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WHISKY, 
KILT&GOLF
Magazín Whisky&Kilt Golf Clubu

Jsme členem
České golfové
federace!

Československá

Skotska
vlajka na severu

410
dnů klubu

„Golf se dá hrát
i když neprší“,
říkají Skoti.

Whisky
z Údolí jelenů
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Skotské Hry Sychrov, srpen 2015, a velká
prezentace golfu pro sedm tisíc návštěvníků
Her . To byla naše historicky první akce.

410 dnů

20.srpna 2015, v rámci naší prezentace golfu na 15.Skotských Hrách
Sychrov, vznikla poprvé myšlenka založení prvníhočeského, skotsky
střiženého, golfového klubu … Iniciátor vzniku,Vašek Rout, organizátor
Her, zakladatel Whisky&Kilt Clubu, Single Malt Clubu Prahaa neúnavný
propagátor Skotska vČechách byl (a stále je i bude ..☺) zárukou, že styl
klubu by snesl ta nejpřísnější měřítka i ve Skotsku … Spoluzakladateli se
stali Milan Hrouda s více než 17 letými zkušenostmi s organizací
golfových turnajů, provozem golfových klubů, golfovými tréninky a praxí
greenkeapera aSlávek Fučík, restauratér a nadšený hráč golfu.
V sobotu 15.října 2016 vyvrcholí období 410 dnů našich aktivit, od první
myšlenky, prvním klubovým mistrovstvím na rány, už jakočlen České
golfové federace …

První skotský turnaj v naší režii jsme hráli
6.října na linksových Mstěticích. Účast 33 hráčů
předčila všechna očekávání a utvrdila nás ve
správnosti myšlenky …

Hned první zimní sezónu jsme za
podpory whisky GRANT́S, a ve
spolupráci s Black Bridge Indoor
Centrem, připravili sérii 5 turnajů
na simulátorech. Vrcholem zimní
série byl jarní turnaj na Slapech,
spojený s vyhlášením Tour.
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Whisky&Kilt
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Turnaj 19.května v Beřovicích byl obohacen
účastí nových příznivců spojení golfu,
whisky a kiltu až z jihočeského Písku, ale i
první účastí ryzího Skota Colina …

… a tak jsme další z turnajů letní Tour, pod
hlavičkou whisky GRANT́S, hráli, opět ve
skvělé atmosféře, 2.června v Písku. Ten se
svým vodním světem, jako jediný, vymykal
jinak ryze linksovému stylu hřišť naší Tour.

Dvoudenní finále letní túry vČeském
Krumlově je prvním naším
dvoukolovým turnajem. Nejen proto,
abychom mohli druhý den vylepšovat
skóre dne prvního, ale především proto,
že jeho součástí je večerní ochutnávka

15.říjen 2016 je naším
dnem č.410 v historii
klubu. Je ve znamení
prvního Mistrovství
klubu na rány. Na něj

Vás, milí členové i vážení příznivci, na
linksové hřiště Benátky n. Jizerou zveme!
Registrace probíhá na webuČGF. Hostům
je věnována jedna z vypsaných kategorií.

Největší letošní akce - Glenfiddich Skotské Hry
Sychrov Open 19.srpna na liberecké Ypsilonce.
Spousta dalších skvělých hráček a hráčů si
našla cestu ke stylu našeho klubu. K tomuto
datu jich hrála naše akce více než stovka!
Nejen turnaj, ale také velkou prezentaci golfu
na Skotských Hrách Sychrov 2016, o den
později, jsme organizovali už jako řádně,
soudem zapsaný, Whisky&Kilt Golf Club, z.s.

skotské Glenfiddich. Na Svachovce už hrajeme jakočlenČeské golfové federace
a tak věříme, že na předních pozicích se poprvé u jména hráče objeví, v kolonce
„klubová příslušnost“, název Whisky&Kilt Golf Club.



