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WHISKY, 
KILT & GOLF

první

Magazín Whisky&Kilt Golf Clubu

TULLAMORE D.E.W. – Pálit

musíte třikrát!

Simulátory aboutGolf

Chcete vlastní tartan?

první
Scottish
Classic

Great Britain …
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Klubovna zahajuje!

Whisky&Kilt Golf Club je organizátorem golfových a
společenských akcí, které svým stylem nemají vČeské
republice obdobu. Máte rádi Skotsko, Britské souostroví
vůbec a vše, co k nim patří? Dáte si rádi sklenku skotské
nebo irské? Víte, že kilt není sukně? A hrajete golf? Pak je
náš klub určen přesně Vám!
Naše golfové akce mají ryze sportovní charakter a jejich styl
a doprovodný program má vždy nádech země, která světu
golf před několika sty lety přinesla. Partneři našich akcí
dotvářejí jejich styl a atmosféru službami hráčům a cenami.
NejsmečlenemČGF a včlenství v klubu nehledejte finanční
efekt, i když už teď můžete pár výhod využívat.
Úhrada ročního členství ale může být výhodně spojena s
prezentací Vaší firmy v rámci klubových aktivit.

Whisky&Kilt Golf Club Vám začástku 1.900 Kč nabízí roční
členství, v rámci kterého máte nárok na:

1. Účast na klubových akcích za výhodnějších podmínek
(nižší green fee a startovné na turnaje, nebo vstupné na
společenské akce)

2. Účast na vybraných akcích za speciální ceny (Ryder Cup
ČR vs. SCO, klubové tréninky a kempy, golfové tripy)

3. Členství v Single Malt Whisky Clubu Prague se slevou
20% na konzumaci

4. Elektronický klubový magazín e-mailem
5. Slevy u partnerů klubu (k dispozici od 1.3.2016)

Vše o klubu ačlenství najdete na www.whiskyandkilt.cz.

Jaký byl
první klubový

V sobotu 6.října to ve Mstěticích vypadalo
jako někde u Edinburghu. Všude skotské
vlajky, restaurant voněl britskou snídaní,
po hřišti se pohybovali hráči v kiltech, u
devátého greenu se podával Haggis a
whisky Grant́s, Glenfiddich a Tullamore

D.E.W. se staraly o pitný režim respektive správnou provozní
teplotu po celý den i ceny pro nejlepší hráče brutto i netto …
Hned první klubová akce se vydařila atmosférou, kterou tvořili
skvělí účastníci, počasím i výborně připraveným linksem.
Výsledky i fotogalerii najdete na www.whiskyandkilt.cz

Scottish Classic?

Kalendář všech golfových akcí pro sezónu 2016 je připraven:
čtyřdílná Glenfiddich Whisky&Kilt Golf Club Tour, tripy do
Skotska a Irska, tréninkový kemp, účast na Skotských hrách
Sychrov, Ryder Cup se Skotskem a samozřejmě 2.ročník
Scottish Classic. Všechny akce jsou otevřené i nečlenům
klubu, alečlenství ve Whisky&Kilt Golf Clubu bude vždy
znamenat výhodnější podmínky a služby navíc. Více na
www.whiskyandkilt.cz

Kalendář turnajů a akcí 2016!Kalendář turnajů a akcí 2016!Kalendář turnajů a akcí 2016!Kalendář turnajů a akcí 2016!

Klubovna zahajuje!

Nejen pro členy klubu jsme připravili
Indoorovou Tour na simulátorech na
Černém Mostě. Každý z pěti pátečních
turnajů bude hodnocen samostatně, ale

nejlepší 4 výsledky budou navíc zařazeny do pořadí Tour.
Formáty hry jsou stanoveny tak, aby šance na vítězství v Tour
byly stejné pro nižší i vyšší hendikepy.

