Golf Club Semily – práce s mládeží v 2017
Práce s dětmi a výchova nových mladých hráčů byly i v roce 2017 jednou z priorit Golf Clubu
Semily. Co uplynulý rok přinesl?
Celkový počet členů do 18 let v klubu zůstává poslední roky setrvalý okolo 50 dětí. Část
z nich ovšem není aktivními hráči či mají domácí členství jinde. Pro ty aktivní klub i v roce
2017 organizoval pravidelné tréninky, uspořádal dětské turnaje. Především však vybízel děti
k samostatné hře na hřišti. V tomto byl ale i nadále značný prostor pro zlepšení, noví
šlahouni zatím hřiště nebrázdí!
Na pondělní klubové tréninky na hřišti a na úterní tréninky na driving range bylo přihlášeno
27 dětí. Průměrná účast byla 10-11 hráčů. Ty si trenéři J. Schovánek ml. a J. Novotný dělili do
skupin dle věku/výkonnosti. Od 11. 4. do 24. 10. se uskutečnilo celkem 40 dvouhodinových
tréninků. Během zimy se tréninky konají v městském sportovním centru 1x týdně. Dětí
dochází 10 a věnují se všeobecnému tělocviku, míčovým hrám a dle možností i golfu.
Jména dětí, které se tréninků účastní pravidelně, se už několik let opakují. Loni se k nim
přidaly zhruba 3-4 další „zapálené“ děti. Pro řadu dětí jsou však tréninky v lepším případě
občasné zajímavé rozptýlení, v tom horším výsledek vůle rodičů. I když se v průměru jedná o
děti kolem 11-13 let, HCP se zatím podařilo uhrát pouze malé části z nich. Výkonnost stále
skomírá. Výraznější zlepšení v roce 2017 mezi dětmi s HCP zaznamenala pouze Anička
Cellerová, a to díky osobní píli a podpoře rodiny.
Novinkou v roce 2017 bylo otevření dětských turnajů i dětem z jiných klubů. Tento prvek
přinesl porovnání s okolím (především lze zmínit hojnou účast z Poděbrad). Obavy
o bezpečnost na křižujících se jamkách se nenaplnily, změna se tedy osvědčila. Během tří
turnajů se na hřišti objevilo 52 dětí, hrály do 9 jamek. Turnaje se konaly jako součást
Královské dětské tour, kde jsou běžně vypsány kategorie i pro děti bez HCP. Účast našich na
turnajích mimo Semily byla bohužel značně sporadická.
S ohledem na přání, které několik rodičů vyslovilo během předsezónního setkání výboru
s rodiči, byla v roce 2017 dohodnuta a finančně podpořena účast našich dětí na
tréninkovém kempu v Myštěvsi. Během letních prázdnin tak 7 dětí, 1 trenér a 1 rodič
strávilo 5 horkých dní hrou na cizím hřišti tréninkem pod taktovkou profesionálky E.
Urbanové a místních trenérů. Dle ohlasů byl kemp přínosný a líbil se, bude tedy vhodné jej
zahrnout jako motivační prvek i do dalších let. Již ne jen na základě pouhého zájmu a
doporučení trenérů, ale dle jasně a předem nastavených kritérií by klub vybraným dětem
finančně vypomohl s náklady.
Opakujícím se evergreenem posledních let jsou potíže při nasazení dětských družstev do
soutěží ČGF. Smíšené družstvo do 14 let ani dívčí do 18 let se pro nedostatek dětí splňujících
HCP limit nepodařilo složit. Šance v roce 2017 se jevila u smíšeného družstva do 16 let a
chlapeckého do 18. Nicméně z možných účastníků se několik omluvilo (dovolené, přepuštění
golfu na druhou kolej, atd.), a tak ani tentokrát nebyl ze Semil přítomen dětský tým.
Uvidíme, zda podhoubí, které pozvolna vyrůstá, situaci v roce 2018 napraví.

Za úspěch v roce 2017 lze považovat zahájení projektu Se školou na golf. Tento projekt
spustila Česká golfová federace v roce 2014 a díky zájmu ze strany Základní školy Ivana
Olbrachta – jmenovitě paní učitelky Šírové – se jej podařilo přinést i do Semil. Golf je
prezentován zábavnou a hravou formou, k čemuž vypomáhá i obdržené vybavení Short Golf.
Povědomí a základy golfu se tak ve formě kroužku po škole dostávají i mezi školní děti, které
by jinak golf přehlížely.
V roce 2017 se uskutečnilo 30 tréninků, každé pololetí se jich účastnilo cca 10 dětí. Zpočátku
probíhaly v tělocvičně školy, s příchodem jara už na driving range. Zde byly dětem k dispozici
i opravdové hole získané od Nadace Hanuše Goldscheidera (16x 7 železo, 12x putter).
Tréninky vede J. Schovánek ml. společně s pí. učitelkou Šírovou.
Děti ze základní školy v roce 2017 s velmi dobrými výsledky odehrály dva celorepublikové
turnaje Short golf. Několik z nich se rovněž představilo na prezentaci zájmových kroužků „V
Semilech se nenudíme“, kterou pořádalo město Semily. Představení projektu, golfu jako
takového a Golf Clubu zde vyslechlo a ukázku hry pozorovalo několik desítek rodičů a dětí ze
Semil a okolí. Projekt byl dále mimo školu samotnou prezentován v Semilských novinách, na
webu GC Semily a Facebooku.
Suma sumárum, v roce 2017 se ze strany klubu dětem poskytla péče odpovídající současným
kapacitám. Jako nadstavbu lze brát projekt Se školou na golf, který příjemně překvapil a
může být do budoucna zdrojnicí nových dětských tváří (a jejich rodičů) na hřišti. Z pohledu
financí plynoucích do dětí je situace stabilní a vedle rozpočtu klubu se na ní podílí ČGF,
město Semily a samozřejmě poplatky vybrané přímo od rodičů.
Tolik očekávaná samostatnost, vlastní zápal na straně nejen dětí, ale i jejich rodičů (cesty na
přespolní turnaje, atd.) se zatím nedostavily. K těm však není možné nikoho nutit. Výbor
bude nadále podporovat a vítat samostatnou hru dětí na hřišti, jejich účast na
„dospěláckých“ turnajích, podpoří začlenění školních dětí i do klubových tréninků a klubu.
Drobným ale praktickým krokem je například poskytnutí skřínek na dětské hole v klubovně.
Jako výzva do budoucna se jeví posílení trenérského týmu o trenéra golfu s pedagogickým
talentem. Nadále budeme pokračovat ve spolupráci se ZŠ Ivana Olbrachta v rámci projektu
ČGF Se školou na golf. Práce s dětmi je na dlouhou trať, ale věříme, že eventuálně „šlahouni“
v Semilech opět vyraší.
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