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Gurmánům z  Mariánských 
Lázní i  jejich okolí nemu-

síme nutně představovat Davida 
Böhma, kterému se podařilo ze 
své restaurace Medite vytvořit 
nejoblíbenější restauraci ve  měs-
tě. Volný stůl si tam nyní musíte 
objednat týden předem. Momen-
tálně David se svým otcem Vladi-
mírem, bývalým ředitelem úspěš-
ného hotelu Bohemia, otevřel 
svou druhou restauraci česko-ra-
kouské kuchyně na  našem golfo-
vém hřišti. Chcete-li člověka po-
chopit, podívejte se na jeho rodiče, 
jak říkají Angličané: like tree, like 

fruit. Celá Davidova rodina má 
něco společného s  gastronomií. 
To je důvod, proč se mu podařilo 
už ve 29 letech realizovat svůj sen 

– otevřít svou vlastní restauraci.
„Máma uměla vařit úplně všechno. 

Od slaných jídel až po sladké. Nejvíc 
jsem od  ní miloval tradiční česká 
jídla: moravského vrabce, kachnu, 
sladké koláčky, šátečky z  listového 
těsta. Máma se tak dobře vařit nauči-
la od své tchýně, od mámy mého táty. 
To byla dobrá kuchařka. Mamka je 
taková, že když chce něco dokázat, 
tak tu cestu najde. Nejenom v jídle,“ 
říká v rozhovoru David. 

Myšlenku udělat restauraci měl 
David odmalička. Jeho děda byl vý-
borný gastronom, pracoval v Espla-
nade, v  baru Colibri. Dělal podob-
nou práci jako teď David, měl rád 
nové trendy, hodně pracoval, hle-
dal možnosti, jak dělat svou práci 
co nejlépe, hledal dobré produkty. 
Davidův otec pracoval 14 let v  ho-
telu Bohemia. V 90. letech byl pan 
Böhm jedním z  nejlepších hotelié-
rů v Česku. David s bratrem dělali 
gastronomii odmalička a  vyučili 
se na kuchaře. Ale výhodou pro ně 
bylo, že znali restauraci z  jiného 
pohledu než z recepce. Tak můžete 

rozumět, jak funguje srdíčko vašeho 
podniku. Když získal základy oboru, 
šel David za prací do různých zemí. 

Nejdříve jel do  Itálie, protože ji 
celý život miloval. Rodiče měli vel-
koobchod s  oblečením. Bavila je 
italská jídla, vína, ten šmrc, která 
v sobě mají. Potom kvůli práci musel 
do Brightonu v Anglii. Je to světově 
známé multikulturní město a  ces-
ta k  práci tam nebyla jednoduchá. 
V  Anglii šéf Davidovi jednou řekl, 
že chce, aby šel do vedení podniku, 
ale podmínkou bylo, že musí ještě 
rok studovat. David v Anglii úspěš-

SMRŠŤ TITULŮ

TAFELSPITZ PRO GOLFISTY
V NAŠEM KLUBU JE NOVÁ RESTAURACE

V letošním roce náš golfový klub získal čtyři vysoké tituly: 
GOLFOVÝ AREÁL ROKU 2014, NEJOBLÍBENĚJŠÍ GOLFOVÝ AREÁL MEZI ČESKÝMI GOLFISTY 

V ROCE 2014,  SUPERBRAND CZ 2015, NEJOBLÍBENĚJŠÍ HŘIŠTĚ SPOLKU „VŠUDEHRÁLŮ“. Toto je velké 
ocenění našeho klubu, všech členů klubu a našeho pracovního týmu, které jsme získali od golfových profesionálů 
i amatérských hráčů z celé České republiky. 

GOLF A HUDBA 
 MOJE ÚZEMÍ 

VNITŘNÍ EMIGRACE
 Golf konsoliduje a posiluje rodi-

nu. Posuďte sami, je to skvělé, když 
mladí a staří spolu mohou hrát, dis-
kutovat o hře, vytvářet společnou 
strategii. Anebo si jen při hře s dět-
mi povídat o tom, co děláte, a  m 
pádem je nenásilně učit. Je těžké 
posoudit, jak jsou pro naše dě   tyto 
společně strávené hodiny důležité. 
Někdy je pro dě   i dospělé těžké vy-
jádřit slovy, co cí  , někdy na to není 
vhodná chvíle nebo ochota, ale zato 
jsou tu vždy hole, míčky a pravidla 
spravedlivého boje.

Rodina Standy Kopejtka je v na-
šem golfovém klubu jedna z nejslav-
nějších a nejvíc ctěných rodin. Dok-
tor Kopejtko, jeho manželka, dvě 
dcery – slavné golfi stky – a vnučka 
už nemohou chodit v jednom fl ightu. 
Jak jim golf pomohl užít si rodinný 
život, vypráví hlava této rodiny.

Golf hraji od svých 13 let. Ale 
dělal jsem i různé jiné sporty: stolní 
tenis, lyže, basketbal. Můj otec byl 
velký sportovec a vynikající zpěvák. 
Byl ze Severních Čech, vystudoval 
v Praze gymnázium, potom přijel 
sem. Máma byla z Moravy. Táta byl 
lidovec. Nikdy jsme neměli nic spo-
lečného s komunisty. Tím to bylo 
složitější, lidovec byl vždy sledova-
ný, protože, kdo nebyl ve straně, byl 
podezřelý. 
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Jaký byl rok 2014 a čím klub v sou-
časné době žije?

Rok 2014 byl bezpochyby jedním 
z nejúspěšnějších za uplynulých 
30 let. Z několika důvodů. Došlo 
k velmi výraznému zlepšení kvality 
hřiště, zásluhou Stuarta Burridge 
a inves  cím ze strany klubu. Výraz-
ně zlepšena byla terasa klubu a na 
hřiš   byla provedena řada prací – 
například úprava okolí jamky č. 10, 

nové cesty, odvodnění na řadě míst 
areálu. A toto všechno spolu s mar-
ke  ngem a reklamou přispělo k ná-
růstu počtu hostů a získaní pres  ž-
ního  tulu GOLFOVÝ AREÁL ROKU 
2014. Toto ocenění udělují golfoví 
odborníci ve spolupráci s agenturou 
100 Best of ČR. Také jsme získali  -
tul Nejoblíbenější golfový areál zís-
kaný díky hodnocení českých golfi s-
tů, z čehož máme ještě větší radost. 

Dosáhli jsme vyrovnaného roz-
počtu, příjmově to  ž byl rok mi-
mořádný, neboť díky počasí byla 
sezona velmi dlouhá, hřiště bylo 
otevřeno již od 23. března 2014 až 
do podzimních měsíců. Letošní se-
zona bude kratší. Loni jsme hřiště 
v této době (v době konání rozho-
voru) už měli otevřeno. Tato sezona 
nebude po ekonomické stránce tak 
úspěšná, což je již nyní zřejmé. Pro 
ekonomiku klubu to bude zname-
nat propad, protože loni v dubnu 
jsme měli už docela vysoké tržby. 

 Jsem ale op  mis  cký, co se 
týče zájmu golfi stů, protože hřiš-
tě a náš klub jsou stále vlajkovou 
lodí českého golfu a zájem golfi stů 
o historické hřiště se stále zvyšuje. 
Noví golfi sté mají zájem podívat se 
na krásné a zajímavé hřiště s dlou-
hou historií a královským  tulem. 
Navíc letos oslavíme 110. výročí 
a lze očekávat spolupráci s novi-
náři, větší účinnost naší reklamy

GOOD WIND OF 
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a letošní rok jistě přinese ještě větší zná-
most značky RGCML. Mimochodem 
před 14 dny jsme získali další oceně-
ní, a to Superbrand of Czech Republic. 
Jedná se o prestižní ocenění pro nejvý-
znamnější, nejcennější a nejtradičněj-
ší značky v České republice. Z tohoto 
důvodu jsme ve vynikající společnosti 
např. České fi lharmonie, hudebního 
festivalu Pražské jaro, Pilsner Urquell, 
klavírů Petrof a dalších. 

Po sportovní stránce jsme byli 
minulý rok velmi úspěšní. Obě naše 
mužstva mužů a žen se udržela 
v Extralize ČR. Udržet si místo mezi 
dvanácti nejlepšími týmy v repub-
lice je velmi obtížné. Současnou si-
tuaci nemůžeme srovnávat s rokem 
1990, kdy mezi sebou soutěžila stále 
3 stejná družstva. V současné době 
je „ve hře“ více než 150 klubů. 

Bohužel letos došlo k tomu, že 
hřiště bylo velmi poškozeno silným 
větrem a námrazou na lesních poros-
tech a keřích. Je to největší poškození 
za posledních 30 let! Došlo ke  zlá-
mání stromů a velmi markantnímu 
poškození zeleně. Lesní porosty 
jsou velmi staré, některé více než sto 
let. U smrků se počítá se životností 
zhruba 80–90 let. To znamená, že 
klub čekají dva velké úkoly – zlikvi-
dovat kalamitu a připravit hřiště na 
letní sezonu. Což se nám daří zá-

sluhou týmu greenkeepera. Máme 
i další dvě skupiny dřevorubců z lá-
zeňských lesů, které nám pomáhají. 
A hřiště bude připraveno hned, jak 
počasí dovolí spustit plnou sezonu. 
Tím druhým úkolem je revitalizace 
zeleně, k čemuž jsme angažovali od-
borníka z oblasti dendrologie, který 
nám pomůže naplánovat obnovu po-
rostů v areálu golfového hřiště. 

Právě kvůli likvidaci kalamity se 
výdaje klubu výrazně zvýšily. Jsou to 
náklady, se kterými jsme nepočítali, 
ve výši řádově stovek tisíc korun. 
K tomu se ještě přiřazují náklady na 
kompletní rekonstrukci a odvodně-
ní sklepů pod klubovnou. Měli jsme 
v plánu stavbu domečku u desítky, tj. 
tzv. halfway house, kterým chceme 
nahradit škaredou dřevěnou boudu 
na jamce č. 11. Dále jsme uvažovali 
o budování vodních nádrží. Kalami-
ta všechno o celý rok zdrží, protože 
fi nance musí jít na likvidaci škod, 

odvodnění sklepů a doplnění ku-
chyně po změně nájemce. 

Hodně lidí navrhuje, aby se dě-
laly brigády, mám na to svůj názor. 
Brigády jsme dělali až do roku 1990. 
Členství v klubu bylo podmíněno 
tím, že každý člen dělal současně bri-
gádu. Jednalo se o hrabání listí nebo 
úklid hřiště po zimním období. To 
byla hlavní náplň brigádnických ho-
din. V současné době máme mecha-
nizaci na odklízení listí, máme vysa-
vače. To znamená, že nasazení členů 
nepotřebujeme. Máme kvalifi kovaný 
tým pro všechny práce. Nechceme se 
vrátit do doby před rokem 1990, pro-

tože jsem přesvědčen, že klub může-
me organizovat tak, abychom takové 
věci zvládli profesionálně bez zatě-
žování našich členů. V socialistické 
době se všechno dělalo brigádně, 
lidé uklízeli na sídlištích, v té době 
to bylo běžné, bylo to součástí myš-
lení a atmosféry tehdejší společnosti. 
V současné době je všechno komerč-
ní, a tak by se práce měly realizovat 
profesionálně a ne formou brigád.

