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Mistr
golfových
triků
Ve svém oboru je naprostou
jedničkou. Bývalý hráč European
PGA Tour David Edwards před lety
opustil profesionální golf, aby se
dále věnoval svému koníčku, jímž
je předvádění neobvyklých
golfových úderů a dech beroucích
triků. Se svou show procestoval
celý svět a jen v loňském roce
o více než dvacítky zemí,
zavítal do
e přes Čínu až po
od Brazílie
táty americké.
Spojené státy

Umění, které David Edwards s golfovými holemi předvádí, nenechává nikoho na pochybách o jeho výjimečném talentu. Jeho arzenál golfových holí čítá vše od
klasických drajvrů a želez až po speciálně vyrobené
hole s násadou v podobě hadice, deštníku či kriketové
pálky. David je rovněž držitelem světového rekordu,
kdy pomocí unikátního nůžkového švihu odpálil
312 golfových míčků za pouhé tři minuty.
Obchodní značkou Davida Edwardse je trik, při kterém odpaluje míček z týčka umístěného v ústech
dobrovolníka z řad publika. Loni na turnaji Dubai
World Championship jej dovedl k naprosté dokonalosti, kdy se jeho dobrovolníky stali Rory McIlroy,
v poloze ležícího ﬁguranta s týčkem v ústech, a vítěz
Open Championship Louis Oosthuizen, v podobě
pomocníka, který týčko přidržuje.
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Během posledního Ryder Cupu obdivovali Davidovo umění i Američané.

Vrcholem loňské sezony byla pro Edwardse také účast na Ryder Cupu, kde
jeho představení sledovalo tři a půl tisíce
nadšených diváků včetně golfových hvězd
jako Migel Angel Jiménez nebo Bubba
Watson.
David Edwards je muž mnoha dovedností.
Jeho instruktážní články byly publikovány
v předních golfových časopisech jako Golf
World, Today‘s Golfer, Fore, National Club
Golfer nebo Golf Links. Coby zkušený televizní komentátor, který kdysi působil v televizních stanicích jako BBC, Sky nebo Golf
Channel, využívá této zkušenosti a jako
host různých ﬁremních akcí baví své klienty
vtipným komentovaným videem. Během
turnaje natáčí jeho účastníky v různých
situacích na hřišti a komentuje jejich hru,
jakoby se jednalo o hvězdy profesionálního
golfu. Jeho suchý humor dokáže publikum
až rozbrečet smíchy.
Nedávného vzájemného setkání jsem se
rozhodla využít ke krátkému rozhovoru,
kterým bych čtenářům časopisu Golf ráda
přiblížila tuto zajímavou osobnost.
Kdy jste začal hrát golf a kdy jste
poprvé viděl a poté i vyzkoušel
golfový trik?

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Golf jsem začal hrát v devíti letech. Můj
otec působil tehdy v armádě na základně
v Cattericku v Anglii, odkud byl převelen do Hong Kongu, kam jsme se s celou
rodinou přestěhovali. Tam jsem měl to
štěstí vidět show Američana Paula Hahna,

na PGA Championship a několika dalších
turnajích túry. Během tohoto období
jsem si uvědomil, že moje krátká hra
není dostatečně dobrá na to, abych se
vyrovnal nejlepším hráčům, takže jsem
se vrátil zpět ke svému zaměstnání.

Mým nejproslulejším a asi i nejoblíbenějším trikem
je „Edwardsův nůžkový švih“, pomocí kterého jsem
zdolal i světový rekord odpálením 312 míčků za
necelé tři minuty.
který byl tenkrát považován za nejlepšího
golfového trikaře na světě. Svůj první trik
jsem předvedl úplně náhodou při jednom
kole golfu.
Jak se ohlížíte na svou životní etapu
profesionálního golﬁsty na túře?
Když jsem byl mladý, byl mým golfovým hrdinou a vzorem Tony Jacklin,
který inspiroval mnoho mladých lidí,
aby začali hrát golf. Já jsem v tu
dobu pracoval jako klubový profesionál, zúčastnil jsem se tzv. tour
school a skončil čtvrtý. Hrál jsem
například na Open Championship
na hřišti Royal St. George's, třikrát

