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napsali & nafotili promotéři (není-li uvedeno jinak)

Zápisník Moraváka

Stavební ruch
kolem Brna

Klára Spilková
na turnaji UniCredit
Ladies German Open

Výborný Klářin výkon s vyrovnanými výsledky na turnaji
UniCredit Ladies German Open presented by Audi, kde hrála
ve velmi silné konkurenci, znamenal velmi dobré skóre 68,
70, 74, 72 (celkově –4) a konečné 22. místo. Po druhém dni
se nám všem tajil dech, cutem procházela po dvou kolech
na fantastickém děleném druhém místě.
Kláro, gratulujeme a držíme palce do dalších
turnajů! Po téhle ochutnávce je jasné, že je na
co se těšit!

Klára o jednotlivých kolech:

„Jsem moc ráda, jak jsem první kolo zahrála.
I když byl turnaj na hodinu a půl přerušen kvůli
bouřce, tak jsem se dokázala vrátit do hry, dobře
puttovat a dávat birdie. Hra byla celkem dlouhá,
do klubovny jsme přišli kolem osmé hodiny večerní.“
„Druhé kolo se mi hrálo fajn. Greeny byly lepší
než včera, hlavně nebyly tolik pošlapané. I přes
nepříjemný studený vítr se mi hrálo dobře. Pár-

krát jsem musela zachránit par, ale přesto jsem se
svou hrou spokojena, i když se dalo zahrát ještě
víc ,birdíků´.“
„Na třetí kolo jsem se moc těšila a nebyla jsem
vůbec nervózní, přesto mi tam bohužel nepadaly
putty. Na druhé devítce mne pak ještě začaly trápit bolesti nohou, přesto ale věřím, že čtvrté kolo
bude lepší.“
„Ve finále to bylo lepší než včera, hlavně mě tolik
nebolely nohy. Na jamce č. 10 jsem se bohužel
trošku zadrhla, ale jinak to bylo fajn. Přijel mě do
Německa podpořit i můj táta a trenér Pavel Nič.
Celkově jsem se svou hrou spokojená a už se moc
těším na další turnaj na Slovensko.“
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Jsem Brňák, tudíž mne zajímá, co se děje na
hřištích v okolí. Letos se roztrhl pytel s budovatelskými aktivitami: často jde o akce započaté
už dřív, které se teď dotahují do finálního stadia. Potěšující!
Začněme v Olomouci: tamní klubovna byla
hřišti malá už od doby, kdy se z devíti jamek
stala osmnáctka. Loni v létě se začalo kopat
vedle odpališť první a desáté jamky, vysoko
nad původní klubovnou, na krásném místě
s výhledem. Nová velká klubovna s restaurací
a vším dalším obvyklým zázemím včetně ubytování pro třicítku hostů se bude kolaudovat
už nyní v červnu. Dobrý výkon!
Na opačné straně od Brna vzniká hřiště na
hranicích – v Hevlíně a rakouském Laa an
der Thayi. To má tu zvláštnost, že klubovna
je v Rakousku a velká většina jamek na našem
území. Tam to ale v poslední době trošku spí,
původní plán otevřít hřiště v září se nepodaří
splnit. Škoda…
Slyšeli jste někdy o vísce Šajdíkovy Humence?
Málokdo. Najdete ji kousek od Senice, 30 km
od Hodonína. Tady vzniká už řadu let velmi
ambiciózní golfový resort se dvěma osmnáctkami. Barvitá historie výstavby s výměnami
investorů i projektu se chýlí ke konci, 2. srpna
se má slavnostně otevřít první z osmnáctek, nazvaná Nicklaus Design Legend Course. Ti, kdo
už pronikli na hřiště a zahráli si prvních devět
jamek, hovoří v superlativech o fairwayích obklopených vysokými borovicemi, rostoucími na
pískovém podloží, střídaných „hustníky“ borovic menších. To spolu s mnoha jezery vytváří
unikátní scenerie. Konečně!

A zase jiný směr – OKD zrekultivovala důlní
území mezi dvěma činnými šachtami – vyrostlo zde prvních devět jamek Golf Resortu
Lipiny. Tam už se hraje, ještě se to celé musí
usadit, ale už teď je to další posílení golfu na
Ostravsku. Hřišti dominuje kopie těžní věže
u klubovny – slouží jako symbol hřiště i jako
vyhlídka. Tam jsem ještě nebyl.
Jen to hlavní – nové hřiště blízko Brna, o jehož
chystané výstavbě na nejrůznějších místech
v okolí města si místní hráči sdělují zaručené
informace už několik let, zůstává zatím jen
v říši dohadů a pověstí.
napsal a nafotil Ivo Doušek
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Dvakrát vyhrát a jste
na evropské TOUR
– to je Faldo Series

