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Navzdory velkému množství životních 
zkušeností golf s největší pravděpo-
dobností příliš dlouho nehrajete?
Milan: Je to pro nás úplně nová záleži-
tost, ke které jsme se díky přátelům do-
stali pořádně teprve minulý rok. Ovšem 
bylo to něco, co nás úplně pohltilo.
Laďka: Dlouho ho nehrajeme, o to inten-
zivněji ho milujeme. Zvláště Milan, ač 
v letech, kdy jiní už s tenisem, lyžemi či 
ženami končí, se stává nadšeným golfis-
tou. Vždyť když si koupil loni nové hole, 
tak s drajvrem dvě noci spal. To mně se 
víc líbí samotné golfové areály a prav-
da… i někteří golfisté.

Žil jste dlouho v zahraničí, jak jste se 
tam dokázal golfu vyhýbat?
Milan: Skákal jsem na trampolíně 
a jednoho krásného dne celou českou 

reprezentaci angažoval exkluzivní 
americký cirkus s atmosférou podob-
nou lední revue. Z chudých sportovců 
se najednou staly bohaté artistické 
hvězdy a náš život byly především re-
flektory, kostýmy, choreografie, cesto-
vání, drahá auta, nová města…

To jste opravdu nenarazil
ani na jedno golfové hřiště?
Milan: Určitě ano. Krásná upravená kra-
jina, slunce a padesátiletí „staříci“, co 
v našich očích už měli být po smrti. 
Bouchli holí do míčku, pak šli pomalu 
za ním, regulérní blázni. Dnes jsem 
však už nejenom v jejich věku, ale pře-
devším vím, že není vůbec jednoduché 
zasáhnout míček tak, aby jeho let byl 
dlouhý a rovný… Ovšem když kolem nás 
v Kravařích proběhne parkem nějaký 

mladík, umím si stále docela živě před-
stavit, co si o nás asi myslí.

Hra vás chytla, co lidé kolem golfu?
Laďka: Jsme členy v Kravařích a tam 
vládne báječná rodinná atmosféra. 
Prezident Mirek Tošer, dříve vesnický 
kantor, se o nás všechny stará jak v jed-
notřídce, bez ohledu na hendikep, věk 
či pohlaví. Přísný, ale přívětivý, navíc 
nám dá na turnajích často i najíst. Pěkně 
se však chová i k přespolním.Jen přijeď-
te, uvidíte sami.
Milan: Jak jsem říkal, ke golfu mě při-
vedli kamarádi, kteří se navíc perma-
nentně starají, aby úměrně mému klesa-
jícímu hendikepu rostlo mé ego 
a neustále mně připravují na okamžik, 
kdy dám takovou ránu, že se dostaví gol-
fový orgasmus. Zatím se však jen těším.

Není pochyb, že drtivou většinou čes-
kých golfistů jsou především turnajoví 
hráči, zvlášť když honba za hendikepy 
bývá odměňována štědrými cenami. 
Na  českých grínech se navíc společně 
s cenami ročně předá desetitisíce ple-
chových pohárů, pohárků a pohárečků, 
a tak není divu, že jen málokterému 
„sběrateli“ cen utkví historie některého 
z nich v paměti. Přesto i dnes existuje 
možnost, jak zmlsaného českého hráče 
zaujmout a potěšit i bez přehnaně vyso-
ké hlavní ceny. A jako vždy, i zde vítězí 
vtip, nadhled a schopnost udělat si leg-
raci i sám ze sebe – tak, jako to dokáží 
Laďka a Milan Pracní z Bílovce.

PŘIPRAVIL: J. SLEZÁK

K OMERČNÍ  PREZENTACE

KERAMIKA

Milan se ostříhal, čeká 
začátek golfové sezony.

Symbol Kravař – golfové krávy a býci na slivovici. Všimněte si, jeden letí! Výška 40 cm.

Ceny na loňskou úspěšnou 
Florian Tours.

