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ZASE JSME

O KUS DÁL …
Letošní, v pořadí pátý ročník turnaje WGM Czech Open byl v mnoha ohledech
zase o kus kvalitnější než ročníky uplynulé. Velkým skokem dopředu bylo zařazení našeho turnaje do kalendáře České golfové federace, což otevřelo dveře
účasti většího počtu českých amatérských hráčů.

N

a kvalitě startovního pole se to
samozřejmě projevilo. Součástí
Czech PGA Tour je náš turnaj
již třetím rokem. Jen trochu pro
upřesnění. Tento turnaj je součástí tuzemské tour, která nese název podle
sponzora české PGA, banky Moneta. Tento
sponzor ale s naším turnajem nemá nic společného, protože nám na turnaj ani on ani
Česká PGA nedávají ani korunu. Náš turnaj
je v tomto ohledu nezávislý. Jsme součástí
tour hlavně proto, aby se profesionálům
počítaly výhry do celoročního žebříčku.
Pro amatéry je náš turnaj atraktivní a zajímavý v tom, že pokud dosáhnou dobrého
výsledku, započítává se jim výsledek do
světového žebříčku. Toho plně využil
například český amatér Gordan Brixi, který
ve svých 16 letech, jež oslavil právě na
našem turnaji, skončil celkově na čtvrtém
místě s výsledkem minus 11. V den svých
narozenin zahrál skvělé kolo 8 ran pod par!

O vítězství se opět rozhodovalo až na
18 jamce. Vítězem a také prvním hráčem,
který turnaj vyhrál podruhé, se stal
Filip Mrůzek, který až v napínavé
koncovce porazil o ránu druhého Portugalce
Tiaga Cruze, hráče se zkušenostmi z evropské tour.
Srpnový termín se opět osvědčil, protože je
stabilnější počasí, dlouho světlo a i při tak
velkém množství hráčů - letos odstartovalo
do prvního kola 140 hráčů - se turnaj dá
časově dobře zvládnout. V příštím roce se
musí náš turnaj konat opět v jiném termínu, protože se do našeho termínu znovu
posunulo Czech Masters. Jen vtípek, že by
European Tour náš turnaj tak vadil? Takže,
termín pro příští rok je 1 - 4. 8. 2019 s tím,
že partnerský turnaj se bude konat jako
obvykle ve středu 31. 7. 2018.
Všechny další zajímavé informace, rozhovory, čísla a statistiky najdete uvnitř našeho
magazínu.

Na závěr musím ještě poděkovat. Manažerům a zaměstnancům Beroun Golf Clubu,
mým spolupracovníkům a brigádníkům
a v neposlední řadě sponzorům, bez kterých
by tento turnaj neměl takovou kvalitu
a nebyl mezi hráči tak oblíbený. Těším se
na šestý ročník a všem přeji mnoho zdraví
a úspěchů v roce 2019. ■
Pavel Suchánek, promotér turnaje a majitel společnosti WGM
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reportáž
MEZI AMATÉRY VLÁDL BRIXI

WGM
CZECH
OPEN
POPÁTÉ:
Filip Mrůzek

REKORDNÍ SKÓRE
I POČET HRÁČŮ

Když při čtvrtém ročníku turnaje WGM Czech Open
padal jeden rekordní zápis za druhým, zdálo se, že
pátý díl golfového turnaje s dotací 600 000 korun
může jen těžko překonat tak vysoko nasazenou laťku.
Jenže 5. ročník WGM Czech Open 2018 se opět proměnil ve festival skvělých skóre, rekordů a především
zajímavého golfu, navíc napínavého až do poslední
rány finálového kola na hřišti Beroun Golf Clubu.
Co vše bylo k vidění při pátém pokračování turnaje?

