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text ČGF nafotil Martin Kabát

Po prvním kole se vedlo nejlépe dvojici Vítek Novák a Karolína Vlčková. Oba hráli 68 
ran (–4!) a např. Karolína vylepšila svůj handicap už na 3,5. Skvěle se uvedli i další 
hráči a hráčky – David Štrouf a Václav Lébl jun. hráli 71 (–1), Barbora Baková a Ka-
teřina Vlašínová 73 (1). Takže karty byly rozehrány velmi rovnocenně.

Druhé kolo kartami ale pěkně zamíchalo. Toho důkazem je především výkon lídra Vítka No-
váka po prvním kole (68, 78), který o den později hrál o deset ran hůř a první příčku mezi 
muži musel přepustit zkušenému Jiřímu Kordovi (72, 72) s výkonem mnohem vyrovnaněj-
ším. Cutem do finálového kola prošlo celkem 45 hráčů, poslední se součtem 159 ran. O vítěz-
ce mezi ženami nebylo pochyb – Karolína Vlčková po kolech 68 a 69 (–7) vede už o tucet ran 
před Marií Luňáčkovou (74, 74), o další dvě rány zpět je Veronika Holišová 78, 74. Cutem 
prošlo 21 hráček, poslední se součtem 161 ran.
Finálové kolo už na stupních vítězů nic nezměnilo. Vítězi prvního turnaje Czech Golf Ama-
teur Tour 2012 na Kunětické hoře se o poslední dubnové neděli stali Jiří Korda jun. (Bes-
kydský GK) – celkem 218 ran –  a Karolína Vlčková (GK Líšnice) s 214 ranami. Mezi muži 
skončil druhý Ondřej Lieser (220) a  třetí David Procházka (221), v  kategorii žen to byly 
Adéla Cejnarová a Marie Luňáčková (obě 230).

Korda a VlčKoVá byli nejlepší
na Kunětické hoře se od pátku 27. do neděle 29. dubna sešla kompletní 

česká špička. o turnaj byl až nečekaný zájem, přihlásilo se do něj 
úctyhodných 207 hráčů a hráček, což je nejen historický rekord, 

ale i nejlepší důkaz, že o soutěže čGF je velký zájem.

CGAT odsTArTovAlA,



tour
se úspěšně

rozjela
První turnaj z  naší osmidílné série proběhl 
28. 4. v  Mladé Boleslavi. Nádherné poča-
sí, teplo, sluníčko – jako by ani nebylo jaro 
– a perfektně upravené hřiště přinesly úcty-
hodné sportovní výsledky. Hráči si užili su-
perpodmínky a  celý den byl velmi dobrým 
vykročením do letošní turnajové sezony.
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napsala redakce nafotil Ota Mrákota

O  čtrnáct dní později, 12. 5., na Konopišti si 
počasí vybralo svůj dluh z minula a hráče zpočát-
ku potrápilo. Vítězi byli všichni zúčastnění, kteří 
přijeli a prošli hřiště, přestože předpověď mete-
orologů byla špatná. Realita předčila očekávání 
a turnaj se velmi vydařil. Je pravda, že na začátku 
turnaje pršelo a  že bylo chladno, ale především 
je pravda, že přijeli téměř všichni pozvaní hráči 
a že za výsledky se nemusel stydět nikdo z žádné 
kategorie. Nejlepší výsledek 75 ran hovoří za vše.

Jsme rádi, že naší tour se účastní právě tento typ 
hráčů – skutečných golfistů.

trofeje exkluzivně pro 
tuto tour vyrobil atelier

generální partneři:



Napsal & nafotil Víťa Štroufs ta l o  s e
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Původně 152 hráčů a  hráček mělo 
zájem hrát na letošním prvním 
turnaji MID Tour ČGF, který se 
konal 9.–10. 5. 2012 na Karlštejně. 

Možná však letošní zima, která se krutě po-
depsala na greenech „starého“ hřiště, nebo 
naopak fakt, že se tím pádem hrála kom-
binace s  novou, třetí devítkou, způsobila, 
že nakonec nastoupilo 106 mužů a  15 žen. 
Dlužno podotknout, že neprohloupili. Krás-
né, až letní počasí a dobře připravený resort 
byly odměnou.

Mezi ženami si své vedení po prvním kole 
kontrolovala hráčka z  Motola Markéta Šu-
brtová, která svůj náskok udržovala v  bez-
pečné výši. Zlepšeným výkonem ve druhém 

První TurnAj MId Tour

kole se na druhé pozici umístila dlouholetá 
reprezentantka a kapitánka národního týmu 
Martina Dorníková. Třetí místo obsadila po 
prvním kole druhá Anna Dzurenda.