Budou nás na hřišti čekat změny? 
Postaveny budou nové můstky na 

jamce 2 a 7, dále můstek z terasy smě-
rem k driving range. Budou to hezké 
dřevěné můstky, nahradí můstky ze 
žulových kamenů, což je změna ku 
prospěchu estetiky hřiště. A vylep-
šíme i jiné detaily, u výstupu na od-
paliště 8 a vedle průchodu na putting 
range u klubovny budou umístěny 
velké ploché kameny. Musíme také 
provést rekonstrukci řady drená-
ží. To jsou drenáže u odpaliště číslo 
1, na jamce číslo 7, u greenu číslo 14 
a v okolí jamky číslo 2, 10 a na dalších 
místech. To jsou opravdu rozsáhlé a 
náročné práce. S výstavbou nádrží na 
vodu u jamky číslo 11 a na jamce čís-
lo 16 musíme počkat na příští rok. 

Máme vynikající vztahy s městem. 
Mohu říci, že tomu tak je již od roku 
1905, protože zakládajícím členem 
klubu byl Dr. Dietl, tehdejší starosta. 
Dobré vztahy máme až do dnešní doby. 
Dne 31. 03. 2015 byla podepsána nová 
smlouva na dalších třicet let, tj. do 
roku 2045. Ta umožní golfovému klu-
bu investovat do hřiště, tj. do majetku 
města. Vedení města pochopilo, že golf 
klub od roku 1993 investoval do měst-
ského majetku více než 90 milionů Kč 
a  na nájemném klub zaplatil městu 
od roku 1993 více než 37 milionů Kč. 
Přepokládáme také, že město uvolní 
prostředky na podporu našich investic, 
popř. ve spolupráci s městem získáme 
dotační prostředky z  krajských pro-
gramů a z programů EU. Investice se 
týkají hlavně vody. Voda protéká areá-
lem, ale neudrží se zde. Potřebujeme 
vybudovat nádrže na jamce číslo 11 
a 16, aby se zvýšila kapacita vody po-
třebné pro závlahy. Radikálně je také 
třeba vylepšit bunkry, odpaliště a pro-

vést kompletní rekonstrukci drenáží. 
Restaurace a gastronomie je velmi 

podstatnou částí naší nabídky slu-
žeb. Návštěvníci klubu si z ní vytvoří 
50  procent celkového dojmu o klu-
bu. Musíme mít zajímavou klubov-
nu, která by refl ektovala naši historii 
a  musí v ní být skvělá gastronomie. 
Restaurace byla v poslední době nej-
větší slabinou klubu. Měli jsme vel-
kou řadu stížností na úroveň jídla, 
což nás velmi poškozovalo. Lidé se 
ptali, co se stalo, že se v Mariánských 
Lázních tak zhoršila restaurace. To 
nás přivedlo k tomu, že jsme hledali 
nového nájemce, kterým je pan Da-
vid Böhm, majitel restaurace Medité 
v Mariánských Lázních. David má 
záměr a sílu vybudovat v naší klu-
bovně skvělou restauraci. Tato změna 
nájemce představuje pro klub značné 
náklady, neboť, jak jsem se již zmínil, 
bylo nutné provést rekonstrukci skle-
pů, tj. především nákladné a  tech-
nicky složité odvodnění sklepů, a to 
odvedením vody do vodní nádrže na 
jamce 16. Zvýšili jsme rovněž kvalitu 
zařízení kuchyně, což vše dohromady 
klub stálo více než 1 milion Kč. 

Jak budou probíhat oslavy založe-
ní klubu a otevření hřiště? 

Letos oslavíme 110. výročí RGML, 
jednak založení klubu, jednak otevře-
ní hřiště. Dvoudenní oslava se bude 
konat 21. a 22. srpna. První den bu-
dou hrát všichni hráči našeho klubu 
tradiční turnaj King´s Cup. Nejlepší 

hráči z prvního dne, tj. prvních šede-
sát a další, kteří budou mít stejný vý-
sledek jako 60. hráč, postoupí cutem 
do druhého kola a budou hrát v sobo-
tu 22. srpna turnaj na oslavu 110. vý-
ročí, který bude současně druhým ko-
lem našeho turnaje King´s Cup. Bude 
prostor i pro turnaj Czech Internatio-
nal Hickory Championship pro 50 
hráčů z celé Evropy. Jedná se o turnaje 
v historických oděvech s historickými 
holemi. Tomuto hobby se věnují nad-
šenci zabývající se historickým golfem, 
které v ČR organizuje prezident Golf 
Clubu Hostivař, p.  Martinka, a  Dali-
bor Procházka z  ČGF. Pro tuto udá-
lost již máme vytvořen ofi ciální plakát 
a autorem této krásné grafi ky je praž-
ský výtvarník Lukáš Doležel, který pro 
nás vytvořil již plakát k St. Andrews 
Trophy v roce 2006.

Předpokládáme, že těchto oslav 
se zúčastní prezidenti spřátelených 
klubů, se kterými spolupracujeme, 
a významní funkcionáři českého, 
evropského a světového golfu, se 
kterými jsem měl možnost 20 let 
spolupracovat. Budeme organizovat 
dvě slavnostní večeře, první bude 
v  klubovně 21. srpna pro všechny 
členy klubu, druhá 22. srpna pro 
hosty v  Parkhotelu Golf. Média sa-
mozřejmě budou na oslavy také po-
zvaná. Tisková konference na úvod 
sezóny pro asi 50 novinářů bude 
7. května v klubovně a na tuto kon-
ferenci bude navazovat turnaj pro 
novináře Royal Jornalist Trophy. 

Dárkem ke 110 letům RGCML 
pro členy a hosty bude publikace, 
kterou připravuje viceprezident klu-
bu Kirill Kozhukhov, který je rovněž 
organizátorem oslav. Knihu dostane 
každý účastník oslav! Bude to kni-
ha o slavné 110leté historii RGCML. 
K  výročí klubu a hřiště také paní 
Kateřina Stočesová, majitelka PRO 
shopu, připravuje výrobu a prodej 
zboží s tématikou RGCML. 

Přeji všem členům klubu a našim 
hostům krásnou a úspěšnou golfo-
vou sezonu 2015.

Rozhovor s JUDr. Milanem Veselým, 
prezidentem klubu, vedla Elena Sorokina, 
šéfredaktorka 19th Hole. 

Milan Veselý 
Club President

I am however an op  mist when 
it comes to golfers’ interests, as 
the course as well as our club are 
s  ll the Czech golf’s fl agship, and 
players’ interest in this historical 
golf course keeps growing. New 
players get interested in checking 
out the beau  ful and interes  ng 
golf course with a long history and 
a royal  tle. Moreover we’ll be 
celebra  ng our 110th anniversary 
and expect closer coopera  on with 
journalists as well as higher impact 
of our adver  sing, so this year will 
surely bring much higher recogni  -
on to the RGML brand. By the way, 
only two weeks ago we have recei-
ved another award, the Superbrand 

of Czech Republic, a pres  gious re-
cogni  on for the most important, 
valuable and tradi  onal brands in 
the Czech Republic. Thanks to this 
we are now in the excellent com-
pany of such brands as the Czech 
Philharmonic Orchestra, the Prague 
Spring music fes  val, Pilsner Urqu-
ell, the Petrof piano makers etc.

We have also been successful in 
tournaments last year – both our 
male and female teams have held 
fi rmly on in the Czech Extra League. 
Keeping a hold on such a posi  on 
among the country’s 12 best teams 
is no mean feat. Today’s situa  on 
bears no comparison to the year 
1990, when there were only 3 of the 
same teams compe  ng all the  me; 
nowadays there are over 150 clubs 
“in the game”.
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ně dostudoval a pracoval v restaura-
ci, která používala lokální suroviny. 
Dělali tam opravdové anglické jídlo. 
Restaurace měla po  Anglii několik 
farem, které ji dodávaly vlastní pro-
dukty. Brighton je u moře. Je to část 
Anglie, která přijala více z  francouz-
ské kultury, protože byla v minulos-
ti několikrát pod vládou Francouzů. 
Místní kuchyně je kombinace kuchy-
ně francouzské a anglické. Od května 
až do října tam připravují fantastické 
čerstvé ryby ve  venkovní restauraci 
s  výhledem na moře a na velký pří-
stav. Úspěch restaurace byl založen 
na kvalitě surovin – ryby v létě, přes 
zimu maso. V  restauraci bylo 390 
míst, měli tam 3 provozy najednou 
a 38 zaměstnanců, což bylo opravdu 
moc. David vzpomíná, že práce v re-
stauraci byla o hodně náročnější než 
v  hotelu. „Protože pracujeme s  lid-
mi a jsme s hosty hodně v kontaktu. 
Lidi nezajímá, co jste jim dali včera, 
to už je zapomenuté. Musíte každý 
den dokázat něco nového.“ Anglie 
dala Davidovi strašně moc, ukázala 
mu, kolik může dokázat a  s  kolika 
lidmi. Po  Anglii šel David pracovat 
do Španělska. Potom se vrátil do Ma-
riánských Lázní a  splnil si svůj sen 
otevřením restaurace Medite.

 Jak to, že se Medite stala jednou 
z  nejlepších restaurací v  ML? Pro-
tože tento krok David a  jeho tým 
považovali za  velkou výzvu, kterou 
musí zvládnout. Podle Davida jsou 
Mariánské Lázně místo, které má 
problémy se zákazníky, kteří žijí kla-
sický „život a la carte“. To je klientela, 
která chodí do  kvalitních obchodů, 
do  kaváren, do  restaurací. Po  ná-
vratu do Čech a otevření restaurace 
David došel k  tomu, že restaurace 
nemůže být založena jen obyvatelích 

Mariánských Lázní. Tak začali pra-
covat na  tom, aby kvalita jídla byla 
fantastická a začala sama přitahovat 
i lidi z okolí – z Karlových Var, Fran-
tiškových Lázní, Chebu, Weidenu, 
Regensburgu. A zaplaťpánbůh se jim 
to podařilo. Hodně úspěchů Medite 
vychází z kvality potravin. 

David chtěl vždycky vařit z lokál-
ních produktů a  podpořit tak také 
místní trh. Ale nakonec zjistil, že 
bohužel Česko není ve fázi, kdy zde 
najdete dostatek dobrých lokálních 
surovin. Tak všechny potraviny ob-
jednává z  Německa a  dalších zemí. 
Potraviny pochází z  různých častí 
světa. Ryby z  Atlantiku, zelenina 
z  Francie, jehněčí z  Nového Zélan-
du, ze zemí, které mají již díky svým 
produktům na  trhu dobrou pozici. 
Jako majitel restaurace má David 
zkušenost, že je lepší koupit kvalitní 

produkt než nekvalitní levnější, kte-
rý pak musíte vyhodit, nebo z  něj 
sice uvaříte, ale zase utrpí kvalita 
jídla. Podle něho je lepší jít drahou 
cestou, která bude v  důsledku lev-
nější. 

