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Lipnice roční – přítel, nebo nepřítel?

Přání Našim členům ke kulatinám

Stav našeho hřiště – to je jedna z nejdůležitějších otázek, která zajímá nejen
naše členy, ale i naše hosty. Proto vás v každém čísle newsletteru budeme seznamovat s aktuálními problémy, které musí řešit náš odborník Stewart Burridge.
Dnes budeme hovořit o trávě lipnici.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ze srdce přeje Royal Golf
Club Mariánské Lázně

V

celé Evropě a Severní Americe se
nachází velké množství druhů trav,
které jsou typické pro dané oblasti. Mnohé z travních druhů fungují velmi dobře
právě na golfových hřištích a výsledkem
jsou kvalitní hrací plochy. Naopak některé druhy se mohou projevovat poněkud
problematicky a mohou výrazně zvyšovat cenu za údržbu. Právě jeden z těchto
druhů, lipnice roční, způsobuje problémy
i na našem hřišti a to především na greenech, které jsou zhutněné. Abychom zlepšili celkovou kondici a hratelnost našich
greenů, musíme tento problém řešit co
nejdříve tím, že budou dobře odvodněné,
aby se na nich neusazovala voda, nebyly
promočené a měkké.
Lipnice roční je kvalifikována jako
nežádoucí travní druh v celém golfovém
světě a snahou greenkeeperů je zamezit
jejímu výskytu na hracích plochách. Roste přirozeně velmi rychle, aby zaplnila
veškeré mezery v travním drnu, mělce
zakořeňuje, a proto se vyskytuje ve zhutněných a špatně odvodněných oblastech,
a tak naše historické golfové hřiště představuje ideální podmínky pro její růst.
Lipnice roční má velmi krátký životní
cyklus (cca 28 dnů), produkuje semena
průběžně, a to až 8 měsíců v roce. Její

Na této fotografii můžete vidět květenství,
které lipnice roční neustále produkuje.
bílá květenství zpomalují rychlost greenů i v průběhu dne – rychlost se značně
liší ráno a odpoledne, kdy se postupně
snižuje. Také při patování je vidět, jak je
greenový povrch díky ní hrbolatý. Dalším problémem během krátkého životního cyklu a neustálého plození semen
je tvorba velkého množství plsti (mrtvý
organický materiál), která musí být pravidelně odstraňována prořezáváním a propícháváním greenového povrchu. Krátký
kořenový systém Lipnice roční způsobuje, že tráva je velmi citlivá na sucho, což
vyžaduje větší množství vody a při sekání
pokračování na str. 2 u

V minulém čísle jsme vám slíbili, že se v tomto čísle budeme zabývat hospodařením klubu. Proto jsem vyzpovídala hospodáře RGCML Petra Frýbla, který
funkci již zastával v letech 2006 až 2012 a znova ji zastává od dubna 2016. Jaká
je tedy hospodářská situace klubu?
dpověď jedním slovem zní: stabilní.
Chápu ale, že taková odpověď členům nestačí a že je nutno ji rozvinout.
Začal bych proto výsledky roku 2015. Pod
vlivem vzrušenější atmosféry na jarním
shromáždění spojené s volbami nového
předsednictva bez větší diskuse proběhly
zpráva o hospodaření klubu v roce 2015
a plán rozpočtu na rok 2016. Je vhodné
se k oběma dokumentům vrátit ve světle
účetní závěrky, kterou předsednictvo obdrželo až 6. července 2016.
•	Není pozdě mít účetní závěrku
v půlce roku? Můžeš to vysvětlit?
V půlce roku 2015 odešla účetní, která
jako zaměstnanec klubu účtovala všechny
účetní operace. Předsednictvo na to reagovalo tak, že v červenci před rokem uzavřelo příkazní smlouvu na výkon účetnictví
s externí firmou V. Hůrkové s účinností
od srpna 2015. Přes řadu osobních jednání a mnoho mailových výzev v průběhu
května a června jsme dostali finální účetní
výkazy pro daňové přiznání až 7. července
2016, daňová poradkyně klubu pak podala daňové přiznání hned následující den.
Bohužel zkušenost s touto firmou nebyla

