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Magazín Whisky&Kilt Golf Clubu o golfu, kiltu, whisky, občas i rugby, ale hlavně, o Skotsku. Pátek, 23.března 2018

Hry, podobné golfu, se hrály před
mnoha sty lety po celé Evropě, v
Egyptě nebo v Číně. Hrálo se čímkoliv,
do čehokoliv a cíle byly různé - strom,
kůl, kostelní schody … Ale teprve
Skoti, jako první, prý už kolem roku
1400, hráli v okolí St.Andrews
golfovými holemi a míčkem
(připomínajícími ty současné) a hráli
do jamky. Po dalších desetiletí se golf
šířil ze St.Andrews a Edinbughu po
celých britských ostrovech, získával
obrovskou popularitu a v roce 1744
také první pravidla. Britské ostrovy
jsou od roku 1860 také domovem stále

Na několik hodin se v pátek 23.března
Malostranské náměstí v Praze 1 promění v
centrum Londýna, Perthu nebo Edinburghu,
aby nabídlo k ochutnání, přivonění,
osahání, k poslechu nebo k vyzkoušení to
nejlepší, co Velká Británie, potažmo
Skotsko nabízejí. A náš klub bude u toho!

Po dlouhých 10 letech zvedli v sobotu
24.února skotští rugbysté nad hlavu
Calcutta Cup, trofej pro vítěze tradičního
zápasu s Anglií, v rámci Six Nations
Championship. Poprvé se o trofej hrálo v
roce 1879, ale díky remíze je na poháru
zapsán až vítěz z roku 1880: Anglie.

SCOTLAND - Home of the golf

1905: Royal golf Club Mariánské Lázně

dosud hraného poháru - The Open
Championship, dnes jen The Open ....
To, co ve Skotsku vytvářela příroda po
stovky let, se stalo vzorem pro (pokusy
o) stavbu hřišť po celém světě. Typické
skotské hřiště leží přímo u moře, jeho
součástí jsou vysoké duny s nádhernou
vysokou trávou (Rough, čti: raf) a
hlubokými písčitými prohlubněmi
(Bunker, čti: bankr), se zvlněnými
drahami (Fairway) a velmi nízko
střiženými jamkovišti (Green), bez
stromů, za to se stále silným větrem a
častým deštěm. Takovému hřišti Skoti
říkají „Links“ - sen, mnoha golfistů ...

Whisky&Kilt Golf Club klub má
exkluzivního čestného člena
Whisky&Kilt Golf Clubu, který už
čtyři roky představuje na českých
golfových hřištích to nejlepší, co
Skotsko dalo světu, se dostalo v roce
2017 obrovské pocty, když při setkání
v Golf Clubu Beroun, v rámci turnaje
CANON Pro Series, přijala legenda
skotského a světového golfu, pan Colin
Stuart Montgomerie čestné členství v
klubu! Setkání s jednatřicetinásobným
vítězem turnajů nejvyšší evropské série

a v roce 2010 kapitán týmu Evropy v
utkání s výběrem USA (Ryderc Cup)
bylo opravdovým zážitkem a nutno
přiznat, že sympatický Skot byl naší
„okiltovanou“ delegací natolik potěšen,
že své účinkování v turnaji na několik
dlouhých minut přerušil a věnoval je
nám … Colin Montgomerie se narodil
v roce 1963 v Glasgow a je držitelem
Řádu britského impéria OBE.