Termíny turnajů Tour: 8.1. / 22.1. / 12.2. / 26.2. a 4.3.2016
Hraje se na dvou simulátorech aboutGolf a startovat se bude
vždy od 14h a od 18h (hra večtyřech trvá cca 4h).
Cena za simulátor 315 Kč/hod., startovné na 1 turnaj 200 Kč
Věcné ceny pro nejlepší 3 hráče nebo dvojice, v rámci každého
turnaje 1 losovaná cena ze všech účastníků.
Věcné ceny pro nejlepších 5 hráčů v celkovém pořadí Tour.
Propozice Tour a registrace na turnaje na serveruČGF!
Detaily najdete na webu www.whiskyandkilt.cz nebo na
www.cgf.cz v turnajích

Členství W&KGC a GC Loreta PyšelyČlenství W&KGC a GC Loreta PyšelyČlenství W&KGC a GC Loreta PyšelyČlenství W&KGC a GC Loreta Pyšely
Náš klub neníčlenemČGF, proto jsme se
rozhodli nabídnout všem, kdo chtějí
spojit členství ve Whisky&Kilt Golf
Clubu s členstvím v ČGF, beze sporu
nejvýhodnější členství na českých
greenech -ČLENSTVÍ SWING 2016 v
LORETA GC PYŠELY za 1.550 Kč.

Členstvím získáváte: hru 1x 18 jamek, slevu 20% v Pyšelích v
pondělí a v úterý, registraci vČGF a slevy od 15 do 30% na 20
hřištích vČechách , na Slovensku, Rakousku a Turecku!

Členové W&K G.C. mají nárok účastnit se
zimních klubových tréninků na simulátorech
GC Černý Most. Trenér Milan Hrouda ,člen
Mrůzek Golf University, je k dispozici každou

středu od 20.30 do 22h. Cena pročleny klubu je 390 Kč/hod.
bez ohledu na počet osob (max. 3 osoby), cena za simulátor
250 - 390 Kč/hod. Rezervace SMSkou na tel. 733 710 036.

Klubové zimní tréninky na Klubové zimní tréninky na Klubové zimní tréninky na Klubové zimní tréninky na Č.MostěČ.MostěČ.MostěČ.Mostě

Se slevou 20% mohoučlenové klubu konzumovat každý
čtvrtek od 18 hodin ve Whisky&Kilt Clubu v Legerově 26.
Ve Whisky&Kilt Clubu probíhá mnoho speciálních akcí, z
nichž které jsou soukromé, proto Vám doporučujeme před
návštěvou vždy kouknout na www.whiskyandkilt.cz a v sekci
„Program“ si zkontrolovat, že klub je otevřen pro veřejnost.

Od pátku 8.ledna!

Vršovická restaurace KOZLOVNA l.p. 1874 poskytuje
členům Whisky&Kilt Golf Clubu slevy 20% každé úterý od
18h. Stálé menu nabízí burgery, grilovaná masa, ale i jídla
našich babiček. To vše můžete spláchnout pivem z tanku.
Pozor, příznivcům sportu slouží několik velkoplošných
obrazovek. Více na www.kozlovna1874.cz



Golfové simulátory - nenáviděné nebo zbožňované. Nic mezi tím. Ale ono je to jak s golfem samotným. Jde o to, kde se s
golfem setkáte, v jaké společnosti a na jak kvalitním hřišti. Pokud je vaše první hra na simulátoru spojená s tím, že rány
létají jinam než chcete, jsou o 40 metrů delší nebo kratší než na hřišti, nebo když Váš jediný vjem před ránou je mini
náhled půdorysu a vzdálenost v metrech, je jasné, že siřeknete: „Tak tohle ne, budu hrát až na jaře venku.“
Když ale máte štěstí, nebo jste tak zkušení, a zahrajete si naaboutGolf simulátoru, budete litovat, že v létě je většina
indoor center zavřená …
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aboutGolfsimulátory totiž nabízejí
funkce, grafiku a realitu hry, kterou jinde
nenajdete. Jen musíte hledat, kde hrát,
nejrozšířenější systémFULL SWING byl v
Čechách první a tak má zatím v indoor
centrech zatím početní převahu.
Pravda, můžete odletět do tepla, ale ne
každý to udělá na celou zimu. Když
nechcete být celou zimu bez „švihu“
máte můžete buď pálit do sítě nebo
efektivně trénovat a hru si užít s
komfortem a ve skvělé kvalitě. Pak
potřebujete simulátory aboutGolf.

