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napsali & nafotili promotéři (není-li uvedeno jinak)

Zápisník Moraváka

O čtyřech

driverech

Čeští žáci
třetí ve Waterloo

P

římo z Evian Masters Juniors cupu ve
Francii se trojice Karolína Kohoutová,
Adriana Kubecová a Jiří Zuska přesunula do Royal Waterloo GC, aby tu od
čtvrtka 26. do soboty 28. července startovala
v Mezinárodním mistrovství Belgie smíšených
družstev chlapců a dívek do 14 let. Konečné třetí
místo je skvělou vizitkou našich mladých hráčů.
V turnaji hraném na tři kola Češi nemohli na

Nedávno jsem se v garáži zadíval na hromádku, která s léty stále roste. Hromádka je nastojato a obsahuje – samozřejmě
jako u každého – hole, které už nenosím
v bagu.
Je mi jich líto, většině z nich nic není
a daly by se používat, ale… už je odnes
čas. Měl jsem takové období, kdy jsem si
ladil výbavu kus po kuse a postupně jsem
doplňoval kousky, které byly lepší než to,
co obsahovala původní sada. V další vlně
se to opakovalo a ten proces trvá dodnes.
Asi to znáte.
Jistou dobu jsem si dělal statistiku, jakými holemi jsem ten den hrál a kterými
ne. Z jakýchsi důvodů příliš nedůvěřuju
delším železům, a tak se moje výbava
postupně smrskla na driver, párek dřev,
jeden hybrid, dvě tři krátká železa, jednu
„vedžku“ a putter.

rozdíl od ostatních týmů žádný výsledek škrtat,
přesto si v konkurenci hráčů a hráček z dalších
sedmi zemí vedli víc než statečně. Karolína Kohoutová (GK Darovanský dvůr) hrála 73, 77, 74
(+8), Adriana Kubecová (GK Čechie) 74, 76,
76 (+10) a Jiří Zuska 80, 76, 82 (+22). V soutěži
týmů zvítězilo Mexiko (651 ran), druhá byla Itálie (667 ran) a třetí Česká republika (688 ran).
www.cgf.cz
Blahopřejeme!

Hostivař slaví
a rozdává fee!

Golf Hostivař, který čerstvě oslavil 10 let
své existence (více v rubrice Stalo se), se
rozhodl být štědrý celou letošní sezonu.
Od jara až do mistrovství klubu se každé
pondělí losuje deset šťastlivců, kteří vyhrávají jedno fee na hřiště, dohromady se

tak rozdá na 300 feeček. Všichni členové klubu mají
také v každém koupeném košíku namísto padesáti
rovnou šedesát golfových míčků. A ve spolupráci
s areálem probíhají každý měsíc speciální golfové
kurzy určené některé z vybraných cílových skupin
– dámám, seniorům, dětem a mužům.
www.golfhostivar.cz
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Ostudné, já vím.
Putter mám původní a nedám na něj dopustit, zato drivery už postávají v té garáži tři. První byl Nitro za šestnáct stovek.
To jsem začínal. Pak Cobra za desítku:
dlouhé rány, bezvadná, když jsem se s ní
dobře sžil a těšil se, jak to daleko lítá, vzal
jsem jednou do ruky to Nitro a bylo to
stejné! Totéž se opakovalo znova: driver
Callaway, taky stál tolik, „čtveratý“, bezvadný, velmi dlouhý, ale když jsem jednou
vzal na driving všechny tři, nestačil jsem
se divit podruhé.
Teď testuju další Callaway, Razr Fit, poslední výkřik, co se týče délky a možnosti
vyladění. Dlouhý, precizní, ne zrovna levný. Jsem spokojen. Jen už nesmím udělat
tu nepředloženost, abych vzal na driving
svoje archivní zbraně…, nerad bych zjistil, že jsem těch třicet táců vydal zbytečně.
Ale je to radost, koupit si lepší hůl, že?
napsal a nafotil Ivo Doušek

a k t ua l i t y

Klára Spilková
se chystá do Irska

Foto www.glowphoto.eu

P

o víc než měsíční pauze, která
utekla od červnového Prague
Golf Masters na Albatrossu, se
nejlepší česká profesionálka Klára Spilková chystá znovu naskočit do zeleného kolotoče Ladies European Tour.
Její další štací je Ladies Irish Open, která
se v Killeen Castle hraje od 3. do 5. srpna. „Během přestávky Klára absolvovala
řadu partnerských akcí, doháněla školu,
trénovala a sbírala síly do druhé poloviny
sezony,“ popsala její program v minulých
dnech pro server golfee.cz asistentka Monika Dvořáková.
Po Irsku má Klára Spilková v plánu turnaje
v Anglii, Rakousku a poté ji čeká i kvalifikace na zářijový Ricoh Women‘s British
Open, který se hraje na hřišti Royal Liverpool GC v Hoylaku a jehož prize money
činí 1, 920 milionů eur.
www.cgf.cz

S

polečnost CZ Golf v červenci spustila akci, v rámci které bude mít každý její člen
možnost pozvat dalších devět
hráčů do hry zcela zdarma. Akce trvá
devět týdnů a každý člen CZ Golf, jehož členství opravňuje k volné hře na
hřištích CZ Golf, si bude moci přijít
třikrát zahrát a vzít si s sebou do hry až
tři další hráče. „Jde o unikátní marketingovou akci, která v Čechách nemá
obdoby. Chceme prostřednictvím
našich členů ukázat i dalším hráčům
golfu, v jak skvělé kondici jsou naše
jedinečné resorty,“ uvádí Jan Samko,
marketingový ředitel CZ Golf. Unikátní marketingová akce odstartovala
v pondělí 16. 7. 2012 a platí na všech
resortech CZ Golf až do 9. 9. 2012.
www.czgolf.cz

