jin
a Jang. Zároveň zlepšuje metabolis-
mus, posiluje imunitní systém 
a navozuje hluboké uvolnění, které
pomáhá proti stresu. K této masáži 
si můžete dopřát harmonizaci čaker
drahými kameny - tisíce let starou
metodu, pocházející od čínských
mnichů.Vaše tělo a mysl jsou po tera-
pii opět dobity energií a pokožka 
je hebká a vláčná.

Neexistuje na světě hra, která by dokázala vzbudit takové zanícení jako golf. 
Hráči mu žehnají, vynášejí ho do nebe nebo proklínají. Také jste propadli golfu 
s nezvládnutelnou posedlostí sběratele a vracíte se na hřiště pro ty chvíle vzrušení, 
zoufání a čekání na zázrak?

I když se po odehrání posledního úderu cítíte jak po bitvě, jen těžko si dokážete život
představit bez zelených greenů, fairwayí a bílého míčku…? Ta spousta kilometrů
nachozených po trávníku v nás zanechala únavu, ale kompenzací je dobrý pocit ze hry. 
A kdyby ani dobrý pocit ze hry nestačil, je tu pro vás příjemné řešení.

Služby vám přináší 
SALON ANDĚLSKÉ KRÁSY 
A ČESKÝ VLASOVÝ DESIGN 
(www.salonkrasy.net,www.cvmdz.cz)
Prostory Relax Centra je možné 
pronajmout pro uzavřenou skupinu lidí 
za účelem firemní akce nebo relax party.

Sleva pro členy od 5 %
Věrnostní karty 

RELAX GOLF KLUBU
telefon: +420 373 729 970





ráj milovníků golfu,
skvělých vínale i 

ráj milovníků golfu,
skvělých vín

TEXT: Jan Hlaváček

FOTO: René Teuber
Pavel Němejc
Jan Hlaváček
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VINOTÉKA

ale i 

Golf Park Plzeň v DýšiněGolf Park Plzeň v Dýšině



Spojení radosti ze sportu s požitkem...
z velkých vín a zajímavé gastronomie můžete najít v ojedinělém prostoru
sklepení ze 16. stol. pod klubovnou Golf Clubu v Dýšině. Právě tady jsou
pořádány pro členy golfového klubu a jejich přátel gourmet večery plné 
zajímavých vinařských zážitků. 

Tato myšlenka vznikla před dvěma lety, kdy se otvíral Golf Park Plzeň.
Majitelé celého areálu chtěli toto krásné historické místo něčím oživit 
a spojení golfu a vína jim připadalo ideální. Zřízením vinotéky a její organi-
zací pověřili zodpovědného sommeliéra Golf Parku Plzeň Ivana Hlaváčka,
který oslovil pana Zlatka Míčku majitele dovozní společnosti Merlot d´Or 
a společnými silami vytvořili krásnou a útulnou vinotéku, do které přímo 
z klubovny vidíte přes prosklený strop. Najdete zde stovky lahví vína a vše,
co k vínu patří nejvíce zastoupená jsou vína z Francie, ale můžete ochutnat 
i vína moravská nebo vína z Nového světa. Členové klubu mají možnost 
pronajmout si boxy k uchování vín, do nichž si oblíbená vína ukládají 
a mohou si je pak otevřít v restauraci s přáteli pouze za tzv. korkovné.

Na pravidelných večerech jsou představována jednotlivá vinařství, oblasti 
či zajímavé regiony produkující vína. Po degustaci přichází i druhá část, 
a to spojení chutí vín s vybranými specialitami daného regionu. A tak můžete
ochutnat například skvělá burgundská vína s typickými paštikami,
Champagne s ústřicemi či plná Bordeaux Grand Cru Classé 
s originálními sýry. Nápadů je mnoho a večery s víny 
a gastronomií se stávají pravidelným příjemným 
zakončením sportovních výkonů na hřišti.

Vinařsko-gastronomické nadšení 
v Golf Park Clubu...
však těmito gourmet večery nekončí. Jelikož počasí v České
republice v listopadu už příliš golfu nepřeje, přesouváme 
se dál za golfem do nejvyhlášenější vinařské oblasti světa 
do Bordeaux - a připravili projekt Golf a víno.

V průběhu pěti dnů si můžete zahrát golf na 3 krásných hřištích 
v Médocu. Program dne doplňují návštěvy vyhlášených Châteaux
Grand Cru Classé letos např. Château Margaux, Château Palmer nebo
Château Beychevelle. Na večer je vždy připravena gastronomická lahůd-
ka buď přímo na některém ze Châteaux nebo v místních 
vyhlášených restauracích. Výjimečnost a atmosféru dotváří i ubytování 
na romantickém zámečku Château Beaumont. 

Jak vidíte, Dýšina u Plzně se stává opravdovým rájem pro milovníky 
nejen golfu, ale i skvělých zážitků kolem vína a kulinářských specialit.
Pokud tedy pojedete kolem, zastavte se někdy a nechte se po hře zasvětit
do tajů francouzských vín.
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V Plzni se konečně zase hraje první 
fotbalová liga a FC Viktoria Plzeň 

tak znovu patří mezi fotbalovou elitu, 
jak si celý západočeský region vždy přál 

a přeje. Jistě, samotný postup do první
Gambrinus ligy je jen prvním krokem 
do  nové fotbalové sezóny 2005-2006. 

Je to však především začátek nové etapy
stabilizace a dalšího růstu a rozvoje klubu

FC Viktoria Plzeň, kterou 
od společnosti Football East

Ltd. odkoupila akciová
společnost Plzeňská

sportovní, která reprezen-
tuje zájmy plzeňských

podnikatelů.

Zdravý plzeňský  
a západočeský patrio-

tismus je tím základním 
a nenahraditelným pilířem

nové klubové vize a stra-
tegie, která vychází z obrov-

ských tradic plzeňského fotbalu 
a z velmi silné mládežnické

základny, která patří k nejlepším v ČR 
a má velmi dobré jméno také v zahraničí.
Nově se pod křídla FC Viktoria Plzeň
dostaly poprvé v historii klubu také týmy
ženského fotbalu, které doposud působily
pod hlavičkou Rapidu Plzeň. Tímto se FC
Viktoria Plzeň profiluje podobně jako naše
největší a nejslavnější fotbalové kluby
AC Sparta Praha a SK Slavia Praha.