TRÉNINKY na simulátorech
aboutGolf mohou být neskutečně
efektivní. Díky softwarovým a
zobrazovacím možnostem. Jde ale
samozřejmě o to, jak dokážete využít
možnosti simulátoru a o to, jaký formát
tréninku zvolíte. Tady jsou tři tipy pro
tréninky:

Golf se hraje na hřišti - na jamkách s
vodou, lesem vpravo nebo vlevo,
bunkery a tvarovanými greeny. Na
drivingu nic z toho nenajdete a tak vás
nic nedonutí zahrát ránu s patřičným
soustředěním a pod tlakem situace. Místo
drivingu trénujte na vybrané tříparovce!

Simulátor aboutGolf nabízí něco, co
jinde při tréninku nedokážete: nastavte si
3 hráče pro hru, zahrajte z odpaliště tak,
aby jeden míč ležel 120m od greenu,
druhý 60 a třetí 20 metrů. A protože
princip nápřahu je stejný pro chip, pitch a
plnou ránu, máte skvělou možnost hrát
na „reálný“ green jednou holí tři typy
úderů. Využijte funkci „Practise Mode“

Prý se na simulátorech nedá patovat …
Já tvrdím, že aboutGolf je skvělý pro
trénink patování a chipů - vždy znáte
přesnou délku a převýšení. To vás naučí
zaměřovat se vždy hlavně na délku puttu.
Díky rastru na greenu se skvěle naučíte
nahrávat „brejky“.

HRA , ať už hrajete „jen tak“ nebo
turnaj, na aboutGolfech je to zábava.
Mnoho různých pohledů na let míče,
možnost nastavení několika formátu hry,
systém „natáčení“ pohledu při hře v
jiném směru, než na jamku, volba
povětrnostních podmínek a konečně
samotná grafika, jsou neopakovatelné.
Údaje, které máte pro hru k dispozici
jsou lepší než birdie card na hřišti.

HŘIŠTĚ , která jsou k dispozici na
„aboutech“ v českých indoorech není
největší, ale jestli si přes zimu chcete
natrénovat jak budete v létě hrát
Kynžvart, nebo trénovat links, parkové
hřiště v lesích,či hru na hřišti s velkým
převýšením, máte skvělou příležitost.

aboutgolf.com / aboutgolf.cz
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Pořiďte si svůj vlastní tartan!
Skotský televizní a divadelní herec John Michie (znáte ho zeseriálu Taggart) je
průvodcem jedné zčástí skvělého dokumentu „Made in Scotland“ z produkce
Skotské Televize. Takže, jestli máte chuť, pár set až tisíc Liber navíc, a několik
týdnů času, nechte se inspirovat a pořiďte si kilt z Vámi navrženého jedinečného
vzoru tartanu … Takhle nějak vznikal také Czech National Tartan (na vzoru
vpravo), jehož vlastníkem je Václav Rout, jeden ze zakladatelů Whisky&Kilt Golf
Clubu, a mimo jiné také výrobce kiltů. Modrá, červená a bílá jsou pochopitelně
základními barvami. Věříme, že až bude klubový tartan připravovat Whisky&Kilt
Golf Club, můžete se těšit na kombinaci modré, fialové, zelené a bílé …

Vyberte si lety (nebo spíš staletími ...)
prověřený krejčovský salon. Kilt by
měl být vyrobený kvalitně a měl by
podtrhovat Vaši osobnost. Zvolte si
třeba kombinaci tradice a dnešní módy

Nejspíš víte, že každý skotský klan má
svůj tartan. Jeho barevnost vyjadřuje jisté
historické i geografické souvislosti.
Genealogie Vám pomůže zvolit barvy
tartanu tak, jak se to děje už po staletí.