Whisky&Kilt Golf Club je organizátorem golfových a
společenských akcí, které svým stylem nemají vČeské
republice obdobu. Máte rádi Skotsko, Britské souostroví vůbec
avše,co k nim patří?Dátesi rádi sklenkuskotské?Víte, žekilt

Členství v klubu
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Našečlenství v rodině golfových klubů celého světa bereme
vážně. I když nedisponujeme vlastním hřištěm, nebrání nám
nic v tom, abychom úrovní našich akcí, respektováním
Pravidel golfu a etikety, organizací akcí propagujících golf
jako sport pro všechny, přispívali rozvoji této starobylé hry.

Novou sezónu začínáme připravovat hned den po skončení
Mistrovství klubu na rány! Ještě letos nás opět čeká
podzimní výlet do Skotska a zimní Tour. Hlavními body roku
2017 pak budou účast v lize družstevČGF, klubová turnajová
série a prezentace golfu na 17.Skotských Hrách Sychrov.
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Níže naleznete základní přehled aktivit připravovaných pro
sezónu 2017. Pokud chcete být informováni komplexně, a
vždy s předstihem, zašlete nám svůj e-mail na
milan.hrouda@seznam.cz

Plán aktivit 2017

Málokterý klub se může pochlubit takovým zázemím. Díky
našemu spojení s Whisky&Kilt Clubem může jeho (tedy naše)
golfová odnož využívat prostory whisky klubu v Praze 2,
Legerově ul.26 pro klubové akce. Prostory jsou ale připraveny
také všemčlenům k soukromým a firemním akcím. K dispozici
je více než 500 druhů whisky, stylová výzdoba a možnost
přípravy ochutnávek s cateringovými službami nebo hudebních
vystoupení. Více hledejte na www.whiskyandkilt.cz

Klubovna W&K G.C.České golfové federace

2017sezóna

Whisky&Kilt
Golf Club

avše,co k nim patří?Dátesi rádi sklenkuskotské?Víte, žekilt
není sukně? A hrajete golf? Pak je náš klub určen přesně Vám!
Naše golfové akce mají ryze sportovní charakter a jejich styl i
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 věcnými cenami.
Členství v klubu zahrnuje:

1)Členství vČeské golfové federaci
2)Členství v Single Malt Whisky Clubu Praha
3) Zvýhodněné green fee i startovné na klubových akcích
4) Zvýhodněné ceny pro golfové Tripy do Skotska
5) Slevy na green fee na hřištích Kotlina - Terezín, Benátky

n.J., Beřovice,Český Krumlov, Lázně Bohdaneč a Ypsilon.
6) 2 vstupenky na Skotské Hry Sychrov
7) Slevu u firmy all4GOLF na skotské značky Sunderland of

Scotland a GLENMUIR 1891 i zvýhodněný nákup oblečení
z klubové kolekce těchto značek.

8) Zvýhodněné ceny golfových tréninků (450 Kč/50min.)
9) Akademie Pravidel golfu 2x během sezóny
10) Využití prostor klubu pro soukromé a firemní akce

Chcete spojit Vašečlenství v klubu s prezentací firmy?
Máme pro Vás balíček služeb, který zahrnuje osobníčlenství
v klubu a službyčlenům klubu rozšiřuje o tyto položky:

Logo firmy na všech tiskovinách klubu, vč. Magazínu klubu
Logo firmy na Roll-upech na všech klubových akcích.
1x 1/4 strany v Magazínu klubu pro inzerci nebočlánek
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milan.hrouda@seznam.cz

7. - 11.10.2016 Trip do Skotska - 3 denní hra v okolí
Edinburghu.

12/2016 - 2/2017 Zimní Tour - série 5 turnajů na
simulátorech (GOLFARENA Praha)

Duben 2017 1.Turnaj Whisky&Kilt GC Tour/ Benátky
Květen Trip do Skotska - 3 denní hra plus utkání

s vybraným klubem v oblasti Highlands
Květen 2.Turnaj Whisky&Kilt GC Tour/ Beřovice
Červen 3.Turnaj Whisky&Kilt GC Tour/ Benátky

1. a 2.kolo Ligy družstevČGF
Červenec 3. a 4.kolo Ligy družstevČGF
18.srpen Skotské Hry Sychrov Open - Ypsilonka

