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LINKSOVÁ VÝZVA

Miroslava Dulová (TEXT a FOTO)

Za linksovými golfovými ihriskami sa zvyčajne cestuje do Škótska a Írska. Tentoraz sme sa však rozhodli navštíviť atlantické linksové ihriská v Anglicku.
Z hľadiska ich rozmanitosti, histórie, tradície a prestíže sú plne porovnateľné
so škótskymi či írskymi.
MALI SME VEĽKÉ ŠŤASTIE. Do bato-

žiny sme si pribalili aj mimoriadne dobré
počasie. Počas celého týždňa nášho pobytu v Anglicku nepršalo ani raz, nefúkal vietor a teplota sa blížila k typickým
vysokým letným hodnotám.
Na prvé golfové ihrisko Burnham &
Berrow sme to z Birminghamu, kam sme
prileteli priamo z Bratislavy, stihli asi za
tri hodiny. V aute sme si neustále opakovali, že jazdíme vľavo. Ihrisko pochádza
z 19. storočia. Otvorili ho v roku 1890.
Prešlo vlastným vývojom a do dnešnej
podoby ho upravil najmä Harry Colt.
Burnham & Berrow je známe najmä pre
pieskové duny, ktoré tvoria prírodné prekážky, s hustou vegetáciou rakytníkov rešetliakových. Počas našej návštevy bolo
ihrisko vo veľmi dobrom stave. A ako to
zvyčajne linksové ihriská vyžadujú, žiadalo si presnú hru a vyhýbanie sa náročným rafom.
Ďalší deň sme si zahrali na ihrisku
St Enodoc v Cornwalle, ktoré otvorili
takisto v roku 1890 a navrhol ho James
Braid. Fantastické ihrisko s dunami a pohľadmi do diaľok Atlantiku. Ihrisko sa
volá Kostol, podľa kostola, ktorý objavili
uprostred ihriska. Je známe vysokánskou pieskovou prekážkou nazývanou
Himaláje, ktorá pri hre bráni vo výhľade na jamkovisko. Je to najvyšší bunker
v Európe. Z väčšiny jamiek sú nádherné
výhľady.
Ihrisko Trevose Golf & Country Club
je brilantné linksové ihrisko. Navrhol ho
Harry Colt a ponúka fantastické výhľady
najmä z prvej deviatky. Dozvedeli sme sa,
že ihrisko môže byť veľmi ťažké, ak vietor
fúka od mora. Našťastie sme ho nezažili. Klub Trevose Golf ponúka aj kvalitné
ubytovanie.
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prechádzala ihriskom s čulou premávkou
na pláž, chodili po nej aj chodci a veľmi
často so psom. Tu bolo treba dávať pozor,
autá a chodci mali prednosť pred golfistami! Na posledných dvoch jamkách, keď
sme cestu opäť križovali, sme veľmi dlho
čakali, pretože veľa áut aj chodcov sa vracalo z pláže.
Golfový klub Saunton je tiež starobylý. Otvorili ho v roku 1893. Klubový dom
je vlastne prestavaná pošta. Tunajšie dve
majstrovské ihriská East a West patria
k najlepším linksovým ihriskám na svete.
Najúspešnejší anglický povojnový golfista

ATLANTIC LINKS
V roku 2012 sa všetkých šesť golfových ihrísk Atlantic Links umiestnilo v prvej stovke najlepších
ihrísk v Anglicku (Top 100 Golf Courses in England). Smelo ich možno porovnávať s najkrajšími
ihriskami v Škótsku či Írsku. Všetky navštívené golfové ihriská boli vo veľmi dobrom stave a každé
jedno možno odporučiť. Obrovský výber ubytovacích možností všetkých cenových úrovní
a balíčkov spojených s golfom je lákavou pozvánkou pre všetky úrovne golfistov. Ďalšie informácie na www.atlantic-links.co.uk. Preferovaný tour operator pre Atlantic Links je Countrywide
Golf Holidays www.countrywide-golf.com a info@countrywide-golf.com.

쮿

St Enodoc – fantastické ihrisko s dunami a pohľadmi do diaľok Atlantiku.
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Penati, Šajdíkove Humence pri Senici.
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Royal North Devon či Westward Ho!
je najstaršie linksové ihrisko v Anglicku
(1864). Za 150 rokov sa takmer vôbec
nezmenilo. Ísť naň hrať znamená vrátiť
sa v čase do viktoriánskeho Anglicka.
Na jeho pozemkoch sa dodnes pasie dobytok. Počas našej hry to boli ovce na
prvých dvoch jamkách. Hra je náročná
aj pre množstvo veľmi ťažkých pieskových prekážok. Klubový dom slúži aj ako
golfové múzeum. Nachádza sa tu druhá
najväčšia zbierka po R & A. V roku 2014
ihrisko oslavuje 150. výročie. Začali sme
hrať popoludní po turnaji. Verejná cesta

Burnham & Berrow si žiada presnú hru.
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Beloška na predsvadobnom rituáli v čiernej Afrike
SPOLUPRACOVNÍČKA ams TRAVELLER
ANDREA KAUCKÁ

Burnham & Berrow s náročnými rafmi.