Nejstarší klub a hřiště vzniklo v roce
1904 v Karlových Varech, ale to dnešní
je na úplně jiném místě, proto má
nejdelší historii to druhé v pořadí, v
Mariánských Lázních, na kterém se po
několika úpravách hraje dodnes. V roce
1905, když se hřiště skotského
architekta Roberta Doiga za vážené
přítomnosti britského krále Edwarda
VII. Otvíralo, mělo 9 jamek. Druhých
devět přibylo v roce 1923. Vazba na
britskou královskou rodinu pak měla
další pokračovaní až za dlouhých 98
let, kdy britská královna Alžběta II.
klubu velkoryse udělila právo používat
titul Royal. Prestiž tohoto titulu a hřiště
pak v roce 2005, v rámci oslav 100 let

od založení, povýšil princ Edward svou
osobní účastí! Royal Golf Club
Mariánské Lázně je pro Čechy stejným
symbolem, jako St.Andrews pro Skoty,
a náš klub je hrdy na to, že od letošní
sezóny jsou naše kluby partnery.

Pravidla golfu jsou tady už 274 let!
Je s podivem, jak striktně nejlepší hráči
světa ctí pravidla golfu. Je to součást
jejich prestiže. Hráči jsou v principu
rozhodčím jeden druhému, ale při
turnajích profesionálů jdou s hráči
raději rozhodčí. A představte si, že při
případném porušení pravidel hráč
rozhodčímu poděkuje a trest bez debat
přijme. Ano, na rozdíl od jedné z
lidových míčových her, hrané nohama.
Pravidla doznala od roku 1744, kdy
vznikla, řadu úprav, ale jejich logický
princip by se dal popsat takto:

1) „Hraj míč tak, jak leží“ 2)
„Nenajdeš-li míč, připiš si ránu, vrať se
tam, odkud jsi ho zahrál, vezmi si míč
nový a pokračuj“ 3) Zahraješ-li míč do
vodní překážky, couvej od vody vzad,
spusť na zem míč nový, připočti si ránu
a pokračuj“ 4) Nemůžeš-li, nebo
nechceš-li, hrát míč tak, jak lží, vyber
si (ale vždy připiš ránu): vrať se tam,
odkud jsi míč zahrál, nebo couvej od
místa kde míč leží vzad, nebo spusť
míč na zem do délky 2 holi od místa,
kde leží“.

Česká golfová federace hlásí: 53,712 golfistů.
106 golfových hřišť a dalších 30
tréninkových areálů (v některých
případech i s několika jamkami), 185
golfových klubů a více než 53.000
golfistek a golfistů v nich – to je
současnost českého golfu. A ještě jeden
údaj: 6.216 turnajů v roce 2017 , v

Green poslední jamky č.18 a historický klubovní dům v hřiště St.Andrews (zal.1764)

www.golfml.cz

drtivé většině amatérských. Český
amatérský golf se v posledních letech
stále více prosazuje na mezinárodních
soutěžích, nejen v Evropě, ale díky
českým juniorů také v nejvyšších
univerzitních soutěžích v USA. O
nejlepší české hráčce čtěte na str.4 …

www.whiskyandkilt.cz



Myšlenka na založení golfového klubu,
který bude spojovat tři ryzí atributy
Skotska - golf, kilt a whisky, zrála v
hlavách zakladatelů jako ta nejlepší
single malt … Václav Rout, zakladatel
Skotských her, majitel Whisky Clubu,
hudebník, znalec whisky a osobní
dudák britské královské rodiny pro
Českou republiku (!) a Milan Hrouda,
trenér golfu, manažer golfových klubů,
greenkeaper (ten, co se stará o golfové
trávníky) a už 17 let organizátor
golfových turnajů, otevřeli soudek na
téma „golfový klub“ před 5 lety na
Skotských hrách Sychrov. Tehdy byla
ukázka golfu poprvé součástí her a
obrovský zájem návštěvníků oba v
myšlence klubu utvrdil. Jak název
klubu napovídá, čeká nejen jeho členy,
ale i ostatní účastníky klubových akcí
velká zábava a jedinečný styl.
Klub má k dispozici pro zapůjčení 27
kompletních kiltů a tak kromě členů

Whisky&Kilt Golf Club
klubu, kteří hrají ve „vlastním“, může
si kdokoliv užívat svobodu pohybu „na
čerstvém vzduchu zespodu“ …

SKOTSKÉ HRY NA
ZÁMKU SYCHROV
Letos už po osmnácté (stylově v sobotu
s magickým datem 18.8.2018) se na
severočeském zámku Sychrov setká,
jako každý rok, na 8 tisíc příznivců
Skotska všeho, co s ním souvisí - kiltů.
whisky, dobrého jídla a skvělé muziky.