Na hřiště CZ Golf
vemte doprovod zdarma

Zahrajte
si o hodinky Festina
Golf Mladá Boleslav srdečně zve na prestižní turnaje Joy Golf & Festina o velmi zajímavé ceny. V každém

turnaji se soutěží ve třech kategoriích o náramkové hodiny od společnosti FESTINA, krásné skleněné
trofeje a věcné ceny golfového charakteru. Všechny turnaje doprovází skvělý catering z místní restaurace
a pohodová, ale zároveň i soutěžní, atmosféra, protože je o co hrát. Turnaje se odehrají v následujících
termínech: 18. 8., 1. 9. a 20. 10. 2012.
www.joygolf.cz
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G

olfarena Praha je nejnovější
pražský tréninkový areál, který se jako jediný nachází těsně
u stanice metra (pouhých 200 m
od stanice metra C Nádraží Holešovice)
a necelé 3 km od Václavského náměstí. Dojezd například z Revoluční ulice je 6 minut.
Kvalitní a pestrý trénink je pro trenérský tým
jedinou prioritou, a proto jsou tu nabízeny
špičkové dvouplášťové míče, nejlepší rohožky, dopadové cíle pro každou hůl a mimo
jiné unikátní a strategicky správný areál pro
krátkou hru. Zde neplatíte vstup, jen to, co
doopravdy odtrénujete. Kmenoví trenéři
Golfareny Praha (celým jménem Golfová
akademie Alana Babického) jsou následující:
Adam Žaba, Jakub Važanský, Pavel Máj, Alan
Babický, Jarda Pithart, Jakub Mareš a Zdeněk
Nitsch. Kromě Golfareny Praha působí Golfová akademie Alana Babického i ve Forest
Golf Resortu v Klánovicích.
www.golfarenapraha.cz

Nemáte kde trénovat?

A jste z Prahy?

Přespěte v Kynžvartu

a hrajte zdarma

Pokud se chystáte na západ Čech a váháte, zda si zahrát na krásném hřišti
Kynžvart, pak by vás mohla zaujmout nabídka nového hotelu Rezidence Golf. Pokud v hotelu přespíte, máte garantováno fee na hřiště zdarma.
Dvoulůžkový pokoj za 2790 Kč vám zajistí green fee pro dvě osoby, jednolůžák (1990 Kč) pro jednu osobu. Pokud této nabídky využijete od
pondělí do čtvrtka, dostanete jako bonus ještě buginu ke hře. Zcela nový
hotel Rezidence Golf se nachází uprostřed malebné přírody v blízkosti
proslulých a půvabných Mariánských Lázní. Co můžete v Rezidenci Golf
čekat? Pohodlné pokoje, klidnou a tichou lokalitu, jedinečnou gastronomii, špičkový servis, hlídání vašich dětí a spoustu dalšího. Golf Club Kynžvart je nejmladším klubem v nejmenším kraji ČR, v němž je dnes největší
počet hřišť (10) na rozlohu i počet obyvatel. Klub se nachází na okraji
Slavkovského lesa, v pomyslném středu mezi ostatními hřišti, která leží od
Kynžvartu v okruhu do 50 kilometrů.
www.rezidencegolf.cz

Caddy servis
v Dýšině

Objednat si caddyho na kopcovité dýšinské hřiště? Není problém!
Golf Park Plzeň-Dýšina ve spolupráci se společností CADDY SERVIS
představila začátkem léta 2012 pro návštěvníky tohoto krásného, ale
náročného, hřiště novou službu – caddy servis. Všichni „čadící“ Caddy servisu jsou obeznámeni s golfovou etikou a pravidly golfu. Mají
za sebou několikadenní školení i praktickou přípravu pod dohledem
profesionálních golfových trenérů přímo na hřišti Golf Parku Plzeň.
„Cadíci“ se golfovému hráči postarají o vše tak, aby se mohl plně soustředit na hru a podat na hřišti nejlepší možný výkon. Více se dozvíte
na recepci nebo na stránkách klubu. Tak hezkou hru s doprovodem!
www.golfplzen.cz
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WINGATE
BY WYNDHAM
(Orlando, Florida)

PŘÍMO NAPROTI UNIVERSAL STUDIOS,
UDIOS, 5 MINUT OD PGA HŘIŠTĚ

REZERVUJTE
ZERVUJTE SI PRO SE
SEBE,
RO SVOU SKUPIN
NEBO PRO
SKUPINU
CO NEJDŘÍVE

• Dostupné a komfortní ubytování,
přímo naproti Universal Studios
• 5 minut od Disney’s Magnolia Golf
Course
• Vstřícný personál, domluvíte
se česky!
• Čerstvě rekonstruovaný, moderní,
posledními technologiemi vybavený
prostor s klasifikací AAA 3 diamond
Rating
• Má certifikát Florida Green Lodging
Association partner
• Vysokorychlostní internet, wi-fi na
pokojích, lokální telefonáty zdarma
• Konferenční prostory pro
menší i velké příležitosti –
s nejmodernějším audio-video
vybavením
• Bohatý snídaňový buffet
• Mikrovlnná trouba a lednička
na každém pokoji
• Fitnes, whirlpool, venkovní bazén
s výhledem na jezero
• Nonstop Business Centre
• Kyvadlová doprava do Universal
Studios & the Holy Land Experience
• 5 minut od nejlepších designových
outletů (Polo, Prada, Armani,
Burberry atd.)

WINGATEO BY WYNDHAM
Ctr.
Universal Studios & Convention Ctr
Orlando, FL 32819
5661 Windhover Drive . Orlan
407 226 0920
Tel 407 226 0900 . Fax 4
WWW.WINGATEORLANDO.COM
WWW.WINGATEOR

