
Česko – Slovenský pohár 
(stav po ôsmom vzájomnom stretnutí 4: 4) 

  
 Posledným miestom vzájomného merania síl medzi českými 
a slovenskými seniormi bolo golfové ihrisko v Konopišti. Hralo sa 
v dňoch 18. a 19. októbra 2021. Krásne počasie, ktoré privítalo 
hráčov už počas nedeľňajšieho tréningového kola, trvalo celé tri 
dni.  Prvý deň sa hralo na ihrisku d´Este a druhé kolo na ihrisku 
Radecký. Do turnaja nastúpilo 21 slovenských a 21 českých 
seniorov. Po prvý krát sa turnaja zúčastnili i seniorky. 
V paralelnom turnaji sa spolu stretlo 12 hráčiek.  
 Okrem športového rozmeru malo toto stretnutie, českých 
a slovenských seniorsky golfistov, aj 
spoločenský rozmer. Slovenská 
delegácia bola ubytovaná v zámočku čo 
bolo iba na krok od ihrísk. Po 
tréningovom kole v nedeľu večer, 
prezident českých seniorov privítal 
slovenský tím a pozvali ich na večeru 
v reštaurácii v zámočku, ktorá sa niesla 
v štýle národných jedál. Na večeri prezident a kapitán Oldřich 
Uher a kapitán Anton Strnad pripravili štartovacie listiny na prvé 
kolo  
 Prvý deň sa hralo na ihrisku d´Este (na obr. jamka č. 9), 

systémom 4BBB s upravovaným HCP 
(2/3 z pôvodného HCP).  Dvojica 
mohla získať v hre až 3 body. Za 
víťazstvo v prvej deviatke jeden bod. 
Za víťazstvo v druhej deviatke taktiež 
jeden bod. Za lepší súčet všetkých 
jamiek v oboch deviatkach tretí bod. 
Celkove sa odohralo 32 hier a hralo sa 
o 96 bodov. V prvom kole sa stretlo 44 
hráčov a hralo sa o 33 bodov. V prvom 
kole na ihrisku dominovali domáci 
hráči a získali 27,5 bodov. Slovenské 
družstvo získalo iba 5,5 bodov.  



 Po skončení hry účastníkov čakal spoločenský večer, so 
slávnostnou večerou pre všetkých účastníkov. Hráči oboch tímov 
oblečení v oficiálnych uniformách sa stretli vo veľkej reštaurácii 

areálu Konopište. 
Krásne prestretý 
spoločný stôl a jemná 
hudba skupiny „Harp 
rock trio“ vítala 
účastníkov turnaja. 
Tóny harfy spolu 
s majstrovskou hrou na 
husliach nás 

sprevádzali slávnymi melódiami z filmov po celý večer.  
 Večeru slávnostne otvoril prezident ČSGA a kapitán českého 
tímu  Oldřich Uher. Privítal oba tímy, zaželal im peknú hru. 
Kapitán slovenského tímu a ambasador Č-S Pohára Anton Strnad 
poďakoval za privítanie a konštatoval, že i napriek rôznym proti-
pandemickým opatreniam sa 
podarilo realizovať tento 
turnaj. Vyjadril potešenie, že 
kontinuita vzájomných 
stretnutí pokračuje už ôsmym 
stretnutím. Prezident ASGS 
Peter Muška pozdravil 
účastníkov a venoval ČSGA 
knižnú publikáciu „ASGS 
2000-2020“. Delegácie si 
vzájomne vymenili darčeky 
a večera sa niesla v dialógoch 
o golfe a seniorských problémoch. Kapitáni na záver oznámili 
súťažné dvojice druhého kola.  
 Na druhý deň na ihrisku Radecký nastúpilo proti sebe 21 
dvojíc. Hrali sa single s rovnakom režimom ako v prvom kole (s 
prepočítaným HCP sa hralo o zisk 3 bodov).  Tu už boli výsledky 
podstatne lepšie a výsledný stav 24,5: 38,5 v prospech českého 
tímu bol prijateľnejší. Celkove českí seniori získali 66 bodov 



a slovenskí 30. A tak výsledný stav hier po ôsmych ročníkoch je 
4:4.  
 Po skončení druhého kola čakal 
účastníkov obed na cestu. Počas 
obeda kapitán slovenského tímu 
Anton Strnad zagratuloval víťazom a 
oficiálne odovzdal putovný pohár 
kapitánovi českého tímu Oldřichovi 
Uherovi. Na záver prezident ASGS 
Peter Muška poďakoval hostiteľom za 
starostlivosť a pozval český tím na 
odvetný jesenný turnaj na Slovensko. 
Poďakoval slovenským seniorom za 
účasť a za vzornú reprezentáciu 
Slovenska. Poďakoval kapitánovi 
Antonovi Strnadovi a ocenil jeho 
prácu pri kreovaní slovenského tímu. 
Ako kapitán slovenského tímu 
vytvoril reprezentačné družstvo, ktoré dôstojne zastupovalo 
slovenský golf.  
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