Fanoušci fotbalu se nyní v Plzni mají
opravdu na co těšit. Ukázal to hned pre-
miérový zápas s pražskou Spartou, která 
je nejen obhájcem mistrovského titulu, 
ale též účastníkem Ligy mistrů. Po mnoha
letech opět vyprodaný stadion ve Štrun-
cových sadech a přímý televizní přenos 
na stanici TV NOVA totiž potvrdil, 
že fotbal může být nejen atraktivní
sportovní podívanou, ale také příjemnou
společenskou masovou zábavou.

Taková symbióza vrcholového sportu 
a společenské zábavy však vyžaduje, 
aby se spojily síly všech, komu leží 
na srdci prosperita města a celého regionu.
Tím, že po mnoha letech se hlavním rek-

lamním partnerem fotbalistů FC Viktoria
Plzeň opět stala světoznámá firemní
skupina Škoda Holding, respektive 
její dceřiná společnost Škoda Power, 
lze předpokládat, že k dosavadním
obchodním a reklamním partnerům 
přibudou další tuzemské podniky, 
a třeba i zahraniční firmy, vždyt’ spolu-
práce s japonskou firmou Daikin je obou-
stranně hodnocena velmi pozitivně.

Letošní ligová premiéra ve Štruncových
sadech se Spartou jistě také ukázala, 
že město Plzeň si skutečně zaslouží první
ligu nejen v hokeji, ale i ve fotbale. Bude
však opravdu nutné další vylepšení stadi-
onu, aby odpovídal novým požadavkům 
na moderní fotbalovou infrastrukturu 
a atmosféru. Třeba se v Plzni jednou pos-
taví i pravá fotbalová aréna, jak je tomu 
v zahraničí a postupně i v některých měs-
tech ČR. Jednání s představiteli města 
a kraje pokračují a lze si jen přát, aby pod-
pora plzeňskému fotbalu byla opravdu
všestranná a trvalá. 

Samozřejmě, nejdůležitější je stabilizovat
sportovní a finančně-ekonomickou situaci
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Plzeň
prvoligové fotbalové město!
TEXT: JUDr. Valášek, FOTO: René Teuber



klubu FC Viktoria Plzeň tak, aby se neopa-
kovaly příslovečné vzestupy a pády 
do 2. ligy. Nová vlastnická a manažerská
struktura, trenérská osobnost Zdeňka
Michálka, jakož i perspektivní profesionální
tým s převahou místních odchovanců a ná-
vraty zkušených fotbalistů vytváří předpo-
klady, aby pozitivní spolupráce s městem,
veřejnými institucemi a velkými i menšími
soukromopodnikatelskými subjekty 
se ještě rozrůstala a tím se postupně
naplňovala nová klubová vize a strategie.

Jasně, nebude to snadné, konkurence 
je obrovská a působí i další faktory 
a rizika, která nelze podcenit. Nadšení 
a elán tu je, kvalifikované postupy také,
takže půjde hlavně o uplatnění principů
transparentnosti a fair-play, které budou
přímo spojeny s úsilím na zlepšení služeb
pro fotbalové příznivce a všechny návštěv-
níky na městském stadionu ve Štruncových
sadech, který se musí ještě více každoden-
ně otevřít občanům a návštěvníkům Plzně
jako známé a svébytné sportovní, kulturní
a komunikační středisko prakticky 
v samém centru města.

Orientace na razantní zvýšení návštěvnosti
však vyžaduje nejen kvalitní a atraktivní
fotbal, populární hráče a trenéry, ale také
lepší nabídku služeb a zkvalitnění celko-
vého klubového zázemí pro diváky 
i všechny týmy dospělých, mládeže i žen.
Příklady z Olomouce, Teplic či Liberce
nebo Ostravy ukazují, že takových cílů 
lze dosáhnout i v českých podmínkách.
Nejsou žádné důvody, proč by tomu 
tak nemělo být také v Plzni, a to právě 
u její „vlajkové lodi”, kterou v západo-
českém regionu představuje největší 
a nejúspěšnější fotbalový klub FC Viktoria
Plzeň.

Je symbolické, že perspektivy fotbalového
týmu FC Viktoria Plzeň hned v prvním
utkání se Spartou potvrdily nejen nové
posily, ale všichni mladí hráči, kteří na-
stoupili do utkání, zvláště Michal Smejkal,
jenž svůj debut v první lize oslavil krás-
ným gólem. I když se „Viktorce“ v tomto
úvodním zápase s bohatým a silným
spart’anským velkoklubem nepodařilo
zvítězit, nikdo nepodléhá pesimismu. 
Celý klub je vnitřně přesvědčen a pevně
odhodlán k tomu, aby prvoligový fotbal
byl v Plzní pravidlem nejen u mládeže 
a žen, ale především u A-mužstva do-
spělých, které je „výkladní skříní“ západo-
českého fotbalu. I proto chce FC Viktoria
Plzeň navázat a rozvinout spolupráci s tzv.
partnerskými a ostatními fotbalovými
kluby, zvláště pro systematickou a efek-
tivní identifikaci a výchovu fotbalových
talentů v plzeňském i karlovarském kraji,
které vytváří tradiční a logickou tzv. 
spádovou oblast.

Cesta k úspěchům se nikde a nikdy neobe-
jde bez překážek. Bylo by naivní si myslet,
že vše půjde jen snadno a hladce.
Nicméně, fotbal byl, je a bude nejen
nejpopulárnějším sportem na světě, 
ale také dostupnou sportovní aktivitou 
a společenskou zábavou pro všechny
vrstvy a generace. A když k tomu přidáme
velké tradice a nové perspektivy, které 
v Plzni a okolí existují, lze směle usilovat
o jejich aktivní, profesionální a dlouho-
dobé využití a rozvinutí. 

Proto také fotbalová FC Viktorie Plzeň
nechce a nemůže žít v nějaké izolaci.
Naopak! Chce a musí spolupracovat 
s ostatním okolím doma i v zahraničí. Fot-
balisté musí být ve styku se všemi sportov-

ci, včetně třeba golfistů, mezi kterými 
je stále více fotbalových osobností a mnozí
z nich určitě již zavítaly a další určitě zaví-
tají také na Dýšinu do krásného Golf
Parku Plzeň.