Já si myslím, že hodně z úspěchu 
Medite je ještě výsledkem neuvěřitel-
né komunikativní schopnosti Davi-
da. Během večera se může u kaž dého 
hosta zastavit až třikrát, aby s  ním 
promluvil. To není ve službách nedů-
ležitá věc. Lidé si vždycky chtějí po-
povídat, ale nemají zájem o  to, jaký 
jste měli den vy, logicky předpoklá-
dají váš zájem o sebe, a to je v gastro-
nomii jedna z nejtěžších věcí. 

Jednou z  možností jak můžete 
po náročné práci relaxovat, je sport, 
což je zdravá cesta. Fyzicky na tom 
budete dobře, také psychicky vám to 
pomůže. David jezdí v  létě na kole, 
boxuje, v  zimě rád snowboarduje. 
Ale zimu poslední dva roky „zabil“, 
protože se věnoval práci. Golf David 
nehraje, ale kdo ví, co bude v  bu-
doucnu? 

Před tím, než David otevřel restau-
raci na golfovém hřišti, strávil tam 4 
měsíce kvůli důkladné přípravě, a aby 
se mohl nadýchat té atmosféry golfo-
vé historie. Když vidíte fotky z doby 
kolem roku 1905, tak pochopíte, jaký 
by ten projekt měl být. A zde musí-
te dělat práci s  jinou vážností, než 
na  obyčejném místě. „Dostali jsme 
několik nabídek na  místo pro dru-
hou restauraci a  byla to i  zajímavá 
místa, ale zvláštní bylo, že jsem nikde 
necítil to vzrušení. Jen tady. To samé 

jsem cítil před otevřením Medite. 
Musíte to cítit před vařením nového 
jídla, před otevřením restaurace, při 
setkaní se zajímavým člověkem. Ta-
kovou vibraci nemůžete popsat, ale 
musí vás zastavit a donutit intenziv-
ně přemýšlet.“ říká David. 

David je Čech, ale paradoxně vě-
děl víc o španělské, italské a anglic-
ké kuchyni. Musel udělat historic-
kou potravinovou mapu Čech, aby 

pochopil užívání surovin v  české 
kuchyni. Koupil si x knih, které mu 
pomohly porozumět, proč jistá část 
Čech používá určitou kombinaci 
surovin, musel se naučit ten tok 
surovin, který procházel Českou re-
publiku v době Rakouska-Uherska. 
My ani nevíme, že ve  Slezsku po-
užívali slaninu, brambory, švestky, 
zatímco v Praze jedli šneky, mušle, 
racky a  v  Brně integrovali hodně 
z  maďarské kuchyně. To všechno 
jsou věci, které David zpracoval. 
Pro  restauraci na  golfu vymyslel 
koncept z  doby roku 1905, zlaté-
ho věku Rakouska-Uherska, kdy 
golfové hřiště zakládali. Marián-
ské Lázně leží u  Bavorska, v  Sude-
tech, takže tu byl silný vlivu Něm-
ců. Kuchyně sama o  sobě se dělila 
na chudou jižní a bohatou severní. 

Sever byl industriální, v  severních 
Sudetech byli boháči a  suroviny 
byly lepší. Například ve  staré re-
ceptuře sudetské kuchyně David 
našel kapary a  ančovičky. Vozili je 
z  Ligurie, z  Janova, takzvanou Sla-
nou cestou, která šla přes Švýcarsko, 
Rakousko a  Německo. Jižní Sude-
ty mají kombinaci německo-čes-
ké kuchyně, která používá hodně 
zeleniny, brambory, vepřové maso, 
kořenovou zeleninu – mrkev, celer, 
tuřín, petržel, vodnici. To bylo veli-
ce chutné a je to fantastický základ 
pro kuchyni Davidovy restaurace. 
V  restauraci najdete staročeskou 
kuchyni zlatého věku s  moderním 
nádechem. David a  jeho tým nedě-
lají houskový knedlík do granátové 
podoby, ale v  nové, moderní úpra-
vě, používá technologii konfi tování, 
sujit. Například David doporučuje 

bůček, který se peče až 37 hodin. 
Nebo české tradiční jídlo kuba 
dělá podobně jako italské rizoto 
na bázi zeleninového vývaru a más-
la, s krásnou krémovou konzistencí. 
Uvaříme kroupy, ty potom orestu-
jeme na sádle s majoránkou, česne-

kem, šalotkou a vaříme se zelenino-
vým vývarem, přidáváme sušené či 
mražené houby, máslo. 

A co člověk, který přijde na naše 
hřiště, by tady měl ochutnat? Všech-
no. Tolik práce si David a  jeho tým 
dali s jídelním lístkem! Například tu 
najdete i  chuť rohlíku s  ředkvička-
mi a máslem, kterou znáte z dětství, 
protože ho skoro každá máma v ČR 
připravovala pro své děti. Je to tra-
diční česká věc. V restauraci najdete 

variaci této vzpomínky – ředkvičko-
vý salát s krutony z rohlíku s máslem. 
Kaž dý člověk se nad tím může tro-
chu zasnít nebo zasmát. 

Z  ryb tu najdete pstruha z  Valu, 
což je jeden z  lokálních produktů 
v  restauraci. Z  masa doporučuji tra-
diční Tafelspitz s  karamelizovanou 
zeleninou. Je to hovězí konfi tované 
až 10 hodin. Či vykostěné vepřové 
kolínko dušené ve  vodní lázni s  rů-
žovým pepřem a hořčičnou omáčkou. 
Jako dezert si dejte tradiční povidlové 
taštičky z  bramborového těsta nebo 
oplatku s krémem z vařené smetany 
a vyšlehaných bílků. Nebo ochutnejte 
štrůdl v moderním stylu ve skleničce. 

V restauraci mají dobrá vína z již-
ní Moravy, Rakouska, Maďarska, Ty-
rolska a pár španělských vín. 

Vybírat můžete ze dvou druhů 
jídelního lístku. Je tu večerní karta 
a denní menu. Denní menu je posta-
vené na jídlech připravených rychlej-
ší formou. Mají tu i dvě super rychlá 
jídla, která se jmenují teetime. Jídla, 
která si můžete dát ve  velice krátké 
době před hrou. Po pouhých 7 minu-
tách čekání se můžete posilnit slepi-
čím salátem s grilovanými paprikami 
a  kuřecím masem anebo karbanát-
kem v žemličce.  

pokračování ze str. 1  

David Böhm
Restaurant Owner

Before David opened a restau-
rant at a golf course, he spent 
4 months there for me  culous pre-
para  on, as well as to get a breath 
of the historical golfi ng atmosphere. 
When you look at photographs from 
around 1905, you come to unde-
rstand what such a project shou-
ld be like. And you have to do the 
work with much more seriousness 
than at any other ordinary place. 

“We received several proposals for 
loca  ons for another restaurant, 
and some of them were fairly in-
teres  ng places, but the thing was, 
I never felt that excitement. It only 
happened here. I felt the same  right 
before opening the Medite. You 
have to feel it before preparing 
a new dish, before opening a new 
restaurant, when mee  ng someo-
ne interes  ng for the fi rst  me. The 
vibe is hard to describe – it has to 
stop you in your tracks and make 
you think hard,” David says.

V NAŠEM KLUBU JE NOVÁ RESTAURACE
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Někteří lidé mi říkali, že ve-
lice dávno, když jste ještě 

byl malý, jste s  rodinou bydlel 
na  hřišti v  Mariánských Láz-
ních. Je to tak? 

To je skoro golfová latina. Už se 
mi moc nechce vypravovat o tom, co 
všichni slyšeli, ale je pravda, že jsme 
s rodiči v druhé polovině 60. let jezdi-
li do Mariánek. Stanovali jsme v lese 
vlevo od  jedničky a  týden jsme tam 
bydleli. Táta se domluvil s panem 
Hammerlem, to ještě nebyl green-
keeper, ale správce hřiště, dal mu pár 
korun jako nájem a  pan Hammerle 
ještě půjčil matce vozík. Naši hráli 
s  kamarády, máma tam vařila na  li-
hovém vařiči a já jsem lítal po hřišti. 
Tehdy jsem začal hrát. Rodiče zbláz-
nil Dr. Ivo Balcar, který začátkem 60. 
let v  Mariánkách okusil golf, a  pak 

začala parta kamarádů hrát na  pas-
tvinách okolo Semil a občas vyrážet 
na tehdejší česká hřiště. A Mariánské 
Lázně byl logicky hlavní cíl. Mám rád 
řadu starých hřišť, jako jsou Karlovy 
Vary, Šilheřovice, ale Mariánky ne-
mají konkurenci. Jsou něco extra. 

A z jakého města jste? 
Ze Semil v  Podkrkonoší. To byl 

pro naši rodinu opravdový vý-
let, jet až sem. I dneska hodně lidí 
kroutí hlavou, když říkám, že jedu 
na  víkend do  Mariánských Lázní. 
A proč sem? Vzpomínám si, že když 
jsme vybírali byt a vymýšleli, jak to 
všechno dát dohromady, tak jsme 
s  manželkou jeli kolem Prahy, ko-
lem berounského hřiště a  já říkám: 

„Koukej, hrajou …“. A moje manžel-
ka, která začala hrát jako poslední 
z rodiny velmi nedávno a naprosto 
nemá žádné sportovní ambice, mě 
řekla: „Už jsi počítal, okolo kolika 
golfových hřišť projedeme do  těch 
tvých Mariánek?“, což samozřejmě 
myslela trochu jako provokaci, pro-
tože má Mariánky stejně ráda jako 
já. A  já jsem odpověděl, že nepočí-
tal a je mi to úplně jedno, protože já 
chci dojet do  Mariánek (mimocho-
dem těch hřišť je minimálně 11). Ale 
v  Čechách je hodně pěkných hřišť 
a dá se hrát kdekoliv. Konec konců 
i kolem nás na Liberecku je spousta 
hřišť, ale Mariánky jsou něco jiného. 

Četla jsem, že jste dostal pozici 
prezidenta po  práci vicepreziden-
ta, kapitána, hospodáře, generál-
ního sekretáře, šéfa revizní komise 
CGF. Prezident – to je jiná funkce, 
našel jste v ní něco nového? 

Nedělal jsem na  golfové federaci 
jenom ve sportovně technické komi-
si, jinak asi skoro všechno. Být pre-
zidentem je však něco úplně jiného, 
protože máte odpovědnost za všech-
no, tak je to jiné než ten kousek kon-
krétní odpovědnosti. Jste daleko víc 
na ráně, musíte tomu všemu udávat 
nějaký směr, vyrovnávat všechno. 

Ve svém životě mimo golf, čím ži-
jete? 