O

pět vylepšené nejnižší skóre vítěze
Filipa Mrůzka, který ještě navíc
jako třešničku na dortu vytvořil
i nový rekord berounského hřiště,
když ve třetím kole „nastřílel“
skvělých 62 ran, tedy 10 ran pod par.
„Nakopla mě první devítka, po které jsem
byl čtyři rány pod par. A pořád jsem chtěl
skórovat. Ten den mi sedlo všechno, na
co jsem sáhl, to mi šlo,“ okomentoval své
parádní představení Mrůzek.

4

REKORDNÍ SKÓRE, DRUHÝ TITUL

Turnaj vyhrál s rekordním skóre -22
a ještě o čtyři rány stlačil loňský rekordní
výsledek Petra Niče. Navíc se stal prvním
hráčem, který dokázal vyhrát turnaj WGM
Czech Open dvakrát. Poprvé triumfoval
v roce 2015.
To, co potěšilo organizátory turnaje ještě
před prvním úderem, byl rekordní zájem
hráčů – ze 153 přihlášených golfistů se muselo ke smůle některých lehce škrtat a na

Rekordní zápisy WGM Czech Open 2018

Mezi 69 amatéry se vedl nejlépe Gordan
Brixi. Teprve 16letý golfista, který většinu
roku tráví za oceánem v USA, proháněl až
do posledních jamek i nejlepší profesionály. Nakonec skončil na skvělém čtvrtém
místě se skóre 11 ran pod par, což je dosud
nejlepší umístění i skóre amatérského
hráče na WGM Czech Open.
Turnaj nabídl i řadu dalších zajímavých
okamžiků. Patřila k nim i dvě esa. O první
hole-in-one se postaral ve druhém kole na
osmé jamce dlouhé 172 metrů Brit Bobby
Keeble a o druhé ve třetí rundě Slovák
Martin Ťavoda na jedenáctce ze 185 metrů.
Během pěti ročníků tak už padla esa na
všech tříparových jamkách s výjimkou
jediné – jamky č. 6, na které se každoročně
hraje o nákladní vůz Tatra. Ta zatím stále
odolává…

DRAMA NA POSLEDNÍ JAMCE
Pro Mrůzka to ale nebyla nijak snadná cesta za titulem a za finanční odměnou ve výši
200 tisíc korun, byť skóre 22 ran pod par,
by mohlo vypovídat o opaku. Po úvodní
rundě byl 26letý český profesionál až na
dělené 26. pozici, na lídra ztrácel osm ran.
V průběhu druhého kola dokonce uvažoval o tom, že kvůli únavě z předchozího
náročného turnajového programu odstoupí.
Vydržel, ve třetím kole vytvořil rekord
hřiště a vyhoupl se do čela.
A vedení udržel, i když si v samotném
závěru a v zápletce hodné filmového thrilleru cestu k vítězství hodně zkomplikoval.
Když po čtrnácti jamkách vedl o čtyři rány,
nic nenasvědčovalo žádnému dramatu.

VÍTĚZI PŘEDCHOZÍCH
ROČNÍKŮ WGM
CZECH OPEN:
• 2018 Filip Mrůzek -22 (71, 65, 62, 68)
• 2017 Petr Nič -18 (66, 69, 66, 69)
• 2016: Ondřej Lieser -6 (72, 70, 69, 71)
• 2015: Filip Mrůzek -6 (68, 71, 71, 72)
• 2014: Martin Příhoda -10 (72, 70, 69, 67)

Jenže zkušený Cruz zabral a jejich dostihy
gradovaly na osmnácté jamce. Mrůzek
chyboval, třetí ranou poslal míček do vody
a zachraňoval bogey metrovým puttem.

Gordan Brixi

„To byl pro mě nejtěžší test za celé čtyři
dny,“ přiznal. Jenže chyboval i Cruz, když
svůj metrový putt naopak neproměnil a přišel o šanci jít do play-off. ■

-22

nejnižší vítězné skóre

-10

rekord hřiště v Berouně

140

hráčů na startu 1. kola

153

přihlášených hráčů

1.

Filip Mrůzek

CZE

-11

ran skóre nejlepšího amatéra

2.