Platí to i naopak, mezi mnoha golfisty 
je mnoho fotbalových expertů a fanoušků,
kteří mají vášeň pro fotbal. Synergie tak
mohou mít nejen sportovní, ale i obchodní
a společenské dimenze, které pomohou
dostat město Plzeň a celý region na vyso-
kou úroveň nejen z hlediska sportu, 
ale také byznysu, práce, kultury 
a společenské zábavy vůbec. 

Sportu zdar, a fotbalu a golfu zvlášt’!

JUDr. Ladislav Valášek,
prezident a předseda představenstva 

FC Viktoria Plzeň, a.s.
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Hokejista 
přezdívaný Šéf
Hokejista 
přezdívaný Šéf

jedna z nejslavnějších osobností českoslo-
venského a českého hokeje, byl trojnásob-
ným mistrem světa a trenérem vítězného
týmu z olympiády v japonském Naganu 
v roce 1998. Hokeji se věnoval od mládí,
jeho talent se naplno projevil už v 16
letech - to poprvé nastoupil v českosloven-
ské lize za Litvínov. Jako dvacetiletý 
se stává kapitánem litvínovského týmu 
a poprvé hraje i za reprezentaci. S česko-
slovenským národním týmem získal tři titu-
ly mistra světa - v Praze 1972, Katovicích
1976 a Vídni 1977. Zúčastnil se jedenácti
mistrovství světa a dvou olympiád - 
v Sapporu 1972 československý tým
skončil bronzový a v Innsbrucku 1976
stříbrný. Hlinkova střelecká bilance 
je obdivuhodná, při 256 reprezentačních
startech zaznamenal 132 gólů, v domácí
lize při 544 zápasech 347 gólů. V letech
1977 až 1980 byl kapitánem reprezentace,
v roce 1987 získal Zlatou hokejku.

Ivan Hlinka, 



V roce 1981 Ivan Hlinka odešel společně 
s Jiřím Bublou do zámořské NHL. Oba 
se stali jedněmi z prvních českosloven-
ských hráčů, kteří v této soutěži startovali
legálně. V NHL hrál za Vancouver
Canucks v letech 1981 až 1983, po návratu
do Evropy působil do roku 1985 
ve švýcarském týmu EV Zug. Po odchodu
ze Švýcarska pracoval jako trenér, 
a to nejdřív doma v Litvínově, později 
v německém Freiburgu. K české hokejové
reprezentaci přišel poprvé v roce 1991 -
český tým pod jeho vedením získal bron-
zové medaile na olympijských hrách 
a na MS ve stejném a následujícím roce.
Od reprezentace odešel v roce 1994 
po nevydařeném MS v Itálii. Už v roce
1997 se však vrací a ve stejném roce jím
vedený tým získává bronz na MS 
v Německu. Vrchol kariéry Ivana Hlinky

přichází v roce 1998 na olympiádě 
v Naganu, která přinesla historicky první
zlato pro Českou republiku. O rok později
Hlinkou vedená reprezentace vítězí na MS.

V roce 2000 Ivan Hlinka podruhé odchází
do NHL - tentokrát jako hlavní trenér
týmu Pittsburg Penguins. V týmu vydržel
jednu sezónu, v roce 2001 se po nepříliš
vyvedeném angažmá vrací do Evropy 
a do roku 2002 pracuje jako generální
manažer české hokejové reprezentace. 

Poté nastupuje jako trenér ruského týmu
Avantgard Omsk, kde trénuje jednu
sezónu. V roce 2002 je uveden do Síně
slávy IIHF, v roce 2004 je zvolen Hoke-
jovou legendou České republiky, v hlaso-
vání o českého Hokejistu století končí
pátý. V roce 2004 byl Ivan Hlinka potřetí
jmenován reprezentačním trenérem.
Během příprav na Světový pohár 2004
však tragicky umírá. Český hokej ztrácí
jednu ze svých největších osobností…
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Ivan Hlinka
(26.1.1950 - 16.8.2004)

Lang, Ručinský, Reichel, Šlégr, Hamrlík, Straka, Špaček… Olympijští vítězové z Nagana, další čeští hokejisté 
a přátelé Ivana Hlinky si v sobotu 6. srpna 2005 připomněli první výročí jeho tragického úmrtí. Zúčastnili 
se golfového turnaje v Karlových Varech, který uspořádal Nadační fond Ivana Hlinky. Na golfový turnaj navázalo
večerní slavnostní setkání v Grandhotelu Pupp. Vystoupili tu Hlinkovi oblíbení zpěváci a uskutečnila se dražba,
která fondu vynesla 522 tisíc korun. Golf Park Plzeň v této dražbě získal zlatou medaili z MS ve Vídni, která 
se stane respektovanou ozdobou klubovny.  



Základem všech Chervo linií
je komfortní obleèení urèené pro sport se zamìøením na golf 
a lyžování. Novinkou pro letošní rok je obleèení pro volný
èas, které se objeví na trhu koncem roku. Tajemství úspìchu
znaèky je skryto nejen v rafinovaných støizích, odvážném
stylu a bohaté paletì barev, ale pøedevším v technicky
vytøíbených detailech a použití hi-tech materiálù, jako 
jsou Wind-Lock, Aqua-Block, Dry-Matic, Sun-Block, 
Cool-Impact, Bio-Wear èi Comfort.

Wind-Lock: zastaví vítr - osvobodí duši
Tento materiál, díky husté struktuøe tkaniny, poskytuje
vynikající ochranu proti chladu a vìtru. Chervo vyvinulo
výjimeènou micro fleece øadu, která garantuje maximální
izolaci a pøitom i maximální prodyšnost.

Nejnovější trendy,
nejnovější 
technologie
Značka Chervo představuje
vývoj zcela nových produk-
tů pro sport a aktivní život-
ní styl, které v sobě spojují
vynikající technické vlast-
nosti a originální design.



Aqua-Block: a je to v suchu
Obleèení z øady Aqua-Block zaruèuje totální nepromokavost
díky speciálnímu vodìodpudivému materiálu a výjimeèné
technologii tepelnì zatavených švù s novým oznaèením 
Laser-Tech. Jednotlivé díly jsou nastøíhány a sešity s použitím
laseru a speciálního vysokofrekvenèního sváøecího systému.
Novinkou v øadì Aqua-Block jsou nepromokavé kalhoty 
s prodloužením na patách, jejichž švy i kapsy jsou tepelnì
zataveny nepropustnou laserovou technologií. V pánské linii
se v této øadì novì objevuje bunda s odepínacími rukávy.