(jako 4.Turnaj Whisky&Kilt GC Tour)
19.srpen Prezentace golfu na 17.Skotských Hrách

na zámku Sychrov
20.srpen Utkání s vybraným skotským klubem

ve formátu Ryder Cup - Ypsilonka
22.-23.září 5. Turnaj Whisky&Kilt GC Tour

dvoudenní Finále -Český Krumlov
7. - 8.října Mistrovství klubu na rány

září 2016 až prosinec 2016 ……………………….…. 1.000 Kč
2016 + leden až prosinec 2017 …….....................…... 2.900 Kč
Leden až prosinec 2017 ……………………….…….. 2.600 Kč
Členství Junior (do 18 let) leden - prosinec 2017 ……900 Kč
Udržovacíčlenství leden - prosinec 2017 ……...…… 1.000 Kč
(pro Udržovacíčlenství platí pouze bodč.1)

Členské poplatky 2016/2017Chcete firemní členství?

Cena ročního Firemníhočlenství: 5.900 Kč
Kontakt pro členství: Milan Hrouda, předseda sdružení
Tel.: 733 710 036, milan.hrouda@seznam.cz
Whisky&Kilt Golf Club, z.s., Legerova 26, 120 00 Praha 2
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125 let výroby špičkového oblečení
pro hráčky a hráče golfu

Skotská tradice už 125 let
Když někdo něco dělá 125 let, dá se předpokládat, že věci rozumí. Líbí se Vám
posledních 19 let kolekce oblečení týmu Evropy pro Ryder Cup? Pokud máte
stejné nároky na kvalitu materiálů i výroby nebo design kolekce jako rydercupoví
reprezentanti Evropy, tak buď už v oblečení skotské firmy GLENMUIR hrajete,
nebo v ní co nevidět hrát budete … Designéři i technologové této značky navíc
vědí, co hráčky a hráči golfu potřebují, a tak délky rukávů, zipy a jiné systémy
zapínání, lemy rukávů nebo klasickéči stojací límečky, jsou vyrobeny tak, aby
přesně vyhovovaly Vašim nárokům.

GLENMUIR 1891 je součástí klubové kolekce s logem Whisky&Kilt Golf Clubu.

Hrajete také rydercupová utkání s jinými
kluby nebo mezi partičkami kamarádů?
Hledáte pro Váš klub oblečení s logem?

GLENMUIR 1891 má pro Vás
speciální program výroby
špičkového oblečení s logem,
navíc za ceny, které Vás
překvapí …

i když neprší a nefouká … “
Skoti říkají: „Golf se dá hrát

My Vám nezaručíme, že svůj zápas vyhrajete, ale co zaručit
můžeme, a dokonce doživotně (!), je nepromokavost oblečení
skotského výrobce Sunderland of Scotland. Ostatně, kdo jiný,
než Skoti by měl rozumět výrobě oblečení do deště! I proto je
tato značka je součástí naší klubové kolekce s logem …

Samozřejmě, že vám přejeme, abyste všechna kola odehráli za
krásného počasí, ale když hrajete ligu, mistrovství klubu, nebo
pokud hrajete o prestižní sázku, zřejmě budete chtít hru
dokončit i pokud Svatý Petr otevře všechny kohoutky s vodou
naplno …

all4GOLF - prodejna Čakovice
Praha 9, Kostelecká 860, Tel.: 777 305 991

all4GOLF - prodejna Modřany
Praha 4, Čs. exilu 1888, Tel.: 605 787 788 Distributor značek GLENMUIR 1891 a Sunderland of Scotland pro ČR a Slovensko

Nechte si připravit nabídku pro klubové
oblečení, ligový tým nebo firemní golfové akce!
Více na tel.: 733 710 036 nebo milan@all4golf.cz
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Máme pro Vás pár poučných i
zábavných tipů, jak hrát lepší golf, být
uznávaným znalcem Pravidel golfu i
etikety, golfového vybavení nebo
základů tréninků. Nejcennější ale pro
Vás bude být oblíbeni greenkeapery a
marshally na celém světě…