Jindřichová Ladislava
Kodejš Zdeněk
Vilímková Marcela
Todtová Věra
Gerstner Josef

5. 7. 1961
9. 7. 1961
12. 7. 1951
22. 7. 1961
27. 7. 1941

55 let
55 let
65 let
55 let
75 let

Jezdinský Ladislav
Dvořáková Libuše
Pos Jiří
Bícová Eva

2. 8. 1951
15. 8. 1946
21. 8. 1961
30. 8. 1946

65 let
70 let
55 let
70 let
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Ekonomika klubu je věcí nás všech...
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nejlepší, a proto od letošního 1. června má
klub opět vlastní účetní, paní Martínkovou. Podle účetní závěrky loňský rok dopadl následovně:
Ze shromáždění členů 9. 4. 2016

Děti z dětského domova navštívily RGCML

A

kce pro děti z dětského domova
v Mariánských Lázních se už stala
tradicí Royal Golf Clubu Mariánské Lázně. Akce se uskutečnila již potřetí a je
• Jestli tomu rozumím správně, tak
místo plánovaného zisku zhruba
1,9 mil. Kč měl klub ztrátu zhruba
1,6 mil. Kč. Má to na klub nějaký
dopad?
Bezprostředně ne. Téměř celou ztrátu tvoří odpisy ve výši zhruba 1,5 mil.
Kč. Znamená to více se podívat na plánované investice, na jejich finanční
pokrytí. Prioritou zůstávají investice
do hřiště, především získání a udržení
Dle výsledovky
k daňovému přiznání za rok 2015

Příjmy
Výdaje
Výsledek Výnosy
Náklady
Výsledek
plán 2015 28 491 000 26 596 000 1 895 000 27 776 712 29 357 133 -1 580 421
skutečnost
27 334 372 28 960 584 -1 626 212
2015
Zůstatky v Kč:
Provozní účet v KB
Provozní účet v KB – čl. příspěvky
Provozní účet v KB – EUR (přepočet do Kč)
mezisoučet - celkem prostředky na účtech
Kontokorent v ČSOB
Provozní úvěr v KB – čerpání
mezisoučet - čerpané úvěry
disponibilní prostředky celkem

11. duben 2016

8. červenec 2016

376 188
105 842
7 421
489 451

397 747
0
117 747
515 494

-433 812
-1 000 000
-1 433 812

936 209
-1 000 000
-63 791

-944 361

451 703

součástí projektu České golfové federace
Se školou na golf. Zahájení sportovního
dne pro děti se zúčastnili starosta města
Mariánské lázně Ing. Petr Třešňák a místostarosta Martin Hurajčík společně
s viceprezidentem klubu Kirillem Kozhukhovem. Zástupci města a náš viceprezident dětem popřáli hezkou hru, pevné
nervy a především trpělivost, kterou tento sport vyžaduje. Trénink vedli profesionální trenéři RGCML Head Pro Oldřich
Nechanický a PRO Edita Tomsová. Poděkování patří také sponzorovi, společnosti
Lotus Development s. r. o.