Mezi muži to byl větší boj. Po prvním kole 
vedoucí Jiří Polák klesl až na nepopulární 

bramborové, čtvrté místo. Vyhrál tedy Marek 
Šulc, který po obě kola podával konzistent-
ní výkon. Druhé místo o  jednu ránu udržel 
David Krajný, kterému druhé kolo nevyšlo 
úplně podle jeho představ. Na třetí místo po 
zlepšeném výkonu ve druhém kole dosáhl 
Vít Rotter.
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Hráči, kteří mají golf jako sportovní relaxaci, si 
letos mají skutečně mezi čím vybírat. Naše 
nejrozsáhlejší golfová tour jim letos nabízí 
každodenní možnosti hry, někdy i dva až tři 

turnaje v  jeden den. Konají se především v  okolí Prahy. 
MEN TOUR je stále otevřena novým hráčům, kteří hrají 
čestně a ve sportovním tempu. 
Jaro se nese ve znamení Miroslava Kadlece, který je již ně-
kolik týdnů celostátní netto jedničkou na žebříčku MEN 
TOUR. Byl zároveň i prvním vítězem každoměsíční soutě-
že o atraktivní zájezd.  Tentokrát se hrálo o golfovou cestu 
na slovinský ostrov Bled od partnerské CK Golfové cesty. 
O tento zájezd se nyní bude hrát každý měsíc. Navíc hráče 
nyní čeká řada sponzorských turnajů se zajímavými cenami.
A co nás čeká v létě? Protože to je období, kdy mají golfisté 
nejvíce energie i času, čeká hráče řada dvoudenních víken-
dových turnajů. Zmiňme se např. o Kynžvartu s Cihelnami 
na Karlovarsku nebo o zajímavých hřištích v dosahu Pra-
hy: Konopiště, Slapy, Karlštejn, Zbraslav apod.
A kdo se letos dostane do finále? Konzervativní postupo-
vý klíč zůstal zachován. Prvních dvacet hráčů celostátního 
žebříčku MEN TOUR (uveřejněno na www.mentour.cz ) 
postupuje přímo. Ale protože finále hraje tradičně 32 hrá-
čů, pak se ostatních dvanáct postupujících rekrutuje z play 
off, kam postupují všichni nejlepší ze všech ostatních žeb-
říčků, tj. netto i brutto jednotlivých hřišť + regionů (zde se 
počítají čtyři nejlepší výsledky během celé sezony).

Slunce, déšť a  nakonec i  bouřka zastihla 
hráče úvodního turnaje letošní GRE-
ENTOUR, která odstartovala v  sobotu 
5. května ve Staré Boleslavi za účasti 56 

hráčů (kapacita turnaje tak byla naplněna až po 
sám okraj :). 
Při zahájení turnaje včetně výkladu základních 
pravidel golfu a zpráv o hřišti se na všechny pří-
tomné ještě smálo veselé a  hřejivé sluníčko. To 
nás také provázelo většinu dne. Ačkoli tempo 
hry bylo velmi slušné a  turnaj byl rozjetý na 5 
hodin hry, do klubovny nás tři jamky před kon-
cem zahnala bouřka. Hráči však tuto vynuce-
nou přestávku vzali statečně a  dopřáli si každý 
po svém: tu kávičku, pivínko, lehkou svačinku 
nebo doutníček. Průtrž mračen trvala pár minut, 
zato hromy blesky nás nechaly debatovat o všem 
možném celou půlhodinku. To naštěstí nebyla 
tak tragicky dlouhá doba, aby na někoho přišly 
zaječí úmysly. Všichni se po ukončení hromobi-
tí spořádaně vrátili na hřiště dohrát turnaj, a tak 
jsme následně v  restauraci na náměstí ve Staré 
Boleslavi mohli vyhlásit vítěze dne. Těmi se stali: 

400 turnajů MEn Tour ročně
a každý měsíc o golfový zájezd pro dvě osoby

1. GREENTOUR 2012

Jiří ŘEZÁČ st., Iva ŠPALKOVÁ a Petr ORÁLEK. Dětem do 15 let (Štěpán OLŠER, 
Pavel HRABÁNEK a Jakub RŮŽIČKA) jsme předali ceny od Golf Mouse a Fragmen-
tu. Všichni účastníci obdrželi také nezapomenutelné fotografie svých flightů.
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Patronkou a přímou účastnicí letošního roč-
níku byla nejlepší česká golfistka a účastnice 
Ladies European Tour, sedmnáctiletá Klára 
Spilková. Podle jejích slov měla poprvé mož-
nost se s těmito lidmi setkat a nemalou mě-
rou tak pomoci dobré věci.