A jak se potom přihodilo, že jste
se vydal na sólovou kariéru mistra
golfových triků?
Začal jsem hodně jezdit na Kypr, kde jsem
učil golf britské vojáky. A protože mám
rád humor, vždy jsem pro ně na uvolněnou připravil malou show, demonstrující,
co je v golfu všechno možné. Postupně
jsem přidával nové a nové triky a zároveň
jsem pečlivě trénoval a odpaloval tisíce
míčků na driving range.
Co považuje na své show za výjimečné?
Myslím si, že moje představení je zábavné.
Vždycky se snažím diváky maximálně
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Nejtěžší je najít dobrovolníka, který si s týčkem v ústech lehne na zem. V Dubaji se
této role zhostil Rory McIlroy, jemuž asistoval Louis Oosthuizen.

vtáhnout do dění a také jsem pyšný na
kvalitu svých golfových úderů.
Jaké vlastnosti musí mít golfový trikař navíc oproti běžnému profesionálnímu golﬁstovi?
Jako specialista na golfové triky je důležité
být zábavný a vnést do svého představení
humor. Roli golfového trikaře bych přirovnal k roli televizního baviče.
Kdo by zvítězil, kdyby David Edwards hrál turnaj proti Davidu
Edwardsovi hrajícímu jako Seve
Ballesteros?
Kdybych se měl utkat se Sevem, mohl
by to být těsný zápas. On byl pro mě
něco jako kouzelník a jeden z nejlepších golfistů, který kdy spatřil světlo
světa. Jsem si jistý, že David Edwards
hrající jako Seve by vyhrál láhev vína
Rioja.

UŽITEČNÉ INFORMACE
David Edwards Trick Golf Show
Web: www.david-edwards.co.uk
Tel.: +44 (0)1724 733 213, +44
(0)7887 545 114
Email: enquiries@david-edwards.co.uk
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Kdo jsou obvykle vaši diváci?
Obvykle účinkuji na různých akcích, od
turnajů European Tour, přes ﬁremní dny,
charitativní akce, výročí golfových klubů,
golfové výstavy a v letošním roce si mne
dokonce objednali na svatbu.

Odpověď na obě otázky je totožná. Cestování. Moc rád cestuji se svou show po
celém světě. Na druhou stranu, když navštívíte pětatřicet zemí v rozmezí jen
několika měsíců, je to opravdu velmi
náročné.

Jaké to bylo účinkovat na loňském
Ryder Cupu v Celtic Manor?
Vystupovat se svou show na 38. Ryder
Cupu v Celtic Manor byl velmi mimořádný
zážitek a něco, na co dlouho nezapomenu.
Nejenže moje představení přilákalo přes tři
a půl tisíce diváků, ale stalo se atrakcí i pro
mnohé profesionální hráče, jako jsou Bubba
Watson, Luke Donald, Jeff Overton nebo
Miguel Angel Jiménez.

Jaký je váš nejtěžší trik a jaký
nejoblíbenější?
Mým nejproslulejším a asi i nejoblíbenějším trikem je „Edwardsův nůžkový švih“,
pomocí kterého jsem zdolal i světový
rekord odpálením 312 míčků za necelé
tři minuty. Nejtěžší je pak najít dobrovolníka, který si lehne na zem s týčkem v ústech, ze kterého já pak drajvrem míček
odpálím.

Které z vašich vystoupení byste
popsal jako nejvýjimečnější?
Pravděpodobně právě Ryder Cup. Toto
vystoupení zůstane v mých vzpomínkách
zapsané nesmazatelným písmem. Pak by
to byl turnaj Senior Open Championship
v létě v Carnoustie, kde mi Tom Watson řekl, že opravdu žasne nad tím, co
dokážu předvést s golfovým míčkem.

Jak se golfové hvězdy tváří na to,
když je parodujete?
Imitování osobností je vždy velká legrace.
Letos na Ryder Cupu jsem parodoval Jiméneze, Poultera, Montyho a mnoho dalších,
třeba i z let minulých. Jak Jiménez, tak
Poulter mou parodii sledovali a výborně
se bavili. Monty je také absolutně bez
problémů, když ho imituji.

Co je na vaší práci nejlepší a co
naopak nejhorší?

Za rozhovor děkuje Helena Woodcock
Foto: Helena Woodcock

