GOLF REVISITED
Týden po 21.srpnu 1968 musel být pro pětici našich seniorů infarktový. Splnil se
jim sen, o němž snili od války – v pomyslném zastoupení několika generací českých
golfistů se v plné slávě vrátili na mezinárodní scénu. Díky událostem doma se jim
navíc dostalo mimořádné pozornosti pořadatelů World Senior Golf Championship i
předních amerických medií (sedící zleva: Dr. Bartůněk, Dr. Krčma, J. K. Trnka,
M. Chlapec, V. Holan)...

Senioři všech zemí, spojte se!
aneb VZNIK ORGANIZACE

SENIORSKÉHO GOLFU

V

minulém čísle ForGolfu jsme otevřeli
nepřeberné téma: SENIORY. Tento (v zahraničí i u nás) neustále sílící fenomén má nesporná specifika. Nyní
přišel čas podívat se na okolnosti,
za jakých se o něm vůbec začalo
vážně hovořit, v rubrice Revisited, ve které pravidelně znovuotevíráme kapitoly historie domácího golfu.

Dokumentárně si připomeňme,
jak se vypořádal dobový tisk
s největší událostí, kterou koncem 60. let pro naše seniory byla
účast na světových šampionátech
v americkém Coloradu Springs.
Hlavní statí, původně sepsanou
již v r. 2005, chceme přiblížit nedávnou historii vzniku seniorské
organizace. MUDr. Ivan Balcar
bývá právem označován za „modus operandi“ České seniorské
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golfové asociace (ČSGA). Poslyšte jeho příběh:

33 je dobrý základ

Až do roku 1990 bylo seniorské hnutí živelné, hrálo se jen
mistrovství republiky, rozdílně
– někdy lépe, někdy hůře – organizované v různých klubech
a hřištích. V té době měl snad
jeho výsledek význam jen pro
kvalifikaci na zájezd do Ameriky.

napsal I. Balcara doplnil a redigoval J. C. Novák foto archiv autora

Na X.ročníku Mistrovství v r.1969 se naše reprezentace umístila nejlépe ze šesti evropských družstev

Jiří Trnka dojednával opakovaně pozvání
našich seniorů na neoficiální mistrovství
světa seniorů v Broadmooru. Bylo tedy
o co hrát…
V roce 1990 jsem jednal s Ing. Milanem
Moučkou, tehdy prezidentem Československé golfové federace, o tom, že by se
měli senioři organizovat. Po dohodě s ním
a s jeho písemným souhlasem jsem svolal

tovat. Na počátku byla zřízena instituce „důvěrníků“, což byli vybraní hráči v jednotlivých klubech, kteří ode mne dostávali až 10x
ročně oběžníky s informacemi o seniorském
golfovém dění. Tak vznikaly první turnaje
Senior Tour – nejdříve šest, v dalších letech
stále více. Mistrovství republiky jednotlivců
se konalo dvakrát v Šilheřovicích, jinak vždy
v Karlových Varech…

Tak vznikaly první turnaje Senior Tour
– nejdříve šest, v dalších letech stále více. Mistrovství
republiky jednotlivců se konalo dvakrát v Šilheřovicích,
jinak vždy v Karlových Varech
schůzi seniorů do Prahy na 13. prosince
1990. Třiatřicet účastníků ze všech důležitých tehdejších golfových klubů mne
potěšila, stejně jako důvěra, se kterou mi
svěřili odpovědnou a nevděčnou úlohu
realizovat a vést seniorskou organizaci.
V této funkci jsem pracoval následujících
devět let.
Nejprve bylo třeba napsat stanovy ČSGA
a zajistit na ministerstvu vnitra organizaci
právní subjektivitu, aby vůbec mohla – jako
autonomní orgán v rámci ČGF – začít exis-

Mezinárodní úspěchy

V roce 1992 jsem využil přátelských vztahů
s H. Dietrichem, prezidentem rakouských seniorů, a Dr. Landwersem, prezidentem německých seniorů, ke vzniku prvních mezistátních
utkání s Rakouskem a Německem. Tradice
těch druhých přetrvává, tradice prvních přerostla v Monarchy Trophy – čtyřutkání Maďarska, Slovinska, Rakouska a Česka.
První oficiální žebříček z výsledků Senior
Tour byl tvořen na základě bodovacího systému podle umístění v jednotlivých turna-
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GOLF REVISITED

Mistři
republiky
Mezi vítězi mistrovství republiky seniorů se v průběhu první
dekády po ustavení ČSGA objevovala následující jména: Křenková (8x), Chrástková (2x),
Kodeš (5x), Balcar (2x), Hanek
(2x) a Koráb. Jména dalších
vítězů, žebříčky jednotlivců
i družstev a další údaje o současné činnosti České seniorské
golfové asociace lze nalézt na
www.csga.cz.
Klubovna u hotelu Broadmoore v Colorado Springs, v popředí green č. 15

V dalších letech se na seniorských mistrovstvích stále častěji
objevovali Němci a Rakušané
– nejen naši přátelé z mezistátních utkání, ale i další nahodilí
návštěvníci lázní ze zahraničí.
Tak vzniklo mezinárodní mistrovství seniorů Karlovy Vary.
Sportovně jsme se zviditelňova-

jích. Od počátku byl veden a vyhlašován v oběžnících. V roce
1994 vznikla diskuse o tomto
způsobu hodnocení. Návrh
dalšího postupu zpracovali pánové Fuchs, Hepnar a Prausek.
Finálně jej zpracoval Stanislav
Prausek, který sedále stal opravdovým „estékářem“ ČSGA. Jeho
hodnocení do žebříčku seniorů
na základě odchylky od paru hřiště je stále platné…

první tři ročníky vyhrál náš hráč
Jiří Kodeš a další se umísťovali
na třetím, desátém, resp. dvanáctém místě ze šedesáti a více
účastníků…

Magická stovka

O činnosti ČSGA jsem pravidelně referoval na výročních schů-

Sportovně jsme se zviditelňovali pravidelnou
účastí na mezinárodních mistrovstvích
seniorů Rakouska, kde jsme dosáhli prvních
mezinárodních úspěchů: první tři ročníky
vyhrál náš hráč Jiří Kodeš
li pravidelnou účastí na mezinárodních mistrovstvích seniorů
Rakouska, kde jsme dosáhli prvních mezinárodních úspěchů:

zích ČGF. Dostalo se nám ocenění od tehdejšího prezidenta H.
Goldscheidera a federace začala
naši činnost i finančně podpo-
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rovat. To umožnilo další rozvoj
sportovní, společenské i administrativní činnosti naší asociace.
Ta mezitím zažívala další rozmach – s přibývajícím počtem
seniorů se na tour, která měla
původně kolem 25 hráčů, objevovala koncem 90. let až stovka
účastníků.
Dalším mezníkem bylo naše přijetí do Mezinárodní Evropské
Seniorské Organizace. Intervenoval zde za nás zmíněný prezident rakouských seniorů H.
Dietrich. V období, kdy jsme si
to nemohli finančně dovolit, nás
tam dokonce několik let zastupoval. V současnosti se již zasedání
této organizace náš delegát pravidelně zúčastňuje. Všechno to, co
bylo nastartováno v roce 1990, se
tak dnes zdárně rozvíjí po všech
stránkách – sportovní, společenské i ekonomické.