Turnaje se zúčastnilo šedesát golfistů a také 
několik členů jejich doprovodu. Se všemi 
hráči ve flightech Klára opakovaně pokořo-
vala záludnou ostrovní jamku č. 8 a srdnatě 
při tom odolávala i  hromadným nájezdům 

Dobročinný golfový turnaj
v pátek 27. dubna 2012 se na hřišti golf resortu olomouc uskutečnil již 

3. ročník charitativního golfového turnaje ve prospěch občanského sdružení spolu 
olomouc. posláním spolu olomouc je podporovat v olomouckém regionu lidi se 
zdravotním, primárně s mentálním postižením, aby mohli žít a seberealizovat se 

v běžných životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky.

médií. Celým dnem se nesla pohodová at-
mosféra, která byla cítit na každé jamce, 
a  naše nejlepší golfistka z  ní byla doslova 
nadšená. Navíc velmi mile všechny přítomné 
překvapila svým charizma, smyslem pro hu-
mor a také skromností, s jakou vystupovala. 

Krásný prosluněný den měl také svoji po-
věstnou třešničku na dortu v  podobě dob-
ročinné dražby. Předměty do ní věnovaly 
známé osobnosti ze světa sportu, hudby 
i kultury. Mezi ně se určitě počítají tenistka 
Dominika Cibulková, cyklista Jaroslav Kul-
havý, snowboardista David Bakeš, žokej Jo-
sef Váňa, zpěvák Jiří Korn a celá řada dalších. 
Přispěly také firmy DIESEL, Lázně Slatinice 
či Artcom group. Dary nemohl předávat ni-
kdo jiný než Klára Spilková, která každého 
odměnila děkovným polibkem. To přimělo 
spoustu hostů přihazovat za některé dary až 
astronomické částky a čepice Titleist s jejím 
podpisem byla nakonec vydražena za neu-
věřitelných 45 tisíc korun. Vždyť kdy se Vám 

zase poštěstí dostat polibek od takové golfo-
vé naděje, kterou Klárka bezesporu je...?

Díky štědrosti všech zúčastněných tak bylo 
předáno více než 180 tis. korun na podporu 
sociálních programů neziskové organizace 
SPOLU Olomouc a na podporu asistenční-
ho psa Rockyho.

napsal Roman Radkovič nafotil Jiří Vojzolas ta l o  s e



Napsali a nafotili promotéři (není-li uvedeno jinak)

KaSKáDa
plNá UměNí
Přes zimu jste na Kaskádě mohli potkat spoustu soch br-
něnského sochaře Michala Gabriela, děkana Fakulty vý-
tvarných umění na VUT Brno, pojmenovaných souhrnně 
Hráči. Nešlo o hráče golfu, sochy tak byly nazvány nezávis-
le na tom, že se ocitly právě v golfovém prostředí – hráči 
putují po veřejných prostranstvích Česka i dalších zemí.
Před klubovnou šokuje neznalé návštěvníky trojice vel-
kých žraloků barvy Ferrari red, tedy té vůbec nejčervenější 
červené, plujících v sevřené formaci těsně nad trávníkem. 
A na protějším svahu, dobře viditelném od klubovny, se 
pase nebo někam jede několik koní, jeden z nich dokonce 
s  jezdcem. Ti mají barvu lomenou, řekněme červenorů-
žovou nebo růžovočervenou.
Golfisté se při pozorování sochařských výtvorů rozdělují 
na tři skupiny. Jedna je potěšena tím, že se do jinak fádních 
zelených ploch hřiště dostalo umění. Druhá se pohoršuje, 
že krásné zelené plochy hřiště ruší něco tak šíleného jako 
červená zvířata, dokonce ryby. A třetí skupině je to jedno, 
přijímá sochy jako cokoli jiného, co se zde objeví, jako 
součást reality, kterou nemohou a ani nechtějí ovlivnit – 
podobně jako se zde uprostřed zeleně objevují a zase mizí 
vystavená auta různých značek podle toho, kdo je zrovna 
sponzorem daného turnaje.