Já jsem ekonom, více než patnáct 
let se pohybuju v  automobilovém 
průmyslu, šéfoval jsem mezinárod-
ním fi rmám, pracoval jsem mimo jiné 
s  japonskou fi rmou, která vyráběla 
displeje do  aut. Není to jednoduché, 
zkombinovat golf a  práci, ale na  dru-
hou stranu na to, na co chcete, si čas 
najdete vždycky. I  moje rodina toto 
šílenství prožívala rozumně. Děti to 
aspoň nutilo trošku něco dělat. Baví-

me se tu hlavně o čase, který to stálo, 
ale golf mi dal hodně ohledně přístupu 
k životu, golf vás zlepšuje, učí vás i v ci-
vilním životě nepodvádět, nepřihrávat 
tam, kde nesmíte, neodpočítávat rány. 
To všechno dává zkušenost do života. 
Můžu říct, že v golfu a v businessu po-
znám člověka během dvou – tří jamek. 
Budu s ním hrát a buď projdu tu rundu 
jako za trest, nebo se budu těšit, až si 
s ním zahraju příště a případně s ním 
do něčeho půjdu i v obchodním životě. 
Myslím, že tomu golf velmi pomáhá. 
Učí pokoře a respektu. 

Neříkala vám manželka: nevydělá-
váš peníze, ztrácíš čas na golfu? 

Ani ne, manželka je neobyčejně to-
lerantní, navíc jsme měli role rozdělené, 
ona zastává názor, že chlap se k dětem 
může pustit, až když jim nic neudělá. 
U  nás jsme to dodržovali. Manželka 
jim dala základy a já je postupně přebí-
ral více, když začínaly sportovat. Dcera 
i syn toho prošli hodně kolem sportu 
a dalo jim to podstatný základ do živo-
ta – naučili se starat sami o sebe a být 
odpovědní. Dneska jsme je už „vyhnali 
z baráku“ a starají se o sebe sami.

V  businessu je to trochu těžké ne-
švindlovat, nedělat kompromisy, 
nepodvádět. Je to vůbec možné hrát 
vždy podle pravidel v golfu i v busi-
nessu? A jak je to možné spojit? 

Záleží na tom, kam je kdo ochoten 
zajít. Snad už je pomalu pryč doba, 
kdy do  golfu přicházeli lidé z  busi-
nessu, kteří vydělali peníze řekněme 
různým způsobem a mysleli si, že po-
dobným způsobem budou řešit i  si-
tuace v golfu. Většina lidí, kteří pod-

vádí v  životě, podvádí v  golfu taky. 
Někteří takoví s golfem skončili a  je 
to pro golf velké pozitivum. Je lepší 
odmítnout některé věci v  businessu, 
kdy možná tolik nevyděláte, ale zase 
klidně spíte. Alespoň podle mne …

Četla jsem, že jste prezidentem 
Golf Clubu Semily. Jak je to mož-
né spojit? 

Už nejsem prezidentem klubu. 
Když jsem byl zvolen prezidentem 
ČGF, tak jsem skončil. Nejde všech-
no, nejsem sběratel funkcí, mám 
toho i tak dost. 

Ale Semily, to je lokální devítka, 
rodinný klub, všichni jsme tam vy-
rostli, vyrostly tam naše děti, klub 
byl úspěšný, měli jsme neuvěřitel-
ně úspěšnou generaci, která vládla 
českému golfu. Vždycky to bude 
venkovská devítka, která ale má ro-
dinnou atmosféru. Je to nadšením 
rodičů a lidí kolem klubu, když jsme 
se s dětmi moc „nemazali“ a neume-
tali jim cestu, ale pomáhali, když to 
bylo třeba. A z nich vyrostli výborní 
golfi sté, ale snad také slušní lidé. 

V  tom si jsou Mariánky a  Semi-
ly přes rozdíl ve  velikosti podobné. 
Vždycky potkáte někoho ze starých 
golfi stů, vždycky si můžete sednout 
a s někým popovídat a klidně si dát 
jen kafe. Těšíte se na  klubovnu, at-
mosféru, jen na  ten pohled na  hři-
ště. A  to dávají desítky let historie, 
to na  nových hřištích nezažijete. 
A vůbec to není o tom, kolik kdo dal 
a kolik kdo má. Ono je to spíš o tom, 
kolik toho kdo pro to hřiště udělal.

A teď musím smeknout před dvěma 
pány – Milan Veselý a Stuart Burridge 

udělali za poslední dva roky neskuteč-
ný kus práce. Milan je entuziasta, má 
obrovské golfové vědomosti a  Mari-
ánkami žije. Měl jsem možnost s ním 
navštívit několik mezinárodních akcí. 
Vidíte, jak ho vítají, jak si ho váží v ce-
lém světě. Když jedete s Milanem, tak 
máte všude dveře otevřené. Velmi mi 
pomohlo, že řadě lidí mne představo-
val právě on. Druhá důležitá osoba je 
Stuart. Je to Pan Greenkeeper, který 
hřiště neskutečně kvalitativně posu-
nul. Já to hřiště pamatuju dlouho, ale 
co se zde stalo za poslední dva roky, je 
nádhera. A musím jmenovat ještě dva 
lidi, kteří s Milanem konají záslužnou 
práci, to jsou Kirill a Aleš. 

Vy hrajete golf skoro 50 let. Co se 
za  tu dobu v  golfu zlepšilo, nebo 
naopak zhoršilo? 

Golf je stále stejný, skoro bych řekl, 
že nic. Samozřejmě ale nějaký vývoj 
být musí. Jsem hodně konzervativní, 
ve svém volebním projevu jsem říkal, 
že nechci žádné revoluce. Ony nikde 
nevedou k ničemu pozitivnímu a golf 
je tu už 600 let, tak si nemysleme, že 
zrovna my vymyslíme něco převrat-
ného. Na  druhou stranu potřebuje-
me, aby ke golfu přicházeli noví hrá-
či, a protože dnešní doba není úplně 
nakloněna striktním pravidlům, 
musíme hledat cestu, jak udělat golf 
atraktivní. Tím nemyslím rušení zá-
kladních pravidel, ale snahu o jejich 
zjednodušení a  hlavně vysvětlování, 
že ona ta pravidla zase tak složitá ne-
jsou, pokud chcete hrát férovou hru.

Chceme přece, aby lidé ke golfu víc 
přicházeli, aby nemysleli, že je to těž-
ké, že je to zábava pro znuděné miliar-
dáře a normální člověk tam nemá co 
dělat. To není pravda. Když přijedete 
do  Anglie, do  Švédska, do  Němec-
ka, hrají tam rodiny středních vrstev. 
Dneska s čistým svědomím můžu říct, 
že tady v  Čechách může hrát skoro 
každý – ten, kdo pracuje, uživí rodinu 
a trochu mu zbude na nějakou zábavu, 
ten si golf stoprocentně může dovo-
lit. Golf je levnější než lyžování i než 
cyklistika. I  s  časovou náročností to 
není tak hrozné, vždyť nemusíte hrát 
denně osmnáctku. Jenom je otázka, 
na jaké úrovni to chcete dělat. Najde-
te hřiště, kde vás za pár stovek nechají 
hrát, koupíte si starší hole za pár tisíc, 
které vám vydrží hromadu let. Když 
chcete hrát pro radost, golf není drahý 
sport. Toto je potřeba neustále opako-
vat a šířit v mediích. Ne každý lump, 
který něco provedl, je golfi sta. Samo-
zřejmě lumpy najdete u každého spor-
tu, u každé lidské činnosti, tak proč se 
pořád ukazuje na golfi sty? Vždyť je tu 

JÁ PROSTĚ MUSÍM JET 
DO MARIÁNEK 
Rozhovor s prezidentem CGF Ing. Zdeňkem Kodejšem

Zdeněk Kodejš
Czech Golf Federa  on 
president

I am rather conserva  ve, having 
stated already in my elec  on speech 
that I don’t want any revolu  ons. 
Those never lead to posi  ve results, 
and a  er all golf has been around for 
some 600 years, so it would be arro-
gant to believe it could be us who 
will come up with something revolu-
 onary. On the other hand we need 

new players, and since the current 
atmosphere isn’t par  cularly condu-
cive to strict rules, we have to look 
for ways to make golf more a  rac-
 ve. By that I don’t mean throwing 

the base rules out of the window, 
but rather trying to simplify them, 
and also trying to explain that those 
rules aren’t all that complicated 
when you want to have a fair game.

What we want is for more people 
to discover golf, to dispel the idea it’s 
too diffi  cult, a past-  me for bored 
billionaires and generally no place 
for ordinary folks. That couldn’t be 
further from the truth. When you 
come to England, Sweden or Germa-
ny, you fi nd en  re mid dle-class fam-
ilies playing golf. Today I can state 
with a clear conscience that here, in 
the Czech Republic, almost anyone 
can play golf – anyone who works, 
can manage to feed their family and 
have some le   over for entertain-
ment can defi nitely aff ord to play 
golf. Golf is less expensive than ski-
ing or cycling. Time demands also 
aren’t all that bad, you don’t have 
to play eighteen holes every day af-
ter all. It’s all a ma  er of what level 
you want to play on. You just fi nd a 
course where they’ll let you play for 
a couple of hundred crowns, and 
buy a used set of clubs for a few 
thousand which will last you for 
years. When you want to play golf 
for fun, it isn’t an expensive sport. 
This needs to be repeated over and 
over again and communicated in the 
media. It isn’t like every crook who’s 
done something bad is a golf player. 
Of course you’ll fi nd crooks around 
every sport you can think of, as well 
as nearby or right in the middle of  
every kind of human undertaking, 
so why do the fi ngers have to be 
pointed at golf all the  me? There 
are already so many players who re-
spect the rules as well as the nature 
a  er all.
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už dnes mnoho hráčů, kteří mají úctu 
k pravidlům, k přírodě.
Poprvé po více, než 100 letech gol-
fi sté jedou na olympijské hry. Kdo 
bude v Riu reprezentovat Česko?

Je to ještě otázka. Vypadá to, že to 
bude Klára Spilková, když bude zdra-
vá a bude všechno v pořádku. Když 
bude pokračovat v tom, jak hraje do-
posud, tak pojede a bude mít i šanci 
na úspěch. V pánském golfu si ještě 
počkáme, je zde obrovská konkuren-
ce, ale v ženách je to reálné. Věřím, že 
na příští olympiádu už budeme mít 
zase větší šanci a že bude více hráčů 
na úrovni Kláry. To je dlouhá cesta 
pro hráče, jejich rodiče, federaci, klu-
by a hřiště vychovat hráče, kteří mo-
hou představovat pro světoznámé 
špičky konkurenci. Na  olympiádě 
bude hrát 60 žen a 60 mužů. Když si 
vezmete, kolik milionů lidí hraje golf, 
tak ta pyramida je hodně široká. 

Budou nás čekat v  golfu nějaké 
změny, nebo ne? 