Tak, už víte jakým směrem, ohledem na
barevnost jít, ale abyste vypadal k světu,
bude nutná asistence designéra. Kilt
vždy byl vysoce módní záležitostí a Vy
přece chcete vypadat co nejlépe!

Struktura barev má jistá pravidla a těch
je dobré se držet. Chcete přece tartan, a
ne „čtverečkovanou“ látku z barev
rozmístěných bez ladu a skladu, že?

Charakter příze dá konečnému materiálu
vlastnosti odpovídající účelu, ke kterému
budete kilt nosit. Taneční, přehlídkový,
či společenský kilt se výrazně liší.

Žijeme v době techniky a tak posledním
krokem přípravy je sestavení programu
pro výrobní stroje. V ruce si odnesete
první přesný obrázek vašeho tartanu!

Skoro jako v pohádce „Jak krtek ke
kalhotám přišel“, jen tady nebudou stav
připravovat mravenečkové ... Váš tartan
reprezentuje „změť“ jedniček a nul …

Nejprve osnova x, pak y, a najednou
začne ze stroje vylézat něco, co postupně
víc a víc připomíná VÁŠ OSOBNÍ
TARTAN!

Hotovo! A vezměte si raději o nějaký ten
metr navíc. Když zbude na šálu nebo
kapesníček, je to lepší, než aby Vám
deset centimetrů chybělo …

Váš tartan bude jedinečný, a tak se
můžete těšit i na certifikát Skotského
národního registru tartanů, osvědčující,
jeho původ a Vaše práva jej užívat!

Nepodceňujte ostatní součásti kiltu!
Pásek, a především přezka, nebo sporran
či kilt pin by ho měly vhodně doplňovat.

No a pak už jen zbývá přijet se pochlubit
na některou z Clan Parade nebo Skotské
hry, kterých je ve Skotsku nepřeberné
množství.



Tady musíte pálit třikrát!
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Tullamore D.E.W. – originální irská
blended whiskey známá po celém světě
díky své jemnosti a komplexnosti. Tuto
unikátní jemnost zajistí trojitá
destilace a následné zrání v sudech po
bourbonu a po sherry po dobu
minimálně tří let. Svoji jedinečnou

HISTORIE - Jedna z nejjemnějších
irských whiskey, Tullamore D.E.W.,
byla poprvé vyrobena v roce 1829 v
malém městě Tullamore v hrabství
Offaly v centrální oblasti Irska.
Vlastníkem se stal známý lihovarník
Michael Molloy. Nejvíce však irskou

Kolem irského městečka Tullamore v hrabství Offaly je 13
golfových hřišť ve vzdálenosti do 20km od destilérky
Tullamore D.E.W., včetně Tullamore Golf Clubu a Esker
Hills G.C., který je domovským klubem Shane Lowryho.
To jistě bude stačit, abychom si vybrali, kde si zahrát po
návštěvě palírny Tullamore D.E.W. a ochutnávce!

Více na :www.offalytourism.com

minimálně tří let. Svoji jedinečnou
komplexnost získává díky smíchání
všech tří druhů irské whiskey (pot still,
grain, malt).

DESTILACE - Whiskey nejprve projde
trojitou destilací a pak trpělivě zraje v
sudech po bourbonu a sherry, kde
získává svou pověstnou jemnost.
Následné míchání tří druhů whiskey
dodává Tullamore D.E.W. její komplexní
chuť. Díky sladové a pot still whiskey
vstupují do její chuti citrusové a kořenité
podtóny.

CHUŤ - Brzká květinová chuť
přecházející až v chuť sušenek pochází z
obilné whiskey, zatímco lehké kořenité
podtóny vznikají mícháním s pot still
whiskey. Za citrusovou chuť potom
vděčíme třetímu blendu, a to sladové
whiskey. Na závěr ucítíme ořechovou až
marcipánovou chuť a příchuť vanilky,
jež naší whiskey dodává zrání v sudech
po sherry a bourbonu.

