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DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA HRAJÍ GOLF 

 

Viceprezident RGCML K. Kožuchov připravil a 

zorganizoval již 5. ročník této akce. Ta se konala 25. 6. 

2018 a jejími sponzory byly společnosti Lotus 

Development s.r.o. a Ferseni s.r.o. Děti začaly svůj golfový 

zážitek prohlídkou našeho historického hřiště, poté proběhl 

na driving range dvouhodinový trénink pod dohledem 

našich profesionálních trenérů Oldřicha Nechanického, 

Petra Budky a Oldřicha Nechanického jn. Po tréninku 

následoval oblíbený golfový turnaj na 9 jamkovém hřišti 

chip & putt a poté byl pro děti přichystán oběd v klubovně, 

kde byly vyhlášeny výsledky turnaje a každý z účastníků 

dostal dárky na památku. Paní ředitelce dětského domova 

předal Oldřich Nechanický krásný golfový obraz a my jsme 

dostali od dětí nejen jejich dobrou náladu, ale i velké 

poděkování za krásný výlet do světa golfu. 

 

LEADERS CLUB V RGCML 

 

Dne 18.6.2018 hostil RGCML členy společnosti Leaders Club. 

Jednalo se o návštěvu TOP podnikatelů z Ruska, kteří se 

pohybují v obchodní sféře v oblasti nemovitostí, financí, 

hotelnictví, průmyslu apod. Hlavním organizátorem zájezdu 

byla Destinační agentura Karlovarského kraje, Živý kraj. Pro 

podnikatele byl připraven bohatý program s prohlídkou 

královského golfového klubu, kde zúčastněné provedl klubem 

viceprezident klubu Kirill Kožuchov. Na driving range si mohli 

podnikatelé vyzkoušet i pár úderů pod vedením profesionální 

trenérky Edity Tomsové a mohli tak zakusit dech beroucí 

atmosféru našeho Royal Golf Club Mariánské Lázně.  

 

 

GOLF DIGEST SUMMER 2018 

Díky podpoře města Mariánské Lázně se v pátek 3. 8. 2018 konalo na našem hřišti Royal Golf Clubu ML závěrečné finálové 

kolo turnaje v rámci akce GOLF DIGEST SUMMER. Časopis Golf Digest vychází v 53 zemích a je nejprodávanějším 

sportovním časopisem na světě. V rámci týdenního setkání redakcí, které se uskutečnilo poprvé v České republice, se za účasti 

celkem 70 zahraničních hráčů z 35 zemí světa konal čtyřdenní turnaj na nejprestižnějších domácích hřištích, včetně RGCML. 

Vedle samotného golfového turnaje byla pro nehrající doprovod připravena prohlídka města, kolonády a zpívající fontány. 

Závěrečné zakončení summitu s vyhlášením výsledků bylo připravené v krásných prostorách hotelu Esplanade. V rámci 

podvečerního ceremoniálu, pozdravil všechny účastníky místostarosta města Luděk Nosek, který poukázal na více jak 200letou 

historii města a vyjádřil přesvědčení, že díky této propagaci města stoupne zájem o golfové cesty do České republiky spojené 

s návštěvou a pobytem v našem městě. Prezident klubu RGCML Jiří Pos ve svém vystoupení pak představil náš region 

z pohledu golfových hřišť, kde se nabízí v okruhu 50 km šest vynikajících golfových hřišť sdružených v projektu Západočeský 

Golf Pass. Z vyjádření většiny účastníků bylo naše hřiště v Mariánských Lázních hodnoceno velmi pozitivně svou kvalitou 

údržby, designem a atmosférou. 

         



 

 

 

Z VÝSLEDKŮ NAŠICH REPREZENTANTŮ 

 
Naše členka Gabriela Roberta Vítů zvítězila v kategorii dorostenek do 18 let. Dalším úspěchem bylo umístění Ivety Poslední    

na 3. místě v kategorii juniorek v turnaji CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2018  

na Kunětické Hoře ve dnech 19. – 21. 7. 2018.  

 

Na našem hřišti v Mariánských Lázních se hrálo dne 17. 7. 4. GPA Czech Mid & Senior Tour – turnaj MID-amatérů.  

V silné konkurenci členové RGCML obsadili krásná místa. Silvie Dittertová zvítězila v ženské kategorii, a Lukáš Zavadil 

obsadil 3. místo v mužích. 

