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WHISKY, 
KILT & GOLF

A děláte
to 200 let?

Magazín Czech Whisky&Kilt Golf Clubu

Links v české kotlině 

Golf poprvé na Skotských hrách Sychrov

Whisky
z údolí jelenů

Symbol Skotska
tartan
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Jedním z cílů Whisky&Kilt Golf Clubu je také propagace golfu
jako starobylé gentlemanské hry, vhodné pro všechny generace.
To jsme beze zbytku splnili v rámci 15.Skotských her Sychrov.
Tisíce návštěvníků her prošlo kolem našeho improvizovaného
tréninkového centra a ukázkové jamky. Stovky z nich si golf
poprvé v životě vyzkoušeli a mnozí také hned absolvovali první
soutěž - Přihrávku k jamce na 50m. Tato soutěž pro příchozí
měla, stejně jako souboj golfisty a lukostřelce v přesnosti rány na
90m, charitativní cíl - výtěžek jsme věnovali Centru Paraple.

Golf poprvé na Skotských hrách

www.whiskyandkilt.cz

Klubovna
v klubu …

Hlavní klubový komunikační nástroj je na světě! Členům
klubu, ale také ostatním zájemcům o účast na našich akcích
(většina akcí je totiž otevřena i nečlenům), poskytuje web
kompletní informace o všech plánovaných akcích -
kalendář, pozvánky a detaily akcí, fotogalerie, videa a
samozřejmě kompletní výsledkový servis všech golfových
turnajů. Portál má společnou adresu s mateřským
Whisky&Kilt Clubem.

SOUTĚŽTE
na webu!

Atraktivní souboj golfisty
a lukostřelce, za dohledu
desítek diváků, dopadl
těsně ve prospěch Aleše
„Bratana“ Hausmanna,
náčelníka kmene Bionia.
Milan Hrouda, trenér
Mrůzek Golf University
zaostal o pouhých 20cm.

Málokterý golfový klub se může
pochlubit takovým zázemím. I
když golf zde najdete zatím jen v
podobě televizních přenosů z
turnajů PGA, ostatní dvě části
názvu klubu - whisky a kilt - tady
najdete na každém kroku. Není
divu, klubovna je součástí
Whisky&Kilt Clubu s více něž 500
druhy whisky a „showroomem“
kiltů a doplňků.

v klubu …

Bude postaráno o účastníky
1.ročníku W&K G.C. Scottish
Classic 2015, který odehrajeme ve
Mstěticích 6.října. Cenou za Hole
In One na „devítce“ je kompletní
kilt, luxusní lahev Tullamore Dew
za první ránu nejblíže k téže
jamce, skotská a další stylové
ceny a trofeje pro nejlepší hráče.
Haggis ten rozhodně modrý
nebude, ale modré nebe nad
hlavou by nás potěšilo …

Pro účast na turnaji
volejte 733 710 036.

Stylově

Každý měsíc vyhlašujeme na
webu www.whiskyandkilt.cz
tipovací soutěž. Cenami jsou
například dvouhodinový golfový
trénink u trenéra Mrůzek Golf
University, lahev skotské
Glenfiddich nebo večeře pro dva
v restauraci Kozlovna l.p. 1874.

na webu!
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Skotský links v české kotlině
Za atmosférou skotského linksového
hřiště nemusíte létat do Edinburghu!
A to ani co se týká hřiště samotného,
ani povětrnostních podmínek. Heavy
roughy, hluboké bunkery, velké a
tvarované greeny v kombinaci s
všudy(vždy)přítomným větrem
dokonale prověří začátečníka, stejně
jako profesionála.
Mstětice patří už několik let mezi
významná česká mistrovská hřiště, ale
poslední dvě sezóny je katapultovaly
do absolutní špičky. Přesněji řečeno
mezi TOP 10. Počtem návštěvníků jim
patří dokonce pozice na „bedně“.