Zásadní změny asi ne. Podařilo 
se nám ale velmi úspěšně rozjet pro-
jekt Se školou na  golf. To je veliký 
krok vpřed. Podařilo se nám vytvořit 
systém tréninkových center a  při-
pravovat hráče tak, abychom mohli 
objevit a dovést talenty na velké túry 
a případně na olympiádu. V loňském 
roce jsme zahájili provoz dvou regio       -
nálních tréninkových center, jsou to 
Kaskáda u  Brna a  Praha Zbraslav, le-
tos jsme je založili na Kunětické hoře 
a  v  Plzni na  Dýšině. Pečovat se tu 
bude o  nadějné špičkové hráče. Re-
gionální centra představují vyšší stu-
peň přípravy než klubové školy golfu 
a  Tréninková centra mládeže. Teď je 
zapotřebí jenom pracovat. Dostávají 
peníze, trenéři mají smlouvy s  fede-
rací. Veliká změna nastala vznikem 
zdravotní komise, máme pod kontro-
lou zdravotní stav reprezentantů a na-
bízíme jim v případě potřeby téměř 
okamžitě tu nejkvalitnější péči. Aby 
v případě, kdy se něco stane, dostali 
špičkovou zdravotní péči hned. Šéfem 
zdravotní komise je MUDr.  Jaroslav 
Větvička, který je jedním z  nejzkuše-
nějších sportovních lékařů v Čechách, 
s účastí na mnoha olympiádách. 

Jako další velký úkol vidím to, 
abychom více pracovali s  médii, 
abychom je naučili psát o golfu jako 
o  sportu a  aby se pouze nepsalo 
o aférách, které s golfem jako tako-
vým nemají nic společného.

Dneska je v  Česku nepřeberné 
množství hřišť. Je ještě kapacita 
pro nová hřiště, nebo ne?

Plná kapacita není do té doby, po-
kud ještě máme prostor na  řepková 
pole… Není možné ovlivňovat inves-
tiční vkus. Ale chceme směrovat pod-
poru, na které by se mohl podílet i stát, 
na vznik municipálních hřišť, na kte-
rých je driving, Chip & Putt, akademie, 
jednoduchá klubovna a žací technika 
z  druhé ruky. Většina měst má po-
zemky, se kterými neví, na co je využít. 
Je to projekt, který proběhl v Dánsku, 

v Holandsku a především ve Francii. 
Je velmi úspěšný a přivádí lidi ke gol-
fu. Ve Francii počítali s projekty hřiště 
za 40.000 euro. Z toho nebudete mít 
Mariánky nebo Albatross. Ale začít 
s  tím jde. Právě naopak taková hřiš-
tě přilákají ještě víc lidí. Když člověk 
chce zkusit golf a přijede do Mariánek, 
tak má respekt. Můžu sem vůbec? 
Chápu, že má zájemce o golf respekt, 
přijde-li na takové krásné hřiště, když 
čte, že ho zakládal anglický král a cho-
dí tam ten a  ten… to se netýká jen 
Mariánek, ale všech „velkých“ hřišť. 
Ale na takovém hřišti za 40.000 euro 
si řekne: tady jsem doma. A  stráví 
tam 2 sezony, naučí se hrát, něco pro-
čte, něco mu řeknou kamarádi, které 
si tu najde. A najednou zjistí, že může 
jít dál i  na  Albatross a  do  Mariánek 
a bude z toho mít radost.

 
Vloni měl golf dva mediální skan-
dály. První – hráč byl potrestán 
za  podvod, druhý ohledně turna-
jové hry pana Šebrleho. Kdybyste 
věděl dopředu o  těch skandálech, 
co byste udělal? 

Nic bych neměnil. Aféru pana 
Šebrleho způsobil pan Šebrle sám 
a chytli se toho novináři v době, kdy 
nebylo o  čem psát. Velmi se jim to 
hodilo. A  dnes? Pokračuje v  golfové 
kariéře a  dostal se k  profesionálům. 
Ale toto je stále začátek začátku. Pou-
ze nechápu, jak je možné zvládnout, 
když profesionální sportovec, který 
mluví o nejvyšších ambicích, má čas 
moderovat zprávy v  televizi, je k  vi-
dění kdekoli, jen ne na hřišti. Ale to 
není můj problém. My jsme to vůbec 
neskandalizovali, do medií jsme infor-
mace nedávali, ani jsme ho vlastně ne-
potrestali. On udělal to, co by golfi stu 
vůbec nenapadlo udělat. Odejít z  tur-
naje, protože jdu hrát na  jiný turnaj. 
To málokdo ze starých golfi stů doká-
že pochopit. Druhý příklad byl opak. 
Podle pravidel jsme museli hráče 
za úpravu scorekarty po hře potrestat. 
Taková situace naprosto není možná 
a je nepředstavitelné ji jen přejít. Když 
člověk na hřišti podvádí, tak je potře-
ba ho potrestat a říct ostatním: tak do-
padnete, když budete podvádět. Tečka. 

Na  jaké akce se v  letošní sezoně 
můžeme těšit? 

Na  oslavu 110 let golf klubu Ma-
riánské Lázně, to je velká událost. 
Tuto akci chceme ze strany federace 
podpořit a snažíme se sem dostat za-
jímavé hosty – bývalého prezidenta 
Evropské golfové federace, současné-
ho prezidenta EGA, prezidenta-elect 
EGA, snad bývalou prezidentku Ně-
meckého golfového svazu. 

Máme letos v  Čechách dvě mis-
trovství Evropy amatérů – Mladá 
Boleslav a  Kaskáda u  Brna budou 
příležitostí pro naše hráče a  hráč-
ky ukázat se domácím divákům 
v  plné síle. A  samozřejmě profe-
sionální turnaje, European Tour 
na  Albatrossu a  Ladies European 
Tour na Dýšině budou opět velkými 
svátky golfu. 

Golf je populární sport s bo-
hatou historií. Jednou dů-

ležitou součástí golfové historie 
je založení a otevření golfových 
klubů britskou královskou ro-
dinou. Dnes existuje 66 krá-
lovských klubů. Právo používat 
titul ROYAL však může udělit 
jenom britský panovník. Jedním 
z  takových klubů je Royal golf 
klub Mariánské Lázně. Díky 
své stodesetileté historii je klub 
pevně spojen s  britskou králov-
skou rodinou. Člen kteréhokoli 
z Royal golf klubů má vynikající 
možnost hrát golf v ostatních še-
desáti pěti královských klubech 
rozmístěných po  celém svě-
tě. Třicet osm klubů se nachází 
ve Velké Británii a Irsku, tři klu-
by jsou v  kontinentální Evropě, 
šest jich je v Kanadě, dva v Asii, 
šest v Africe a jedenáct v Austrá-
lii. Mezi kluby byly podepsány 
partnerské smlouvy o reciproci-
tě, a  tak má každý hráč z RGC 
možnost zahrát si na jiném krá-
lovském hřišti se slevou až 100 
procent. Před cestou do  jiného 
Royal golf klubu je nutno, aby 
byl do  partnerského klubu po-
slán informační dopis. Za  tím-
to účelem se, prosím, obraťte 
na předsednictvo našeho klubu 
a  vicepresident Kirill Kozhu-
khov připraví dopis s  konkrét-
ními daty a vaším požadavkem 
na  tee time. Při příjezdu do vy-
braného Royal golf clubu se 
můžete těšit na  vřelé a  srdečné 
uvítání.

Noviny 19th hole začínají čtená-
ře seznamovat s  královskými klu-
by, abyste si mohli dobře vybrat. 
A ty hráče, kteří o nákupu členství 
golf klubu začínají teprve přemýš-
let, tímto zveme, aby se stali čle-
nem našeho historického klubu 
RGCML a  dostali tak jedinečnou 
příležitost hrát na  známých hřiš-
tích po celém světě.

—  — 

Th e Royal Belfast 
golf club

Lokalita: Craigavad, County down, 
Northern Ireeland
Založení klubu: 1881
Royal titul vydal: král Edward VII.
Typ hřiště: parkový
18 jamek, par 70
web: www.royalbelfast.com

Klubovna byla postavena v  roce 
1852 v stylu neoklasicismu a je známa 
jako Craigavad House. Th e Royal Bel-
fast golf club je jenom 16 kilometrů 
od Belfastu. Hřiště leží na severní části 
svahů u krásného Belfastského zálivu.  

První jamka se hraje směrem 
na jih od moře a od klubovny naho-

ru. První jamky jsou krásné, ale je to 
jenom začátek, protože dál vás čeká 
ještě krásnější údolí. Po čtvrté jamce, 
jamky pokračují dolů z  kopce. Je-
nom sedmá jamka vypadá jinak. 

Desátá jamka bude pro vás ve-
lice zajímavá ze strategického po-
hledu. Je skoro 270 metrů dlouhá, 
ale drive musí být přesný na  100 
procent. Jen v  tom případě může-
te atakovat green. Dvanáctá jamka 
se hraje směrem zpět a máte od ní 
úžasný výhled na Belfastský záliv. 

Designer hřiště H. S. Colt (1926) 
vymyslel druhou 9 jako velkou vý-
zvu golfi stům.  Patnáctá jamka je 
dlouhý par 4 směrem nahoru. Kvůli 
větru od moře je těžké zvolit správné 
železo, abyste trefi li střed greenu.

Po  hře doporučujeme navštívit 
staré městečko Holywood, které 
leží nedaleko hřiště. Město existuje 
od 7. století a taky je známé tím, že 
odtud pochází velká postava golfu 
Rory McIlroy. Holywood sice má své 
vlastní hřiště, ale Rory McIlroy hrál 
za Royal Belfest.
Cena green fee: £85
Sleva pro člena RGCML: 90 %

—  — 

Royal Blackheath 
golf club

Lokalita: London, England
Založení klubu: 1766
Royal titul vydal: král Edward VII.
Typ hřiště: parkové
18 jamek, par 70
web: www.royalblackheath.com

Hřiště a  klub Royal Blackheath 
mají bohatou historii. Golf tam popr-
vé hráli už v  roce 1608. Toto datum 
je začátkem historie anglického golfu. 

Royal Blackheath golf club je jeden 
z pěti nejstarších klubů na světě.  

Golfové hřiště je jenom 15 ki-
lometrů od  londýnské čtvrti City 
a kousek od královské observatoře.

Jistě se vám také hned zalíbí krás-
ná klubovna ze 17. století. Byla posta-
vena v roce 1663 a má název Eltham 
Lodge.  Krby, stropy a hlavní schodiš-
tě jsou originály ze 17. století. 

Letos RBGC hodně investuje 
do  zlepšení bunkrů na  hřišti, aby 
hosté klubu byli spokojeni.
Cena green fee: £60
Sleva pro člena RGCML: 100 %

—  — 

Royal North Devon 
golf club

Lokalita: Bideford, Devon, 
England
Založení klubu: 1864
Royal titul vydal: král Edward VII.
Typ hřiště: links
18 jamek, par 72
www.royalnorthdevongolfclub.co.uk

Royal North Devon golf club 
je známý díky tomu, že je prvním 
golfovým klubem založeným ang-
lickými golfi sty, který ještě existuje. 
Je to nejstarší golfový klub v Ang-
lii dochovaný na  svém původním 
místě a  také první golfový klub 
v  Anglii typu LINKS. Je to také 
klub, který jako první založil La-
dies golf klub a  který patří k  nej-
starším Royal golf klubům.

