
Magazín Whisky&Kilt Golf Clubu

2.Ročník turnaje Skotské Hry Největší česká prezentace golfu
na Skotských Hrách Sychrov 2017Sychrov OPEN na Ypsilonce!

Máme svoje fotoalbum!

Připravujeme:

SKOTSKO vs. 
SLOVÁCKO

srpen 2017

„Monty“ je novým členem klubu!

www.whiskyandkilt.cz

Trip do Skotska: říjen
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Pátek 2.června 2017 byl historickým dnem pro náš klub. Díky
spolupráci s firmou all4GOLF, dovozcem golfové obuvi SKECHERS,
jsme měli možnost setkat se s legendou světového golfu – Colinem
„Monty“ Montgomerie, v rámci jeho účasti na exhibici v turnaji
CANNON PRO Series v Berouně.
Nevíme, jestli byl více překvapen Monty z naší „okiltované“
reprezentace klubu, nebo my z jeho srdečnosti, ale v každém případě,
rydercupový kapitán přerušil na čtvrt hodiny svou „práci“, aby se s
námi setkal. Řeč byla o našich turnajích propagujících Skotsko v
Čechách, o našich beneficích pro Centrum Paraple, o prezentaci golfu
na Skotských Hrách Sychrov, a samozřejmě i o skvělých botách
SKECHERS, jichž je Monty nadšeným reprezentantem …
Po tříjamkové exhibici nezamířil Monty do klubovny, ale rovnou k
nám, aby se s námi osobně rozloučil a poděkoval za milé setkání …

Vrcholem setkání s Montym bylo předání jeho
čestného členství ve Whisky&Kilt Golf Clubu. Jeho
členské číslo je 212-0016 a i když si nebyl jistý, zda
mu kalendář turnajů umožní účastnit se Ligy družstev
ČGF a Scottish OPEN 2017, tedy Mistrovství klubu
na rány () na podzim na Grabštejně, členství přijal se
vší zodpovědností a příslibem, že se bude snažit být
platným členem klubu…

„Monty“ je novým členem klubu!
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Kromě Montyho jsme v Berouně měli tu čest potkat se
s britskými GOLF TRICK SHOT BOYS. Odpal
míčku driverem z rugbyového míče nebo odrazem o
betonovou dlaždici je v turnaji asi nepoužitelný, ale
zábava je to veliká …  Tím spíš, že oba drajvy
skončily na středu ferveje daleko od týčka … 

Colin Stuart Montgomerie převzal z našich rukou
plaketu s čestným členstvím s velkým potěšením a
překvapením, že v Čechách existuje skotský klub …

Monty hrál při turnaji
CANNON PRO Series
v Berouně s každým
flajtem jamku č.6, par 3

Britští GOLF
TRICK SHOT
BOYS byli
prostě skvělí … www.whiskyandkilt.cz



Whisky&Kilt Golf Club je organizátorem golfových a
společenských akcí, které svým stylem nemají v České
republice obdobu. Máte rádi Skotsko, Britské souostroví vůbec
a vše, co k nim patří? Dáte si rádi sklenku skotské? 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 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 v České 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) 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 (400 Kč/50min.)
9) Akademie Pravidel golfu
10) Využití prostor klubu pro soukromé a firemní akce

Chcete spojit Vaše členství v klubu s prezentací firmy?
Máme pro Vás balíček služeb, který zahrnuje osobní členství
v klubu a služby členům 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 nebo článek

Členství v klubu
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Naše členství 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 klubová turnajová série, třetí prezentace
golfu na Skotských Hrách Sychrov a říjnové Scottish OPEN.
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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

Květen Turnaj Whisky&Kilt GC Tour/ Hluboká

Červen Turnaj Whisky&Kilt GC Tour/ Hrádek

Turnaj Whisky&Kilt GC Tour/ Karlštejn

18.srpen Skotské Hry Sychrov Open - Ypsilonka

19.srpen Prezentace golfu na 17.Skotských Hrách

na Zámku Sychrov

8.září Turnaj Whisky&Kilt GC Tour/ Myštěves

27.září Ryder Cup SKOTSKO vs. SLOVÁCKO

v Golf Clubu Jezera (Uherské Hradiště)

6. a 7.října SCOTTISH OPEN Mistrovství klubu na

rány na Grabštejně (dvoudenní akce)

10. až 13.října Trip do Skotska (Edinburgh a Glasgow s

návštěvou palírny a firmy Glenmuir 1891

19.října Turnaj Whisky&Kilt GC Tour/ Kácov

Listopad 2017 až únor 2018 – Zimní Tour na simulátorech

v indoor centru GC Black Bridge

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 všem členům 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.

