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Zápisník Moraváka

Srpen plný
rekordů

Výrazná česká stopa
na Q-School
Čtyřkolovým turnajem v Ebreichsdorfu začala v půlce září první fáze letošní Q-School,
kvalifikace na European Tour a Challenge
Tour, které se zúčastnilo sedm Čechů: Ondřej
Lieser, Stanislav Matuš, Filip Mrůzek, Martin
Příhoda, Jakub Svoboda, Lukáš Tintěra a Ladislav Ťupa.
V prvním kole zaznamenali nejnadějnější
start Lukáš Tintěra a Stanislav Matuš, s výkonem –4 obsadili dělené desáté místo se ztrátou pouhých tří úderů na vedoucí hráče.
Ve druhém kole ovšem předvedl ojedinělý
a skvělý výkon amatér Ondřej Lieser, který
se díky výsledku 64 ran (–8) vyšvihl na samostatné třetí místo. Jeho série birdie – eagle

– birdie – birdie stojí určitě za zaznamenání!
Tintěra s Matušem si i nadále udrželi šanci na
postup do dalšího kola kvalifikace.
S velmi dobrými výsledky postupovali všichni
tři i do finálového čtvrtého kola, které potvrdilo jejich naděje. Ondřej Lieser se umístil na
úžasném děleném čtvrtém místě, jeho kolegové profesionálové Tintěra na sedmém a Matuš
na čtrnáctém místě.
V listopadovém kole Q-school se tedy všichni
tři přidají k Markovi Novému, který si svými
výkony na EPD Tour vysloužil nasazení přímo do druhého kola.
Gratulujeme a držíme palce!
www. europeantour.com

Srpen – to je horko, prázdniny, většina
golfistů si dává trochu pauzu, oddych…
ale ne všichni. Během posledních pár dní
srpna vznikla řada golfových výsledků
a výkonů, které směle řadím do kolonky
pozoruhodné.
O první se postaral brněnský mladík
Adam Studený. Člen Golfclubu Brno
zahrál ve tříkolovém turnaji Czech Golf
amateur Tour v Šilheřovicích neuvěřitelných mínus 19! Kola 65, 65, 67! Tohle
ještě žádný Čech nedokázal. Ohromující
je i rozdíl, s jakým vyhrál – druhý v pořadí měl po třech dnech +3, Adamův náskok
byl 24 ran!
Další velice pozoruhodný výkon se zrodil
v rakouském Zell am See: současný mistr
ČR Ondřej Lieser zahrál na zdejším, mimochodem dosti obtížném hřišti, výsledek
mínus 9! A to ještě zahrál jedno double
bogey! Přineslo mu to 43 „stejblů“, takže
kdyby to bylo na oficálním turnaji, ještě
by podstatně zlepšil svůj už tak vynikající
handicap +3,9. Podle vlastních slov si ten
den vybral štěstí na další tři roky…
Pak jsem se osobně zúčastnil turnaje
v těch stejných Šilheřovicích – hřiště je
letos výborně průchodné, o čemž svědčí,
že polovina hráčů v mé kategorii zlepšovala. Ze 62 třicet! To určitě není normální. S trochou štěstí jsem se k tomu připletl
i já, takže příští tři roky budu pravděpodobně trvale zhoršovat…
Nejzajímavější byl určitě ustavující český rekord ve vytrvalostním golfu: dosáhl
ho manažer golfového resortu Kořenec
Vlastimil Štefl. Na svém domovském hřišti začal v sobotu ráno, během 24 hodin
odpadla polovina z 26 účastníků, po 24
hodinách ukončili hru všichni až na tři
supervytrvalce, poslední 4 hodiny už Štefl
hrál sám. Za 36 hodin a 11 minut uhrál
133 jamek s průměrem těsně pod 5 ran na
jamku, tedy o kousek lepší než bogey golf!
Podmínky byly dost přísné – pauzy směly být jen 9 minut po devítce a 18 minut
po 18 jamkách. Většinu pauz trávil Štefl
v křesle s pulzní magnetoterapií, nevypil
za celou dobu ani jedno kafe, ale pojídal jeden banán za druhým. V noci měli
osvětlených 7 jamek, takže se hrálo dobře,
horší bylo, že celou noc nepřetržitě pršelo.
Příští ročník bude jistě výzvou o překonání 48 hodin!
napsal Ivo Doušek
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Krásová
a Zach ve Skotsku
Letošní dorostenečtí mistři ČR z Karlštejna Kateřina Krásová a Šimon Zach byli

pozváni na 12. ročník mezinárodního turnaje The Duke of York Young Champions´ Trophy. Turnaj vévody z Yorku se hrál v proslulém Royal Troon Golf Clubu
ve Skotsku na tři kola na rány brutto od úterý 11. do čtvrtka 13. září. Startovalo
v něm 53 národních mistrů do 18 let z 31 zemí světa a průměrný hendikep všech
hráčů a hráček byl úctyhodných +2. Našim se bohužel příliš nevedlo a skončili
ve druhé polovině výsledkové listiny. Kateřina Krásová hrála 79, 78, 88 a dělila
33. místo, Šimon Zach 75, 84, 91 a skončil 42.
www.cgf.cz