Ode dnů vzniku až dodnes 
je na  hřišti povoleno pást ovce 
a  koně. Zpočátku toto pravidlo 
šetřilo majitelům hřiště hodně sil. 
Aby často nemuseli sekat trávu, 
dělaly to za ně ovce. Dnes se podle 
zákona z roku 2013 může na hřiš-
ti pást najednou jenom 1200 ovcí 
a 100 koní. 

Nejstrašnější místo na  hřišti je 
hluboký bunkr na  4. jamce. Tady 
už hodně golfi stů  zkazilo svůj vý-
sledek... Klub je také známý tím, že 
tady poprvé vytvořili golfový bag! 
Tento první bag byl ušit z  plach-
toviny. Doporučujeme navštívit 
i město Devon, kde najdete hodně 
historických památek.
Cena green fee: £60
Sleva pro člena RGCML: 100 %

Royal golf cluby ve světě
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V r. 1968 táta podepsal petici proti 
vstupu armád stran Varšavské smlou-
vy a při podpisu petice ho natočil ně-
mecký televizní kanál ARD, na který 
jsme v tu dobu nesměli koukat. Přesto 
někdo tátu viděl a poznal ho. Jel jsem 
trolejbusem z  hudební školy a  přišel 
ke  mně zezadu pán a  říkal. „Prosím, 
vyřiď tátovi, že pár dní nesmí být 
doma.“ Táta zmizel na tři dny, pak se 
situace uklidnila. Táta zemřel mladý. 
Bylo mu 54. Máma se odstěhovala 
do  Brna a  já jsem tady zůstal. Díky 
podpoře rodičů manželky (kteří se 
ke mně chovali jako k vlastnímu) jsem 
vystudoval vysokou školu v Plzni.

Všechno v  životě jste dělal jako 
obranu proti režimu. Platí to 
i o golfu?

Na golfu jsme cítili svobodu. Je to 
pravda. Byla to taková vnitřní emi-
grace. Já jsem neměl jinou možnost, 
nechtěl jsem utéct do Německa. Byl 
jsem s rodinou na golfu a to mi sta-
čilo. Ráno jsem byl v práci a celé od-
poledne na golfu s rodinou.

Vy jste nejen známý golfi sta a  zu-
bař, ale i hudebník ve známé kape-
le. Jak jste se k hraní dostal?

Chodil jsem od 7 do 17 let do hu-
dební školy. Učitelka pochopila, že se 
ze mě nestane operní zpěvák, a  na-
padlo ji učit mne rockový zpěv, abych 
slušně zpíval. V kapele jsem vydržel i 4 
roky na gymnáziu. Začínali jsme tím, 
že jsme hráli na besídkách ve škole Jih, 
potom během gymnázia jsme hráli 
o  víkendech na  odpoledních čajích. 
Celé gymnázium jsme hráli v  Ma-
riánkách, Chebu a  okolí. Vydělávali 
jsme si na kapesné. V kapele jsem byl 
s Oldou Tobrmanem a zkoušeli jsme 
u něj doma. Hráli jsme české rockové 

skladby, Beatles, CCR, to co hrajeme 
i  dneska. V  té době byla populární 
kapela pana Knížáka. Dělali tak zva-
ný underground a  ke  hře používali 
například popelnice, nastartovanou 
motorku, nebo různé rekvizity. Při 
koncertu třeba trhali Leninovy spisy, 
které házeli do  publika, kde končila 
například i kila rýže. Oni řvali, motor 
motocyklu řval a  sálem zněly zmate-
né texty, ale lidem se to líbilo, protože 
to bylo proti režimu. Dvakrát jsme 
dokonce udělali společné vystoupení. 
My hodinu, oni hodinu.

Na konci 60. let to bylo ještě dobré. 
V době normalizace však přišel zákaz 
zpívat anglicky. Tak jsme zpívali už 
jenom české písničky a hledali nějaký 
netradičně znějící název kapely, který 
by alespoň vzdáleně zněl trochu ang-
licky. Bez té češtiny bychom se vůbec 
nedostali k  přehrávkám a  bez nich 
bychom nedosáhli na určitá procenta, 
podle jejichž výše jsme si mohli sta-
novovat honorář za vystoupení. Roc-
ková kapela musela umět hrát valčík, 
polku, jive. Ale zajímavé to bylo a ta 
muzikantská doba byla moc pěkná.

I  v  dnešní době člověk potřebuje 
najít nějaké hnízdečko, kde se bude 
cítit dobře. Je důležité mít kolem sebe 
dobré přátele, kterých v  životě není 
nikdy dost. Přátel si člověk musí vážit 

celý život. Olda Tobrman je můj ka-
marád na celý život. Jsme jako bratři, 
prožili jsme spolu skoro celé dětství, 
od mládí hrajeme spolu golf i v kapele. 
Z původní školní sestavy jsme zůstali 
jenom my dva. Po asi 28 letech si je-
den náš bývalý člen vzpomněl, že by 
se mohlo v  hraní pokračovat, přidal 
se k němu Tonda Kunšta, který se stal 
kapelníkem, a posléze i já. Naše kape-
la je i dneska úspěšná. Hraje 15 let, na-
hráli jsme 2 CD, máme kalendář akcí 
a na akci jsme tak jednou za 14 dní – 3 
týdny. Prostě pohoda.

Věnoval jste se golfu, když jste stu-
doval?

Golf jsem hrál dobře i v době studií, 
ale nemohl jsem se mu věnovat na plný 
úvazek. Brzy totiž přišla rodina a hodně 
jsem musel studovat. Naštěstí se i moje 
žena golf naučila hrát docela dobře 
a později i obě dcery. Bylo nám jedno, 
jestli venku prší nebo ne, když byly 
malé holky unavené, tak sedly na vozík 
s holemi a nechaly se vézt. Děvčata cho-
dila na hřiště již od malička. Bylo tam 
v tu dobu prázdno, mohli jsme hrát jak 
dlouho a jak často jsme chtěli.

Moc lidí nehrálo. Já jsem dostudo-
val vysokou v Plzni, šel na rok na voj-
nu do  Příbrami. Dělal jsem tam po-
sádkového zubaře, v té době tam bylo 
několik posádek a  já jsem pracoval 
na  správě střelnic. Ve  12 hodin jsem 
skončil práci, udělal jsem si nějaké 
vojenské povinnosti a  šel sportovat. 
Od roku 1979 do 1989 jsem pracoval 
v Teplé u Mariánských Lázní. Tenkrát 
to byl kraj světa. V  začátcích jsem 
dojížděl vlakem, později na  mopedu 
v létě a trabantem v zimě. Tato oblast 
byla zvláštní. Lidé tam nebyli zakoře-
nění, přicházeli odevšad, z Česka i ze 
Slovenska. Před II. světovou válkou 
zde bydleli skoro samí Němci, kte-
ří museli po  válce odejít. Lidé, kteří 
přišli po válce, po Němcích dostávali 
domky v  rámci osídlování pohraničí 
a v pozdější době se do odlehlých ves-
nic dostávali i lidé, kteří se vraceli z vý-
konu nějakého trestu. Byla to zvláštní 
doba, když v  Teplé zrovna nebyl pří-
tomen obvodní lékař, tak jsem musel 
vyjet s  řidičem sanitky jako pohoto-
vost do okolních vesnic. Po sametové 
revoluci roku 1989 jsem se rozhodl, že 
se vrátím zpět do Mariánských Lázní. 
Asi tři roky jsem pracoval u Uranové-
ho průmyslu jako vedoucí lékař oblasti 
a od r. 1993 jsem začal pracovat jako 
soukromý zubní lékař.

Co by dnes mohla být ta vnitřní 
emigrace?

Teď již žádnou nepotřebuji. Rok 
1989 byl pro mne obrovský krok do-
předu, člověk se může podívat, kam 
chce. O nic nemusí žádat, je možné 
sehnat skoro úplně všechno. Začal 
jsem tedy pracovat sám na sebe. Ko-
nečně jsem si mohl koupit kvalitní 
golfové vybavení, hole, boty, ruka-
vice, oblečení, tedy věci, které jsem 
si dříve nemohl dovolit a které jsme 
dostávali od cizinců a známých, kte-
ří na naše hřiště již tehdy rádi jezdili.

Je to skvělá doba, můžete zajet 
do Norimberku na dobrý steak a kávič-
ku, udělat si krásný den. Na golf můžete 
třeba do Hofu, Bad Abbachu, kamkoli. 
Můžete si v  obchodech nakoupit dob-
rou zeleninu a  ovoce, které předtím 
u nás nebyly a  já si toho nesmírně vá-
žím. Tady nebylo nic, a  pokud se vy-
skytlo něco kvalitnějšího, tak jenom 
jako podpultovka. Jsem šťastný, že jsem 
se toho dožil. Vidím to i  na  dcerách 
a na vnučce, ony jsou jinak vychované, 

mají sebevědomí, od malička se nebojí 
na  něco zeptat, nebojí se někomu od-
porovat.

Nebylo pro vás těžké, bydlet v ma-
lém městě?

Mariánky vždycky byly velice pěk-
né město. Krásné fasády, zajímavá ar-
chitektura. Příroda je tady nádherná. 
Jezdili sem lidé z  celé republiky, zná-
mí umělci, herci. Na  dovolenou sem 
jezdil například pan Horníček, který 
řekl památnou větu: Mariánky jsou 
městem v lese a les ve městě. Vážím si 
toho a jsem pyšný na to, že jsem se tady 
narodil, založil rodinu, dělal muziku 
a hrál golf. Měl jsem možnosti dostat 
se do Plzně nebo do Prahy, ale Marián-
ky byly pro mne vždy něco fantastické-
ho. Vážil jsem si zdejšího klidu, i toho, 
že když sednu do auta, budu za deset 
minut na  golfovém hřišti. Nemusím 
nikam jezdit dvě hodiny kvůli něja-
ké aktivitě, tady je vynikající lyžování, 
sjezdovka v  centru města, všechno 
máte u nosu – za barákem jsem nasadil 
běžky, jel na Kladskou a potom zpátky.

 
Byl jste 16 let viceprezidentem 
klubu. Jak vzpomínáte na tu dobu?