Náš klub učí golf
Nejen v rámci největší české
prezentace golfu, při Skotských hrách
(každoročně navštíví naše klubové
„tréninkové centrum“ na 4.000
návštěvníků her), ale také na vybraných
turnajích pořádáme golfové školy pro
začátečníky, ale i pro pokročilé hráče!
Poplatek je vždy symbolický a
dobrovolný, a co víc, celý výtěžek
putuje na konto Centra Paraple a my
tak máme hned dvojí radost …

HRAJEME GOLF PRO
CENTRUM PARAPLE
Od samotného vzniku klubu, vytváříme
při každé akci podmínky pro finanční
zisk ve prospěch Centra Paraple.
Golfisté spolu soutěží v turnajích s
jistým „hendikepem“, jenž vyjadřuje
jejich golfové dovednosti, a tak nám
přijde víc než symbolické pomáhat
těm, kdo bojují na „každém kroku“
s hendikepem úplně jiným …

Ctíme tradice Skotska
a bavíme se golfem
Počátkem roku 1457 (!) byl golf ve
Skotsku rozšířen natolik, že jej skotský
parlament zakázal, aby se lid místo
golfu věnoval nácviku lukostřelby,
tolik potřebné pro obranu Skotska …

Kde si v Čechách můžete
zkusit zahrát golf?

Hlavním vodítkem Vám budiž web
České golfové federace (www.cgf.cz),
který ve speciální sekci „Jak začít s
golfem“ na hlavní liště, přehledně
vysvětluje kde a jak se s golfem potkat.
Zcela jistě ale nemůžete v místě, kde
bydlíte, přehlédnout reklamní poutače a
směrovky na jedno ze 106 hřišť nebo
některý z 30 samostatných
tréninkových areálů! A rozhodně
vyrazte s celou rodinou, s dětmi i
prarodiči! Golf může být vrcholovým
sportem, se všemi aspekty finančními i
tréninkovými, ale jistě JE zábavou pro
všechny generace!

A navíc, není žádný sport, při kterém
spolu mohou soupeřit hráči zcela
různých dovedností a věku, aniž by se
jeden druhému musel přizpůsobovat.
Díky panu Dr. Stablefordovi, jak jinak
než Angličanovi, existuje totiž už od
roku 1932 skvělý systém „hendikepů“,
který to umožňuje.
V žádném jiném sportu se Vám
nepoštěstí (čas od času … ) zahrát
stejně skvělou ránu, jako těm nejlepším
hráčům světa. Ostatně ale i oni občas
„na oplátku, občas“ zahrají stejně
špatnou jakou hrajete Vy …

Za 4 roky existence klubu jsme, díky
účastníkům našich golfových turnajů,
mohli Centru Paraple předat celkem
45.950 Kč! Vážíme si práce všech, kdo
provozem za Paraplete stojí. I letos nás
také uvidíte mezi partnery akce Golf
pro Paraple (v resortu Cihelny u
Karlových Varů) za kterou nestojí
nikdo jiný, než patron Paraplete, Jeho
Moderátorská Výsost pan Marek Eben.

Náš klub, na „počest“ této události
pořádá, v rámci Skotských her na
zámku Sychrov, charitativní souboj
golfistů a lukostřelců! Dostat holí
golfový míček, respektive lukem šíp,
na vzdálenost 90 metrů co nejblíže k
praporku se v loňském roce poprvé, po
4 letech, podařilo golfistům a prokázali
tím, že král James nemusel mít o
bezpečnost Skotska strach …
Výtěžek akce, které nadšeně
aplaudovaly na přírodní tribuně dvě
stovky diváků, jsme tradičně věnovali
Centru Paraple.