TIPY

Označujte si své míče více variantami
značek. Zažil jsem v praxi rozhodčího
situaci, kdy hráč zahrál provizorní míč
poté, co se domníval, že první drajv může
být v autu. Provizi ale zahrál 20cm od
první rány a bohužel zcela identickým
typem míče, se stejnou značkou. Ani
jeden z míčů v autu nebyl, ale protože
hráč nebyl schopen identifikovat, který
míč je první rána a který „provize“ musel
jsem ho poslat na odpaliště zahrát třetí
ránu, jako by míč byl ztracen! Tato rána
ale už v autu skončila s velkou jistotou …

PRAVIDLA GOLFU

Je velký rozdíl v tom, kdy je na greenu
opraven pitch mark. Pokud ho opravíte
hned po příchodu na green, druhý den po
něm není ani stopy. Opraví-li ho až šestý
flight za vámi, bude stopa po dopadu
míče vidět další týden. Když ale důlek
opraví až greenkeaperráno při údržbě

GREENKEAPING

Tušíte, proč má standardní golfové hřiště
právě 18 jamek? Tak si zkuste rozdělit
lahev whisky na panáky a uvidíte, že když
už není co pít, hra logicky končí …

hřiště

Whisky&Kilt
Golf Club

Správný základní postoj, společně s uložením hole v
rukách, tvoří 80% skvěle provedeného swingu. Dáme
Vám tip na lepší postoj pro patování, a třeba i pro Váš
základní postoj s golfovou holí obecně:

Vytvořte mezi shaftem založeného putteru a trupem
PRAVÝ ÚHEL! Hůl musí být samozřejmě správně
založena a paže více méně natažené.

Tip pro lepší hru

golfová etiketa
Situace, které na většině českých hřišť
řeší pomocí víceči méně výhružných
tabulek, provázků i jiných zábran, by
třeba ve Skotsku žádného hráče ani
nenapadlo udělat. Vozík ani buggy
nepatří na forgreen, odpaliště ani do
heavy roughu. Natož abyste projížděli
mezi greenem a bunkerem! Zkrátka,
některé plochy na hřišti jsou z důvodu
udržení kvality povrchu a údržby,
zapovězeny pro přejíždění čímkoliv!

opraví až greenkeaperráno při údržbě
hřiště, poškození se zacelí až po měsíci …

Jen tak bude rovina pohybu ramen a rovina pohybu
shaftu rovnoběžná a Vy zahrajete putt do směru, ve
kterém stojíte. A že vám vyšlo, že musíte hůl mít
uloženou v rukách až pod gripem? U 90% amatérských
hráčů tomu tak bude … Pak využijte náš tip na fitting!
Pro vyladění patování využijte Akademie Whisky&Kilt
Golf Clubu nebo našeho partnera a Vašeho prodejce
golfového vybavení all4GOLF. Pro pozvání na golfové
akademie zdarma se třeba teď registrujte na e-mailu
milan@all4golf.cz, u manažera prodejny vČakovicích.

Nejen pro případ, kdy budete upravovat
délku putteru, rozhodně nepodceňujte
možnost výroby golfových holí přímo pro
Váš swing. K železům se dostaneme jindy,
teď bychom Vás rádi seznámili s možností
pořídit putter u all4GOLF:

Tento přední český prodejce totiž vybrané
modely putterů nabízí ve formě „kitu“, kdy
Vám zvolený grip nasadí na shaft až poté,
kdy zjistí jeho správnou délku!
Další „vychytávkou“ jsou puttery PING,
hned v několika provedeních hlavy hole, s
nastavitelnou délkou! Zkrácení hole je pak
otázkou pár vteřin …

fitting, čili putter na míru! 

Tuto stránku pro Vás připravujeme ve spolupráci s předními autoritami
golfového vybavení, Pravidel golfu, stavbou a údržbou hřišť i golfových
tréninkových areálů:
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Až daleko na sever Skotska zaválo hned několikrát velení Royal Air Force
československou 312. stíhací peruť. Heslo peruti „NON MULTI SED MULTA“,
čili „Ne mnoho mužů, nýbrž mnohočinů“, naplňovali její piloti 24 hodin denně od
roku 1940 do roku 1945. A právě v těchto dnech, před 76 lety (2.října 1940), byla
peruť prohlášena za bojeschopnou a nasazena u Liverpoolu.
Její začátky jsou spojeny s letouny Hawker Hurricane, ale právě její první přesun
do Skotska „slavili“ piloti vytouženým přezbrojením na nejlepší stíhací stroje
II.světové války, Supermarine Spitfire s dvanáctiválcovým (27 litrovým!) motorem
Rolls-Royce Merlin (nikoliv podle kouzelníka z legendy o Králi Artušovi, ale podle
Dřemlíka Tundrového zčeledi sokolovitých,angl. Merlin…).