Dry-Matic: vaše druhá kůže
Materiál Dry-Matic se zvláštní molekulovou konstrukcí
umožòuje rychlé odpaøení potu a deštì. Zanechává obleèení
bez pocitu vlhkosti nebo lepení uvnitø, jakkoliv tìžce se pøi
sportu namáháte. Díky speciální hygienické úpravì zabraòuje
množení bakterií a tím i vzniku zápachu. Øadu Dry-Matic 
obohatily pánské capri kalhoty, novì se pøedstavuje i pánské
trièko se stojáèkem z øady Cool-Impact s chladivým efektem.
Novinkou øady Dry-Matic jsou tøíètvrteèní kalhoty s proužky 
v mnoha barevných kombinacích. U dámských trièek zaujme
nový trend efektních prùstøihù na ramenou.

Vyberte si svůj styl
Sortiment obleèení znaèky Chervo s technicky vytøíbenými 
detaily je rok od roku bohatší. Široká škála støihù, barev, 
vzorù a hlavnì velká ucelená kolekce, z níž lze vybrat a sladit
jednotlivé kousky do nepøeberných kombinací, uspokojí 
i ty nejnároènìjší. V barevné škále pro jaro - léto 2005 
se objevuje pøevážnì bílá, èervená, zelená, tyrkysová a hnìdo-
zlatavá. V pánské øadì objevíte i svìtle modrou, v dámské 
pak lososovou a sytì rùžovou. Hitem letošní kolekce jsou 
jednoznaènì proužky. O dámských a pánských kolekcích 
jsme se již zmínili, znaèka Chervo však nezapomíná ani 
na dìti. Speciální dìtská kolekce v sobì zahrnuje veškeré 
hi-tech materiály, které vaše dìti ochrání pøi jakýchkoliv 
aktivitách a za každého poèasí. Nová kolekce Chervo je také
obohacena mnohem vìtší škálou barevných doplòkù, ponožek,
rukavic, èepic a klobouèkù. Staèí si jen vybrat styl. 
Znaèka Chervo si získává stále vìtší popularitu po celé Evropì
a to pøedevším díky kvalitì materiálù, technologiím a pestrosti
nápadù italských módních návrháøù.



Dějství první  
Osmnáctijamkové høištì v jihoèeské
Hluboké nad Vltavou bylo v sobotu 
28. a v nedìli 29. kvìtna dìjištìm prvního 
a druhého kola 1. ligy družstev mužù ÈR.
Mezi deseti týmy startoval po loòském
postupu z 2. ligy i Golf Klub Plzeò-Dýšina.

V sestavì našeho A-družstva mužù 
se pøedstavili hrající kapitán Jan Zedníèek,
Jaroslav Špaèek, Jan Hlaváèek, Ivan
Hašek, Václav Èepelák, Pavel Mergl 
a Josef Stanislav. Po sobotním a nedìlním
kole se náš tým usadil na prùbìžném 
7. místì s minimální ztrátou tøí úderù 
na šestý GC Brno 1932 a devíti úderù 
na pátý GC Hradec Králové. První tøi
místa v soutìži obsadily GC Podìbrady,
GC Prosper Èeladná a GC Konopištì.

Výsledky našich hráčů:
Jan Hlaváèek 83, 80 
Václav Èepelák 82, 82 
Jaroslav Špaèek 80, 87 
Pavel Mergl 93, 83 
Ivan Hašek 84, 86 
Josef Stanislav 81  -
(hrál jen v sobotu) 

Jan Zedníèek - 81
(hrál jen v nedìli) 
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Boj o
extraligu

začíná!

TEXT: Petr Novák
FOTO Stanislav Svoboda

A-tým mužů Golf Klubu 
Plzeň-Dýšina v 1. lize 

družstev ČRM

Dějství třetí
Po ètyøech kolech základní èásti hraných na rány naše družstvo
postoupilo do jamkové èásti 1. ligy z pátého místa. Jeho prvním
soupeøem bude ètvrtý tým v základní èásti, a to GC Hradec
Králové. Utkání se po dohodì obou kapitánù hraje v nedìli 
21. srpna na devítijamkovém parkovém høišti v Hrádku u Nechanic.

Chlapci, držíme palce! Pøípadný postup do extraligy by byl
tøešnièkou na dortu oslav prvního roku v životì klubu a Golf
Parku Plzeò!

Dějství druhé
Tøetí a ètvrté kolo 1. ligy družstev mužù ÈR se hrálo v sobotu
23. a nedìli 24. èervence v Házlovì u Františkových Lázní.
Tým Golf Klubu Plzeò-Dýšina bojoval v obmìnìné a hodnì
posílené sestavì Dennis Daurer, David Hlaváèek, Josef
Stanislav, Jaroslav Špaèek, Václav Èepelák a Ivan Hašek, 
nehrajícím kapitánem byl tentokrát Jan Zedníèek, jeho asis-
tentem Ivan Hlaváèek. Obì kola se hrála za velmi tìžkých
podmínek - déšt’, vítr - na obtížném høišti. Hráèi pøistoupili 
k turnaji velmi odpovìdnì a kvalitními výkony získali 
po 7. místì z Hluboké nad Vltavou koneèné 5. místo 
v základní èásti 1. ligy. 

Výsledky našich hráčů: 
Denis Daurer 83, 77 
David Hlaváèek 80, 88 
Josef Stanislav 82, 86 
Jaroslav Špaèek 88, 82 
Václav Èepelák 93, 83 
Ivan Hašek 90, 83

Koneèné poøadí týmù 
v 1. lize družstev mužù ÈR po základní èásti:

1. GC Podìbrady 1571 úderù 

2. PGC Èeladná 1603 úderù 

3. GC Konopištì 1626 úderù 

4. GC Hradec Králové 1637 úderù 

5. GK Plzeò-Dýšina 1656 úderù 

6. GC Štiøín 1688 úderù 

7. GC Olomouc 1715 úderù 

8. GC Brno 1717 úderù 

9. SGC Zlín 1740 úderù 

10. GC Ještìd 1793 úderù



Čtrnáctiletý člen Golf Klubu Plzeň
-Dýšina Michal Čepelák dvakrát v této
sezóně startoval v barvách české gol-
fové reprezentace při významných 
turnajích v Evropě. 