Podzimní kurz
pro trenéry

Podzimní kurz pro trenéry golfu III. třídy se uskuteční
během dvou listopadových víkendů v Praze, a to 17. a 18.
listopadu a 24. a 25. listopadu. Teorie se bude vyučovat
na FTVS v Dejvicích, praxe v zimním vzdělávacím centru
české PGA v Golf Clubu Dejvice. Jeho cílem je připravit
další kvalitní amatérské trenéry pro práci s mládeží v klubech. Na základě minulých zkušeností bude výrazně posílena praktická výuka, v teorii budou akcentovány etika,
historie a současnost golfu, pravidla, psychologie a pedagogika. Do kurzu pro trenéry golfu III. třídy, jehož kapacita je 30 osob, se může přihlásit každý aktivní golfista starší
16 let s HCP 28 a nižším, který bude mít doporučení klubu a základní znalosti pravidel a etiky. V době uzávěrky
www.cgf.cz
byla již kapacita kurzu naplněna.

nafotil czechopengolf.cz

Nové hřiště v Pyšelích,
těšte se!

Po sedmi letech příprav byla letos v lednu zahájena výstavba sportovně-relaxačního areálu v Pyšelích. Jeho součástí je mistrovské 18jamkové
hřiště LORETAGOLF, dále pak klubovna s restaurací, ubytovací kapacitou, wellnesscentrem a zázemím pro mnoho dalších volnočasových
aktivit. Dokonalá poloha 30 km od Prahy na spojnici mezi dálnicí D1
a „starou benešovskou“ zaručuje plynulý a pohodlný příjezd ze všech
směrů. Architektem projektu v členité krajině Posázaví je Keith Preston, který stojí za designem hřišť, jako jsou Ypsilonka a Albatross. Založení greenů, odpališť a použití kvalitního závlahového systému s dostatkem vody (řeka Sázava) zaručí kvalitu hracích ploch, na kterou je
kladen maximální důraz. Termín dokončení a otevření areálu pro širokou veřejnost je 1. června 2013. 
www.loretagolf.cz
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Driving range
na Rohanském
ostrově se mění

Po ukončení výkopových prací teplovodu projde golfový areál u Libeňského mostu zásadní revitalizací. Změny se týkají především dopadové plochy na dlouhou hru a travnatého odpaliště v jižní části.
Mezi hlavní novinky bude patřit výstavba greenů a bunkerů na dopadové ploše, nové osetí dopadové plochy a umístění vodní překážky v části u jižního odpaliště. V neposlední řadě golfisté jistě ocení
i vybudování travnaté nakloněné roviny, kde mohou hráči trénovat
všechny typy ran, které je mohou v budoucnu potkat na golfovém
hřišti.
www.czgolf.cz

Nový indoor
od listopadu v Praze!

Dne 1. listopadu 2012 se pro veřejnost otevře zcela nové indoorové
centrum v Praze 10-Horních Měcholupech. Nově vybavené indoorové centrum se rozprostírá na bezmála 1000 m2, přičemž je rozděleno
na driving range a samotné simulátory, kterých je zde šest. Srdcem
indoorového centra bude nejnovější technologie simulátoru ProTee,
která využívá senzory v rohožce a dvě vysokorychlostní kamery, které
snímají celý hráčův švih a impakt. Simulátory také potěší svým rozměrem, protože proti klasickým kójím jsou tyto o 1,5 m širší. V hale, která
je propojena se simulátory, si hráči mohou vyzkoušet svou techniku,
a to jak dlouhé hry do sítě, tak příhry či putty na tvarovaný green o rozloze 65 m2. Na přípravu jednotlivců, juniorů, ale i klubového týmu zde
bude převážně v zimních měsících dohlížet A. J. McAdam, zakladatel
Golf Lab Academy, a další profesionálové působící v GLA. Mezi trenéry GLA patří např. John Horsky, Patrik Malík a Ian Campbell. Členství
se v zásadě bude dělit do tří skupin, přičemž nejlépe na tom budou
junioři, jejichž členství bude spojeno s dalšími výhodami a reciprocitami i u jiných klubů.
www.gicp.cz

Zahrajte si
se Champagne!