Za 4 roky existence klub připravil na
30 skotsky střižených golfových
turnajů, kterých se zúčastnilo více než
500 hráčů a hráček.
Klub, který je od roku 2016 členem
České golfové federace, má své členy a
příznivce z celé republiky a účast na
akcích rok za rokem geometricky roste.
„Propagace skotské kultury na českých
greenech je pro nás velkou ctí a
potěšením zároveň“, říká Vašek Rout.

Těžkoatletické
soutěže, které po
celém Skotsku už
po staletí dávají
těmto akcím název,
tvoří s produkcí
špičkové skotské a

irské muziky, tanečních i dudáckých
skupin, se stylovými prezentacemi
historie Skotska, s výstavou britských
auto veteránů, nebo (vloni poprvé) s
polním letištěm a maketou 1:1 letounu
Supermarine Spitfire opatřenou
imatrikulací jedné z československých
perutí R.A.F., dokonalý „blend“, hodný
té nejlepší skotské palírny …
Chcete-li vidět v akci české medailisty
z evropských a světových atletických
šampionátů ve vrhačských disciplínách,
máte-li Skotsko(u) v krvi, pak
nemůžete na Sychrově, na největší akcí
svého druhu ve střední Evropě chybět!

www.skotskehry.cz

Golfové školy pořádáme díky podpoře
a spolupráci firmy all4GOLF, která
patří k největším prodejcům golfového
vybavení v Čechách a je, mimo jiné,
reprezentantem dvou největších
skotských výrobců oblečení na golf.
Partnerem je také jediný český golfový
resort, který se dostal mezi osm
doporučených evropských resortů v
Evropě časopisem Golf DIGEST.

www.whiskyandkilt.cz



Whisky z Údolí jelenů

Skotské gastronomické speciality -
síla, energie a poctivá porce přírody.
Haggis (jeho složení si raději najděte
sami … ), máslové (shortbread)
sušenky, losos a veškeré ryby plody
moře, skopové, hovězí a obilniny – z
tohoto velmi stručného přehledu musí
být každému jasné, že Skoti umí „vzít
za práci“, protože jinak by skončili na
JIPce s některou ze srdečních chorob ...

Jenže, suroviny skotské kuchyně jsou
jednak vždy čerstvé a jednak, v drtivé
většině, pocházejí z podmínek, kterým
my tady, uprostřed kontinentu hrdě
říkáme „ekologické“ … Takže, když si
připočítáte počasí, které ve Skotsku po
většinu roku panuje, musíte si prostě
tyhle lahůdky jen vychutnávat …

TARTAN - SYMBOL SKOTSKA

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.

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 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 naprostý unikát. A asi nejznámější ze
všech těchto palíren je nejpopulárnější
palírna světa – palírna Glenfiddich.

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

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 severní části Skotska.
Obrázek plný hrdosti a loajality, jehož
všeobecné vnímání bylo stále více
posilováno jak místními bardy
(vypravěči příběhů), tak i náhodnými
cestovateli či historiky
Kilt je dnes nošen prakticky všemi
Skoty, ať již jsou z Nížiny či Vysočiny,
ačkoliv tomu není historicky tak dávno
(17. - 18. století), kdy jej mnozí
považovali za nechutný způsob
oblékání primitivů ze severu Skotska.
Čas však oponou trhl a mínění se
změnilo. Přispěly k tomu nemalou
měrou i skotské vojenské jednotky,
jejichž vojenské úspěchy a hrdinství v
19. a 20. století si získaly srdce nejen
Britů. A tak část současné přitažlivosti
kiltu je dána i spojením s vojenskou
historií, shrnutou do dnes již legendární
věty oceňující chrabrost skotských
vojáků - "muž v kiltu je jeden a půl
muže"

Je třeba ale dodat, že také hrát golf v
kiltu je více než elegance a praktičnost,
přiznejme, že také odkaz skotských
válečníků …
Materiál kiltu, ovčí vlna, je
nejdokonalejší z „funkčních“ materiálů.
Odolává velké vlhkosti, zimě a větru,
ale izoluje také i při velkém horku!
Kdo se jednou oblékl do kiltu, bude ho
chtít nosit při každé příležitosti. Golf a
divadlo nevyjímaje. Kilt totiž navíc
sluší každému !