Michael Molloy. Nejvíce však irskou
whiskey Tullamore D.E.W. i rozvoj
celého výrobního závodu ovlivnil chudý
venkovský synek Daniel Edmond
Williams (na obrázku vpravo), který se
postupně z pomocníka ve výrobně
propracoval až na generálníhoředitele
destilerky. Jeho iniciály dodnes nese
název této whiskey v označení „D.E.W.“
= D. E. Williams. Zmodernizoval závod
a postupně se jeho rodina stala i
většinovým akcionářem destilerie.
Přestože značka prošla velkými potížemi,
dokonce byla destilerie zavřena, patří
dnes mezi nejpopulárnější
a nejprodávanější irské whiskey.
Nádherně ji vystihuje heslo: „Give every
man his DEW!“, jeden z prvních
marketingových sloganů značky.

TIP NA DRINK: APPLE D.E.W.
Ví se, že led není nejvhodnější přísadou
whisky, ale v případě koktejlů je tomu
zcela naopak. Tady je tip na letní večer:
Vysokou sklenici naplňte ledem.
„Přidejte dostatečné množství
TULLAMORE D.E.W.“! (citát Charlie
Mc Carthyho, Cocktail Experta
Tullamore D.E.W.) a dolijte jablečným
moštem (pozor, není to totéž, jako džus z
koncentrátu!). Citron drink nejen ozdobí,
ale dá mu i lepší chuť. Jednoduché, že?

WWW.TULLAMOREDEW.COM
WWW.REMY-COINTREAU.CZ
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Kam to vlastně chceme jezdit hrát golf? Do Velké Británie nebo na
Britské ostrovy? Trochu mi to připomíná Pravidla golfu. Pokud
hned poprvé čtete jejich standardní vydání, bez předchozího
logického výkladu, budete si myslet, že byly zcela záměrně
sestaveny pro zbytek světa jako neřešitelný rébus, ve kterém se
nikdo nemůže vyznat …

… a stejně, jako Pravidla golfu, používá mnoho lidí pojmy Velká
Británie nebo Britské ostrovy stejně, jako drop do délky jedné nebo
dvou holí - bez přesného povědomí o tom, kdy je správná první nebo
druhá varianta …

aneb Pravidla golfu

Normanské ostrovy

(ChannelI slands)

Politické názvy

Zeměpisné útvary

vs. zeměpisná data

(1)

(2)

(3)

(4)

(6), (7)

(8)

(9)

V
el
k
á
 B
ri
tá
n
ie
 n
eb
o
  
B
ri
ts
k
é 
o
st
ro
v
y

Britské souostroví
(British Isles) zeměpisný útvar

Britské ostrovy
(British Islands) politický útvar

Spojené Království
(United Kingdom) politický útvar

Velká Británie (to je ostrov!)
(Great Britain) zeměpisný útvar

S vlajkami je to stejné, tedy o nic jednodušší … Tady jsou dvě fáze
vzniku vlajky Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska:

P.S.: když včeské Wikipedii zadáte „Britské souostroví“ objeví se Vámčlánek s nadpisem „Britské ostrovy“, přičemž se v něm dozvíte, že jsou
to zcela odlišné pojmy … Takže detaily najdete ve Wikipedii jen po zadání „British Isles“.