Skotský links v české kotlině

Znám na tomhle hřišti každý trs trávy.
Jako hráč, trenér i greenkeeper. A ze
všech těchto pohledů je pro mne velkým
potěšením sledovat, jaký vývoj hřiště za
poslední 4 roky prodělalo a kam směřuje.
Péče o hřiště se projevuje. Nový systém
závlah na první devítce jistě přispěl k
tomu, že i během letošního extrémního
léta byly Mstětice stále zelené a že „pár
hodin“ po vydatných deštích se fervejové
sekačky jen stěží „prokousávaly“ hustým
pažitem …

Mstětice patří mezi ta dokonalá hřiště,
která můžete jeden den hrát 83 a druhý
den 98. A to bez ohledu na zmíněný vliv
větru. Všichni víme, že „peníze leží na
greenu“ a tak, i když na délce drivu jistě
záleží, je dobré, když svou hru založíte
na dobré druhé (pary 4) respektive třetí
ráně (pary 5). A slovo „dobré“
neznamená pro drtivou většinou hráčů
ránu zamýšlenou na green, protože ty
jsou na mnohých jamkách délkově
dosažitelné, ale zasažitelné v regulaci jen
obtížně. Pak vásčeká tzv. „snadná rána z
nesnadné pozice“, neboli Trouble shot, v
lepším případě dlouhý putt přes celý
green a několik vln. Greeny jsou
většinou skvěle chráněné hustým
roughem (většinou navíc ve svahu),
přesně umístěnými bunkery nebo vodou.
A pak rány naskakují a to jste ještě do
ruky nevzali putter … Hrajte Mstětice
chytře, a užijete si klidný golf a nakonec
i dobrý výsledek. Dopadové zóny před
všemi greeny jsou velkorysé a kvalitní.
Všímejte si, kde je ten den jamka a
připravte si úspěšné skóre dobrou pozicí
pro příhru k ní. Výsledkem bude vždy
snadný dvoj a velmičasto jednoputt.
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IL
T Neexistuje výraznější symbol Skotska než tartan, zvláště je-li nošen ve formě

kiltu. Od časů klanových válečníků, přes tradici moderních skotských
vojenských jednotek tartan se stal neodmyslitelnou součástí skotského
národního kroje, jehož výjimečné místo je natrvalo zapsáno v historii národa a 
v srdcích miliónů Skotů na celém světě. Tartan kdysi označoval toho, kdo jej
nosil, jako Skota z Vysočiny, válečníka ze severníčásti Skotska. Obrázek plný
hrdosti a loajality, jehož všeobecné vnímání bylo stále více posilováno jak
místními bardy (vypravěči příběhů), tak i náhodnými cestovateliči historiky. A 
tak tartan dosáhl 21. století obklopen pravdou i legendami, z nichž mnohé nelze
od sebe rozeznat, jako symbol kultury, jenž daleko přesahuje hranice vlastního
regionu.

Tartan – symbol Skotska

Díky popularitě tartanu se s jeho
použitím setkáte v mnoha situacích
(výzdobou počínaje a reklamními
předměty konče), nicméně
nejvýznamnějším rysem tartanu je pocit
jistésounáležitosti, příslušnosti k určité
skupině, jejímž nejviditelnějším znakem
je právě kilt (lidově a nepřesně "skotská
sukně"). Výhodou skotského kroje je, 
kromě jisté neobvyklosti i to, že jej lze i
v moderní době popužít prakticky při
každé příležitosti - od návštěvy
slavnostní recepce, přes fotbalový zápas
až po horský výlet. 

Kilt je dnesnošenpraktickyvšemi

voják v armádě Jeho Veličenstva, nesmí
zažádných okolností oblékat oděv
zvanýhoralský oblek (jinak též
nazývaný) pléd, philebegčili malý kilt, 
tartanové kalhoty, tartanový přehoz ani
žádnoujinou část, která je součástí
horalského obleku; ani nebude používat
tartan či podobné různobarevné látky
pro výrobu svrchníků či kalhot, jakož i
jinýchoděvních doplňků...