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
mnoho činů“, naplňovali její piloti 24
hodin denně v letech 1940 až 1945. Její
začátky jsou spojeny s letouny Hawker
Hurricane, ale právě její první přesun
do Skotska slavili piloti přezbrojením
na nejlepší stíhací stroje II. světové
války - Supermarine Spitfire s
dvanáctiválcovým (27 litrovým!)
motorem Rolls-Royce Merlin (neplést s
kouzelníkem z legendy o Králi
Artušovi, Merlin je anglicky Dřemlík
Tundrový z čeledi sokolovitých).

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. V lednu 1944 se piloti dočkali
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
vlasti, na Ruzyň, se peruť na Spitfirech,
pod velením W/Cdr. Tomáše Vybírala,
vrátila 13.srpna 1945.

Československá vlajka ve Skotsku

Jednoznačně nejlepším zdrojem nejen
skotských, ale veškerých potravin a
nápojů s visačkou Made in UK hledejte
nejen na akcích Whisky&Kilt Golf
Clubu, ale především v síti prodejen
potravin MARKS & SPENCER. Jejich
čerstvost, původ a originalita je
nedostižná.

POZN. Skoti vysvětlují pojem Haggis,
především skupinám turistům ze
severoamerického kontinentu, tak, že
Haggis je roztomilé zvířátko žijící na
Highlands. Aby se mohlo pohybovat
po strmých svazích, má pravé nožičky
delší, než levé … Jakmile se ale v
pohybu otočí, skutálí se až do údolí,
kde ho sbírají skotští lovci Haggisu a
prodávají tuto lahůdku po celém
Skotsku …



S výjimkou (naštěstí jen jediného)
českého filmu je ke koupi nebo ke
stažení hned několik filmů, navíc
vesměs hvězdně obsazených, díky
kterým si můžete udělat obrázek o této
starobylé hře gentlemanů. Asi hned
napoprvé nepochopíte pravidla,
specifický slovník nebo systém hry, ale
jedno Vám dojde hned – golf ani
náhodou není zábavou snobů se
zlatými hodinkami a doutníkem …
Nutno poznamenat, že většina z filmů
se odehrává na přelomu 19. a 20.století
(to ale neznamená, že krásu filmů
nenajdete na golfových hřištích i dnes!
Tady je pár těch nejpovedenějších:

Najděte si cestu ke golfu
třeba přes krásné filmy …

Klára Spilková: 4.hráčka Evropy 2017!

Legenda o slavném návratu
(angl. The legend of Bagger Vance)
Hrají: Will Smith, Matt Damon a
Charlize Theron, režie: Robert Redford

Bobby Jones: Odpal génia
(angl. Bobby Jones - Stroke of Genius)
Hrají: James Caviezel (Umučení
Krista, Skála nebo Tenká červená linie)

Golfový sen
(angl. The Greatest Game Ever Played)

Zelený svět
(angl. Tin Cup)
Hrají: Kevin Costner, Rene Russo
a Don Johnson)

Letos 24 letá česká profesionálka, historicky nejmladší účastnice nejvyšší
ženské evropské Tour (kartu pro účast si vybojovala v 16 letech!) zakončila v
konečném pořadí sezónu 2017 v European Ladies Tour na senzačním 4.místě!
Nejen díky historicky prvnímu vítezství české hráčky na turnaji této Tour v
Maroku, ale především díky skvělým výsledkům v celé sezóně.