V pořadí druhý ročník české kvalifikace na finále celosvětové série
juniorského golfového turnaje Faldo Series se uskuteční ve dnech
22. - 24. června v Golf Resortu Telč. Mladí a nadějní hráči mají
další možnost se díky výhře kvalifikovat až na nejvyšší evropskou
profesionální ligu – EUROPEAN TOUR. Pro české hráče je to nejjednodušší cesta, jak okusit profi golf. Doslova a do písmene stačí
dvakrát vyhrát.
Turnaj hrají golfisté ve věkové kategorii 12 – 21 let a je rozdělen
do tří chlapeckých a dvou dívčích kategorií. Česká kvalifikace se
uskuteční předposlední červnový víkend v Telči. Tři nejlepší hráči z každé kategorie budou odměněni věcnými cenami a vítězové
z jednotlivých kategorií se kvalifikují na Faldo Serie Grand Final.
To se uskuteční v polovině září v překrásném severoirském resortu
Lough Erne a o účast na European Tour budou usilovat vítězové
ze všech pětadvaceti zemí po celém světě, kde se kvalifikační turnaj
Faldo Series odehrává. Více na www.czgolf.cz, resp. www.nickfaldo.com/series/tournament_list

Chytré bankovnictví s ČSOB a EROU
Klientů využívajících smartbanking od ČSOB a Ery neustále
přibývá, v současné době je to 28 tisíc aktivních uživatelů.
Aplikaci si od lednového spuštění stáhlo 45 tisíc uživatelů,
kteří učinili transakce v objemu více než 560 milionů korun. O kvalitě Smartbankingu svědčí kromě dat o využívání
i nominace do soutěže Nejlepší Mobilní aplikace roku 2012.
ČSOB a Era ve spolupráci s vývojáři do budoucna plánují
další vylepšení a rozšíření funkčností, mezi jinými se plánuje
i zpřístupnění pro platformu zařízení se systémem Windows
Phone 7.5 a optimalizace aplikace pro tablety s OS Android
3.0 a vyšší.
Stáhnout aplikaci Smartbankingu od ČSOB a Ery pro smartphony a tablety s operačním systémem iOS a stále nejpopulárnějším Android mohou klienti již od 1. ledna. Systém
nabízí velké množství funkcí pro rychlou a snadnou správu
účtu, a to téměř kdekoliv. Aplikace je dostupná zdarma ke
stáhnutí z App Storu, Google play, nebo Samsung Apps..
Bezpečnost aplikace je zaručena díky použití identifikačního
čísla, PINu,unikátního SMS kódu a jedinečného šifrovacího
mechanismu.
www.csob.cz • www.erasmartbanking.cz
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Děti v Ropici trénují zdarma
Bydlíte poblíž a chcete dětem ukázat tu správnou tvář golfu? Zkuste golfový areál Ropice, ten by měl vašim dětem vyhovovat... stráví dost času v přírodě, najdou si nové kamarády, naučí se hrát fair-play, osvojí si techniku
golfu i pravidla fair play. V Golf Resortu Ropice budou organizovány pravidelně nábory dětí a tréninky dětí prostřednictvím Czech Golf Academy
ve spolupráci s Beskydským golfovým klubem. Dětem se budou věnovat

profesionální trenéři Ing. Lukáš Pavelka nebo Ing. Jiří Maglen, případně pověření asistenti. Golfové vybavení, míče pro hru a vstup
na veřejné hřiště jsou zdarma. Nábory dětí a jejich další trénink
bude probíhat vždy v sobotu v 9 hodin do konce června a o prázdninách proběhne příměstský golfový tábor.
www.beskydgolf.cz

Mišo Dúha a diamanty
v Klimkovicích

Diamantové golfové míčky ze šperkařské dílny firmy Alo diamonds doprovodí výstavu golfových obrázků Mišo Dúhy, která
se uskuteční v úterý 12. června na kolonádě lázní v Klimkovicích. Na netradiční akci doplněné také o prezentaci historických vozů se zároveň představí plány na nový golfový driving,
který ještě letos vyroste v těsném sousedství Sanatorií Klimkovice. Lázně, které jsou od roku 2010 pravidelným pořadatelem
uměleckých výstav spojených s aukcemi obrazů či soch, tak uzavřou letošní výstavní sezonu netradičně, golfovým večírkem.
www.misoduha.com

Hole in one v Mladé
Boleslavi, gratulujeme!

