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SKOTSKÉ VÝZVY

St. Andrews – New Course

ZAHAJTE SEZONU

STYLOVĚ
Zavítejte do St. Andrews!

Rok 2010 je ještě pár týdnů daleko, ale jedno je už teď jisté. Bude to rok ve znamení golfu.
Open Championship se v červenci příštího roku po pěti letech vrací do „Domova golfu“
v St. Andrews a nejlepší hráči světa budou o to hladovější získat trofej Claret Jug.
TEXT A FOTO: HELENA WOODCOCK
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Patrně pro to není žádné racionální vysvětlení, ale zdá se, jako by vítězství na
Old Course v St. Andrews znamenalo
přece jen trochu víc. Atmosféra turnaje
v rodišti golfu je naprosto unikátní, a to
jak pro hráče samotné, tak pro diváky.
Tiger Woods ostatně prohlásil: „To win
at St. Andrews is the ultimate.“ (Vítězství
v St. Andrews je to největší.) Těžko můžeme polemizovat s golfovou legendou,
která navíc tvrdí, že Old Course je jeho
nejoblíbenější hřiště na světě.
V roce 2010 navíc Open Championship
oslaví kulaté 150. narozeniny. Tolik času
už uplynulo od doby, kdy se 17. října
1860 sešlo osm profesionálních hráčů,
aby se na hřišti Prestwick Golf Club utkali o trofej zvanou Challenge Belt. Po
třech kolech golfu na 12jamkovém
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linksu zvítězil Willie Park, který tak za sebou těsně nechal slavného Toma Morrise.
Dříve než se ale St. Andrews v červenci promění v jedno velké sportovní

Od 11. do 17. dubna 2010 máte skvělou příležitost zahrát si golf, potkat se
s 80 podobně zapálenými golfisty z celého světa, vyzkoušet si výuku golfu s místními profesionály a okusit pověstnou

Dříve než se St. Andrews v červenci promění v jedno
velké sportovní pódium, na které budou namířeny
všechny kamery světa, můžete si vyzkoušet
magickou atmosféru kolébky golfu na vlastní kůži.
pódium, na které budou namířeny
všechny kamery světa, můžete si vyzkoušet magickou atmosféru kolébky
golfu na vlastní kůži a televizní přenos z turnaje pak sledovat s pocitem,
že tam jste hráli a tamhle bydleli.

skotskou pohostinnost. Toto a mnohem
víc je součástí programu akce St. Andrews
Golf Week, která se každoročně pořádá
už od roku 1974.
Ať už jste zkušený golfista či nikoliv,
St. Andrews Golf Week je otevřen
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
LINKS GOLF ST. ANDREWS
Adresa: 7 Pilmour Links, St. Andrews,
Fife, KY16 9JG, Scotland
Tel.: +44(0) 1334 478 639 |
Fax: +44(0)1334 474 086
Email: info@standrewsgolfweek.com
Web: www.linksgolfstandrews.com
Old Course
Délka (yardy): 6 566
Par: 72
Design: Tom Morris sen., Alister
MacKenzie
Rok založení: 1850
Fee: 64–130 £

hráčům všech úrovní. Kromě pověstného Old Course si zahrajete na neméně
kvalitních hřištích St. Andrews Links
(New, Jubilee a Eden) a jeden den strávíte na Kingsbarns.
Vzhledem k tomu, že všech pět kol golfu
je soutěžních, snažte se o dobré skóre, ale
příliš se nestresujte. Skoro každý den má
soutěž jiný formát od individual stableford

Patrně vás napadá otázka, zda je
St. Andrews Golf Week určen je skalním golfistům, nebo jestli si můžete
přizvat partnera, který golf nehraje.
Pak vězte, že negolfisté jsou vítáni.
Stráví s vámi příjemné chvíle na všech
večerních akcích a přes den je pro ně
připraven program od návštěvy romantického zámku Glamis, přes výlet

New Course
Délka (yardy): 6 604
Par: 71
Design: Tom Morris sen.
Rok založení: 1895
Fee: 32–65 £
Eden Course
Délka (yardy): 6 200
Par: 70
Design: Harry Shapland Colt,
Donald Steel
Rok založení: 1914
Fee: 20–40 £
Jubilee Course
Délka (yardy): 6 805
Par: 72
Design: Donald Steel
Rok založení: 1897
Fee: 32–65 £
St. Andrews – Old Course

až po team scramble, takže příležitost získat body má opravdu každý. Kdybyste pak
přece jen měli pochybnosti o technice své
hry, budou v průběhu celého týdne přítomni dva PGA profesionálové, připravení
poskytnout vám radu i příslušný trénink.

Kingsbarns

Kingsbarns Golf Links
Délka (yardy): 6 652
Par: 72
Rok založení: 2000
Fee: 135–165 £
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Ruku v ruce s dokonalým golfovým zážitkem jde zážitek společenský. Uvítací recepce spolu s večeří se koná první večer
v pětihvězdičkovém hotelu Old Course,
který patří k nejlepším ve Skotsku. Následující den je plánována neformální večeře se spoluhráči po golfu na Kingsbarns
Golf Links a poslední večer bude, jak jinak, ve znamení slavnostního předávaní
cen a navazující gala večeře. Ostatní večeře jsou zajištěny ve vašem hotelu a jednou si můžete vybrat z mnoha prvotřídních restaurací v St. Andrews.

do Edinburghu či procházku po linksu
s průvodcem.
Ubytování si lze vybrat ze sedmi hotelů
v St. Andrews, od již zmíněného hotelu Old
Course přes Russacks, Scores, Dunvegan
atd. Zároveň budete mít zajištěny veškeré
transfery v rámci St. Andrews Golf Week
a každý den tradiční skotská snídaně.
Nabídka je to takřka neodolatelná
a faktem je, že golfovou sezonu 2010
nemůžete začít stylověji. Pokud milujete golf i jeho historii a máte rádi dobrou společnost, pak je St. Andrews Golf
Week určen právě vám. Letenky mezi
Prahou a Edinburghem zajistíte přes
www.jet2.com.
Více informací o akci na
www.standrewsgolfweek.com