www.golfbrno.cz
Napsal a nafotil: Ivo Doušek

Krásné počasí, dobře připravené hřiště a  kvalitní vý-
kony – to byl druhý podnik letošní Czech Business 
Golf Tour, který se uskutečnil na začátku května v Tel-
či. Skoro devadesát hráčů sbíralo stablefordové body 
ve čtyřech kategoriích rozdělených podle handicapu. 
Mezi borci s HCP 0–12 zvítězil Petr Kovář, který zís-
kal 41 bodů. O tři méně získal Jiří Čížek a o další tři 
zpátky zůstal Martin Skalický. V  nejvyrovnanější ka-
tegorii, 12,1–24, vyhrála Sabina Vaňásková s 39 body, 
o dva méně si připsali druhý Martin Čekal a třetí Da-
niel Křikava.
Stejně bodů jako Vaňásková uhráli golfisté s  HCP 
24,1–36 Jakub Matyáš se Zdeňkem Kaplanem (2. 
a 3. místo) a ještě o čtyři víc posbíral vítězný Jiří Ko-
rol. V kategorii HCP 37–54 obhájil prvenství Martin 
Vránek z prvního dílu Czech Business Golf Tour. Jeho 
49 bodů je zatím letos rekordních. Druhá byla se 44 
Renata Gerychová a třetí Luděk Blažek (42).

www.premiersports.cz

CzECh BusInEss 
Golf Tour 
se V telči líbilo
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Pod názvem Retail Masters Day uspořádala 
koncem dubna skupina Atoz Retail již šestý 
specializovaný golfový turnaj určený hráčům 
z oblasti retailu. Akce se koná dvakrát ročně 
a v jarním klání se opět utkaly týmy maloob-
chodních řetězců, aliancí, družstev a nákup-
ních center. Vítězem se stal tým společnosti 
Geco Tabak. Na druhém i třetím místě skon-
čili hráči společnosti Tesco Stores ČR.
RETAIL MASTERS DAY proběhl ve středu 
25. dubna 2012 na hřišti Albatross Golf Re-
sortu ve Vysokém Újezdě u Berouna a přiví-
tal na 100 účastníků, z toho 84 hráčů, kte-
rým není cizí pohyb ani aktivní odpočinek.

www.atoz.cz

Zbraslav, hřiště, které se stále zlepšuje, přiví-
tala  o  svátečním úterý 8. května 108 hráčů.  
Nejen hřiště, ale i služby v restauraci a recepci 
jsou zde na vysoké úrovni. A tak to byl oprav-
du důstojný začátek letošních turnajů Erbia 
Open Golf Tour. Výsledky hráčů byly velmi 
dobré, mnoho z nich snižovalo svůj HCP. Na 
každý z  turnajů EOGT jsou v  letošním roce 
jako vždy připraveny krásné ceny, a  navíc ví-
těz i  vítězka celkové Tour získávají zdarma 
týdenní zájezd do Turecka, který organizuje 
Cestovní kancelář Snail Travel International. 
Turnaje jsou otevřeny  pro všechny hráče, 
potřebné informace o přihlášení naleznete na 

www.erbiaopentour.cz

rekord 
HostiVaŘsKÉHo 
HŘiště poKoŘen!
Časový rekord pro zahrání všech devíti jamek hosti-
vařského hřiště z  roku 2009 (0:13,14) byl pokořen!  
Tentokrát se 28 hráčům podařilo zahrát hřiště štafe-
tovým systémem v  čase 0 :11,01. Hráči se strategic-
ky rozmístili na hřišti, aby hra byla co nejplynulejší, 
někteří dokonce přebíhali na jinou jamku. Každý měl 
u sebe tři míče, pro případné dropování. Všichni zú-
častnění, kteří přispěli k úspěšnému změření rekordu, 
se především dobře bavili a všem také patří velké díky!

www.golfhostivar.cz

retail 
Masters day 
na Albatrossu

erbia oPen golf tour 
zAhÁjIlA nA zBrAslAvI

Napsala: Marcela Chrpová
Nafotil: Jakub Joachim
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na start letošního mistrovství 
světa Ski & Golf se postavilo 
celkem 243 závodníků z  21 
zemí. Mezi nimi také sportov-

ní hvězdy – lyžař Patrik Jaerbyn, skicrossař 
Tomáš Kraus a  také golfový profesionál ze 
Švédska a  bývalý účastník European PGA 
Tour Henrik Nystrom. Vítězství a titul mi-
stra světa v kategorii lyžařských a golfových 
profesionálů tak získal právě loňský obhájce 
Patrik Jaerbyn před svým kolegou H. Nys-
tromem. Čeští profesionálové Petr Kabát 
a Jiří Janda obsadili krásné 6. a 8. místo. 
V  kategorii týmů letos naši reprezentanti 
nedosáhli na medaili, ale přesto celkové 5. 
místo je skvělé. Český tým soutěžil ve slože-
ní Martin Beránek (kapitán), Jiří Janda, Petr 
Kabát, Jan Schovánek a  Antonín Vajcík. 