Ta největší butilka má 60 cm a vejdou se do ní 4 litry slivovice. 
První cena na krku tak ohne do předklonu i zdatného golfistu.

Opět slivovice, tady se však 
u cen počítá i s šestými místy.

inspirovaná golfem
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A co vaše ego, Laďko?
Laďka: Já hru vnímám spíš jako doplněk chůze po ferveji a hle-
dání míčků. Můžu se jen zlepšovat a neustále učit nejenom zá-
konitosti golfového švihu. Vždyť když jsme pár dní po obdrže-
ní zelené karty vyrazili na hřiště v Šilheřovicích, přijel k nám 
po šesti hodinách na vozíku jakýsi šedivý sympaťák (prý mar-
šál) a moc se divil, co na hřišti ještě děláme. Když mu Milan 
vysvětlil, že dostal uprostřed hry hlad, a tak si zašel na oběd, 
málem se vyvrátil. Takže teď už nikdy nezapomenu dát 
Milanovi do bagu svačinu.

Nedělají s takovou životní filozofií Milanovi
potíže golfová pravidla?
Laďka: Milan se vznáší v životě i v práci. Golf ho tak alespoň 
učí respektovat daná pravidla. Chápe, že musí přiznat tolik 
ran, kolik uhraje. Nepodvádí. V začátcích však nechtěl hrávat 
z nevýhodných pozic, když o kousek dál byla fervej nebo rovné 
místo. Teď už se ale podřídil.

Že jste se jako keramik pustil do tvorby golfových cen není 
nic výjimečného, senzací je, že tyto ceny dokázaly v součas-
né záplavě nabídek tolik zaujmout.
Vycítili jsme, že většina golfistů – i když soutěží – se přijela na tur-
naj především pobavit. Navrhli jsme několik vtipných kolekcí cen 
pro konkrétní golfové turnaje a ony zaujaly. Tak jsme se rozhodli 
pokračovat. Organizátoři změnu vítají, my pro změnu máme 
hodně nových nápadů na originální, důstojné a přitom úsměvné 
ceny, které dokáží na poličce cti zaujmout čestné místo. A že to 
zní trochu neskromně? Určitě pravděpodobněji než kdybych tvr-
dil, že si do konce sezony zlepším hendikep o deset!
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Keramický ateliér manželů Pracných
Je rodinnou rukodělnou tvůrčí dílnou, jež vznikala v letech 1987 
a 1988. Milan Pracný je absolventem špičkové umělecké školy v Bechyni. 
Jeho práce nese stopy ročního pobytu ve Španělsku a studijních cest za 
poznáním práce keramických dílen ve Francii, Skandinávii, Africe, USA 
a v Kanadě. Tvůrčí činnost manželů Pracných je rovněž ovlivněna je jich 
pobytem a studiem tvorby užitkové keramiky v Tichomoří a na Havaj-
ských ostrovech. Známkou kvality a oceněním je osobní prezentace 
práce manželů Pracných na umělecké univerzitě ve státě New York. Ate-
liér komplexně vybavuje užitkovým keramickým nádobím, nápojovou 
a dekorativní keramikou a keramickými světly stylové restaurace. Zhoto-
vuje rovněž originální ceny pro sportovní soutěže, včetně mistrovství 
světa. Dělá reklamní předměty a dárkové soupravy s plastickými znač-
kami nebo visačkami úspěšných firem v dárkovém balení.

Keramický ateliér
Milan Pracný, Pivovarská 134, 743 01 Bílovec
Tel.: 556 412 485; 602 556 120; e-mail: keramika.pracny@telecom.cz

www.keramika-pracny.cz

IN
Z
ER
C
E

Keramické alabastrové míčky na hodinách jsou dominantou a šperkem. S nápisem 
„Hole-in-one“, jménem golfisty a datem úspěchu jsou hodiny vyzkoušeným dárkem.