Text, jímž začínal Zákon o proskripcích
přijatý po bitvě u Cullodenu (16. dubna
1746) britským parlamentem v Londý-
ně, zakazoval používání tradičního
skotskéhooděvu, stejně jako materiálu, 

barva kokardy na baretu. Zatímco
jakobité měli kokardu barvy bílé, pro-
britské skotské jednotky měly kokardu
barvyčernéči kříž z červených stuh.. 
Podíváme-li se na obraz Davida
MorieraEpizoda ze skotského povstání, 
který zachycuje bitvu u Cullodenu, 
vidíme osm jakobitských vojáků, kteří
mají na sobě nejméně dvacet tři
rozdílných tartanů. Vzhledem k tomu, 
že předobrazem bojujících povstalcù na
obraze byli jakobité zajatí v období po
bitvě u Cullodenu, je zřejmé, že v oné
době neexistoval žádný ucelený systém
rozlišování jednotlivých rodů dle
tartanů. Pro tentopředpokladexistujíi

www.tartanregister.gov.uk

Kilt je dnesnošenpraktickyvšemi
Skoty, ať již jsou z Nížinyči Vysočiny, 
ačkoliv tomu není historicky tak dávno
(17. - 18. století), kdy jej mnozí pova-
žovali za nechutný způsob oblékání
primitivů ze severu Skotska. Čas však
oponou trhl a mínění se změnilo. Při-
spěly k tomu nemalou měrou i skotské
vojenské jednotky, jejichž vojenské
úspěchy a hrdinství v 19. a 20. století si
získaly srdce nejen Britů. A takčást
současné přitažlivosti kiltu je dána i
spojením s vojenskou historiií, shrnutou
do dnes již legendární věty oceňující
chrabrost skotských vojáků - "muž v 
kiltu je jeden a půl muže". Ne nadarmo
německá rozvědka během 1. světové
války nazývala příslušníky 51. skotské
divize jako "dámy z pekla" a považo-
vala je za nejhrozivější spojeneckou
jednotku, s níž se její vojska během 1. 
světové války setkala.

Od prvního dne měsíce srpna roku
jedentisíc sedm set čtyřicet šest žádný
muž ani chlapec obývajícíčást Velké
Britániezvanou Skotsko, vyjma těch
případů, kdy slouží jako důstojníkči

skotskéhooděvu, stejně jako materiálu, 
z něhož byl tento oděv ušit - tartanu. 
Jak je ze zákona zřejmé, netýkal se však
vojáků a důstojníků skotských jednotek, 
kteří sloužili britskému králi. Hlavně
díky jim přežil tartan a skotský kilt 
období zákazu a dochoval se nám až do 
dnešních dnů. Zákon byl odvolán v roce
1782, ale v té době však již byla výroba
tartanu a jeho jednotlivé historické
vzory prakticky zapomenuty. Nastává
hlad po vzorech a tak vznikají mnohé
dosti neobvyklé a často i bizarní
variace, které by dnes nejspíše vyvolaly
úsměv. 

Ze stejného období také pochází tradice
ztotožňovat jednotlivé vzory s určitými
klany, rodyči oblastmi. Při procházení
obrazové dokumentace (portréty, skicy, 
kresby), jež zachycuje nošené tartany z 
období před Cullodenem, však neexis-
tuje žádný důkaz, který by podporoval
teorii o klanových tartanech. Například
během jakobitských povstání jediným
rozlišovacím znakem, jímž se od sebe
lišily jednotky povstalců a jednotky
Skotů loajálních britské koruně, byla

tartanů. Pro tentopředpokladexistujíi
další příklady, jež nalezneme na
portrétech oné dobyči portrétech z 
období před bitvou u Cullodenu.

Často je také uváděno, že nikoliv kla-
nové, ale oblastní tartany reprezentují
historický systém identifikace dle
tartanu ve Skotsku. Tyto teorie vychá-
zejí ze zprávy Martina Martina z roku
1703, podle níž bylo možné podle
tartanu určit místo, odkud příchozí
pochází. Tato zpráva není potvrzena
jinými tehdejšími autory, nicméně
nemusí být nepravdivá. Neznamená to 
však, že by se jednotlivé oblastiči klany 
rozlišovaly dle tartanů, ale spíše to, 
v jaké oblasti byly dané tartany nejpo-
pulárnější. Navíc, vzhledem k tomu, že
každá sebemenší oblast měla své tklace, 
kteří zajisté netkali látku po kouscích a 
v rozdílných vzorech, ale ve větším
množství od jednoho vzoru, který
prodávali povětšinou v nejbližším okolí, 
je zřejmé, že totožný vzor nosila většina
obyvatel dané oblasti a následně mohly 
být takové vzory vnímány jako určené 
právě pro danou oblast.
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Řekne-li se „hlavní město“, každý si
představí metropoli s mnoha tisíci
či dokonce miliony obyvatel, histo-
rickými 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