zdrojů vody. V této souvislosti je nutno
zmínit to, že město Mariánské Lázně
jakožto vlastník pozemků vyšlo klubu
vstříc a souhlasilo se snížením ročního nájemného za pozemky výměnou
za závazek minimální výše investice
do hřiště 2 mil. Kč za léta 2014 a 2015.
Stejnou žádost podal klub i na rok 2016
a na další roky. Město dále od klubu
očekává investiční výhled na 5 až 7 let
dopředu. Podstatné je, že loni byla
uzavřena nová pachtovní smlouva na
30 let, díky níž klub získal potřebnou
existenční jistotu.
• Jak se vyvíjí hospodaření
v letošním roce?
Hospodaření má dvě stránky, příjmy
a výdaje, respektive výnosy a náklady.
Z hlediska příjmů se opakuje stejný vývoj jako v loňském roce. Více uvidíme
po skončení sezóny, ale čísla o počtu
komerčních turnajů, počtu fee hráčů
a objemu vybraných příspěvků od členů, což jsou tři nejpodstatnější zdroje,
jsou podobná loňskému roku. Vím,
že členy klubu spíše zajímá výdajová
stránka, naše závazky a hlavně úvěry.
Takže bych se teď věnoval těmto věcem
a k analýze příjmů bychom se mohli
vrátit na podzim. Nové předsednictvo
vstupovalo do svého funkčního období
za následujícího stavu – viz spodní tabulka vlevo:
pokračování na str. 2 u
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První účet v KB je běžný provozní účet pro operativní potřeby klubu,
druhý účet je určen pro platby členských příspěvků, a jak je vidět, zůstatek
byl začátkem dubna ve výši jen 106 tis.
Kč. Jak je dále z tabulky patrné, klub
má provozní revolvingový úvěr u KB
ve výši 1 mil. Kč, který je od začátku
roku zatím čerpán v plné výši. Kromě
toho je k dispozici kontokorentní úvěr
u ČSOB ve výši 470 tis. Kč, který byl
v dubnu čerpán ve výši zhruba 434 tis.
Kč. Aktuálně čerpán není a na provozním účtu v ČSOB má klub k dispozici
cca 936 tis. Kč.
Kromě provozních úvěrů má klub
i investiční úvěr. Toto si vyžaduje detailnější popis. V roce 2005 byl sjednán investiční úvěr na rekonstrukci
klubovny. Smlouva s KB byla uzavřena
7. 1. 2005 za těchto podmínek: výše
úvěru 31 mil. Kč, konečná splatnost
20. 3. 2020, úrok 5,63 % p. a. (fix),
lineární splácení, čtvrtletní splátky
517 tis. Kč (ročně celkem 2 068 tis.
Kč), úrok z původní výše úvěru byl
1 745 tis. Kč a každý rok se úměrně
snižoval, ke dni přefinancování úvěru
byl nesplacený zůstatek jistiny ve výši
9,8 mil. Kč (za léta 2005 až 2015 tedy
klub splatil bance 21,2 mil. Kč). V roce
2015 byl zůstatek úvěru přefinancován a navýšen pro další plánované investice. Smlouva s KB byla uzavřena
25. 9. 2015, výše úvěru 15 mil. Kč. Tato
částka se skládala z: přefinancování
zůstatku původního úvěru 9,8 mil. Kč,
sankce/nákladů přefinancování ze strany KB (náklady banky na kapitál u původního úvěru) 1,125 mil. Kč a zdroje pro plánované investice do hřiště
ve výši zhruba 4 mil. Kč. Lhůta pro čerpání je do 25. 9. 2016, splatnost 20. 9.
2025, úrok aktuálně 2,15 % p. q. (float),
čtvrtletní splátky 375 tis. Kč (ročně
1 500 tis. Kč), úrok měsíčně po dočerpání
cca 27 tis. Kč. Aktuálně může klub ještě
čerpat cca 1,3 mil. Kč.
•	A co ostatní provozní výdaje,
například mzdy?
Vzhledem k tomu, že účetní firma
zpracovávala celé účetnictví i v roce
2016 a teprve teď jsme se dostali
k číslům za rok 2016, musíme si ještě
počkat na hlubší analýzu. Jisté je, že
nebude obsazena funkce generálního manažera a nebudou ani platby
za účetní služby externí firmě. Naproti tomu narostou mzdové náklady
na interní účetní. Očekáváme aktivní
saldo. Provozní ekonom klubu R. Konečný intenzivně a možno říci, že
i úspěšně, jedná s různými dodavateli
energií, vody, telekomunikačních služeb atd. o úpravách stávajících smluv.
O výsledcích (úsporách) budeme informovat na jarním shromáždění členů. V minulých letech bylo uzavřeno
několik leasingových smluv (operativní leasing na použité stroje, finanční leasing na nové stroje a IT vybavení), leasingové splátky jsou zhruba
110 tis. měsíčně. Na jednání zástupců
klubů zapojených do Golfpassu byla
též probírána možnost společného
nákupu hnojiv, osiv a písku za účelem
získání množstevních slev. K celé záležitosti se s našimi partnery vrátíme
na podzim.