Sázka na mládí aneb tak by se dala charakterizovat strategie kapi-
tána èeské amatérské reprezentace Mikuláše Ordnunga. Díky 
ní byl v italském Monticellu zaèátkem èervence na ME družstev
dorostencù do 18 let èeský výbìr suverénnì nejmladší. Posuïte
sami: Jiøí Korda 13 let, Michal Èepelák a Rudolf Nechanický 
14 let, Stanislav Matuš a Jan Prokop 17 let, Tomáš Kamas 18 let.
Tým svého kapitána nezklamal a v konkurenci 20 evropských
výbìrù vybojoval 17. místo, které mu automaticky zaruèuje úèast
na pøíštím ME družstev dorostencù.

Druhým reprezentaèním výjezdem Michala Èepeláka v této sezó-
nì byl prestižní turnaj European Young Masters ve druhé polo-
vinì èervence v rakouském Murhofu. Smíšený èeský tým dvou
hráèù a dvou hráèek do 16 let tvoøili Jiøí Korda a Michal Èepelák,
Kateøina Rùžièková a Sandra Jantová. Turnaje, který se hrál na tøi
kola na rány, se úèastnilo 25 evropských zemí. Náš tým skoèil 
na pìkném 16. místì v soutìži družstev. V individuálním poøadí
naši hráèi obsadili následující pøíèky: 43. Jiøí Korda (75, 75, 81),
57. Kateøina Rùžièková (82, 78, 80), 61. Michal Èepelák (80, 82,
80), 75. Sandra Jantová (76, 88, 86).

A co na šanci reprezentovat èeský 
golf øíká sám Michal Èepelák: „Byla 
to zkušenost k nezaplacení. Doufám,
že pøíštì budou moje výsledky lepší 
a já ménì nervózní.“

Michalu Èepelákovi blahopøejeme,
dìkujeme za dobrou reprezentaci
klubu a èeského golfu a držíme palce
do budoucna.   

Zkušenosti
k nezaplacení!
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TEXT: Luboš Klikar
FOTO archiv Michala

Èepeláka

Michal Èepelák na fotografii 
ve spodní øadì první zprava



Zhruba měsíc po otevření Golf
Parku Plzeň, v sobotu 25. a ne-
děli 26. září 2004, nastoupilo
25 mužů a 6 žen do historicky
prvního mistrovství Golf Klubu
Plzeň-Dýšina ve hře na rány. 
Byl to zároveň nejprestižnější
individuální turnaj loňského
roku. 

ROK 2004
Muži: po sobotním prvním kole 
se vedení o dva údery ujal trochu
pøekvapivì Ivan Hašek (77). Za ním
èíhal mladý Michal Èepelák (79), 
tøetí místo držel Václav Èepelák (81).
Druhé kolo Ivan Hašek pokazil (86) 
a klesl na koneèné druhé místo.
Václav Èepelák svou pozici po prv-
ním kole udržel a skonèil tøetí (83).
Michal Èepelák zahrál i druhé kolo
pod 80 úderù (78) a radoval se z prv-
ního klubového titulu mistra. 

Ženy: favoritkou èíslo jedna byla Eva
Hlaváèková a svou úlohu zvládla 
na jednièku. Zvítìzila s úctyhodným
náskokem 22 úderù po dvou kolech
pøed Danielou Èepelákovou 
a Veronikou Vagnerovou. 

Oba vítìzové klubového mistrovství
na rány oblékli zelená saka a jejich
jména jsou navìky vyryta jako první
na èestné desce mistrù v klubovnì.
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Historicky prvními mistry klubu ve hře na rány se v roce 2004 stali

Michal Čepelák a Eva Hlaváčková

TEXT: Luboš Klikar FOTO: René Teuber

KLUBOVÁ MISTROVSTVÍ

Kdo k nim přibude letos?



V této sezóně se v Golf Parku
Plzeň odehrají už dvě individu-
ální mistrovství klubu, a to ve
hře na jamky a na rány.
Zatímco premiérového mistra
ve hře na jamky už známe, 
na v pořadí druhé mistry klubu
ve hře na rány si budeme mu-
set počkat znovu do druhé polo-
viny září. Tento turnaj se totiž
odehraje v sobotu 24. a v neděli
25. září 2005.

Nejlepší v jamkové hře: 
Josef Stanislav po boji
Mistrovství klubu ve høe na jamky se hrálo
v sobotu 9. a v nedìli 10. èervence. Turnaj
byl zahájen sobotní dopolední kvalifikací
na rány, v níž zazáøil Josef Stanislav -
nároèné høištì v Golf Parku Plzeò dokázal
zahrát v paru (71) a vybudoval si nejlepší
výchozí pozici do jamkové èásti mistrov-
ství. V soutìži mužù do pavouka jamkové
hry postoupilo tìchto osm nejlepších hráèù
z kvalifikace: Josef Stanislav 71, Václav
Èepelák 80, Miroslav Køíž 83, Marek
Šíma 84, Pavel Kubeš 85, Jan 
Zedníèek 88, František Weinfurter 93

a Boøivoj Brouèek 94. Už v sobotu odpo-
ledne se odehrála ètvrtfinálová utkání, 
v nichž Josef Stanislav snadno zvítìzil 
nad Boøivojem Brouèkem 9/8, Václav
Èepelák porazil Františka Weinfurtera 6/4,
Miroslav Køíž „ pøejel” Jana Zedníèka 8/7 
a v jediném vyrovnaném utkání Marek
Šíma zvítìzil 2/1 nad Pavlem Kubešem. 
V nedìli dopoledne se hrála dvì semifiná-
lová utkání znovu s oèekávaným výsled-
kem. Josef Stanislav sice tìsnì, ale pøesto
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ROK 2005

zvítìzil 2/1 nad Markem Šímou a Václav
Èepelák porazil 4/3 Miroslava Køíže. 
V odpoledním finále tak proti sobì stanuli
dva nejlepší hráèi z kvalifikace Josef
Stanislav a Václav Èepelák, v utkání 
o tøetí místo také tøetí a ètvrtý hráè z kvali-
fikace Miroslav Køíž a Marek Šíma. Titul
na 15. jamce získal Josef Stanislav, tøetí
místo na 17. jamce vybojoval Miroslav
Køíž. Na Václava Èepeláka zbylo místo
druhé a na Marka Šímu nepopulární ètvrté. 
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Open day
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Sheikh cup
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ostatní akce
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SEZNAM ČLENŮ GOLF KLUBU PLZEŇ DÝŠINA