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 prá-
ce, kdy malé dětičky ve svých drobných
ručkách nosí z údolířeky Fiddich (Glen-
fiddich v překladu znamená Údolí jele-
nů) kameny na stavbu palírny, aby tatí-
nek za bohatýrského popíjení zlatavého
moku s kamarádymohl postupně vysta-

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

Whisky z údolí jelenů

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 nejpopu-
lárnější palírna světa – palírna
Glenfiddich.

Glenfiddich – to je synonymum ro-
dové 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 pa-
líren. Ale tato již od zakladatele pa-
tří 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 nej-
slavnější producenty skotské single
malt whisky na světě. A také jedny
z nejoceňovanějších na světových
výstavách a soutěžích.

moku s kamarádymohl postupně vysta-
vět 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 jednodu-
chá. Pravnuk zakladatele palírny, Sandy

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

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 vítěz-
nou 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 ty-
pů 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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Nakonec vaše soutěžní kolo můžete i v blízkosti Prahy odehrát v dešti. Stejně
tak i na dostřel od města Becherovky můžete hru zakončit hltem skotské, ale
něco tomu všemu bude chybět - atmosféra. Proto je tato stránka pravidelně
věnována všemu, co můžeme, a budeme, spojovat s golfem na Britských
ostrovech.

Model našich klubových tripů je
jednoduchý - základem bude výběr
negolfových aktivit v daném regionu.
Palírny, festivaly, pamětihodnosti, ale
také třeba významné sportovní akce.
Nakonec Velká Británie je přece
domovem také tenisu, ploché dráhy,
rugby, jezdectví nebo fotbalu.
Rozhodně nebude těžké, jak vidíte na
mapce okolí Edinburghu, najít v rozumné
vzdálenosti (řekněme, do 20 km …☺)
alespoň 20 hřišť…

Stačí si jen vybrat

Golf nás asi bude nejvíc, i přes pestrou
nabídku jiných aktivit, a tak uvádíme pár
základních údajů o Skotsku a golfu:

rozloha: 78.772 km2 (ČR o 94 km2 více)
obyvatel: 5,144.200
počet golfových hřišť: 594
početčlenů: 235.000

A pár obecnýchinformací. Na rozdíl od Výhodněji
se dá hrát samozřejmě všude ve světě

1.Klubový whisky & golf trip

Termín: polovina listopaduTermín: polovina listopaduTermín: polovina listopaduTermín: polovina listopadu
2 až 3 noci, 3 dny golfu
1x návštěva palírny, 1x noční Edinburgh

1x návštěva utkání rugby

Edinburgh & Lothian

A pár obecnýchinformací. Na rozdíl od
Čech nepočítejte s drivingem na všech
hřištích, to je historicky dáno, golf se
prostě hraje na hřišti … Zato oblečení
věnujte pozornost, zapomeňte na
„kapsáče“ na hřišti nebo triko bez
límečku i v klubovně.

A green fee ve Skotsku?
Bez ohledu na lokalitu, všude, tedy vždy
v okruhu do 50 km, najdete hřiště za 20
(někde i se snídaní!), 50 nebo 150 Liber.
A paradoxně, ty nejlevnější patří, i přes
fakt, že se mnohdy jedná o devitku, k
nejhezčím. Počítejte s tím, že ve Skotsku
se míče nehledají,často to nemá cenu …
A užít atmosféru si můžete i tím, že třeba
ve slavném Carnoustie si místo hřiště
mistrovského za 150 Liber zahrajete za
44 jednu ze dalších (!) dvou osmnáctek
resortu nebo mistrovské hříště od
1.listopadu za 80 Liber.