editorial

pokračování u

Lipnice roční – přítel, nebo nepřítel?

na výšku 4 mm a méně je více náchylná
na travní choroby např. Fusarium (houbová choroba).
Na našem hřišti jsem pozoroval, jak se
greeny během naší devítihodinové pracovní doby mění. V loňském roce jsem
je kontroloval v pět hodin ráno, kdy byly
v dobré kondici, a po mé odpolední kontrole byly zase naopak ve stresu a vysychaly.
Takto afektované greeny jsou náchylné
nejenom na travní choroby, ale vyžadují
i větší množství vody.
Postupně musíme změnit půdní prostředí, které bude ideální pro žádoucí druhy trav, jako je např. kostřava, a tím lipnici
roční vytlačit. Kostřava hluboce zakořeňuje v provzdušněné a dobře odvodněné
půdě, velmi napomáhá i při udržování
rychlosti greenů.
V letošním roce na jaře to vypadalo,
že podmínky pro dobrou kondici greenů
nám budou letos přát. Poté dva dny pršelo, teplota v noci klesla pod 8 stupňů, což
způsobilo velmi rychlé rozšíření nemoci
Fusaria, na kterou jsme museli výjimečně
použít fungicidní přípravky proti plísním. Tyto přípravky ovšem nehubí pouze
nemoci, ale zároveň mají i negativní vliv
na „dobré bakterie“, které takto ztrácí
schopnost rozkládat plsť přirozenou cestou. Toto je další důvod, proč je pro nás
důležité odvodnit, redukovat zhutnění
greenů hřiště a vytvořit ideální prostředí
pro hluboce zakořeňující druhy trav, které jsou pro naše královské hřiště žádoucí.
Tyto druhy trav budou následně vyžadovat mnohem méně chemie a vody, což povede ke snížení nákladů na údržbu a zlepší
celkový půdní profil hřiště. Je velmi obtížné pečovat o travní porost, když se v něm
objevuje lipnice roční.

Lipnice luční je dalším druhem trávy,
která zakořeňuje velmi mělko do půdy, je
vytrvalá, ale nemá rychlý životní cyklus
jako lipnice roční, proto vytváří méně
plsti, při malé výšce sekání nevytváří květenství a navíc oplývá schopností šířit oddenky. Tento typ trávy dokáže doplnit holá
místa na odpalištích a fairwaiích velmi
snadno, proto je vhodná právě k zatravnění těchto hracích ploch. Některá hřiště
v USA a v zemích s mírným klimatem používají právě lipnici luční i k osetí greenů,
protože má velmi dobrý vliv na puttování.
Ostatní druhy lipnice (Poa), jako např.
lipnice nízká nebo lipnice obecná, mohou
být použity pouze na místech s omezeným
slunečním svitem, kde se právě ostatním
druhům trav nedaří. Z toho vyplývá, že
některé druhy lipnice jsou v těchto podmínkách naprosto přijatelné.
Napříč Evropou se proto musíme vypořádat s lipnicí ve všech jejích formách,
ale u nás musíme udělat maximum pro
její vyhubení. Až příště budete zase hrát
na našem golfovém hřišti, zkuste se
na chvilku podívat na druh trávy, která je
na greenech, a uvidíte, že každý green je
tvořen z několika druhů.
Lipnici poznáte podle bílého květenství, které je jasně viditelné. Každý green
s hustým porostem lipnice roční je více
zhutněný a má větší množství plsti.
Závěrem lze znovu konstatovat, že cesta ke zlepšení kondice a rychlosti našich
greenů s minimálním výskytem lipnice
roční, vede přes dobře odvodněné greeny,
na kterých se neusazuje voda a nejsou promočené a měkké.
S pozdravem
Stuart Burridge