GOLF PARK
club magazine50

0060 Daniel Čása BEZ
0061 Ivan Čása 18,7
0062 Matejová Věra 34,2
0063 Zdeněk Trnka 26,4
0064 Viktor Trnka BEZ
0065 Zdeněk Trnka BEZ
0066 Jana Trnková ZK
0067 Jana Smílková ZK
0068 Ing. Josef  Kočí 29,5
0069 Ladislav Voves BEZ
0070 ing. Josef Klimt BEZ
0071 Jan Ryba 4,0
0073 Jan Ryba 36,0
0074 Jana Rybová BEZ
0075 Jaroslav Kokeš 14,4
0076 Miroslav Grimm 9,3
0077 Vladimíra Grimmová 12,6
0078 ing. Rudolf Komas 11,2
0079 Jana Komasová 29,1
0080 Radek Komas 13,4
0081 Lucie Hiková 26,0
0082 Marek Šíma 11,3
0083 Bc. Michal Bíman ZK
0084 ing. František Šůcha 26,8
0085 ing. Ivan Hoda 15,6
0086 David Hlaváček 4,7
0087 Miloš Nováček ZK
0088 Jaroslav Špaček 6,1
0089 Luděk Keltyčka 17,0
0090 ing. Jiří Hamáček 22,5
0091 ing. Ivo Hörner 27,8
0092 Jiří Winkelhöfer 33,5
0093 ing. Igor Šmucr 36,0
0094 Pavel Basl BEZ
0095 Petr Záhrobský 29,0
0096 ing. Jaroslav Bořík BEZ
0097 Pavel Bořík BEZ
0098 Bc. Anna Vlasáková ZK
0099 ing. Jiří Vlasák ZK
0100 Jiří Šlajs 20,7 
0101 Marek Klíma 13,9
0102 Denisa  Sobotková 12,0
0103 Jan Pištěk 25,2
0104 MUDr. Helena Honomichlová ZK
0105 MUDr. Petr Honomichl ZK
0106 Bc. Diana Hladová 36,0
0107 ing. Jiří Linda ZK
0108 dr.ing. Vladimír Kroc 32,0
0109 Jaroslav Šlajs BEZ
0111 Stanislav Paidar 25,1
0112 Jan Paidar 15,0
0113 Naděžda Paidarová ZK
0114 Jaroslav Zavadil 15,8
0115 Lukáš Zavadil 4,9
0116 Filip Zavadil 4,5
0117 ing. René Pekárek 36,0
0118 Martin Straka ZK
0119 Michal Straka BEZ
0120 Václav Straka BEZ

0121 ing. Dagmar Hörnerová ZK
0122 Václav Bílý 18,7
0123 Petr  Bílý 16,2
0124 Victor James Hammond BEZ
0125 Pavla Hammondová BEZ
0126 ing. Zoltan Gombos 35,0
0127 ing. Mario Junek BEZ
0128 Jan Tuháček 31,5
0129 Miroslav Kreis 23,4
0130 Marián Manda ZK
0131 ing. Jiří Zapletal ZK
0132 Jan Mergl 3,7
0133 ing. Bořivoj Brouček 19,0
0134 Mgr. Alan Št’astný ZK
0135 ing. Petr Pěč ZK
0136 ing. Tomáš Blahut BEZ
0137 MUDr. Petr Uher ZK
0138 Miroslav Salzmann BEZ
0139 Ivana Salzmannová BEZ
0140 Tomáš Nováček BEZ
0141 Jana Packanová BEZ
0142 ing. Pavel Linder ZK
0143 ing. Pavel Mergl 9,9
0144 Pavel Němejc ZK
0145 Jan Thomayer 30,7
0146 Karel Wurfl  21,8
0147 MUDr. Michael Cimbura  36,0
0148 Dagmar Elbastawisi ZK
0149 ing. Josef  Stanislav 4,2
0150 MUDr. Jindřich Šebor ZK
0151 Jindřich  Šebor 31,5
0152 Anna Šeborová ZK
0153 Marek Bartoš 12,3
0154 Eva Koželuhová ZK
0155 Petr Novotný 27,2
0156 Mgr. Luboš Koželuh 15,6
0157 ing.Vladimír Jurina 12,8
0158 Vlastimil Argman 10,1
0159 ing. Radovan Květ 36,0
0160 JUDr.Jan Souček 36,0
0161 ing. Pavel Němeček 36,0
0162 Michal Oravec 7,6
0163 ing.Marcela Kobzová BEZ
0164 ing.Přemysl Kobza BEZ
0165 ing. Koželuha Čestmír BEZ
0166 ing. Miroslav Plas 15,5
0167 Lukáš Mendl 10,7
0168 Vladislav Černý ZK
0169 Mgr. Kateřina Zapletalová ZK
0170 MUDr. Tomáš Sláma 20,9
0171 Dobrý  Jiří 12,1
0172 Došková Jana 26,5
0173 Dobrý Radek 22,2
0174 Zbyněk Suchý 31,1
0175 Václav Ježek BEZ
0176 Denis Daurer 3,9
0177 Ing. Ladislava Jindřichová ZK
0178 Ing. Miloš Svoboda 36,0
0179 Markus Lindner 1,8