Tiago Cruz

+7

hranice cutu

3.

Aleš Kořínek

4.

start prvního kola se postavilo 140 hráčů –
71 profesionálů a 69 amatérů. O zahraniční
konkurenci domácích golfistů se postaralo
28 golfistů z devíti zemí v čele s Portugalcem Tiagem Cruzem, 36letým golfistou se zkušenostmi z podniků European
a Challenge Tour.
Když se sloučila dohromady konkurence
a vnější podmínky, tedy dlouhodobé sucho
a tropické teploty, bylo zřejmé, že berounské hřiště bude jen s obtížemi čelit útokům
těch nejlepších. To se také stalo. Zatímco
před rokem stlačilo své skóre pod hranici
paru tehdy rekordních třináct hráčů, letos
to dokázalo celkem 25 golfistů. A zatímco
v roce 2017 byla hranice cutu +14, letos už
jen +7.

Foto: Robin Drahoňovský

Poř.

Tiago Cruz
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Země Skóre
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2
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-22

71

65

62

68

POR

-21

68

63

69

67

CZE

-19

66

65

71

67

Gordan Brixi (am.)

CZE

-11

68

64

71

74

5.

Jan Cafourek

CZE

-10

67

68

72

71

6.

Federico Elli

ITA

-9

69

73

67

70

7.

Vojtěch Dostál

CZE

-7

69

69

73

70

7.

Tadeáš Sedláček

CZE

-7

69

72

68

72

7.

Juraj Zvarík

SVK

-7

69

69

70

73

7.

Benjamin Palanszki

HUN

-7

68

68

72

73

11.

Chris Guy

GBR

-6

73

68

72

69

11.

Peter Švajlen

SVK

-6

67

73

73

69

11.

Martin Ťavoda

SVK

-6

71

68

73

70

11.

Sam Cutting

GBR

-6

65

72

73

72

11.

Georg Schultes

AUT

-6

66

71

72

73

11.

Štefan Páleník

SVK

-6

63

75

70

74

11.

Marek Siakala

CZE

-6

66

70

72

74

11.

Peter Valášek

SVK

-6

66

68

73

75

19.

Vít Šimek

CZE

-5

68

71

72

72

19.

Lukáš Tintěra

CZE

-5

68

67

71

77
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víte, že …
Dobojováno…

Kouzlo golfu

DVĚ ESA,
TATRA

PADLA

ALE OPĚT
ODOLALA

Nákladní vůz Tatra v hodnotě bezmála tří milionů korun je tradiční a originální odměnou za
hole-in-one na jamce č. 6 berounského hřiště.
A přestože při letošním 5. ročníku turnaje WGM
Czech Open padla esa dokonce dvě, Tatra opět
odolala a nikdo ji takříkajíc „netrefil“. I tak byla
během čtyř kol srpnového turnaje k vidění řada
pozoruhodných ran, výsledků a okamžiků.

VÍTE, ŽE…
• Filip Mrůzek zvítězil se skóre –22 ran, což
je nejnižší výsledek v pětileté historii turnaje. O čtyři rány lepší, než předchozí rekord
18 ran pod par Petra Niče z roku 2017.
• Filip Mrůzek se stal prvním hráčem, který dokázal vyhrát turnaj WGM Czech Open
podruhé. V roce 2015 mu stačilo na vítězství zahrát 6 ran pod par. Letos to bylo o 16
ran méně…
• druhý skončil v Berouně Portugalec Tiago Cruz, hráč se zkušenostmi z European
a Challenge Tour, který zahrál –21, a třetí
příčku obsadil Aleš Kořínek se skóre –19.
Loňské vítězné a rekordní skóre by tak nestačilo ani na pomyslnou „bednu“.
• nákladní Tatru za eso na tříparové šestce si opět nikdo neodvezl, ale přesto na
turnaji padly hned dvě esa. První zahrál
ve druhém kole na osmé jamce dlouhé
172 metrů Brit Bobby Keeble, druhé pak ve
třetí rundě Slovák Martin Ťavoda na jedenáctce ze 179 metrů.
• během pěti ročníků WGM Czech Open
už padly hole-in-one na všech tříparových
jamkách s jedinou výjimkou, kterou je právě jamka č. 6, na které se každoročně hraje
o nákladní Tatru.
• do pátého ročníku turnaje se přihlásilo rekordních 153 hráčů, takže se muselo
škrtat, aby se na start postavilo 140 hráčů, z toho 71 profesionálů a 69 amatérů.
O konkurenci domácích hráčů se postaralo
28 zahraničních golfistů z 9 zemí.
• celkem 25 hráčů dokázalo letos stlačit
své konečné skóre pod par a hranice cutu
byla +7, zatímco před rokem se dostalo
pod cut jen třináct golfistů a hranice cutu
byla +14 ran.