Nick Faldo o nich povedal: „Nepochybujem, ak by ihrisko East bolo na pobreží
Lancashire alebo Kentu, hral by sa tu Open
Championship.“ Obe ihriská sú náročné,
zahráte si však úžasný golf. Mali sme veľkú
výhodu na oboch ihriskách, že sme hrali
s členmi klubu, ktorí nám poradili, ako
hrať na komplikovaných jamkách. Na golfových ihriskách na iných kontinentoch
sme sa už stretli s hadmi, aligátormi alebo
opicami. V Sauntone to však bolo mimoriadne stretnutie – s líškou, ktorá žobrala
si ajj na
jjedlo! Mimochodom, pochutnala
p
obyčajných keksoch. 쮿
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Hena na vlastnej koži
SUDÁN – HADJARALMAK Ďalší
horúci deň po ďalšej horúcej noci.
Na poludnie sa vraciame do dedinky
Hadjaralmak. Všetko je prichystané
tak, ako v skutočnosti vyzerá jeden
z posledných dní slobody nevesty.
Za spevu a tanca ma ženy vyvádzajú
z chatrče. Usádzajú ma na drevenú
posteľ s lykovým výpletom angreb do
tieňa košatého stromu. Taká udalosť
sa neutají, okamžite pribieha prakticky celá dedina a okolie. Henou budú
zdobiť belošku, a to si nemôžu nechať
ujsť! Malý stolík je prestretý, voňavá
silná káva, čerstvé ovocie a na osvieženie voda a čaj karkade. Jedna z misiek
je plná nevábne vyzerajúcej hustej kaše a vedľa nej je jednoduchá nádoba.
Noc s henou je posledná párty nevesty pred veľkou svadobnou nocou.
Ženích sem nemá prístup, ale v mojom prípade prižmurujú oči. História
heny, po arabsky al-hinna, siaha až do
obdobia dávno pred Kristom. Zdobí
pokožku žien na Strednom východe,
v severnej Afrike, a popularitu si získala aj v Číne. Tu, v južnom Sudáne,
sa používa ako dekorácia, ktorá zdobí
každú vydatú ženu.
„Tak, ideme na to,“ celá natešená
vraví jedna zo žien. Aj deti sa vzrušene prizerajú. Priateľka Fatima prekladá. „Prášok z rozdrvených lístkov
heny zmieša s teplou až horúcou
vodou. Pre dlhšiu trvanlivosť sa pridá kvapka oleja. Zdobenie tak môže vydržať až tridsať dní,“ vysvetľuje

roztomilou angličtinou celý proces.
V minulosti sa používala len hena,
dnes dávajú ženy prednosť umelým
farbám na vlasy, sú lacnejšie a dostupnejšie. V tejto oblasti je obľúbená čierna farba a silné jednoduché abstraktné
obrazce alebo kvety.
Čudnú hmotu farby kaki zručne
nanášajú na chodidlá, špičky prstov
na nohách a rukách. Nános nechávajú
zaschnúť a pôsobiť. Medzitým začínajú maľovať na iných miestach, od chodidiel do polovice lýtok a predlaktia.
Redšou zmesou plnia igelitové vrecúško v rohu s malým otvorom, ňou na
koži vytvárajú rozmanité ornamenty.
Ženy zdobenie očividne baví.
Striedajú sa, každá by si rada niečo
namaľovala, a na jednotlivých ornamentoch si dávajú záležať. Ženy sú
v takom zápale, že maľujú i na miesta,
kde sa bežne nezdobí. Farba sa nechá
opäť nejaký čas pôsobiť, zaschnutú
hmotu a farbu omývajú ženy vlažnou vodou a potierajú vlastnoručne
vyrobeným parfumovaným olejom.
Po niekoľkých dlhých hodinách je
výtvarné dielo dokončené. Náčelník
a jeho sestra sú očarení. Prinášajú
si na to polaroid a dielo si zvečňujú
čierne na bielom.
Zdobenie je veľmi pekné a na bielej pokožke dokonale vyniká. Som
stredobodom pozornosti, každý si ma
obzerá. Maľovanie mi vydržalo takmer
tri týždne, ale len preto, že som dodržiavala hygienu po africky.

Žena má byť pre svojho muža krásna nevesta
a manželka s nádherným zdobením.
Klubový dom v Sauntone – bývalá pošta.
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