Letos byla opravdu velmi silná a nabitá kon-
kurence z celkově 36 složených týmů světa. 
Tradičně zvítězil a  obhájil popáté Team 
Kitzbühel i bez zraněného Boda Millera, 2. 
místo obsadil Team Kvitfjell ze Švédska a 3. 
místo GC Adamstal Rockwool z Rakouska.
Celkovými a  absolutními vítězi WM SKI 
& GOLF 2012 se stali Bernard Neumayer 
290,08 b. (čas lyže 37,02; golf 69 + 73) a Ni-
kola Wolfová 333,96 b. (čas: lyže 43,49; golf 
78 + 82), oba z Rakouska.
Mistrovství České republiky, které předchá-
zí světovému šampionátu, se koná tradičně 
ve Špindlerově Mlýně a  Golf Resortu Ku-
nětická Hora. Příští český šampionát bude 
v termínu od 5. do 6. 4. 2013.
Kompletní výsledky a stránky pořadatele:
www.skigolfwm.com

MáMe Dvě Stříbrné 
z MiStrovStví Světa

v rakouském zell am see/kaprunu se o víkendu  
9.–12. 5. 2012 konalo již deváté mistrovství světa 
v kombinaci skI & golf. Naši čeští reprezentanti 
přivážejí celkem dvě stříbrné medaile. v kategorii 

žen získala stříbro eva koželuhová (loňská 
vítězka) a v nově zavedené kategorii mIX pairs 

získali poprvé stříbro eva koželuhová společně 
s profesionálem jiřím jandou. 

SKI & GOlF!

s ta l o  s e
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Jak jinak než turnajem mohl oslavit GC Pra-
ha 86 let... Hrála se devítka, ale pozor, ve sta-
rém uspořádání. To znamená, že první jam-
ka se pálila přes driving range, na green jam-
ky č. 3 (t. č. PAR 4), čímž se docílilo celkové-
ho PARU hřiště 36. Počasí snad nemohlo přát 
golfu více, atmosféra kromobyčejně přátelská, 
pamětníků větší množství než malé. A tím, že 

hra na úpravu HCP byla z principu přeuspořá-
dání hřiště vyloučena, hráči měli o stres méně. 
Nezbývá tedy než GCP pogratulovat k tak po-
žehnanému věku (historii GCP jsme se ko-
neckonců ve ForGolfu věnovali už velmi po-
drobně) a těšit se na další výroční turnaj. Hra 
na „staré devítce“ má rozhodně své kouzlo...

www.gcp.cz

Stejně jako v  minulých letech i  letos probíhá 
otevřená golfová tour – Golf Masters 2012. 
V neděli 20. května pokračovala série již čtvr-
tým turnajem. Tentokrát jsme zavítali do krás-
ného golfového resortu na Novou Ameriku. 
Zvítězili Ladislav Benák (v kategorii do HCP 
15), Massimo Cappanni a Vojtěch Voves (v ka-
tegorii HCP > 30). Golfová tour je otevře-
na všem hráčům a v rámci turnajů může hráč 
vyhrát zajímavé ceny a navíc i atraktivní ceny 
v  rámci celoroční tour ve dvou žebříčcích – 
jednotlivců a dvojic. Vyhrát můžete například 
nový Apple iPad, vinotéku i s vínem, X-BOX 
360, TV LCD a také golfové pobyty v Itálii na 
Gardě anebo v tureckém Beleku. Šanci na vý-
hru má opravdu každý, jelikož se bere v rám-
ci tour šest nejlepších výsledků a  před sebou 
máme ještě 14 turnajů. Přijďte i vy na některý, 
které ještě máme před sebou, a užijte si golf na 
zajímavých hřištích a v prostředí fajn lidí.

www.golfservices.cz

Golf MAsTErs 2012

Motol oSlavil 86 let
nA „sTAré dEvíTCE“
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laDieS´ tueSDaYS
v dÝŠInĚ Podruhé
V úterý 22. 5. 2012 se konalo na dýšinském hřišti druhé kolo dámské 
celoroční série Ladies´ Tuedays o překrásné ceny. Na start se tento-
krát dostavilo neuvěřitelných 41 dam a za velmi příjemného počasí od-
startovaly od 1. jamky v 9.30 h. Atmosféra byla od ranních hodin vel-
mi uvolněná a přátelská, a tak dámy ani pozdější májová sprška nijak 
nevyvedla z míry. Tentokrát se soutěžilo o věcné ceny od dánské spo-
lečnosti Backtee, která vítězkám obou kategorií věnovala krásná golfo-
vá trička. Dámy měly také možnost nahlédnout do kolekcí této značky 
přímo na hřišti před vyhlášením výsledků, neboť pro ně partner připra-
vil mobilní mini shop – a že se to kolem něj hemžilo. Výherkyně si sa-
mozřejmě odnášely tradiční dárkové taštičky od společnosti L´Oréal 
a vynikající víno. A kdo se mohl radovat z cen?