Fitting golfových holí, aneb s čím hrát?
Lyžování, tenis, cyklistika – sporty při
kterých se neobejdete bez vybavení,
které přesně odpovídá Vaší postavě,
síle a pojetí techniky. V těchto
případech nikdo nepochybuje, že tomu
tak je, bez ohledu na cenu. Je zvláštní,
že v tak technickém sportu, jakým je
golf, drtivá většina českých hráčů
upřednostní slevu na zboží, které někde
leží na skladě, než aby si pořídili to
správné … „Ten rozdíl v případě, že
nemáte správné hole, je OBROVSKÝ!
Hůl nešvihá, Vy se trápíte, kazíte hru a
nebaví Vás to.“, říká Milan Hrouda,
manažer prodejny all4GOLF a trenér
golfu. „My našim klientům
garantujeme, že parametry, které
společně změříme při tzv. Fittingu,
neboli stavbě holí na míru, přeneseme
do výroby holí a jejich hra nebude mít
jiné omezení, než tréninkovou píli …“

Kláru Spilkovou jste ale mohli vidět také na Olympijských hrách v brazilském
Rio de Janeiro, kde při obnovené premiéře golfu na hrách, skvěle reprezentovala
Českou republiku. Klára je členkou prestižního týmu KPMG, společně se
světovou mužskou legendou Philem Mickelsonem a její dámskou „kolegyní“
Stacy Lewis. Pokud budete chtít sympatickou českou „Hráčku roku 2017“
potkat při tréninku, jistě se Vám to povede v pražském areálu Golf Resortu
Black Bridge, nedaleko sídliště Černý Most (www.grcm.cz). Za úspěchem
Kláry, a to opravdu stojí za zmínku, stojí ryze český realizační tým v čele s
aktuálním hlabvním trenérem Lukášem Martincem. Mimochodem, ve výše
zmíněném golfovém resortu si lekci s tímhle špičkovým profesionálem můžete
domluvit také Vy, jako ryzí začátečníci.!

Skoti říkají: „Golf se dá hrát,
i když neprší a nefouká …“
Říká Vám něco pojem „Skotské
střiky“? Možná ano, i když z jiného
prostředí jistých léčeben …  Vězte,
že až se budete procházet až kdesi na
skotských Highlands a během čtvrt
hodiny se nad Vaší hlavou pětkrát
vystřídá horké slunce a prudkým
chladným deštěm a větrem, pak
pochopíte … Pochopíte také, že
potřebujete takové oblečení, které Vás
před těmito „krásami“ přírody
dokonale ochrání. A kdo jiný, než
Skoti, by takové oblečení měl umět
vyrábět!? Vše je založeno nejen na těch
nejlepších materiálech, od tradiční a
staletími ověřené ovčí vlny, po
nejnovější technické materiály, ale
především na dokonalém řemeslném
zpracování a znalosti potřeb uživatelů.
Dvě skotské rodinné firmy jsou už
celých 128 let, respektive 107 let,
absolutními špičkami v této branži:
GLENMUIR 1891 a SUNDERLAND
OF SCOTLAND.
Nemusíte být golfisté, a přesto, pokud
při výletech, nebo práci, v přírodě
potřebujete „být v suchu a teple“ budou
se Vám produkty obou značek hodit …

Distributorem obou značek pro Českou
republiku je firma all4GOLF

www.all4golf.cz

Jen málo českých prodejců vybavení, a
bohužel i trenérů golfu, dokáže určit,
co jejich klient potřebuje.

Pořídit si optimální hole doporučují
dobří prodejci i trenéři od samotných
začátků! Na rozdíl od lyží, které jistě
nejsou o moc levnější, budete golfové
hole využívat třeba i několikrát týdně.
Nehledě na to, kolik peněz ušetříte,
když nebudete prohrávat své sázky …
Přejeme Vám „Hezkou hru!“