0001 ing. Miroslav Kříž 11,2
0002 ing. Zdeněk Pechr 29,0
0003 Lubomír Mašek 18,7
0004 ing. Jan Hlaváček 9,0
0005 ing. Ivan Hlaváček 12,5
0006 ing. Petr Šikoš 16,0
0007 ing. Miloslav Zeman 34,4
0008 Radek Kampf 12,6
0009 Petr Štrunc 15,8
0010 Simona Spalová 34,7
0011 Jan Zedníček 11,1
0012 MUDr. Václav Čepelák 8,3
0013 MUDr. Daniela Čepeláková 16,0
0014 MUDr. Čeněk Born 14,8
0015 Andrea Hlaváčková BEZ
0016 Jana Hlaváčková ZK
0017 MUDr. Jana Hlaváčková 36,0
0018 Irena Mašková 33,9
0019 Mgr. Zuzana Mašková ZK
0020 Miroslava Růžičková ZK
0021 Dominika Viktorová BEZ
0022 Michal Čepelák 2,3
0023 Eva Hlaváčková 5,6
0024 Jan Hlaváček 10,8
0025 Klára Krejsová 18,2
0026 Kristýna Krejsová 13,3
0027 Mgr. Marcela Krejsová BEZ
0028 Zdeněk Sláma 14,8
0029 ing. Jitka Berková BEZ
0030 ing. Václav Berka 29,0
0031 ing. Ota Rubner BEZ
0032 Josef Kratochvíl BEZ
0033 ing. Ivan Hašek 9,5
0034 Mgr. Tatiana Hašková 24,1
0035 ing. Jaroslav Nejdl 36,0
0036 Květa Nejdlová ZK
0037 ing. Miroslav Toman 15,2
0038 Marek Toman 3,3
0039 Jitka Strýčková BEZ
0040 Mgr. Petr Strýček 13,7
0041 Petr Strýček jun. 3,8
0042 MUDr. Marcela Kreslová ZK
0043 ing. Vojtěch Kresl ZK
0044 ing. Milan Bufka 24,2
0045 ing. Tomáš Krsek 28,0
0046 ing. Vladimír Lich 13,4
0047 ing. Viktor Liška 30,7
0048 JUDr. Martin Roman 16,9
0049 Petr Černý 16,6
0050 Hana Kratochvílová 25,3
0051 ing. Karel Janeček 34,2
0052 ing. Jiří Jaroš 34,2
0053 Veronika Vagnerová 22,4
0054 MUDr. Václav Čepelák ZK
0055 ing. Laura Čepeláková 21,2
0056 František Weinfurter 12,5
0057 ing. Pavel Kubeš 11,2
0058 MUDr. Jiří Šourek 18,9
0059 Tomáš Čása BEZ

Reg. č. Jméno                    HCP

aktuální údaje ke dni 8. srpna 2005
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COURSE RATING

Přesný
hendikep EGA

Hrací
hendikep EGA

Přesný
hendikep EGA

Hrací
hendikep EGA

Přesný
hendikep EGA

Hrací
hendikep EGA

+4,0 - +4,0 +6 +4,0 - +4,0 +7 +4,0 - +3,4 +5
+3,9 - +3,1 +5 +3,9 - +3,1 +6 +3,3 - +2,4 +4
+3,0 - +2,3 +4 +3,0 - +2,1 +5 +2,3 - +1,5 +3
+2,2 - +1,4 +3 +2,0 - +1,2 +4 +1,4 - +0,6 +2
+1,3 - +0,5 +2 +1,1 - +0,3 +3 +0,5 - 0,3 +1
+0,4 - 0,4 +1 +0,2 - 0,6 +2 0,4 - 1,2 0

0,5 - 1,3 0 0,7 - 1,5 +1 1,3 - 2,2 1
1,4 - 2,2 1 1,6 - 2,4 0 2,3 - 3,1 2
2,3 - 3,0 2 2,5 - 3,3 1 3,2 - 4,0 3
3,1 - 3,9 3 3,4 - 4,2 2 4,1 - 4,9 4
4,0 - 4,8 4 4,3 - 5,1 3 5,0 - 5,8 5
4,9 - 5,7 5 5,2 - 6,1 4 5,9 - 6,7 6
5,8 - 6,6 6 6,2 - 7,0 5 6,8 - 7,7 7
6,7 - 7,5 7 7,1 - 7,9 6 7,8 - 8,6 8
7,6 - 8,3 8 8,0 - 8,8 7 8,7 - 9,5 9
8,4 - 9,2 9 8,9 - 9,7 8 9,6 - 10,4 10
9,3 - 10,1 10 9,8 - 10,6 9 10,5 - 11,3 11

10,2 - 11,0 11 10,7 - 11,5 10 11,4 - 12,3 12
11,1 - 11,9 12 11,6 - 12,4 11 12,4 - 13,2 13
12,0 - 12,8 13 12,5 - 13,3 12 13,3 - 14,1 14
12,9 - 13,6 14 13,4 - 14,3 13 14,2 - 15,0 15
13,7 - 14,5 15 14,4 - 15,2 14 15,1 - 15,9 16
14,6 - 15,4 16 15,3 - 16,1 15 16,0 - 16,9 17
15,5 - 16,3 17 16,2 - 17,0 16 17,0 - 17,8 18
16,4 - 17,2 18 17,1 - 17,9 17 17,9 - 18,7 19
17,3 - 18,0 19 18,0 - 18,8 18 18,8 - 19,6 20
18,1 - 18,9 20 18,9 - 19,7 19 19,7 - 20,5 21
19,0 - 19,8 21 19,8 - 20,6 20 20,6 - 21,4 22
19,9 - 20,7 22 20,7 - 21,5 21 21,5 - 22,4 23
20,8 - 21,6 23 21,6 - 22,5 22 22,5 - 23,3 24
21,7 - 22,5 24 22,6 - 23,4 23 23,4 - 24,2 25
22,6 - 23,3 25 23,5 - 24,3 24 24,3 - 25,1 26
23,4 - 24,2 26 24,4 - 25,2 25 25,2 - 26,0 27
24,3 - 25,1 27 25,3 - 26,1 26 26,1 - 27,0 28
25,2 - 26,0 28 26,2 - 27,0 27 27,1 - 27,9 29
26,1 - 26,9 29 27,1 - 27,9 28 28,0 - 28,8 30
27,0 - 27,8 30 28,0 - 28,8 29 28,9 - 29,7 31
27,9 - 28,6 31 28,9 - 29,7 30 29,8 - 30,6 32
28,7 - 29,5 32 29,8 - 30,7 31 30,7 - 31,6 33
29,6 - 30,4 33 30,8 - 31,6 32 31,7 - 32,5 34
30,5 - 31,3 34 31,7 - 32,5 33 32,6 - 33,4 35
31,4 - 32,2 35 32,6 - 33,4 34 33,5 - 34,3 36
32,3 - 33,1 36 33,5 - 34,3 35 34,4 - 35,2 37
33,2 - 33,9 37 34,4 - 35,2 36 35,3 - 36,0 38
34,0 - 34,8 38 35,3 - 36,0 37
34,9 - 35,7 39
35,8 - 36,0 40