 

Kvalifikace družstev mládeže – Západ A. V úterý 24. 7. 2018 se na šesti hřištích po celé České republice uskutečnily 

kvalifikace družstev do 14 let a 18 let. Během jednoho kola kvalifikace se rozhodlo o finalistech, kde do finále postoupilo naše 

družstvo chlapců do 18 let ZÁPAD A, ve složení David Tomi, Pavel Foubík jn., Matyáš Heřta, Dominik Šesták a Sebastian 

Angene. 

 

Na hřišti GC Ostravice se v uplynulém víkendu 28.-29.7. konal druhý kvalifikační turnaj nejvyšší soutěže ČR družstev 

mužů a žen, který můžeme pro náš klub hodnotit jako vydařený. Družstvo žen, které zahajovalo tento turnaj na druhé pozici se 

vyrovnanými výkony posunulo na první místo a s náskokem tří ran před druhým družstvem žen s Greensgate GC bude hrát 

v srpnu závěrečné páté kolo kvalifikace. Nejvíce se v našem týmu dařilo Martině Kodejšové, kterou svými výsledky podpořily 

Silvie Dittertová, Iveta Poslední, Nela Mašková a Andrea Kudličková. Rovněž se dařilo družstvu mužů, které splnilo 

výkonnostní cíl a po čtyřech kvalifikačních kolech je s náskokem dvanácti ran na 8. místě, které nám zajišťuje účast ve 

finálové části. Věřím, že se nám podaří tento náskok udržet po posledním kvalifikačním kole, které se bude hrát 30.8. na hřišti 

Panorama Kácov. Družstvo hrálo ve složení Oldřich Nechanický jn., který v sobotním kole zahrál skvělých 69 ran (-3), Lukáš 

Zavadil, Petr Budka, Zdeněk Rozsypálek, Pavel Foubík jn., Dominik Šesták a Matyáš Heřta.  

 

NAŠE HŘIŠTĚ A SUCHO 2018 

 

V letošní sezóně se potýkáme s nedostatkem vody, což se projevuje na některých částech hřiště, kde vlivem extrémních teplot, 

větru a nedostatku srážek dochází k popraskání půdy. Od dubna do konce července jsme zaznamenali pouhých 150 mm srážek. 

Denní spotřeba vody na zavlažované plochy hřiště, jako jsou greeny, colory před nimi a odpaliště, je 170 m3. Přičemž  

z vodních zdrojů, které se nám podařilo obnovit a vybudovat, přiteče do nádrže kolem 90 m3. Na nedostatku vody se také 

projevilo vandalské chování neznámého člověka, který v květnu vypustil polovinu vody z rybníku na jamce č. 16.  

Ze zmíněných údajů jasně vyplývá, že potřebujeme získat další zdroje vody a zvýšit kapacitu zadržovaných vodních zdrojů. 

Vedení klubu se touto situací do budoucna intenzivně zabývá, máme již stavební povolení na rozšíření rybníku na jamce č.  16, 

které bychom rádi v co nejkratší době realizovali. 

JAK SPRÁVNĚ DROPOVAT PŮDU V OPRAVĚ (Pravidlo 25) 

 

V současné době se na našem hřišti nachází dvě rozsáhlejší místa, která jsou označena jako půda v opravě. Po loňském řádění 

orgánu Herwart to je vpravo na jamce č. 10 a vlevo na jamce č. 12. Dle pravidel golfu má hráč možnost dropovat míč na 

nejbližší místo od místa, kde jeho hraný míč leží. V případě, že míč nenajde, ale prokazatelně byl ztracen v označené půdě 

v opravě, se dropuje v místě, kde míč protnul hranici označující půdu v opravě. Vždy dropujeme na délku jedné hole, ne 

blíže k jamce a musíme si dát pozor, abychom při využití tohoto pravidla po dropu nestáli v půdě v opravě, odkud jsme brali 

úlevu.  

Označený prostor na jamce č. 10 je bez hranice zakončení vpravo směrem do lesa, takže hráči vždy dropují zpět na fairway. 

Kdežto na jamce č. 12 je půda v opravě ohraničena s přesně vymezeným prostorem na všechny strany, takže hráč, jehož míč 

leží blíže ke hranici půdy v opravě směrem k lesu, musí dropovat vlevo do lesa nebo případně hrát z půdy v opravě, jak míč leží. 

 

         