Britské souostroví - největší jsou dva hlavní
ostrovy: ostrov Velká Británie a ostrov Irsko.
Dalšími součástmi Britského souostroví
jsou Ostrov Man, ležící uprostřed Irského moře,
dále souostroví Hebridy (1), Shetlandy (2)
a Orkneje (3) u severního Skotska,
ostrov Anglesey (4) při severozápadním
pobřeží Walesu, ostrov Wight (5) u jižního pobřeží
Anglie, ostrovy Arran (6) a Bute (7) při ústí řeky
Clyde ve Skotsku, ostrov Achill (8) a Aranské
ostrovy(9) u západního pobřeží Irska,
ostrovy Scilly (10) jihozápadně od anglického
poloostrova Cornwall a mnoho dalších menších
ostrůvků.
Ostrov Man a Normanské ostrovy jsou dependancí
britské koruny s mnoha autonomiemi, ale jejich
hlavou je Královna Alžběta II.
Jednotlivýmčástem Britského souostroví se určitě
budeme v budoucnu věnovat samostatně.

Tak už jste moudřejší? Výborně, tak to si příště
můžeme v klidu vysvětlit Pravidla golfu. Kdo
pochopil rozdíl mezi Britským souostrovím a
Britskými ostrovy, pochopí golfová pravidla zcela
hravě… ☺

(5)

(10)

V roce 1603 skotský král Jakub VI.
(James VI) zdědil anglický trůn a byl
korunován jako anglický král Jakub I.
Stuart. Tímto aktem bylo anglické
království (které od roku 1535
zahrnovalo i Wales) a skotské
království spojené personální unií.
Navzdory společnému panovníkovi,
obě země zůstaly samostatnými státy.
Roku 1606 byla vytvořena nová,
společná vlajka, která se zatím
používala pouze na lodích. Vlajka
spojila anglickou vlajku a skotskou

vlajku. Vlajka Walesu zahrnuta nebyla, protože ten byl připojen k Anglii již o 70 let
dříve. Současný Union Jack se používá od roku 1801, kdy byla spojena
království Irska a Velké Británie a vytvořeno Spojené království Velké Británie a
Irska. Na původní vlajku byl přidán irský kříž svatého Patrika. Tento kříž je umístěn
pod anglickým křížem svatého Jiří a pouze polovinou šířky svých ramen překrývá
skotský kříž svatého Ondřeje. Toto ztvárnění vyjadřuje, že irský kříž není nadřazený
skotskému. Oddělením Irska od Spojeného Království je význam irského kříže
samozřejmě sporný …

Severní Irsko Wales ManIrsko
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DRIVING. Asi největší problém je, že
po hráčích zůstávajířízky na příliš velké
ploše (na obr. Vlevo). Ideální je, když po
Vás zůstanou souvislé „lajny“.

ODPALIŠTĚ. „Týčka“ tříparovek
zasypávejte směsí připravenou poblíž
kamenů. Řízky nevracejte, seká se tak
často, že stejně nemajíčas se uchytit …
A když zlomené týčko odnesete do koše,
budeteopravdovýmborcem…

Když si půjdete zahrát tenis, fotbal nebo
badminton, asi se nezajímáte o to, kdo a s
jakým úsilím sportoviště postavil, připravil ho
před hrou, a jak náročné je ho udržovat.
Doby, kdy jaro na tenise bylo ve znamení
brigád, jsou pryč. A v případě golfu, kdy je
užívání hřiště spojeno s tak velkým
poškozováním ploch, by to bylo třeba. Hráči
by jistě ke hřišti měli jiný vztah …

Rádi bychom Vám ukázali několik příkladů, jak se stát
golfistou, tedy tím, kdo kromě herního výsledku,
dokáže hřiště opustit ve stavu lepším, než v jakém na
něj přišel.Věřte, že drtivá většina greenkeeperů pracuje
nejen rukama, ale srdcem, a ke hřišti má osobní vztah.
Neztěžujme jim práci a pomozme jim hřiště udržovat.
Jistě, platíme si green fee, ale greenkeeper je tu pro
nás od toho, aby hřiště připravoval a ne opravoval …

Buďte při hře

GREENY. Pitch mark, vypíchnutý ihned
po vytvoření, druhý den na greenu
nenajdete. Zůstane-li na greenu 5 hodin,
trvá jeho zacelení týden. Opraví-li ho
někdo až druhý den, trvá 3 týdny než
poškozenízmizí …

GREENKEEPEREM!