Nestává se to tak často, o to větší radost máme, že se s vámi o úspěch druhých
můžeme podělit. Arnošt Martinec je nejúspěšnější seniorský hráč Golf Clubu Hradec Králové. Svoji velmi bohatou golfovou kariéru rozšířil po turnaji
Senior Tour v Mladé Boleslavi o další zaznamenáníhodný počin. Po šestnácti
letech hraní golfu, během nichž odehrál dle statistik na serveru ČGF přes
tisíc soutěžních kol, se mu podařilo poprvé při turnaji skórovat hole-in-one.
Stalo se na jamce č. 12, míč pana Martince překonal od odpaliště do jamky
vzdálenost 140 metrů, a to je úctyhodný výkon. Gratulujeme!
www.gchk.cz
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Vyhrajte Mercedes

na víkend

Pokud budete mít trochu štěstí, můžete se alespoň na víkend povozit v Mercedesu třídy B. A co pro to musíte udělat? Přijďte na hřiště ve Mstěticích, v recepci si nechte orazítkovat svoji score-kartu a tu pak vhoďte do osudí. Každý
týden bude jeden z hráčů vylosován a bude mu zapůjčen
výše uvedený vůz. Hraje se vždy od středy do středy, mimo
turnaje, a to již od 9. 5. do 31. 10. 2012. Více informací naleznete na stránkách www.hoffmann-zizak.cz

Na hřištích

CZ Golf bez HCP

CZ Golf chápe golf nejen jako sport, ale i jako volnočasovou aktivitu a zábavu.
Proto umožňuje všem nehráčům či začátečníkům vstup na svá hřiště i bez HCP
54. Všichni si tak mohou vyzkoušet golf bez zbytečných bariér. Podmínkou pro
hru na hřištích společnosti CZ Golf bez jakékoli golfové zkoušky je návštěva areálů po boku minimálně jednoho zkušeného golfisty a dále také dodržování všech
golfových pravidel. Pro připomenutí, jedná se o následující hřiště: Golf Resort
Benátky nad Jizerou, Golf Resort Telč, Golf Resort Písek, Golf Resort Ústí nad
Labem, Golf Resort Waidhofen.
www.czgolf.cz
INZERCE
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Nesehnali jste ForGolf?
Kupte si elektronickou verzi!
Chcete šetřit papír? Je pro vás pohodlnější číst
a archivovat časopisy v elektronické podobě?
ForGolf ve vaší oblíbené trafice už není k dostání? Pak máte dvě možnosti. Buď si časopis
předplatit, nebo si ho koupit za výhodnou
cenu v elektronické podobě. Všechna letošní
čísla jsme pro vás přichystali na serveru www.

floowie.com. Stačí do internetového vyhledávače zadat www.floowie.com/cs/mediadrive,
zaregistrovat se, založit si kredit a pak už jen
stahovat. ForGolf je tu k dispozici dříve než
na stánku, jakmile ho jednou stáhnete, budete
ho mít k dispozici na počítači, v notebooku,
iPadu nebo mobilním telefonu, doma i v za-

hraničí, kdykoli a kdekoli v místě s připojením
k internetu. Starší výtisky jsou k dostání za
zvýhodněnou cenu. A pokud jste na to technologicky připraveni, stačí jen zaměřit mobilní zařízení na tento QR kód a dostanete se
přímo ke zdroji. Tak příjemné počtení!
www.floowie.com

S hickorama
do Hostivaře!
Jako každý rok, i letos proběhne v Hostivaři v pravém smyslu slova tradiční HICKORY MATCH. Odehraje se 8. června,
takže máte jednu z posledních možností se přihlásit. Turnaj
se hraje ve 2 kategoriích, „hickory hole“ a „standardní hole“.
V kategorii „hickory“ se hraje na 9 jamek bez úpravy a vyrovnání hendikepů, podle platných Pravidel golfu a Místních pravidel hřiště. V kategorii „standardní hole“ se hraje na 9 jamek
systémem Stableford s úpravou HCP. V kategorii „hickory“
jsou povolené pouze hole s dřevěnými šafty vyrobené do roku
1935. Dobový outfit hráčů i doprovodu je samozřejmě vítán,
není však podmínkou. Další informace, doporučení i tipy
ohledně oblečení a hry s hickory holemi získáte na stránkách
www.hickorygolf.cz.

S Britskou komorou
na Albatross!
Jak už se stalo tradicí, i letos pořádá British Chamber v České republice golfový turnaj pro své partnery. Tentokrát se vše odehraje na
Albatrossu, a to 28. června. Následovat bude neformální party pro
zvané, od 20 hodin v Havana Clubu ve Štěpánské ul. v Praze 1. Pokud se chcete setkat s top managery mezinárodních firem a cítili byste v prostředí obchodních partnerů Britské komory třeba příležitost
k rozvinutí vašich podnikatelských aktivit, pak neváhejte a registrujte
se, dokud je čas!
www.britishchamber.cz
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