První míček šestého ročníku benefičního 
golfového projektu Golf pro Leontinku byl 
odpálen 3. 5. 2012 na prestižním golfovém 
hřišti Beroun. Ani tento rok nechyběla vlo-
žená benefiční soutěž s výtěžkem pro Nada-
ci Leontinka, v rámci které hráči přispěli do 
kasičky částkou 24 000 Kč. Hlavním partne-
rem turnaje byla společnost EXX – specialis-
ta pro osvětlení a interiéry a zřizovatel Nada-
ce Leontinka. Nadaci Leontinka zůstal i pro 
letošní rok věrný sportovní komentátor Jaro-
mír Bosák, který celou tour moderuje. 
Golf pro Leontinku je benefičním projek-
tem, který spojuje charitu, golf a  byznys 
a  především pomáhá shromažďovat peníze 
na pomoc zrakově postiženým dětem. Prv-
ní turnaj doprovázelo příjemné golfové po-
časí, díky němuž panovala celý den na hřiš-
ti přátelská atmosféra. Do turnaje nastoupi-

lo na hřiště 66 hráčů, vítězství prvního tur-
naje si odnesl bývalý fotbalový reprezentant 
Radek Bejbl.
S projektem Golf pro Leontinku se letos mů-
žeme setkat na hřištích těchto resortů: Be-
roun, Karlštejn, Mnich, Zbraslav a Albatross, 
na kterých si přijdou na své i ti nejnáročněj-
ší golfisté.

www.nadaceleontinka.cz

Kategorie HCP 0–18
1. místo: Jaroslava Fejtová (36 b.)
2. místo: Jana Dobrá (34 b.)
3. místo: Jana Cibulková (32 b.)

Kategorie HCP 18,1–54
1. místo: Marie Baráková (40 b.)
2. místo: Martina Nová (37 b.) 
3. místo: Zdeňka Krupková (36 b.)

prVní MíčeK šestÉ beneFiční tour GolF
pro leontinKu Byl odPÁlEn

s ta l o  s e

101



MeMoriál františKa 
ŠíPA A MArTInA uxy
Předminulou zimu nás opustil František Šíp. Úžasný člověk, gol-
fista, který udělal pro rozvoj golfu v Čechách velmi mnoho. 19. 
května se v Myštěvsi, na hřišti, které pomáhal budovat, odehrál 
turnaj na jeho památku. Memoriál byl věnován také jeho blízké-
mu příteli Martinu Uxovi, který odešel krátce po něm.
Vzpomenout si na ně přijelo hodně hráčů, hřiště bylo během tur-
naje téměř zaplněné. Svítilo sluníčko a nálada byla plná pohody 
a radosti ze hry. Při slavnostním zahájení ale nechyběly ani slzy 
dojetí. Byl to jeden z turnajů, na které se nezapomíná, a je moc 
fajn, že právě ten se tak výborně povedl. 
Atmosféře a náladě odpovídaly i velmi dobré výsledky, které řada 
hráčů zapsala na své skóre-karty. Celkovým vítězem turnaje se 
stal Slavomil Fibiger, který zahrál hřiště na 77 ran a jeho jméno 
je dalším, které bude zapsáno na putovním poháru Memoriálu 
Františka Šípa. V jednotlivých kategoriích zvítězili Karel Vopička, 
Norbert Soukup a Pavel Paleček.

Dne 29. 4. 2012 se ve Mstěticích uskutečnil druhý turnaj 
Mstětického myšáka 2012 pořádaný Golf & Country 
Clubem Mstětice. Toho dne bylo krásných slunečných 
30 °C a turnaje se zúčastnilo 95 hráčů. Na hřišti panovala 

velmi dobrá nálada. Hráči byli spokojeni nejen s  vydařeným poča-
sím, ale i vlastními úspěchy. Mezitím, kdy golfisté postupně docházeli 
hřiště, měli čas si pochutnat na výborném obědovém menu a probí-
halo zadávání výsledků. Vyhlašování se poté ujal manažer resortu Ja-
roslav Kuracina a předal vítězům krásné ceny.
Nejprve jmenujme vítěze mistrovské kategorie, ve které se zaslouže-
ně umístil na 1. místě David Říha  se 77 ránami a 44 stablefordový-
mi body, 2. místo si vybojoval Filip Horáček a na 3. místě se umístil 

Serhiy Ivanyuk. V amatérské kategorii zvítězil Vít Havlíček s 51 stab-
lefordovými body, 2. místo obsadil Ivo Klier a na 3. místě skončil Ju-
raj Hudec. 