Tatra odolala i popáté
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Foto: Robin Drahoňovský

TATRA VÁS DOSTANE DÁL

TATRA TRUCKS

tatra.cz

rozhovor

FILIP MRŮZEK:

O NĚCO SILNĚJŠÍ
HRÁČ

Filip Mrůzek a caddie Štěpánka
Čížková, dnes Filipova manželka

Filip Mrůzek
• Narozen: 22. 9. 1991
• Člen PGAC: od roku 2010
• Největší úspěchy
jako profesionál: na Czech Masters
2016 a 2017 prošel cutem, z 10 startů v sezoně 2018 na Challenge Tour
pětkrát cut, top umístění T8 na Euram
Bank Open v Adamstalu, rekordní
kolo na turnaji 62 ran (Beroun 2018),
dvakrát vítěz WGM Czech Open 2015
a 2018, několikanásobný vítěz turnajů
Czech PGA Tour.

N

ebyla to ale za jeho ziskem žádná
přímočará cesta, naopak na ní bylo
docela dost zákrut. Projděme si
Mrůzkovu cestu za vítězstvím v Berouně pěkně krok za krokem, kolo
za kolem i s komentářem 27letého českého
profesionála …

VÍTĚZNÁ BITVA S ÚNAVOU
Za dvě chyby na první devítce platil hodně
draze – po double bogey na pětce a bogey na
sedmičce byl rázem plus tři a musel dohánět
poměrně velké manko. „Ty dvě chyby mě
přišly hodně draho, protože jinak byla
moje hra dobrá. Bylo to pro mě tak trochu
cvičné kolo a v tom druhém do toho pořádně
šlápnu,“ sliboval Mrůzek po úvodní rundě,
po níž se krčil se skóre -1 na 26. pozici
a osm ran za lídrem Štefanem Páleníkem.
A jak slíbil, tak i udělal. Do druhého dějství
vstoupil na desáté jamce a zpočátku to na
nějaký velký útok nevypadalo. Naopak,
pral se s únavou z předešlého náročného
programu. „V jednu chvíli jsem toho měl
opravdu dost. Jel jsem sérii sedmi turnajů
v kuse a v jednu chvíli jsem už fakt nemohl.
Dostal jsem do sebe redbull, který normálně
nesnáším, ale postavil mě na nohy,“ prozradil český profesionál.
A zatímco první devítku odehrál jen jednu
ránu pod par, na té druhé to byl doslova
golfový orkán – nasázel na ní šest birdie doplněných třemi pary. „Druhá devítka už byla
to pravé ořechové. Dostal jsem se na osm
8

ran pod, na čelo ztrácím jen pět ran, takže
jsem pořád ve hře. Ještě dvě taková kola
a myslím, že bych mohl být hodně nahoře,“
prorokoval tehdy Mrůzek po druhé rundě.