BÍLÁ ODPALIŠTĚ

CR=70,0 PAR=71 SR=128

MUŽI

Golf Park Plzeň - HRACÍ HENDIKEP EGA
ŽENY

ŽLUTÁ ODPALIŠTĚ

CR=68,8 PAR=71 SR=124

ČERVENÁ ODPALIŠTĚ

CR=68,8 PAR=71 SR=124



KALENDÁŘ TURNAJŮ A AKCÍ

6
02.06.2005 CCS Golf Cup 2005

04.06.2005 A-KERAMIKA GOLF CUP

05.06.2005 IDGS PDJ Development

09.06.2005 Tee Time Challenge - Dýšina 
GCDŠ Cup

09.06.2005 4. HCP čtvrtek

10.06.2005 CZECH MID- AMATEUR 
TOUR 2005

12.06.2005 Pilsner Urquell Golf Cup
2005 - kvalifikační turnaj

15.06.2005 MANAGER GOLF TOUR 2005

16.06.2005 LINDE GOLF CUP

16.06.2005 5. HCP čtvrtek

17.06.2005 VOLVO MASTERS AMATEUR
2005 - I. KVALIFIKACE

18.06.2005 JCDecaux Cup

23.06.2005 TeeTime Challenge 2005

23.06.2005 6. HCP čtvrtek

24.06.2005 ČP Leasing Golf Cup

25.06.2005 Svatojánský

30.06.2005 HCP čtvrtek: GOLF PLANET 
CHAMPIONSHIP TOUR

5
05.05.2005 AUTO PALACE GROUP GOLF TOUR 2005

07.05.2005 Pohár osvobození Plzně

08.05.2005 NISSAN PRAHA GOLF CUP 2005

12.05.2005 ERBIA GOLF TOUR 2005

13.05.2005 INEL-MOBIL GOLF CUP

14.05.2005 PARTNERS CUP

19.05.2005 3. HCP čtvrtek

20.05.2005 GTS Novera CEO golf tour 2005 
presented by C.S.CARGO

21.05.2005 ČEZ GOLF TOUR

24.05.2005 Senior Tour 2005

27.05.2005 CELEBRITY GOLF CUP 2005

28.05.2005 Golf Cup v rámci ŠKODA AUTOMOTIVE
GOLF TOUR 2005
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14.04.2005 1. HCP čtvrtek

21.04.2005 BUSINESS GOLF CUP 
TOUR - KVALIFIKACE

28.04.2005 2. HCP čtvrtek 

29.04.2005 1. turnaj O dýšinskou
žabičku 2005

7
03.07.2005 OPEN DAY

07.07.2005 HCP čtvrtek: GOLF PLANET CHAMPIONSHIP TOUR 

08.07.2005 DĚTSKÁ GOLFOVÁ TOUR 2005

08.07.2005 SHEIKH CUP 2005

09.07.2005 MISTROVSTVÍ GKPD VE HŘE NA JAMKY 2005

14.07.2005 HCP čtvrtek: GOLF PLANET CHAMPIONSHIP TOUR 

17.07.2005 ČESKOMORAVSKÁ GOLF TOUR

21.07.2005 HCP čtvrtek: GOLF PLANET CHAMPIONSHIP TOUR 

23.07.2005 Czech Lady Open 2005

28.07.2005 HCP čtvrtek: GOLF PLANET CHAMPIONSHIP TOUR 

30.07.2005 Golf Cup Českého Telecomu a Eurotelu

8
04.08.2005 World Golfers Championship 2005 

- Mistrovství ČR na rány s vyrovnáním HCP

05.08.2005 ČPP GOLF TOUR 2005

07.08.2005 HCP neděle: GOLF PLANET CHAMPIONSHIP 
TOUR - semifinále

08.08.2005 Fit pro život - Lady Paradise Golf Tour 2005

09.08.2005 AAC Czech Golf Tour

11.08.2005 OMNIPOL GOLF CUP 2005

12.08.2005 KB CLASSIC GOLF TOUR 2005

13.08.2005 ROTARY & MBA CHARITY GOLF CUP 2005

17.08.2005 ŠPAČEK CUP

19.08.2005 ČMKS GOLF CUP 2005

20.08.2005 AUDI QUATTRO CUP 2005

21.08.2005 KLUBOVÝ TURNAJ I. Výročí Golf Park Plzeň

23.08.2005 World Golfers Championship 2005 - Mistrovství
ČR na rány s vyrovnáním HCP - semifinále 2dny

25.08.2005 BPA GOLF CUP 2005

26.08.2005 VOLVO MASTERS AMATEUR 2005 
- III.KVALIFIKACE 

27.08.2005 Czech Golf Amateur Tour 2005

29.08.2005 GD Junior Tour 2005

30.08.2005 AAC Czech Golf Golf Tour 2005

9
03.09.2005 ŠKODA HOLDING CUP 2005

04.09.2005 OPEN DAY

07.09.2005 CZECH MID-AMATEUR TOUR
2005 - MASTERS - 2dny

10.09.2005 ČEZDATA GOLF CUP 2005

11.09.2005 Přebor města Plzně

14.09.2005 GD Cup 2005

15.09.2005 MEDIA - CUP 2005

16.09.2005 GENESYS CUP 2005

17.09.2005 Sergio Tacchini a ABAS IPS 
Management Golf Cup 2005

18.09.2005 AAC Czech Golf Tour 2005

23.09.2005 DALKIA CUP 2005

24.09.2005 Mistrovství GKPD ve hře na rány 
pro rok 2005 - 2dny

28.09.2005 World Golfers Championship 2005 
- Mistrovství ČR na rány 
s vyrovnáním HCP - finále - 2dny

30.09.2005 CHERVO Cup 2005

10
01.10.2005 Pilsner Urquell Golf Cup 2005 - finálový turnaj

07.10.2005 Plzeňská Teplárenská Cup 2005

22.10.2005 Mistrovství GKPD ve čtyřhrách 2005 - 2dny

4





GPP MARKETING 
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 
Fax: +420 241 480 414  

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