Golf jsme v  rodině nebrali jako 
povinnost, chtěli jsme jenom, aby 
rodina byla více spolu. Učil jsem 
hrát holky, šlo jim to velice dobře, 
protože byly obě šikovné. Ve třinácti 
letech Stáňa skončila na  mistrovství 
republiky druhá. Ona byla obrovský 
talent. Věnovali jsme tomu hodně 
času – denně jsme trénovali a  hrá-
li. Dříve driving nebyl. Trénovalo se 
na 16. jamce a pálilo se podél silnice. 
Celé naše mladí jsme putovali po gol-
fových hřištích. Stáňa je dvojnásob-
nou mistryní, byla v reprezentaci ČR. 
Míša se tolik golfu nevěnovala, ale 
v podstatě byla taky úspěšná. V klu-
bu byla výborná parta dětí. Všechny 
holky byly jejich berušky a květinky. 
Do jejich 15 let jsme na golfu trávili 
hodně času, slavili společně Silvestra, 
Velikonoce a  dohromady samozřej-
mě i narozeniny všech dětí. Trénoval 

je Olda Nechanický. Žil tady Němec 
Karl Heinz Lehmann, na  kterého 
vzpomínám s  láskou a  úctou. Poří-
dil si v Mariánkách dům, neuměl ani 
slovo česky, žil zde 25 let. Česky se 
sice nenaučil, ale staral se o děti tady 
na golfu. Vozil jim dárky, pořádal pro 
ně turnaje, a protože sám velice dobře 
golf hrál, pomáhal s jejich tréninkem 
a učil je společenskému chování. Pro 
děti pořádal první golfové kempy 
u nás. Byl moc fajn. Jednu dobu rov-
něž pracoval v  předsednictvu klubu. 
Ve vedení klubu jsme pracovali všich-
ni samozřejmě zadarmo a rádi, jak to 
však chodilo a chodí, někteří golfi sté 
jsou stále s něčím nespokojení a stě-
žují si, všechno je špatně.

Proto již chci mít klid, věnovat 
se svojí rodině a svému golfu, dát si 
dobré jídlo, pokecat s parťáky a ka-
marády a jít domů. Jsem spokojený. 
Strávil jsem zde půlku svého života, 
tak ať teď pracují jiní.

Vy máte dvě dcery a  vnučku – 
všechny jsou perfektní golfi stky. 
Co byste doporučil rodičům?

Aby jejich děti (pokud chtějí hrát 
opravdu kvalitní golf ) na sobě tvrdě 
pracovaly, dětská konkurence je ob-
rovská. Pokud rodiče chtějí, aby děti 
hrály jenom rekreačně, tak to není 
problém, ale výkonostně je to jiná 
káva. Trénink musí být každý den. 
Cíle by měly být postupné: tj. přes 
klubovou reprezentaci do  státní 
a následně odchod k profesionálům.

Čtyři roky jsem dělal kapitána všem 
českým reprezentačním družstvům 
(kromě seniorů). Byl jsem na  mist-
rovstvích světa, Evropy. Kolem pat-
náctiletých hvězd jako např. Sergio 
Garcia se pohyboval celý organizační 
tým, v němž byli 3 až 4 členové, kteří 
ho sledovali a připravovali na světový 
turnaj. Byl jsem ve  Francii, v  Irsku 
v Norsku i v Rakousku, na Filipínách, 
procestoval jsem celý svět. Byla to 
organizační práce, velmi náročná jak 
psychicky, tak fyzicky, bylo složité se-
stavit nominace na mistrovství, musel 
jsem překládat, nominovat, hospoda-
řit se svěřenými penězi. Pamatuji se, 
že mne volala jedna maminka z Pra-
hy kolem jedné v noci, protože svou 
dceru neviděla v nominaci. A tak dál.

Dříve děti neznaly fi tness, tak jako 
dnes, neměly fyzioterapeuta, nebo 
psychologa. Rodiče musí najít dob-
rého trenéra od začátku. Moji vnuč-
ku jedna trenérka učila tak špatně, že 
trvalo 5 let, než ji Olda Nechanický 
zbavil všech chyb. Když si dítě osvojí 
špatné návyky, nedá se to někdy vrá-
tit zpět, a tak buďte opatrní.

Co vy jako lékař nosíte při zápase 
v begu k svačině?

Vezmu si müsli tyčinku, banán, 
jablko, vodu. To stačí, nemám rád 
bagety. Alkohol během hry, to ne, 
když jdeme rekreačně, dám si pivo, 
ale tvrdý alkohol, ten nedoporuču-
ji vůbec. My jsme byli vychováváni 
ve  sportovním duchu, pro nás byl 
vždycky alkohol tabu. 

Dr. Kopejtko
Marienbad has always been a 

pre  y town with beau  ful facades 
and interes  ng architecture. The 
nature is wonderful here. People 
from all over the country come here, 
famous ar  sts and actors. Mr. Hor-
níček, who used to come here for 
his holidays all the  me, once said: 

‘Marienbad is a town in the woods 
and woods in the town.’ I appre-
ciate and am proud of having been 
born, having started a family, and 
having played music and golf here. 
Even though I had an opportunity 
to move to Pilsen or Prague, Mari-
enbad has always been something 
out of this world for me. I apprecia-
te the serenity, as well as being able 
to jump in my car and get to the 
golf course in ten minutes. I don’t 
have to travel for two hours for 
any sports: we have fantas  c skiing 
opportuni  es here – the downhill-
course is in the middle of the town. 
Everything is right under your nose. 
I could just put on my cross-country 
skis right behind my house and go 
all the way to Kladská and back.
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Existují lidé, které mají rádi 
 všichni. Oni jsou obvykle ve-

selí, optimističtí a všechny kolem 
sebe nabíjí pozitivní energií, mají 
rádi vtipy a nebojí ani vtipů na 
sebe. Jsou tak silní a nezávislí, že si 

i v dnešní době mohou dovolit být 
upřímní ve svých emocích a vzta-
zích s ostatními. Samozřejmě jste 
pochopili, že píšeme o  Maruš ce 
Štangl. V letošním roce má její tur-
naj Marie Štangl Cup už 19. ročník!

Před 20 lety měla Marie, která tou 
dobou bydlela v Německu, zdravot-
ní těžkosti. Tak se modlila a říka-
la, že když se ze všeho dostane, tak 
udělá jednu dobrou věc. Ale stalo se, 
že ta věc už trvá 19 let. 

Svůj první golfový turnaj zorga-
nizovala před devatenácti lety a zú-

častnilo se ho 24 lidí. Druhý rok už 
jich bylo víc, za další rok už kolem 
50, potom už vždycky kolem 130–
140 lidí. Před sedmnácti lety byla 
patronkou turnaje Marie Štangl lady 
Abraham. A tato nejznámější žena 

českého golfu měla z té spolupráce 
radost. Podle vzpomínek Marie byla 
lady Abraham vždy vstřícná, milá, 
velmi přátelská a srdečná. S  kaž-
dým se bavila, každého vyslechla. 
V dnešní době dělá patronku turna-
je Janička Švandová. Dlouhou dobu 
Maruška svým turnajem podporo-
vala zvířátka ve městě. Je patronkou 
útulku pro psy v Mariánkách. Tento 
rok chce svým turnajem podpořit 
nadační fond IKEMu pro transplan-
tace, protože ví i ze zkušeností své-
ho manžela, jak je strašně důležité, 
aby takové nadační fondy v nemoc-
nicích fungovaly. 

Za ty roky, co Maruška úspěšné 
dělala turnaje, se zažilo dost legrace. 
S úsměvem vzpomíná na podporu 
své rodiny z Moravy, která na turnaj 
vždycky přijede. Připravují pro nás 
vínečko a občerstvení – na odpalu 

slivovičku, na desítce pomazán-
ku se škvarky. Po občerstvení živá 
hudba, hraje cimbálovka z Moravy. 
A občerstvení je to pořádné, napří-
klad když jeden pán na jedenáctce 
skončil třetí ranou v bunkru, chtěl 
odpálit míček z bunkru, ale upadl 
a zůstal tam ležet. A jeho kolegové 
si toho nevšimli, šli na další jamku 
a zapomněli ho v bunkru! 

Nebo byla jedna známá golfi stka, 
která šla s Maruškou ve fl ightu. Ma-
ruška na první jamce chtěla použit 
svítící markovátko, které dostala 
z  Ameriky. Známé golfi stce se to 
nelíbilo, protože jí svítilo do očí, po-
žádala Marušku, aby ho vyměnila za 
jiné. Potom řekla, že jí Maruška vadí, 
protože stojí na draze patu, a  paní 
Štangl musela jeden krok odstoupit, 
ale náročné hráčce to nestačilo, Ma-
ruška musela odstoupit ještě o krok, 
potom ještě… až spadla do bunkru. 
Hned na první jamce byla naštvaná 
a rozhodla se, že golf hrát nebude, 
protože je to blbá hra. Ale hraje dál 
už hodně let a bude dělat turnaje, 

dokud se udrží na nohou. 
Minulý rok založila Ladies Royal 

Club Mariánské Lázně, protože 
máme krásný golf klub a k tomu pa-
tří i Ladies Club. Je tam patnáct čle-
nek. Letos nás čeká bohatý program. 
Turnaj čarodějnic, které nebyly upá-
leny, kde se všechny slétneme. A pak 
jedeme na Svratku, kde bude první 
Ladies turnaj Čech a Moravy. Na 
podzim jedeme na Haugschlag gol-
fové dny. 

Na tradiční otázku, jak dosáhla 
takového dobrého handicapu, Ma-
ruška s úsměvem odpověděla, že 
hraje golf jako hokej, kterému se vě-
novala ve mladých letech a má kvůli 
tomu přezdívku Jágrovka. 

JÁGROVKA HRA NA HŘIŠTI 
V NEROVNÉM TERÉNU

Po dlouhé zimní přestávce, kdy většina z nás trénovala na ro-
hožce v indoor hale na rovině, přicházíme opět na hřiště, kde 

se musíme vyrovnávat s údery do a ze svahu, s nohama pod a nad 
míčem. Připomeňme si proto, jak v takových situacích zaujmout 
správně postoj.

Při úderech do a ze svahu si zapamatujte následující 
pravidla:

1. Osa těla je kolmo ke sklonu terénu, ramena a boky jsou paralelně 
(rovnoběžně) se sklonem.

2. Pozice míče je vždy blíž k noze, která je výš.
3. Při volbě hole mějte na paměti, že při úderu do kopce je dráha letu. 

míče vyšší a proto bychom měli volit hůl s nižším loft em (sklonem) úde-
rové plochy a naopak při úderu ze svahu dolů je dráha letu míče nižší 
a proto volíme hůl s vyšším sklonem úderové plochy než bychom hráli 
na rovině.

Pro úder s pozicí nohou pod a nad míčem platí následující 
pravidla:

1. Nejdůležitější je udržet úhel trupu a shaft u hole stále ve stejném 
úhlu jako při hře z roviny. Jako pomůcku si zapamatujte, že spodní část 
hlavy hole kopíruje terén.

2. Při míření počítejte s tím, že míč se bude stáčet podle sklonu. Při 
úderu s nohama pod míčem doleva a naopak s nohama nad míčem do-
prava. Stačí si představit, když ho spustíme na zem, kam se bude kutálet.

Tyto pravidla platí jak pro dlouhou ránu, tak i pro přihrávky do gree-
nu. Nyní je na Vás, abyste si to správně natrénovali.