REKORDNÍ KOLO 10 RAN POD PAR

ʼ

JSEM ZASE

Po prvním kole by si na
vítězství Filipa Mrůzka
na turnaji WGM Czech
Open 2018 asi vsadil jen
málokdo. Navíc ve druhé
rundě bojoval s únavou
a hlavou mu proběhly
i myšlenky na odstoupení z turnaje. Krizi překonal a ve třetím kole
předvedl golfovou parádu okořeněnou rekordem berounského hřiště. Zvládl i dramatickou
zápletku finálové rundy
a mohl v Berouně slavit
svůj druhý titul.

ʼ

Zatímco po devíti jamkách druhého kola byl
blízko odstoupení z turnaje, po osmnácti ve
třetí rundě se vyhoupl už do čela turnaje. Po
famózním kole, v němž zahrál 62 ran, deset
pod par berounského hřiště a stanovil tím
jeho nový rekord. A vytvořil i svůj osobní.
„Nakopla mě už první devítka, po které
jsem byl čtyři rány pod. Byl jsem naprosto
zakouslý a pořád jsem si říkal: pojď, zahraj
další birdie. Sedlo mi všechno. Pálil jsem
dlouhé rány, o hůl delší než jindy. A navíc
rovné rány. Na co jsem sáhl, to šlo. Zahrál
jsem sice i jedno bogey, ale jinak jsem žádný
problém neměl,“ radoval se vítěz berounského turnaje z roku 2015.
Po třech kolech se tak usadil v čele se skóre
-18, které mimochodem před rokem stačilo
Petru Ničovi v Berouně k zisku trofeje,
a bylo jasné, že bude útočit na svůj druhý
titul na WGM Czech Open. Do finálové
rundy vstupoval s náskokem dvou ran před
Portugalcem Tiagem Cruzem a čtyř na Aleše
Kořínka. A soupeřům nedával šanci, aby se
mu přiblížili. Naopak.
Když po čtrnácté jamce proměnil výjimečný putt z 25 metrů, vedl už o čtyři rány.
„Ani v duchu mě nenapadlo, že by se něco
mohlo ještě zkomplikovat,“ přiznal. Přesto

„BYL JSEM NAPROSTO
ZAKOUSLÝ A POŘÁD JSEM
SI ŘÍKAL: POJĎ, ZAHRAJ
DALŠÍ BIRDIE.“

se zkomplikovalo. Cruz zabral a snížil na
rozdíl dvou ran.

DRAMA NA OSMNÁTCE
Stíhačka obou hráčů gradovala na pětiparové
osmnácté jamce. Mrůzek vsadil na jistotu, šel
na green až třetí ranou, ale poslal ji do vody.
Metrovým puttem pak zachraňoval bogey.
Cruz měl před sebou metrový putt, aby si
vynutil play-off, ale neproměnil. „Ten metrový
putt byl asi nejtěžší test za celé čtyři dny.
Nebyl to jednoduchý putt,“ přiznal Mrůzek.
Po Cruzově zaváhání si tak udržel výhru
o jedinou ránu. „Zbytečně jsem zazmatkoval
a byly z toho nervy. Přiznávám, že jsem
vůbec nepočítal s tím, že by Tiago ten putt
nedal. Už jsem se smiřoval s rozstřelem.
Jsem rád, že jsem vyhrál a potvrdil, že jsem
zase o něco silnější hráč. Bojoval jsem
s únavou, hrál sedmý turnaj v řadě a přemýšlel o odstoupení. Nakonec jsem vyhrál
v rekordním skóre, udělal si osobák a přidal
i rekord hřiště,“ konstatoval Mrůzek a ke
všem kladům mohl připočíst i vítěznou prémii
200 000 korun. ■
Foto: Robin Drahoňovský
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řekli o turnaji

SOUBOJ SE SUCHEM
A VEDREM

JSME
VYHRÁLI

Jako příznivec globálního oteplování (přeci by nebylo špatné žít v subtropech
a přitom zůstat doma, v české kotlině) jsem i já byl letos překvapen mírou sucha, které nás postihlo. O to více, že jsme se na 5. a tím pádem tak trochu jubilejní ročník WGM Czech Open na našem hřišti chtěli připravit ještě o něco lépe
než v předcházejících létech.