Československá vlajka
na severu Skotska …

Skaebrae
(Orkney)

Sumburgh
(Shetlands)

No.312 (Czechoslovak) Squadron RAF

Věřte mi, není to klišé, děkovat stále, po tolika letech, hrstce chlapů, kteří
dokázali každý den sedat do více než patnáctisetkoňového „Spita“ a řítit se
vstříc nepříteli … Zdá se Vám tahle stránka v našem magazínu, vydávaném
23.září, u příležitosti turnaje skotsko-českého Whisky&Kilt Golf Clubu v
Českém Krumlově „mimo téma“? Tak čtěte, třeba najdete pár souvislostí …
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A tak, až bude hrát golf na některém z hřišť na skotských ostrovech Orkneje nebo Shetlandy, klidně si na modrém nebi
můžete představit hlídkujícího Spitfira sčeskoslovenskou vlaječkou a imatrikulací DU V na trupu …

Tomáš VYBÍRAL, DSO, DFC
Wing Commander (Generálmajor in memoriam),

* 29.9.1911 Moravský Písek/ † 2.2.1981 (Londýn). Velitel 312.stíhací peruti 
od 1.1. do 1.11.1943 a jeho Spitfire Mk.Vc DU-Z (restaurovaný a provozovaný v USA).

V létě 1943 operovala „třistadvanáctka“ na Orknejích a Shetlandách na moři proti
německým rychlýmčlunům, ponorkám a hlídkovým letadlům. Tahle mise byla
vlastně „odpočinková“, po těžkých vzdušných bojích nad Evropou v roce 1942 a
začátkem roku 1943. V lednu 1944 se piloti dočkali špičkové verze LF Mk.IXc a
zapojení do náročných příprav i průběhu Operace Overlord.
Poslední operací 312.perutě byl 19.dubna 1945 doprovod bombardérů při náletu
nad severoněmecký ostrov Helgoland. Do své vlasti se peruť a její Spitfiry, pod
velením W/Cdr. Tomáše Vybírala, vrátily na letiště v Ruzyni 13.srpna 1945.
Od 22.září 1945, přesně před 71 lety, se domovem perutě stalo letiště Planá,
15 kilometrů severně odČeského Krumlova …
Vybrali jsme si pro tentočlánek 312.stíhací peruť, ale naše pocta samozřejmě
patří všemčeskoslovenským pilotům, střelcům, radistům, palubním technikům i
pozemnímu personálu, který ve Velké Británii během 2.světové války bojoval …

Spitfire LF.Mk.IX, DU-V
Squadron leadera „Tony“ Liškutína

Děkujeme tímto Josefu „Joe“ Vochyánovi
a Zdeňkovi „Sašovi“ Sadeckému z CZECH
SPITFIRE CLUBU za cenné připomínky
k tomutočlánku. www.czechspitfireclub.cz

Miroslav „Tony“ LIŠKUTÍN, DFC (AFC)
Nar. 23.8.1919, Jiříkovice u Šlapanic (93).
Společně s gen. Emilem Bočkem jeden
ze dvou žijícíchčeskoslovenských
pilotů z RAF. Na horním snímku
z roku 2013 na letišti Biggin Hill poté,
co se opět vznesl do oblak ve Spitfiru!
Žije ve Farehamu, na jihu Anglie.
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Řekne-li se „hlavní město“, každý si
představí metropoli s mnoha tisíci
či dokonce miliony obyvatel,
historickými památkami,
finančními institucemi, centrálními
úřady a podobnými atributy. To
však ne-platí o „hlavním městě“
skotské whisky, jak je přezdíváno
městečku Dufftown na severu
Skotska. Malé městečko s celkovou
populací ne-celých 1.700 obyvatel