Leden až prosinec 2017 ……………………….…….. 2.600 Kč
Členství Junior (do 18 let) leden - prosinec 2017 …… 900 Kč
Udržovací členství leden - prosinec 2017 ……...…… 1.000 Kč
Členství na 1/2 sezóny ………………………...……. 1.800 Kč
Všechny typy členství platí do konce zimní turnajové sezóny,
tedy do února 2018. (pro Udržovací členství platí pouze bod č.1)

Členské poplatky 2016/2017

Chcete firemní členství?

Cena ročního Firemního členství: 5.900 Kč

České golfové federace

Kontakt pro členství: Milan Hrouda, prezident
Tel.: 733 710 036, milan.hrouda@seznam.cz
Whisky&Kilt Golf Club, z.s., Legerova 26, Praha 2

sezóna

Whisky&Kilt
Golf Club

www.whiskyandkilt.cz



125 let výroby špičkového oblečení
pro hráčky a hráče golfu

Když jsme v roce 2016 plánovali malý klubový turnaj na
Ypsilonce, jako „doplněk“ ke Skotských Hrám na Zámku
Sychrov, netušili jsme, s jakým ohlasem se akce setká a s jakou
účastí se bude nakonec konat!
I proto jsme se ihned po jejím skončení dohodli s vedením
Ypsilon Golf Resortu Liberec na pokračování tradice skotsky
střižených turnajů na tomto nádherném hřišti i do dalších let.
Dokonalé zázemí, perfektní hřiště, možnost ubytování v
hausboatech přímo na hřišti ale i nadmořská výška vhodná pro
hru v kiltech i v srpnu () jsou hlavními důvody, proč se na
Ypsilonku budeme každý rok rádi vracet. Věříme, že i s Vámi!

Skotsko na Ypsilonce

Spoluzakladatel našeho klubu, Vašek Rout, je kromě mnoha
jiných aktivit spojených se Skotskem, hlavním
organizátorem už 17.Skotských Her na Zámku Sychrov.
Díky tomu je náš klub, letos už potřetí, garantem největší
české prezentace golfu v rámci Skotských Her.
Že je golf jedním z národních pokladů Skotska není sporu, a
tak se každoročně, mezi návštěvníky her, setkává naše
golfové centrum s obrovským ohlasem. Počet účastníků
tréninkových lekci jde vždy do stovek, další tisíce
návštěvníků her golf registrují jako skvělý (a rozhodně ne
jednoduchý) sport.
Součástí Prezentace golfu je každý rok i soutěž v přihrávce
pro veřejnost a exhibiční souboj golfisty a lukostřelce v ráně
na 90m, přičemž obě akce mají charitativní účel a jejich
výtěžek putuje na konto Centra Paraple.

Golf na Skotských Hrách

Poprvé letos dojde k zásadní konfrontaci dvou různých, ale
přesto v něčem podobných, světů – skotská whisky, dudácká
kapela a kilty vyzvou ve středu 27.září (den před dnem volna!)
na uherskohradišťském hřišti GC Jezera k souboji moravská
vína, cimbálovku a slovácké kroje!
Že součástí utkání nebude jen utkání týmu ve stylu Ryder Cupu,
ale také večerní Skotsko - slovácký večírek, je všem jasné!  A
že to bude opravdu veselá akce, je zřejmé na první pohled také.
Skotsko zde, alespoň zatím, v tomto roce, bude reprezentovat
náš klub, základem týmu Slovácka budou členové GC Jezera a
dalších jihomoravských klubů.

Skotsko vs. Slovácko

Místo konání našeho otevřeného klubového mistrovství,
poprvé dvoudenního, jsme opravdu nehledali dlouho …
Kde jinde, než na hřišti, kde se hraje jediný český „Major“
(GrabMasters) a Grabštejn Open (po vzoru toho britského),
může naše SCOTTISH OPEN najít ty nejlepší podmínky!?
Jak vyplývá z názvu akce, je otevřená všem hráčkám a
hráčům, včetně profesionálů, a i když mistrem klubu se
může stát jen jeho člen, krásné ceny a trofeje čekají na
všechny ostatní, stejně jako dokonalá skotská atmosféra,
dostatek whisky, zapůjčení kiltů, ochutnávka Haggisu,
skotský dudák, a při troše štěstí také skotské počasí … 

SCOTTISH OPEN 2017
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GOLFOVÉ

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 …

PRAVIDLA: je „tam“, nebo není?