BOJOVNICE

Dodnes vzpomínám na to, jak jsem se před několika lety poprvé seznámila s Gábinou. Už
v té době jsem byla velice překvapena, co dokáže tak mladá dívka. Bylo vidět, že ji míčky
naprosto poslouchají a padají několik centimetrů ve hře na jamky. Nyní je Gábina členkou
našeho golfového klubu a nedávno se stala mistryní ČR. Její rodina s ní urazila dlouhou
a zajímavou cestu a právě na to jsem se vyptávala matky Gábiny, Mgr. Jany Vítů.

 Vaše dcera je mistryně České republiky
ve hře na jamky, přičemž je jí pouhých
15 let. Jak jste se dostali ke golfu?
Bydlíme v Hluboké nad Vltavou, kde je
spousta možností sportovního vyžití. Jsem
vystudovaná učitelka tělesné výchovy a sportu, takže jsme od malička obě děti vedli
k všestrannosti. Gábi plavala, chodila několik
let na krasobruslení, tenis a aerobik. V zimě
hodně lyžujeme. Protože její bratr začal hrát
baseball, Gábi chtěla taky něco podobného
dělat a hrála 3 roky dětský softball. Když
jsme v roce 2008 vzhledem k blízkosti hřiště od našeho domova začali hrát golf, Gábi
chtěla zkusit odpálit míček, a protože měla
základy ze softballu, trefila míček okamžitě a odpálila ho daleko. Takže jsme koupili
hole i pro ni a hrála celá rodina. Jako u ostatních sportů dbáme, aby děti dostaly základy
od odborníků. Tak jsme obě děti hned ze začátku dali k trenérovi na Junior Golf. Zároveň
jsme hledali odborníka a nejlepšího trenéra

švihu v ČR, kterého jsme našli v Oldovi Nechanickém v Mariánských Lázních. S ním
Gábi i její bratr trénují prakticky od svých
začátků s golfem, od roku 2009.
 Bylo od začátku zřejmé,
že má Gábi talent na golf?
Ano, to bylo zřejmé hned od začátku.
Gábi trefovala míče s lehkostí a zcele přirozeně. První, kdo nám řekl, že Gábi má talent,
byl trenér v Hluboké, Ladislav Ťupa.
 Jak často musí Gábi trénovat, aby
mohla svůj titul obhájit?
Gábi trénuje minimálně 6 dní v týdnu.
V zimním období se 3x v týdnu věnuje fyzičce, chodí na fyzioterapie a 3x v týdnu trénuje
na vnitřním odpališti drilly na švih. Jednou
v týdnu plave 1–2 kilometry, hodně se věnujeme protahování a posílení středu těla.
 Je tato aktivita pro vás finančně náročná?
Každý koníček, který se dělá naplno, je
náročný časově i finančně. Ohledně vybavení – nejdříve dědila hole po bratrovi, stačilo je přešaftovat. Od roku 2015 je zařazená
do juniorské reprezentace, takže má od ČGF
speciální podmínky na nákup, některé věci,
jako např. oblečení, hráčky dostávají. Stejným
způsobem nám pomáhá i klub RGCML, takže oblečení nemusíme téměř řešit. Hole má
již druhým rokem, změnila pouze putter.
Nejdražší je tak doprava a pobyt na turnajích. S účastí na mezinárodních turnajích
pomáhá Success program ČGF, v případě
nominace je výjezd hrazen ČGF. S účastí
na tuzemských turnajích nám finančně čás-
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Nové možnosti
pro členy RGCML