A jak se říká, to nejlepší nakonec...
Všechny skóre-karty byly poctivě zamíchány v osudí a poté přišlo na 
řadu losování o  kurz vaření s  držitelem České michelinské hvězdy, 
kuchařem roku 2009 a  šéfkuchařem hotelu Radisson SAS Alcron 
Romanem Paulusem. Rozhodčí turnaje požádal Katku Rusovou, aby 
se ujala losování. Vylosovanými hráči byli nejdříve maminka Katky 
Petra Lstibůrková a pak i její táta Vladimír Rus. Rodina měla velkou 
radost a odcházela plná euforie a nadšení.

hrA o kurz vAřEní
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ZaHradní GolFoVý 
FestiVal vE zlonínĚ
Zahradní golfový festival, který se uskutečnil 12.5.2012 ve Zlo-

níně, máme úspěšně za sebou. Podle ohlasů a přítomných se 
vše podařilo, a za to jsme moc rádi. Známe vítěze soutěží Se-

střel Vrabčáka, The Shortest Drive a patování, dozvěděli jsme se 
o změnách v pravidlech na roky 2012-2015 a v diskusi řešili dal-
ší časté pravidlové prohřešky. Proběhla také přednáška o historii 

golfu. Už víme, kdo je historicky první mistr a mistryně v golfu 
bez míčku! Mistryně: Lucie Vacíková, Mistr: Jakub Hýsek.

Výstavy fotografií  Golfové turnaje jinak a Golfové xichty slavily 
také úspěch a troubleshot terrace se také vyvedl (míček po trou-
bleshotu zůstal na greenu, což je obrovský úspěch!). Začátečníci 
a noví zájemci se možná za hodinu nenaučili hrát jako Tiger Wo-
ods, ale základy mají za sebou, a pokročilí hráči se pak dozvěděli 
pár tipů a rad při výběrů holí a míčků. A hra na závěr holemi pro 
leváky (praváky)/dětskými holemi/a plastovými holemi ukáza-

la, že golf se dá hrát jakkoli ale někdy to může být pěkná fuška.
Více informací na www.golfovyfestival.cz 

na HráDKu
jAko vE sTAré AnGlII
Nejen před sto lety hráli pánové golf v oblecích a dámy v dlouhých suk-
ních. Díky turnaji Old England Cup 1900 se tak hraje i v současnosti. 
Golfová historie ožila v sobotu 27. května a anglický park na Hrádku byl 
pro tento „retro“ turnaj více než vhodným prostředím. Vítězným skóre 
bylo 77 ran v podobě 26 stableford brutto bodů Vládi Rybáře. Druhý 
Míra Šafařík měl o dvě rány více a o dva body méně, třetí David Jirků 
ztrácel další bodík. V kategorii klubových HCP 37-54 soutěžily dvě hráč-
ky – vítězná Alena Hušková si díky 8 brutto a 43 netto bodům vylepšila 
handicap na 35.0 a  s  klubovým handicapem se tím pádem rozloučila. 
www.gchk.cz
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Se skvělým výsledkem se z  italské-
ho Varese vrátili reprezentanti Čes-
ké golfové asociace hendikepova-
ných (CZDGA). Z prvního turnaje 
EDGA Golf Italian Open 2012, kte-
rý se započítává do Order of Me-
rit, všichni tři čeští hendigolfisté 
přivezli cenné kovy. V  kategorii C 
Michal Sobota získal stříbro. V ka-

tegorii D vítěz loňského Evropské-
ho poháru Michal Hošna zvítězil 
a úspěch týmu zkompletoval Vlas-
timil Hebelka, který v  kategorii D 
obsadil druhou pozici. Zlato a  dvě 
stříbra z  prvního turnaje Evropské 
tour jsou zúročením intenzivního 
zimního tréninku.

www.cgf.cz

Charity Golf Party 
V olšoVKácH
V sobotu 26. 5. 2012 se v Golf Resortu Karlovy Vary konal 
již 13. ročník charitativní akce Charity Golf Party, kterou 
pořádají akciová společnost Golf Resort Karlovy Vary ve 
spolupráci se společností One Etage. Celkem bylo pro 
dobročinnost za dobu existence tour vybráno více jak 
18 000  000 Kč. Po slavnostním vyhlášení výsledků tur-
naje nadešel nejdůležitější okamžik večera, kterým byla 
dražba. V letošním roce se podařilo vybrat částku ve výši
1 500 000 Kč. Vybraná částka se rozdělila mezi předem 
určené nadace a to: Nadační fond Pohyb bez pomoci zří-
zený panem Doc. PaedDr. Pavlem Kolářem, Obecně pro-
spěšnou společnost Pomocné tlapky, Obecně prospěšnou 
společnost Domov Sue Ryder pro organizaci Umění a věda 
na podporu dyslektickým dětem a Nadaci Terezi Maxové. 
Večer byl uzavřen hudebním vystoupením Mekyho Žbirky.

