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  Slovo úvodem:

     Na počátku byla nejspíš dlouhá chvíle
mužů na pastvě. A je jedno, jestli to bylo na
skotských  "links",  holandských  "weide"
nebo  někde  úplně  jinde.  Čas,  který  si
pastevci  chtěli  zkrátit  hrou.  Trefit  malý
oblázek  do  jamky holí,  kterou  používali  k
opírání.Její opačnou, zahnutou stranou.

     Tak se podle jedné z legend zrodil golf.
Nebo  "colf"  či  "kolven".  Občas  médii
probleskne zpráva, že to všechno byl úplně
jinak. Že již ve staré Číně...

     Nezbývá než čekat, až bude objevena
nová  Altamira.  Skalní  malby  znázorňující
pravěké  lovce  v  pozici  jednoznačně
připomínající golf...

     Ale ZPĚT na green, jak by řekl zapálený
golfista.  Prvorepublikové  Československo



ještě  stačilo  zachytit  počátky  tohoto
rozvíjejícího  se  sportu.  Na  rozdíl  od
anglosaského světa nastupující socialismus
v naší  zemi  nad golfem zlomil  pomyslnou
hůl. Byl zatracen a  označen za "buržoazní"
přežitek.  I  když  amatérský  český  golf
tehdejší  doby  živořil  na  okraji  zájmu
"spravedlivé a budovatelské" společnosti  -
díky  nemnoha  nadšencům  se  jeho  stopa
úplně neztratila.

     I tak nám ale zřetelně chybí ona golfová
tradice.  Těžko  na  českém  venkově  po
stodolách  najdete  kdesi  zastrčené,
zaprášené bagy našich dědečků, zrezivělé
"mashie"  nebo  "brassie"  a  na  půdách
zežloutlé  listy  sportovních  katalogů  firmy
Spalding.

     Reprinty  starých  golfových  plakátů,
ilustrací  a  inzerátů  z  doby  1900  -  1935
vznikly vlastně díky zájmu našeho syna o
golf.  Osobně  jsem  měl  vždy  slabost  pro
starou  typografii,  ilustrované  rakousko-
uherské inzertní magazíny či letité reklamní
cedule typu "Pilnáčkovo mýdlo". Ve spojení



s  golfem  jsem  tehdy  objevil
nepřehlédnutelnou krásu starých, dobových
amerických  reklam.  Byl  jsem  fascinován
pestrostí  a  nabídkou  tehdejších  výrobců
"bramble" a "mesh" míčků. Byl jsem nadšen
světem  starých  golfových  ilustrací  a
plakátů.  A  zatoužil  jsem  mít  alespoň
některý z nich doma! To byl počátek mých
grafických rekonstrukcí, retuší, dodělávek a
nového vysazení  fontů do části  dobového
materiálu.

     Věřím, že i tyto originální reprinty nebo
golfové  "retro"  grafiky  mohou  alespoň
trochu přiblížit krásu a svět "zlaté éry" golfu,
jeho  rozmach  z  počátku  20.století  –  kdy
tento  sport  začal  získávat  všeobecnou
popularitu,  respekt  a  oblibu  v  nejširších
společenských vrstvách.
 

Vítejte na výstavě

GOLF V HISTORII  ČASU!



Martin Motloch, narozen 4.1.1954 Praha

1969-1972     vyučen  v  oboru  „umělecký
keramik“  v  Ústředí  uměleckých řemesel  –
Keramická huť Štěchovice 
1972-1975     Střední  průmyslová  škola
keramická  v  Bechyni,  obor  technologie
keramiky
1975.1989  Dílo Praha, keramik točíř
1989.1999  vlastní keramická dílna

V  současné  době  pracuje  jako  učitel
odborného  výcviku  –  učební  obor
„Keramické práce“

Ocenění a prezentace –

1977-1990    Autorské a skupinové výstavy 
keramiky
1985-1986     Prezentace ve výtvarných a 
uměleckých pořadech ČST
1980     Čestná cena v mezinárodní soutěži
za grafický návrh plakátu na OH Moskva