H

OTEL ESPLANADE nově nabízí
pouze pro členy Royal Golf Clubu
Mariánské Lázně speciální 20% slevu na:
1) čerpání SPA & WELLNESS procedur
v hotelovém BALNEO centru;
 člen RGCML se musí prokázat platnou
členskou kartou ČGF na rok 2016,
 20% sleva se vztahuje pouze na člena
RGCML, nikoliv na jeho doprovod.
2) konzumaci pokrmů a nápojů v hotelovém Lobby baru a hotelové restauraci.
 člen RGCML se musí prokázat platnou
členskou kartou ČGF na rok 2016,
 sleva se vztahuje pouze na člena
RGCML a maximálně jeden doprovod, v případě třetí osoby se sleva na
tuto osobu nevztahuje,
 sleva se nevztahuje na vína a alkoholické nápoje ve finanční výši nad 3000 Kč.

H

OTEL AGRICOLA pro členy Royal
Golf Clubu Mariánské Lázně také nabízí novou speciální 10% slevu na:
1) čerpání SPA & WELLNESS procedur
v hotovém BALNEO centru;
 člen RGCML se musí prokázat platnou
členskou kartou ČGF pro rok 2016,
 10% sleva se vztahuje pouze na člena
RGCML, nikoliv jeho doprovod.

V

rámci reciprocit, které členství
v Royal Golf Clubu Mariánské Lázně
nabízí, přibyl další klub, GC Barbora, kde
je možné v rámci reciprocity čerpat slevu
na greenfee ve výši 30 %. GC Barbora leží
necelých 5 km západně od Teplic. Celá oblast se nachází v krajině luk a hájů, v rozsáhlém regionálním biocentru mezi vodními nádržemi, potoky a rybníky.

tečně, stejně jako ostatním hráčům RGCML,
pomáhá klub. Nemyslím si tedy, že by golf byl
nějak výrazně dražší než ostatní sporty. Jediným problémem, který vidím, je amatérský
status golfisty, který neumožňuje mít sponzora prakticky na nic – včetně vybavení.
 Očekáváte, že se vám to v budoucnu
vyplatí, až se Gábi stane profesionální
golfistkou?
Tak to je zatím hudba budoucnosti.
Na tuto otázku odpověď neznám. V ženském
golfu není tolik peněz jako v mužském. Takže vyplatit se to dle mého názoru může jen
v případě předních umístění v LPGA nebo
LET. V případě, že by její výkonnost neměla výrazně vzestupnou tendenci, myslím, že
přestup není na místě a je lepší se věnovat
studiu a golf mít jako doplněk. Každopádně
naše kroky tímto směrem směřují.
 Jaký má Gábi podle Vás charakter?
Charakter Gábi podle mého názoru…
Je chytrá, přímá, upřímná (někdy až moc).
Ve sportu je cílevědomá, pracovitá, bojovná, čestná a řekla bych, že je zdravě sebevědomá, což je v golfu velmi důležité. Nevzdává
se a nehroutí po prvním nezdaru. Se stejným
úsilím a tahem na bránu hraje jamkovku
s bráchou, nebo s dospělou protihráčkou
v důležitém zápase. Nemá ráda přetvářku
a lidi, kteří nejednají fér.
 Jak se daří Gábině ve škole?
Gábi se učí velmi dobře a snadno. Měla
v kvartě na osmiletém státním gymnáziu
tři dvojky, což bylo jedno z nejlepších vysvědčení.
 Proč jste vybrali jako svého trenéra
Oldřicha Nechanického?
Jak jsem už řekla dříve, hledali jsme hned
od začátku nejlepšího trenéra. U nás na jihu
golf nemá tradici, tak jsme rozhodili sítě
po Čechách. Kamarád nám doporučil Oldu,
se kterým spolupracujeme od roku 2009. Vyhovuje nám po odborné i lidské stránce.
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