www.golfresort.cz

hendigolfová 
reprezentace slaVila 

úspěcH V itálii
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 – sTřEdoŠkolskÝ PohÁr 2012

O tom, že si PB – Středoškolský pohár úspěš-
ně buduje svou tradici, svědčí i  zvyšující se 
počet přihlášených škol. Zaregistrovaných 
33 týmů bylo seřazeno podle průměrného 
HCP hráčů a osm týmů se utkalo o dvě po-
stupová místa a jednu divokou kartu do hlav-
ního turnaje v  kvalifikaci 25. dubna v  GC 
Mstětice. 
Kvůli herní kapacitě hřiště a udržení kvality 
turnaje nastoupilo do hlavního kola 28 týmů 
z celé České republiky a již tradičně ze sou-
sedního Slovenska. 

Po slavnostním nástupu všech družstev, 
uvítacím proslovu organizátorů a  po zazně-
ní české státní hymny, byla zahájena soutěž 
slavnostním odpalem. Družstva hrála systé-
mem na rány bez vyrovnání se dvěma nej-
lepšími výsledky na každé jamce. Své školy 
reprezentovalo mnoho reprezentantů České 
republiky a Slovenska.
Krásné počasí přineslo i velice pěkné výsled-
ky. S celkovým skóre 136 se na prvním místě 
umístilo První české gymnázium v  Kar-
lových Varech reprezentované Tomášem 

Křivancem, Vítkem Novákem a  Jakubem 
Pokorným. Na druhém místě se umístil tým 
pořádající školy PB – Vyšší odborná škola 
a Střední škola managementu, na třetím mís-
tě dívčí a  sourozenecké trio – Gymnázium 
Týn nad Vltavou. 
Nejlepší individuální skóre zahrál již tradič-
ně Filip Mrůzek (70 ran), o ránu druhý byl 
Vítek Novák a jako třetí skončil o další ránu 
Jakub Pokorný.  

PB
ve čtvrtek 10. května se uskutečnil již tradičně na 
hřišti gc mstětice šestý ročník celostátní soutěže 

pb – středoškolský pohár, ve kterém v letošním roce 
poměřily své síly nejen týmy středních škol, ale nově 

také družstva základních a vyšších odborných škol.
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HrajeMe si na GolFu

domovským hřištěm golf 
institutu je stará boleslav, 

výuka se již rozšířila také do 
golf arény v praze- 

-Holešovicích a do Čechie, 
kde institut spolupracuje 

s vynikajícím trenérem pavlem 
Ničem. velká část týmu 

se věnuje i psychoterapii 
a dovede využít svých 

zkušeností v tomto oboru i při 
výuce golfu. projevuje se to 
v individuálním přístupu ke 

klientovi i v empatii a citlivém 
vnímání jeho potřeb.

Jedním z  nových projektů je i  koncept 
zaměřený na děti s názvem Hrajeme si 
na golfu.
Cílem je připravit malé zájemce na bu-
doucí individuální trénink a  urychlit 
rozvoj jejich golfových dovedností. Děti 
se věnují výuce společně se dvěma lek-
tory, kteří využívají originální pomůcky. 
„Každé dítě je jedinečné, je hvězdou 
právě takové, jaké je. Mělo by vědět, 

že nikdo není dokonalý, hloupý nebo 
nešikovný, nezáleží na tom, jak vypa-
dá nebo kolik mu je let. Rodíme se 
s  určitými schopnostmi a  dary, které 
bychom měli využít tím nejlepším 
způsobem a  vytvořit tak s  ostatními 
dobrý tým. Je na nás, abychom v dě-
tech tyto schopnosti prohloubili,“ 
zamýšlí se manažerka projektu S. Mu-
žíková.

Přednosti tohoto tréninku
a něco navíc:
•  Individuální péče dvou lektorů
•  Děti si hrají a trénují zároveň
•  Děti trénují v prostředí, na které si rychle 

zvyknou
•  Nenásilnou formou si zvykají na golfovou etiku
•  Hrají a  používají golfové pomůcky, které jsou 

do hry zakomponovány zábavným a kreativním 
způsobem

•  Učí se koncentraci, trpělivosti, spolupráci 
a zdravé soutěživosti

www.golfinstitut.cz; www.dvorakjosef.cz


