Golf
Golf je dnes stále vyhledávanějším sportem. A letos se golf po 112 letech opět vrací na program
olympijských her - letní olympijské hry 2016 v Rio de Janeiro.
Takže malé seznámení se základními golfovými slovíčky rozhodně neuškodí :)
golf course

golfové hřiště

lake balls

míčky vylovené z vodních překážek

golfer
caddy * [ˈkædɪ]
set
(golf) club
grip
shaft [ʃɑː ]
head
player
green *
greenkeeper
flagstick
bunker [ˈbʌŋkə]
water hazard
posture [ˈpɒstʃə]
drive
swing
half swing
practise swing

golfista
nosič holí a pomocník
sada holí
golfová hůl
držadlo (hole)
tyč, násada (hole)
hlava (hole)
hráč
jamkoviště
golfový zahradník
tyč s praporkem
písečná překážka
vodní překážka
držení těla, postoj
odpal (do dálky)
golfový švih
poloviční švih
cvičný švih

dimples
tee
cart
ladies day
umbrella
downhill
uphill
green fee
hire
PRO
rental
equipment
fairway *
tournament
tour [tʊə]
course map
golf resort
stroke

důlky v míčku
podstavec pod míček (pro odpal)
vozík (na hole)
dámský den, hřiště pro golfistky
deštník
dolů z kopce
nahoru do kopce
poplatek za hru
pronajmout si
profesionální hráč
půjčovna
vybavení
dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm
turnaj
seriál turnajů
mapa hřiště
hotelový komplex s golfovým hřištěm
úder

ball

míček

championship

šampionát, významný turnaj

hole in one

jamka na jeden úder

glove

rukavice (navléká se na švihovou ruku)

lost ball

ztracený míč

ace [eɪs]

eso, jamka zahraná na jeden úder

*caddy, caddie [ˈkædɪ] = nosič holí a výstroje a zároveň jediná osoba, která smí při hře radit;
*green = nejníže střižená plocha kolem jamky (viz obr.);
*fairway = dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm, která je ještě krátce střižena (viz obr.);
*rough [rʌf] = vysoká nekosená tráva mezi dráhami jamek (viz obr. níže)

Příklady použití a fráze:
Enjoy the beautiful golf courses we have to offer. Užijte si krásná golfová hřiště, která nabízíme.
You can select the golfing equipment you would like to hire. Můžete si vybrat golfové vybavení, které si
chcete pronajmout.
How much does it cost to hire a set of golf clubs? Kolik stojí pronajmout si sadu golfových holí?
It is 35 - 60 Euros per set per week. Je to 35 - 60 Euro za jednu sadu na týden.
How many clubs are in each set? Kolik holí je v každé sadě?
Each set contains 14 clubs. Každá sada obsahuje 14 holí.
What is the best time of year to play golf in Spain? Jaké je nejlepší roční období na hraní golfu ve
Španělsku?
Have you ever played golf? Hrál jsi někdy golf?
Have you ever been to St. Andrews? Byl jsi někdy v St. Andrews?
Enjoy the beautiful surroundings and nature on your golfing holiday. Užijte si krásné okolí a přírodu na vaší
golfové dovolené.

Věděli jste, že...?
•

•

•

Golfový míček má 400 důlků, které významně ovlivňují jeho aerodynamiku. Zmenšují odpor vzduchu
a míček se tak udrží ve vzduchu mnohem déle, než kdyby byl hladký. Proti hladké kouli má takto
upravený míček až dvojnásobný dolet.
Moderní golf pochází ze Skotska a hraje se na Britských ostrovech několik století. Skotské městečko
St. Andrews (poblíž Edinborough) bývá považováno za kolébku golfu a nazýváno The Home of Golf.
Jde o největší golfový komplex v Evropě.
Nejdelší zaznamenaný odpal, který skončil v jamce, čili "eso" neboli "hole in one", měřil 473 m a
střelil jej Mike Crean v roce 2002 v Denveru.
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