Oldřich Nechanický
PGA Head Professional
Royal Golf Club Mariánské Lázně
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Náš klub se v  letošní sezóně 
opět zúčastní všech mistrov-

ství družstev v  různých věkových 
kategoriích. Přestože toto konsta-
tování zní naprosto samozřejmě 
a jednoduše, tak pro vedení klubu 
to tak jednoduché není. Vyžaduje 
to především vytvoření a vynalože-
ní nemalých fi nančních prostředků, 
které jsou ke startu v těchto soutě-
žích zapotřebí. Dále je potřeba mít 
dostatečný počet reprezentantů, 
pro které je potřeba vytvářet, pře-
devším u mladých hráčů, kvalitní 
podmínky pro trénink. Toto se 
nám daří dlouhodobě plnit a věří-
me, že se to i v průběhu roku odra-
zí v umístění našich družstev. 

S  programem, který nás čeká, za-
čneme od  našich seniorských re-
prezentačních družstev mužů a  žen, 
které budou od 23. 6. 2015 startovat 
v  Austerlitz na  Mistrovsví ČR druž-
stev. Družstvo mužů bude obhajovat 
loňské 2. místo a ženy by rády napra-
vily svůj neúspěch z posledního star-
tu, kdy smolně skončily na 5. místě, 
a chtějí hrát o některou z medailí. 

Extraligová družstva mužů a  žen, 
doplněná o družstvo chlapců do 18 
let, zahájila přípravu na  letošní se-
zónu soustředěním v  golfovém re-
sortu na Penati. Pod vedením Head 
Pro klubu Oldřicha Nechanického 
a  jeho zástupkyně Edity Tomsové 
probíhal od pondělí 13. 4. do pátku 

17. 4. trénink a hra na dvou krásných 
18jamkových hřištích, které resort 
poskytuje. Trénink byl zaměřen pře-
devším na krátkou hru a získání her-
ní jistoty po dlouhé zimní přestávce, 
kterou potřebují naši reprezentanti 
získat před náročnou herní sezónou. 
Jsem velice rád, že jsme zvolili právě 
hřiště Penati na  Slovensku. Kvalita 
travních povrchů byla na  vynikají-
cí úrovni, modelace greenů a  jejich 
okolí umožňuje trénovat herní si-
tuace, na  které musí být naši repre-
zentanti připraveni a které nemáme 
možnost u nás trénovat.

V  letošním roce byla změně-
na struktura soutěží extraligových 
družstev, kdy se budou nejdříve hrát 
dvě dvoukolové kvalifi kace na  rány 

(13.–14. 6. Sokolov a 18.–19. 7. Ostra-
vice) a následně čtyřdenní fi nále (23.–
26. 8. Kunětická Hora), kde po pátém 
kvalifi kačním kole se podle celkového 
umístění v  kvalifi kaci bude hrát jam-
ková hra. S družstvem žen chceme po 
4. místě z minulého roku bojovat opět 
o titul a s družstvem mužů o umístění 
mezi osmi nejlepšími družstvy. 

Novinkou je rozšířený seznam 
reprezentantů pro jednotlivá druž-
stva (10 mužů a 8 žen) a nastavený 
systém nominace do  družstva pro 
jednotlivá kola, kdy bude veden klu-
bový reprezentační žebříček, který 
bude zohledňovat průběžné výsled-
ky jednotlivých hráčů. 

Naše nejmladší reprezentační 
družstva zahajují jednokolovými 

regionálními kvalifi kacemi. Smíše-
né druž stvo do 16 let (6 hráčů) bude 
hrát 21. 6. na  hřišti GC Barbora. 
V  úterý 21. 7. se hrají kvalifi kace 
družstev do  14 let (4 hráči) na  hři-
šti GC Pyšely a družstev chlapců do 
18 let v GC Hluboká. Dívky do 18 let 
hrají o týden později 28. 7. na hřišti 
GC Alfrédov. 

Z každé této kvalifi kace postupují 
do fi nále 4 družstva s nejlepším vý-
sledkem a největší šance na postup 
z  našich mládežnických týmů má 
družstvo do 16 let a dívky do 18 let. 

Nominace jednotlivých 
družstev:

Senioři družstvo A  > Kunšta An-
tonín, Pilip Pavel, Kopejtko Stanislav, 

Lojín Václav, Zitterbart Jan, Synáč 
Václav, Markuzzi Zdeněk (kapitán)

Seniorky družstvo A  > Janoudo-
vá Helena, Křížová Michaela, Stangl 
Marie, Marešová Petra, Johánková 
Tamara.

Extraliga muži > Nechanický 
Oldřich jn., Karniš Maroš, Legner 
Štěpán, Rozsypálek Zdeněk, Zavadil 
Lukáš, Vorm Michael, Václavík Da-
niel, Novotný Zbyněk, Budka Petr, 
Vítů Jan.

Extraliga ženy > Dittertová Silvie, 
Kvídová Petra, Vítů Gabriela, Ko-
pejtková Stanislava, Poslední Iveta, 
Mašková Nela, Němečková Amálie, 
Kudličková Andrea.

Družstvo do 14 let > Foubík Pavel, 
Heřta Matyáš, Fialka Jakub, Fialka 
David, Václavík Matyáš.

Družstvo do 16 let > Vítů Gabri-
ela, Mašková Nela, Kudličková An-
drea, Šesták Dominik, Veselý Adam, 
Kozhukhov Timofey, Veselý Viktor.

Družstvo chlapců do 18 let > Šes-
ták Dominik, Veselý Adam, Kozhu-
khov Timofey, Veselý Viktor, Ne-
špor Jan.

Družstvo dívek do  18 let > Vítů 
Gabriela, Mašková Nela, Kudličko-
vá Andrea, Poslední Iveta.

Oldřich Nechanický
Sportovní manager a Head Pro
Royal Golf Club Mariánské Lázně
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Tatínek pocházel z  Opavy 
a  do  Mariánských Lázní se 

dostal pracovně. Tam poznal 
maminku. Pracoval jako vrch-
ní v Palace hotel Praha a přímo 
přes ulici stál Tepelský dům. Ma-
minka tam pracovala jako reha-
bilitační pracovnice a měla okno 
a balkon na hlavní ulici. Koukala 
tak přímo na terasu, kde táta pra-
coval, a  tak se i poznali. Jednou 
ho kolega z práce přemluvil, aby 
si šel vyzkoušet golf. Tenkrát mu 
bylo 35 let. Byl sportovně nadaný, 
tak mu to rychle začalo jít. Golfu 
propadl stejně jako všichni ostat-
ní, kterým první míček odlétl.

Maminka začala, až když mi 
bylo nějakých 12 let. Pochopila, že 
pokud chce s námi trávit více času, 
tak jí nezbývá nic jiného, než začít 
hrát golf také :-). Nikdy to nebrala 
tak vážně jako táta, já a teď i brácha, 
ale chodila tam ráda. Mariánky v té 
době byly plné klubového života.

Hrála s ženskou partou a táta o kač-
ky s  tou svojí, pánskou. Díky golfu 
jsme měli možnost trávit čas společně 
a  aktivně. Mariánské Lázně tenkrát 
žily i v noci a táta se z práce vracel až 
brzy ráno. Po práci se vyspal, já jsem 

se vrátil ze školy a vyrazili jsme na golf. 
Tréninková literatura nebyla. Pouze 
jedna kniha – „Golf my way“, kterou 
přeložil pan inženýr Moučka z Ostravy 
a  kterou napsal trenér Jacka Nicklau-
se, Jack Grout. Podle té se trénovalo. 
Táta se stal vedoucím golfového stře-
diska mládeže. Spolu s tatínkem Oldy 
a Rudy Nechanických vedli golfové tré-
ninky. Mě začal trénovat v pěti letech. 
Na golfu jsme spolu trávili hodně času. 
I když golfový švih prošel za všechna ta 
léta velkou změnou, tak i  dnes použí-
vám při výuce klientů a Filipa spoustu 
věcí, které mi tatínek tenkrát ukázal.

Dnes si už nemůžeme ani před-
stavit, že v  Čechách nebyly drivin-

gy, kde by bylo možno koupit míč-
ky a  prostě je jen odpálit. Já jsem 
nejčastěji trénoval na  jamce č. 14 
z  rafu. Samozřejmě jsem musel 
nechal každý fl ight projít a  snažil 
jsem se být v úderech přesný i kvůli 
tomu, abych měl následovně co nej-
menší práci se sbíráním míčků. Při 
tréninku v  bunkru jsem často ani 
neodpaloval míče. Táta mi prostě 
udělal čáru do písku a já jsem musel 
trefovat to místo, které vybral. Do-
dnes si pamatuji jeho povely: „Čára, 
5 cm za, 10 cm před, atd.“ To mi ne-
skutečně zlepšilo přesnost kontaktu. 
Takto jsme trénovali často.

 Musel jsem si vést tréninkový 
deník a  zaznamenávat veškerý tré-
nink. Počet odpálených  míčů s kaž-
dou holí, druh úderu, čas strávený 
na  chippingu a  puttingu a  úspěš-
nost. Táta vše  pečlivě kontroloval 
a trénink upravoval dle potřeby.

Byl nejenom skvělý otec, ale také 
velice zkušený člověk a  tím i  můj 
sportovní psycholog. Vzpomínám 
na  jednu jeho radu: „Pokud jsi ner-
vózní (já jsem býval nervózní dost, 
hlavně na  prvním odpališti), tak se 
musíš zhluboka nadechnout a  připo-
menout si již úspěšně zvládnuté situa-
ce, podobné té momentální.“ Hrál 

jsem například profesionální turnaj 
na  Čeladné. Po  17. jamce jsem vedl 
o  jedinou ránu. Na  18. jamce jsem 
musel po  driveru zahrát úder přes 
vodu na green. Vzal jsem si 8 železo 
a řekl si: „Tu ránu jsi dával už stokrát. 
Stačí trefi t čistě – voda tam není.“ Tak 
jsem se zhluboka nadechl a  tu ránu 
tam prostě poslal. Zakončil jsem ber-
díkem a nakonec vyhrál turnaj o dvě 
rány. Psychicky mi táta vždy hodně 
pomáhal.

Mariánky budou celý život mojí 
srdeční záležitostí a  místní golfo-
vé hřiště tím nejhezčím na  světě. 
V porovnání s těmi moderními jsou 
krátké, ale mají svoji obtížnost. Drá-
hy jsou úzké a  greeny malé. Všem, 
kteří zde golfově vyrostli, to v jejich 
budoucím hraní pomohlo. Táta měl 
nejlepší handicap kolem 6. Hrál prv-
ní ligu za Mariánské Lázně s Jirkou 
Dvořákem, Jirkou Kunštou a  Hon-
zou Kunštou. Pamatuji si, že jednou 
na turnaji zahrál 72 ran, tedy v paru. 
A zahrát kterékoli hřiště v paru zna-
mená, že umíte hrát golf. Táta to 
opravdu uměl. Uměl hrát golf, ale 
hlavně uměl žít a rozdávat radost. 

Tu svou celoživotní rundu ode-
hrál s  velikou noblesou a  v  duchu 
fair play!

Za  všechno Ti, tati, ještě jednou 
moc děkuji.

Petr Mrůzek 

VZPOMÍNKA NA OPRAVDOVÉHO GOLFISTU
Josef Mrůzek 2. 5. 1936—19. 12. 2014


