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Znáte juniorskou
mistryni světa?
Mezi mladé bítešské talenty patří nepochybně patnáctiletá Hana Pelánová. Přes
tři roky se ve volném čase věnuje minigolfu a udělala úžasný pokrok. Letos
absolvovala řadu extraligových turnajů. Získala bronzovou medaili v kategorii žákyně
na Mistrovství ČR a úspěšně se kvalifikovala do juniorské reprezentace. S dívčím
týmem pak v srpnu vyhrála zlatou medaili na Mistrovství světa juniorů v Chebu.
Minigolf je pro mnohé z nás jen zábavná hra. Hrát jej
na špičkové úrovni není tak jednoduché, jak se na první
pohled zdá. Když chce člověk poslat míček do jamky na
jeden úder, musí skloubit pohyby, hrát s klidnou myslí,
zahrát úder technicky dobře a nadto správně vybrat míček,
což je poměrně složitá záležitost, vedení trenérů je nezbytné. Hanka trénuje v minigolfovém oddílu TJ Náměšť nad
Oslavou od roku 2015 pod vedením trenérů Petry Samkové, Věry Pelánové a Michala Urbánka.

NA TURNAJI
Neobejde se bez dobré fyzické, psychické a taktické přípravy.

MINIGOLF „NA STATKU“
Otevřeno od dubna do září v Náměšti nad Oslavou.

Hana Pelánová
Věk: 15
Škola: Střední umělecká škola grafická a Vyšší odborná
škola grafická – obor fotografie a film, Jihlava, 1.ročník
Oblíbená kniha: Rozmarné léto
Oblíbený zpěvák: Ben Cristovao
Oblíbené místo: jakékoliv minigolfové hřiště
Zájmy – volný čas: minigolf, fotografování, sport

Hanky jsem se zeptala:
Letošní sezóna byla pro tebe hodně úspěšná. Čím si
vysvětluješ svůj úspěch?
Tento rok byl pro mne zlomový, začala jsem intenzivněji
trénovat. A jelikož jsem v březnu byla vybraná do české
juniorské reprezentace, nakoplo mě to k intenzivnějšímu
tréninku – téměř každodennímu. Také jsem začala jezdit
skoro každý víkend na turnaje, a tím jsem sbírala další
cenné zkušenosti.
Jaká panuje na závodech atmosféra?
To nejde popsat, to se musí zažít.
Jak ses k minigolfu dostala?
Když se otvíral minigolfový kroužek v Náměšti nad Oslavou, zkusila jsem si to a líbilo se mi tam. Později se ke mně
přidal i bratr Staník a mamka, oba úspěšně hrají a mamka
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Minigolf
Miniaturní verze golfu, která se hraje na speciálním
hřišti. Vznikl jako zábavně tréninkový doplněk
klasického golfu ve třicátých letech v Americe. Na
rozdíl od golfu se hraje pouze jednou holí. Zato míčů
je několik desítek až stovek. Liší se v základních
pěti parametrech: velikosti, váze, tvrdosti, odskoku
a povrchu. Ani tady se neobejdete bez fyzické,
psychické a taktické přípravy.
Podstatou hry je minimálním počtem ran dopravit
míč ze základního pole do cílové jamky a přitom
předepsaným způsobem překonat překážku. Pokud
není jamka dosažena šestou ranou, zapíše se sedmá
jako trestná rána a pokračuje se na další dráze.
V jednom kole se hraje 18 drah s různými překážkami.
Nejlepší možný výsledek na jedno kolo je tedy 18
a nejhorší 126 ran.

KRISTÝNA A HANKA (VPRAVO)
Juniorské reprezentantky i kamarádky – s holí v ruce je potkáte
několikrát týdně.

je i trenérkou. V sobotu 22. září na Moravia Tour jsme stáli
každý ve své kategorii na bedně.
Co tě na něm baví?
Minigolf mě naplňuje, takže jen to že si mohu zahrát, mne
neskutečně baví. A o atmosféře a kolektivu nemluvě. Mám
tam přátele, kteří jsou pro mne skoro jako rodina. Vlastně
baví mě na něm úplně všechno.
Co je zásadní v tom být úspěšný?
Pevná vůle - pokud ji nemáte, tak se nikam nedostanete
a většinou s tím, v čem chcete uspět, skončíte.
Vybrat si míček na úder je téměř alchymie, podle čeho
si vybíráš míčky na jednotlivé dráhy?
Jelikož každá dráha je jiná, tak je to složité. Záleží na dráze, kam táhne, jaký chci hrát systém, na počasí…aspektů
je mnoho. Vybrat správný míček zabere kolikrát i hodiny.
To pilujeme s trenéry na tréninku.
Co je pro tebe náročné?
Minigolf je náročný jako každý jiný sport jak fyzicky, tak
psychicky.
Jaký jsi měla nejlepší výsledek na 18 drah?
V turnaji na eternitu je to 22, v tréninku 20. Na betonu
v turnaji 29 a v tréninku 25. Svůj osobní rekord na eternitu
i betonu (v turnaji) mám z MSJ v Chebu.

MÍČKŮ JSOU DESÍTKY.
Liší se odskokovými i materiálovými vlastnostmi.

MINIGOLF JE UCHVÁTIL.
Juniorský tým včetně trenérů z celé ČR.

Kolik času mu věnuješ?
Každou volnou chvíli.
Minigolf je převážně letní rekreační sport, kde trénuješ
v zimě? A jak to budeš kloubit se školou?
Snažím se, jak se dá. Když to jde, dojíždíme do krytých
hal v Brně. A pokud nejedeme tam, tak doma na podlaze.
Jak to budu kloubit se školou? To bych taky ráda věděla.
Bude to asi hodně náročné kvůli tomu, že jsem nastoupila do prváku, tak uvidíme. Dokud to půjde, chci se mu
věnovat naplno.
Jaké máš minigolfové cíle a plány?
Cíl je jasný, plány se mění. Mým hlavním cílem je pomoct
vychovat v Náměšti skvělé hráče. Máme tam velmi talentované děti, a když s nimi budeme pracovat i nadále, tak
jak pracujeme, brzy o nich uslyšíme. A to je můj cíl, předat
jim své zkušenosti, aby ty začátky měli lehčí než já.
Kdyby chtěl někdo s minigolfem začít, co bys mu
poradila?
Začněte chodit do kroužku a my vám milerádi poradíme.
Je to lepší než se trápit sami.
Děkuji za rozhovor a přeji co nejméně úderů.
/Věra Robotková
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