N

a jaře jsme tak trochu „popustili“
roughy a zcela zřetelně si
pamatuji na udivenou reakci
hráčů, kteří se (pokud se našli)
z roughu náhle nemohli vyhrát.
Jarní sucho a letní vedra naší snahu ale
zcela znehodnotily. I tak se dá přesto říci,
že hřiště bylo na rekordní hráčskou účast
připraveno v té nejvyšší kvalitě, nicméně
zároveň i otevřené útočné hře golfistů.
Ostatně tomu odpovídaly i rekordní
výkony účastníků letošního ročníku.
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Máme tento turnaj opravdu rádi a věřím,
že v příštím roce, tj. v roce 10. výročí
otevření golfového hřiště v Berouně,
budeme mít přece jen podmínky o něco
lepší, především přibyde trochu více
vláhy, a účastníci 6. ročníku se zde zahrají
opět skvělý golf. Ale o ten nebyla nouze
ani letos.
Turnaj Czech Open se za pět let již
nesmazatelně zapsal do historie českého
golfu a jeho zařazení do termínové listiny
České golfové federace, stejně jako

podpora federace v podobě technické
i personální, je pro nás všechny, kteří
jsme u zrodu tohoto turnaji stáli, velkou
odměnou!
Přejme si tedy, aby nám v příštím roce
počasí přálo. O moc víc toho věru po těch
pěti letech pořádání turnaje WGM Czech
Open nepotřebujeme. ■

Vojtěch Matějček, prezident Beroun Golf Clubu
Foto: Robin Drahoňovský

co napsali o turnaji

CO NAPSALI O

WGM CZECH
OPEN...

Na greenu ve stínu Tatry

Po drivu …

P
Aleš Kořínek v akci

Během pěti let si turnaj WGM Czech Open vydobyl pevné místo v v kalendáři golfových podniků
v České republice. A co víc, každý rok posouvá laťku kvality výš a výš. Pátý ročník byl ostatně potvrzením. Turnaj se stal prezentací toho nejlepšího, co
česká golfová scéna nabízí, navíc v konfrontaci se
zajímavou zahraniční konkurencí. To vše zarámovala tradičně kvalitní organizace, velice dobře připravené hřiště Beroun Golf Clubu i na české poměry
atraktivní prize money s odměnou pro vítěze ve
výši 200 000 korun.
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átý ročník navázal na předchozí
v tom, že se opět přepisovala
řada rekordních výkonů. Včetně
konečného skóre vítězného Filipa
Mrůzka, který navíc vytvořil
i nový rekord hřiště. Rekordní byl i počet
účastníků turnaje. Záznamy z turnaje
odvysílaly ČT Sport, Nova Sport i TV
GolfChannel.

„Pěkně zostra vstoupil do 5. ročníku
turnaje WGM Czech Open 2018 na
hřišti Beroun Golf Clubu Štefan Páleník. Třicetiletý rodák z Prahy hájící
barvy Slovenska totiž hned v úvodní
rundě turnaje s dotací 600 tisíc korun
vyrovnal loňský rekord hřiště výkonem 63 ran, tedy 9 pod par. Nejlepším českým amatérem po úvodním
kole je Gordan Brixi, který zapsal
68 ran,“ přinesl zpravodajství po prvním kole turnaje magazín GolfDigest na svých webových stránkách.

„Už popáté se letos v srpnu odehraje
turnaj WGM Czech Open, který si už
vydobyl pevné místo v tuzemském
turnajovém kalendáři. Stejně jako
loni, i letos zůstal zachován srpnový
termín a bude se opět hrát v Berouně v týdnu před podnikem European
Tour na Albatrossu před D+D Real
Czech Masters. Letošní novinkou je
zařazení turnaje mezi akce České golfové federace, což umožní také start
předních českých amatérů,“ informovaly o turnaji WGM Czech Open po
první dubnové tiskové konferenci
golfové noviny Hrajeme golf v článku pod titulkem Profesionálové na
WGM hrají popáté.

