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Jaká je svůdnější kombinace
barev – jasně zelená a modrá,
nebo zelená a čistě bílá? Obě
varianty vyzařují až magickou
přitažlivost.

Údolí sevřené uprostřed
horských hřebenů dává
možnost strávit ráno na golfu
a odpoledne na lyžích. Ano,
i teď, uprostřed léta.

bílé odpoledne

RÁNO STRÁVÍTE NA GOLFU, ALE CO S NAČATÝM DNEM?
NA STUBAISKÝ LEDOVEC TO JE Z ZILLERTALU NĚCO
PŘES HODINU. VLEKY TAM JEZDÍ JEN DO ČERVNA, ALE
SE SKIALPOVÝMI LYŽEMI NEJSOU POTŘEBA.

S

kialpinismus zní extrémně a mohl by zájemce odradit.
V podstatě jde o chůzi na lyžích a následný sjezd – proto
se v cizině nazývá skitouring. Pohyb na speciálních lyžích je
poměrně snadný i v náročnějším terénu, tedy pokud výšlap
udýcháte, ne náhodou vyměnili záchranáři horské služby běžky za „skialpy“. Původní, jak facka jednoduché vázání s volnou
patou, které vyráběla společnost Dynafit, však prošlo bouřlivým vývojem, a i když je princip stejný, nechte si vše ukázat
dřív, než se dostanete ke sjezdovce. Tam si totiž vaši kamarádi znalí sportu povolí, co mohou, včetně módu na botech,
a nedočkavě zmizí směrem k vrcholu. Vše se mění, stoupací
tulenní pásy už dávno nejsou z kožešin těchto zvířat a ani se
už nedávají na holé tělo, aby zůstaly ohebné, ty od společnosti
Fischer se například musí přesně namotat na plastovou destičku. Zůstává tak jen unikátní sportovní zážitek a pocit, že jste
se dostali na místa, kam vleky nikdy nepovedou. 
Viz: www.dynafit.com, www.stubai.at
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zelené
dopoledne
DO ROKU 1950 BYLO V RAKOUSKU POUZE JEDNO
GOLFOVÉ HRIŠTĚ. DNES BYSTE JICH NAPOČÍTALI
NA STO ČTYŘICET. OSMÁCTKA V ZILLERTALSKÉM
UDERNSU TAK NENÍ JEDINÁ, ZATO JE JEDINEČNÁ.
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do nachází inspiraci v řeči čísel, tomu se bude jistě líbit rozloha
hřiště o velikosti 65 hektarů, nemluvě o paru 71. „Greenhorni“
mého typu, kteří si namísto běžného počítání HCP po hře dají raději
dvě (snadno spočitatelná) piva, se však budou mnohem víc rozplývat
nad úžasnými kulisami místa se zasněženými vrcholy hor téměř v každém úhlu pohledu. Procházka po jasně zelených greenech se skládá
z putování za míčkem po lehce se svažujících manikúrně sestřihaných
loukách, které lemují tak divoce rozvetlé rafy, že jakýkoli úder bokem
se rovná ztrátě míčku. A to dřív, než se hřiště přesune mezi rozkvetlé
sady k rybníku a moderní 4hvězdičkové klubovně, kterou samozřejmě
obklopuje také voda... To za ní začíná druhá devítka, kde je hned první
odpal přes zdánlivě nekonečnou hladinu a nároky na golfisty narůstají
s počtem hluboko zapuštěných bankrů a odpališt, kde jednoduše není
místo ani čas na to udělat chybu... Léčit si lehce nabouranou psychiku
nad prohrou s přírodou doporučujeme buď přímo v luxusních pokojích golfové klubovny, kde jsou některé apartmány vybaveny vlastními saunami s výhledem na greeny, nebo v cca 400 metrů vzdáleném
rodinném hotelu Woescherhof. Tam najdete vše, co se ještě pořád
můžeme od našich sousedů učit. Smysl pro detail, přívětivost a úsměv
pro každého příchozího a konečně i kuchyni stavějící na lokálních produktech. Nemluvě o odpočinku v saunovém světě. 
Viz: www.best-of-zillertal.at, www.golf-zillertal.at,
www.woescherhof.com

