
Bodka za turnajom. 
 
Turnaj „Česko-Slovenský Pohár“ sa konal už deviaty krát. Posledné turnaje 
organizoval kapitán Anton Strnad. Rád by som mu poďakoval za jeho 
trpezlivé organizačné úsilie. Iba ten je schopný pripraviť takéto turnaje, kto 
miluje túto prácu. Inak povedané, máme šťastie, že takýto človek existuje 
medzi nami. Teraz je rad na našich českých priateľoch pripraviť odvetu 
niekde u nich. No nechajme sa prekvapiť. Pre svoju prácu majú predsa len 
širší výber.   
Náš kapitán si svoju úlohu splnil. Po technicko-športovej stránke to nemalo 
chybu. A teraz ruku na srdce. Urobili sme aj my ostatní všetko preto, aby 
stretnutie bolo na medzinárodnej úrovni? Hrali sme vynikajúco i napriek 
dažďu. To sme zvládli. Ale pri pohľade na fotky z večere mi chýbala 
podpora dôstojnosti stretnutia. To nebolo len stretnutie priateľov golfistov, 
ale stretnutie dvoch národných asociácií. Tú českú asociáciu sme videli. 
Klubové saká a kravaty. Ale tá naša sa nejako strácala. Samozrejme boli tam 
aj saká našej asociácie ale trošku pomenej. A pritom stačilo tak málo. Modré 
sako, bielu košeľu a červenú kravatu  má iste každý vo svojej skrini  (logo 
vieme pripnúť aj také jednorazové).  Snáď na odvetu do Česka budeme 
Slovensko a našu asociáciu reprezentovať dôstojnejšie.  Turnaj skončil 
a boli sme radi, že sme odohrali aspoň prvých deväť jamiek. Potom bolo 
vyhodnotenie. Povedal by som to takto. Boli oznámené  výsledky dvoma 
prezidentmi hráčom českého družstva. Nehrali sme, že by sme sa mali za 
seba hanbiť. Vyhodnotenie sa už robí v športovom duchu, nie je predpísaná 
uniforma, ale zatlieskať sme našim priateľom mohli a až potom sa vydať na 
cestu domov. Českí hráči aj keď to mali domov podstatne ďalej, všetci  
zostali na tento okamih. Najesť sa a odísť, nepatrí k tým džentlmenským 
prejavom úcty. Ale tento prejav, ktorého sme boli svedkom je len odraz 
správania sa hráčov aj na našich domácich turnajoch.  
Zamyslime sa nad tým a urobme niečo pre zmenu. Turnaj o Pohár 
Prezidenta môže byť pre to takou malou skúškou. Mužská farba modrá 
a biela, dámy červená a biela. Samozrejme uniformy sú prioritou. 
Vážení priatelia úprimná vďaka Vám všetkým za reprezentovanie 
slovenského seniorského golfu a našej asociácie. Verím, že o rok bude na 
putovnom pohári pri roku 2023 napísané Slovenská republika.  
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