Obrázek vlevo je sice velmi starý, ale i
na některých českých hřištích už najdete
na tříparech boxy se směsí písku,
zeminy a osiva. Pomozte místním
greenkeaperům - vyseknuté divoty
zasypejte a pečlivě zašlapejte …

GREENKEAPING

Whisky&Kilt
Golf Club

„Tak co, je ve vodě, nebo ne?“ volá jeden hráč na druhého, „Není, jen se dotýká té
čáry!“ haleká hráč od vody, zakládá hůl, odstraní list a hraje … Tak to je „za dvě“,
přátelé, neboť Pravidla golfu hovoří jasně: míč JE ve vodní překážce, na greenu, v
bunkeru, v půdě v opravě, pokud se jen dotýká její hranice! Jedinou výjimkou je Out
of Bounds - tam musí být míč celým objemem za čarou, nebo spojnicí kolíků! Ve
vodě a v bunkeru pak nesmíte zakládat, odstraňovat volné přírodní předměty a
provádět cvičný švih. V případě greenu naopak můžete omarkovat a zvednout míč, i
když markovátko leží na foregreenu. Kolíky vodních překážek jsou pohyblivou
závadou, ale autový kolík NIKOLIV, ten už je mimo hřiště a vy jím nesmíte
pohybovat, ani když míč v autu není a kolík Vám jen vadí ve švihu nebo postoji …

(poradcem Pravidel golfu je David Forbelský, člen Whisky&Kilt Golf Clubu a Mezinárodní
rozhodčí golfu s licencí R&A.)

Tip pro lepší hru

„Nejčastější chybou hráčů golfu je, že
se domnívají, že fitting je otázkou pro
hráče s nízkými hendikepy. Ale opak
je pravdou! Právě nevhodné hole
Vám mohou zásadně bránit v tom,
abyste se na nízký hendikep dostali!“,
říká Lukáš Urie, specialista fittingu
holí firmy all4GOLF. Přitom základní
fitting je otázkou 10min a 3 švihů …

FITTING GOLFOVÝCH HOLÍ

Parametry správných holí jsou v podstatě dva – statické a dynamické. Správná délka
shaftu a průměr gripu jsou jistě zásadní, ale nejdůležitější je tuhost a především
hmotnost shaftu! Tuhost, tedy Stiff, Regular, Senior nebo Lady je dána rychlostí
hlavy hole, hmotnost shaftu se odvíjí od tempa vašeho swingu. Je obrovský rozdíl
švihat holí s shaftem tuhosti Regular 90g nebo 110g! Nechte si Váš swing změřit a
hrajte golf přesně, daleko a hlavně pohodlně se správnými shafty!

Kontakt: all4GOLF, Lukáš Urie, tel.: 776 132 097 nebo lukas@all4golf.cz

Chcete už konečně hrát rány rovně na cíl a
čistě trefovat míč? Máme pro Vás
jednoduchý, a velmi snadno proveditelný,
tip! Za příklad nám poslouží základní
postoj Luka Donalda:
Všimněte si, jak mezi shaftem založené
hole a horní polovinou těla, má Luke
pravý úhel! Jen tak bude hůl pracovat
rovnoběžně s Vašimi rameny, hrát na cíl, a
bude perfektně dotáčet tělo ve finiši!
Pro mnoho z Vás to bude ovšem znamenat
mnohem hlubší, a nepohodlný, předklon a
možná také zjistíte, že Vám při fittingu
někdo zcela zbytečně prodloužil hole …
Uvidíte ale, jak bude Váš swing nejen
přesný, ale najednou neuvěřitelně
pohodlný a logický!
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Máme klubové

Díky nejlepšímu českému fotografovi
golfu, Zdenkovi Slukovi a díky Panorama
Golf Resortu Kácov má náš klub
exkluzivní fotogalerii! K vidění je na webu
www.whiskyandkilt.cz, ale těšit se můžete
i na její knižní podobu …

fotoalbum!

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 s československou vlaječkou a imatrikulací DU V na trupu …

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

312. československá peruť ve Skotsku!
V létě 1943 operovala „třistadvanáctka“ na Orknejích a Shetlandách na moři proti německým rychlým
člunům, 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.

Pro Ryder Cup tým Evropy, Už 125 let se ve skotském
městečku Lanark nedaleko
Glasgow, ve rodinné firmě
GLENMUIR 1891 rodí to
nejlepší golfové oblečení. Jistě
i proto, že Skoti tvrdí, že „Golf
se dá hrát, i když neprší“ patří
právě oni mezi špičku ve
vybavení proti zimě a větru …

Na jaro 2018 připravujeme kompletní klubovou kolekci, ale
už nyní si členové klubu, i naši příznivci, mohou objednat
polo ve skotském designu vybavené českou vlaječkou
a nápisem Whisky&Kilt Golf Club! Cena včetně výšivek
je pro členy klubu 1.350 Kč, pro ostatní 1.590 Kč.
Objednávky do 10.září (!) na: milan@all4golf.cz

A jistě i proto je značka
GLENMUIR 1891 už od roku
1987 dodavatelem oblečení
týmu Evropy pro Ryder Cup
nebo takových klubů, jako
skotský Gleneagles, anglický
The Belfry nebo irský K Club.

ale také pro náš klub! 
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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
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.

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
znamená Údolí jelenů) kameny na stavbu
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 / 

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
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.
Po čase 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 ochutnávka čtyř 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.

Whisky
z údolí jelenů
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