se dá hrát samozřejmě všude ve světě
(kromě Česka …) především ve skupině
od 8 hráčů. Nebo lze za golfem cestovat
mimo hlavní sezónu. Ale pro účely
našich klubových tripů se zdají být
skvělým řešením vouchery 2-FORE!-1
vydávané britským magazínem Today´s
Golfer. Na více než 1.000 ve Velké
Británii, z toho 300 ve Skotsku (!), a
dalších 250 ve zbytku Evropy tak můžete
hrát dva a zaplatit jen 1 fee. Příklad ceny:
10 voucherů za 20 Liber! Více na:
www.todaysgolfer.co.uk

tel.: 733 710 036tel.: 733 710 036tel.: 733 710 036tel.: 733 710 036

Wick Golf Club, tuhle osmnáctku z roku 1870
na severu Skotska, si můžete užít za 20 Liber …
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Je to pointa známého vtipu. Jak si majitelé hřiště
kdesi v Ohiu přijedou do Skotska pro radu s údržbou
ne příliš kvalitního hřiště. „Ano, zaléváme, hnojíme,
sekámei pískujeme. Ale stále to není ono“. „A děláte

A děláte to 200 let?

Je to nespravedlivé. To, o co se snaží
zbytek světa, mnohdy marně, ale vždy za
velké peníze, bylo většině skotských
hřišť dáno do vínku přírodou, před
stovkami nebo tisíci lety … Hřiště se
zrodila v přírodě jako její součást.
Na této stránce se Vás budeme postupně

a pravidelně, snažit vtahovat do světa
greenkeepingu. Nebojte se, žádné
chemické rozbory půdy a vody nebo
hodnoty tlaků ve větvích zavlažovacího
systému. Stručně, prakticky a zábavně.

Vystačíme si s obecnými, a od počátku
věků platnými, přírodními zákony,
základy biologie a selským rozumem. Už
teď se těšte nejméně na jeden Den s
greenkeeperem! Vyzkoušíte si stroje při
sečení fairwaíí, úpravě bunkerů,
aerifikací greenů a dalších pracech.
Vašimi průvodci budou přední český
Head greenkeeper, mstětický Milan Rak,
specialisté firmy ITTEC, a spolupracovat
budeme i se šéfredaktoremčasopisu
GREEN, Lubošem Procházkou.

sekámei pískujeme. Ale stále to není ono“. „A děláte
to 200 let?“ zní rada starého skotského greenkeepera.

Mnozí z Vás mají doma větší, či menší
zelené plochy, a tak se budeme snažit
abyste získané informace a dovednosti,
mohli v praxi využít. A že uvažujete o
malém greenu a ploše pro trénink krátké
hry? Také s tím Vám umíme poradit a
pomoct, včetně výběru správné a kvalitní
techniky a technologií.
Buďte golfisty i tom, že budete vědět na
čem hrajete, kolik úsilí stojí hřiště
vybudovat, udržovat, a hlavně vrátit mu
vzhled po průchodu stáda „golfistů“ …

Když dva dělají totéž,
nemusí to být totéž, ale v
tomto případě tomu tak je …
Dvě hřiště na západě
poloostrova Kyntire, od sebe
dělí rána driverem (po větru)
a sedmičkou, ale hlavně 130
let historie! Přesto nevíte,
kde jedno hřiště končí a
druhé začíná.

Otcem hřiště Machrihanish Golf Course (vlevo) nebyl v roce 1879, kdy 12 jamek rozšířil na
dnešních 18, nikdo menší, než Old Tom Morris. Když bylo v roce2009 otevřeno Machrihanish
Dunes, jako by z oka tomu Morrisovu vypadlo. Z celkové plochyhřiště 105 ha, byly stavebně
upraveny necelé 3 hektary! A to, že se rozkládá uprostřed plochy chráněné vládou Skotska,
vůbec nehrálo roli. Hřiště nese hrdý titul „Nejpřírodnější hřiště světa“. A ne jen proto, že velkou
část hřiště „sekají“ stádačerných ovcí.www.machgolf.com / www.machrihanishdunes.com

Partnerem této stránky je
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Whisky&Kilt G.C. podporuje Centrum Paraple
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