Snažme se vzít si z přenosů PGA Tour
nejen cosi o swingu a nových modelech
triček, ale třeba to, jak největší profíci
pečují o hřiště. Proč si Phil Mickelson
po zahrání eaglu ze 100m na desítce při
US OPEN 2013 na Merionu vzal wedž
na green? Aby s ní a s vypichovátkem
opravil pitch mark dřív, než si z jamky
vezme míč … Škoda, že v přenosech se
tak málo objevuje, jak pečlivě kedíci
hrabou bunkery nebo vracejířízky …

budeteopravdovýmborcem…

FAIRWAY. Při běžných intervalech
sečení je velká šance, že vrácenýřízek se
uchytí. Zasypávat je pískem je ideál …

BUNKERY. Hrabejte oběma rukama, ne
s wedží v jedné a s hráběmi v druhé …
Ideální je, když hrabete od hrany směrem
do středu a kolem hrany pak rovnoběžně
s jejím okrajem. Vždy ale nechte písek
pod hranou! A „nestyďte“ se zajít do
bunkeru prořízek, který jste tam zahráli.
Věčné téma: hrábě nechat venku nebo
uvnitř bunkeru? PGA Tour radí nechat
venku, rovnoběžně se směrem hry. A dvě
perličky „ze života“: Co si myslet o
hráčích, když ráno při údržbě hřiště, v
bunkeru, o délce hrany 90 metrů, najdete
troje hrábě ponechané u sebe na délce 2
metrů … ? Nebo věta, jisté dámy, při
podvečerním golfu ve Mstěticích: „To
nehrabej, za chvíli je tma, ránou to přece
uhrabou greenkeepeři …

poškozenízmizí …
Je velmi ohleduplné ke greenu, když
praporkovou tyč položíte a nenecháte ji
dopadnout na zem. Až půjdete hrát
navečer, uvidíte na greenu lajny a díry
způsobené tyč a šroubem na jejím konci.
Když se Vám povede vyhrát na green z
bunkeru více písku, můžete ho druhou
stranou hrábí z greenu odstranit. Kvůli
hráčům za vámi a rannímu sekání ...

A PÁR TIPŮ NAVÍC. Vozíky, natož
buggyny, nepatří mezi bunker a green,
stejně jako na foregreen nebo do heavy
roughu. A ani nemusí být po dešti …
Vstoupení do biozóny, zvlášť v
případech hráčů se single hendikepy se
slovy „No ale já tam mám Provéčko!“ je
bohužel obrazemčeského golfu …
Stejně jako hra více míči. Ve Skotsku si
hru více míči můžete zaplatit. To tedy
znamená, že normální je hrát jedním. Tři
míče znamenají tři řízky na odpalištích a
fervejích a tři pitchmarky na greenech
navíc. Při jednom zaplaceném green fee.

Používáte-li týčka, dejte si práci a
posbírejte jejich zbytky kam dosáhnete.
Nevěřili byste, jak snadno se dá
pneumatika sekačky propíchnout …

Putting green. Pokuste se nestát při
tréninku blízko jamek a navíc, odehrajte
z jednoho místa max. 15 míčů. Zvlášť,
pokud vážíte víc, než 80kg, zůstane po
vás slušný „lavor“. Pokud nemusíte,
trénujte patování v botách bez spajků…
Zvlášť na podzim po dešti, nebo v zimě,
kdy je green zmrzlý, zvažte, jestli na něj
vstupovat. Ne vždy najdete u greenu
cedulku „Plocha uzavřena“ …

Chipping green. Velmi pomůže, když
vyseknuté divoty vrátíte a zašlápnete, i v
roughu. A když to budou „lajny“ jako na
drivingu, tím lépe! Půjde-li kolem
greenkeeper, určitě si vysloužíte uznání!

Pro dokonalou údržbu Vaší zahrady
klikněte na www.vretenovky.cz
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