Vše začalo v roce 1886, kdy se William
Grant rozhodl splnit si svůj sen. Opustil
dobře placené místo účetního v palírně
Mortlach, kde pracoval posledních 20 let,
a za pomoci sedmi synů a dvou dcer
začal stavět vlastní palírnu. Přiznám se,
že prvotní představa ilegální dětské
práce, kdy malé dětičky ve svých
drobných ručkách nosí z údolí řeky
Fiddich (Glenfiddich v překladu
znamenáÚdolí jelenů) kamenynastavbu

Sandy Grant Gordon byl natolik hrdý na
whisky z rodinné palírny, že ji jako první
začal v roce 1963 úspěšně nabízet i
mimo Skotsko. A nejen jako první

Whisky
z údolí jelenů

populací ne-celých 1.700 obyvatel
by mnozí překřtili na ospalou díru
a ne na hlavní město. A přesto se
velmi pletou. Městečko, ležící
v centru oblasti zvané Speyside se
sice ne-může pochlubit dlouhou
historií (založeno teprve roku
1817), ale za to je domovem hned 6
funkčních a 3 nefunkčních palíren,
což je na-prostý unikát. A asi
nejznámější ze všech těchto palíren
je nejpopulárnější palírna světa –
palírna Glenfiddich.

Glenfiddich – to je synonymum
rodové tradice. Rodové tradice,
kterou již pět generací pečlivě střeží
jedna rodina a která je v oblasti
skotské whisky zcela unikátní. Ne,
že by ve Skotsku nebylo více
rodinných palíren. Ale tato již od
zakladatele patří stále a jen jedné
rodině, ve které se dědí z generace
na generaci (nyní je to již 5.
generace majitelů). A současně patří
mezi největší a nejslavnější
producenty skotské single malt
whisky na světě. A také jedny
z nejoceňovanějších na světových
výstavách a soutěžích.

znamenáÚdolí jelenů) kamenynastavbu
palírny, aby tatínek za bohatýrského
popíjení zlatavého moku s kamarády
mohl postupně vystavět palírnu, mi přišla
velmi zajímavá (kulantně řečeno).
Pravdou však je, že děti tehdy již bylo
dospělé a některé již měly vlastní rodiny.
Ale představa to je bezesporu zajímavá.

Po roce těžké práce palírna stála a po
zakoupení vysloužilých destilačních
kotlů z palírny Cardow (dnes Cardhu)
vypálila 25. prosince 1887 první destilát.
A tím se začala slavná cesta skutečného
dědečka skotských single malt whisky do
světa. Ptáte se proč dědečka, když ve
Skotsku je mnoho palíren starších než
Glenfiddich? Odpověď je velmi
jednoduchá. Pravnuk zakladatele palírny,

www.glenfiddich.com / www.remy-cointreau.cz / 

mimo Skotsko. A nejen jako první
z rodiny, ale i jako vůbec první ve
skotském whisky průmyslu. A tak se
Glenfiddich stal vůbec první skotskou
single malt whisky, která byla masově
prodávána mimo Skotsko.

Když začal, ostatní se lehce pousmívali a
předvídali brzký konec snu tohoto snílka.
Počase jim úsměvy však začaly tuhnout.
Sandy Grant Gordon totiž zahájil
vítěznou cestu whisky Glenfiddich po
světě, kdy stále je nejprodávanější
skotskou single malt whisky na světě.
Jen díky vizionářství Sandy Grant
Gordona tak máme prakticky šanci
pochutnávat si na skotské single malt
whisky i jinde, nežli v palírně.

A tak navštívíte-li Skotsko, určitě si ne-
smíte nechat ujít návštěvu této překrásné
palírny, která stále patří (již 5. generaci)
potomkům zakladatele, což je ve světě
skotské whisky skutečně unikát. A věřte,
že taková ochutnávkačtyř základních
typů whisky Glenfiddich (12 let, Rich
Oak, 15 let a 18 let) přímo v palírně ve
stínu hvozdů (tímto jsou míněny kilns-
sušárny sladu, nikoliv lesnatá příroda)
opravdu za to stojí.
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