Program festivalu šampaňského Grand Jour de Champagne, který
se letos uskuteční již pošesté (viz také str. 157), bude poměrně velkolepý. Zahrnuje např. velkou přehlídku Champagne Exhibition ve
Smetanově síni Obecního domu, dva bankety (v době uzávěrky zcela vyprodané), různé typy degustací a kombinací s pokrmy, prestižní
mezinárodní sommelierskou soutěž či golfový turnaj. Ten se uskuteční v sobotu 20. 10. 2012 na hřišti Prague City Golf Club Zbraslav.
Cena je 5000 Kč za hráče, 2500 za jeho doprovod.
www.champagne-grandjour.cz
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Golf a pohoda
nejen pro něžné pohlaví

Na vybraných místech v Praze se bude letos již tradičně konat akce
Golf & Wellness 2012, která je určena všem příznivcům golfu,
milovníkům odpočinku a relaxace, a hlavně těm, kteří chtějí strávit krásný říjnový víkend na čerstvém vzduchu. Přijďte se podívat
5. 10. do Golf & Country Clubu v Hodkovičkách, 6. 10. do Prague
City Golf Clubu na Zbraslavi, a 7. 10. do Chateau St. Havel. Kromě
bohatého zábavného programu s golfovou tématikou vás tu budou
hýčkat a rozmazlovat, postarají se o vaše ratolesti a dokonce můžete
vyhrát v tombole krásné ceny. 
www.gentlewoman.cz

Lizánek s Jandou
hráli v Bulharsku
Hned několik podobných situací
s premiérovým ročníkem přineslo druhé vydání UniCredit PGA
Professional Championship of
Europe. Stejně jako před rokem se
hrálo v Pravec Golf Resortu & Spa
v Bulharsku a turnaj měl opět velký úspěch. Česká republika vyslala
na jihovýchod Evropy z poloviny
shodnou dvojici vyučujících profesionálů. Před rokem reprezentoval
PGA Czech Lukáš Lizánek s Petrem
Mrůzkem, přičemž Lizánek si start
zopakoval a místo Mrůzka se z turnaje Pilsner Urquell Czech PGA
Tour v Karlových Varech kvalifikoval Jakub Janda. Navíc má turnaj
i stejného vítěze. Loňské prvenství
obhájil Hugo Santos z Portugalska,
který zvítězil se skóre –10. Santos
za zisk titulu evropského šampiona
vyučujících profesionálů obdržel
prémii 10 tisíc liber.

Finanční odměny si odvezli i oba
čeští zástupci. Lukáš Lizánek se
v prvních dvou kolech „rozstřeloval“, aby ve druhé polovině
turnaje předvedl vynikající golf.
Nejprve ve třetím kole zahrál
68 a v závěrečném 70 ran. Srazil
tak svůj výsledek na 5 a podělil
se o 28. příčku. Za své umístění inkasoval 569,38 libry. Jakub
Janda hájil barvy české PGA na
této úrovni vůbec poprvé a dělil
se o 41. místo, za které si odnesl 387,50 libry. V Bulharsku se
představili i další golfisté známí
z Pilsner Urquell Czech PGA
Tour. Slovinec Daniel Kraljic dokonce pronikl do elitní desítky,
když skončil za –5 na děleném
osmém místě. Roland Hahn,
který letos vyhrál v Berouně, se
může těšit z děleného 11. místa
www.pga.cz
se skóre –4.
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Klára Spilková
na Tenerife neprošla

Klára Spilková se v konkurenci 125 hráček od čtvrtka 20. září
účastnila svého 11. turnaje LET ve své druhé sezoně na LET. Po
výsledcích 76, 71 (+3) skončila ránu za cutem v Tenerife Open
de Espaňa Femenino v hlavním městě Kanárských ostrovů na
hřišti Las Americas. Cutem +2 neprošla ani Slovenka Zuzana Kamasová 74, 74 (+4). Vítězkou se stala Australanka Stacey Keating
70, 69, 70, 70 (-9) po vítězství v play-off nad Němkou Caroline
Masson. V neděli 23. září se Klára Spilková vrátila po třech týdnech domů. Další turnaj LET (LACOSTA LADIES OPEN DE
FRANCE) se ode hraje od 4. do 7. října na hřišti Chantaco Golf
Club v Saint Jean de Luz.
www.cgf.cz

nafotil glowphoto.eu