„Pátý ročník WGM Czech Open se
v Berouně hraje již v příštím týdnu.
Opět půjde o 200 000 korun pro vítěze s celkovou dotací 600 tisíc i Tatrovku za eso. Vůbec poprvé je turnaj
zařazeni do kalendáře České golfové
federace, což znamená i více amatérů
ve startovním poli. „Zájem hráčů nás
těší i zavazuje. Těší nás i to, že se na turnaji objeví prakticky kompletní česká
profesionální špička i přední amatéři,“
uvedl Pavel Suchánek, promotér turnaje a majitel pořádající společnosti
WGM,“ napsal po poslední tiskové
konference týden před turnajem golfový webový portál GolfExtra.

„Druhý den a opět vyrovnaný rekord
hřiště 63 ran. Tentokrát se o něj ve
druhém kole turnaje WGM Czech
Open na hřišti Beroun Golf Clubu postaral Portugalec Tiago Cruz
Šestatřicetiletý hráč se zkušenostmi
z European i Challenge Tour se díky
tomu dostal s celkovým skóre –13 do
vedení, o které se dělí s českým profesionálem Alešem Kořínkem, který
dnes odehrál čisté kolo sedm ran pod
par. Do finálových kol podniku s dotací 600 tisíc korun, z níž si vítěz „odkrojí“
200 000 korun, prošlo 62 golfistů. Hranice cutu byla 7 ran nad par,“ referoval
o druhém dějství turnaje webový portál televize GolfChannel.

A je to
doma…

„Třetí kolo WGM Czech Open znovu
přepsalo rekord berounského hřiště.
Před rokem ho stanovil Filip Mrůzek
(63), v průběhu letošních předchozích kol ho srovnali Štefan Páleník
a Tiago Cruz, ale Mrůzek si ho dnes
vzal zpět výsledkem 62 ran. Mrůzek
prožil po roce v Berouně znovu báječné kolo. Nejenže pokořil znovu
zdejší hřiště, ale vytvořil si s celkovým skóre –18 především výbornou
pozici pro útok na celkové vítězství.
Do skórkarty zapisoval devět birdie,
jeden eagle a jedno bogey a vypracoval si náskok dvou ran,“ popsal
dění ve třetím kole webový portál
České golfové federace.

„Mrůzek na berounském hřišti ovládl WGM Czech Open v pátém ročníku podruhé po roce 2015. Za triumf
s nejlepším skóre v historii turnaje
-22 získal prémii 200 000 korun ze
šestisettisícové dotace. „Jsem rád,
že jsem vyhrál a potvrdil, že jsem
zase o něco silnější hráč. Bojoval
jsem s únavou, hrál sedmý turnaj
v řadě a po druhém kole přemýšlel
o odstoupení. Nakonec jsem udělal
nový rekord, svůj osobák i rekordní
vítězné skóre,“ prohlásil český profesionál,“ věnoval se závěrečnému
dni WGM Czech Open internetový
portál iDnes.cz.
Foto: Robin Drahoňovský
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fotogalerie

WGM BEROUN CZ ECH OPEN 2018
V OBRAZECH

Daniel Suchan ležící, ale
nikoliv spící, nýbrž čtoucí

Filip Mrůzek téměř
ztracený v bunkeru

Chvilka rozjímání. Portugalec
Tiago Cruz s českou vlajkou

Povolený doping. Filip Mrůzek se svou
caddie Štěpánkou, dnes už manželkou

Ranní golfová
romantika v Berouně

Jan Cafourek téměř
ztracený v lese

Komu patří?

Když se dílo podaří… Roman Šebrle
a jeho caddie Martin Mňahončák

Filip Mrůzek vyráží do
finálové rundy
Foto: Robin Drahoňovský
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zajímavosti

TONOUCÍ

GOLFISTA
A MÍČEK V RESTAURACI

Během turnaje WGM
Czech Open v Berouně se nejen přepisovaly
rekordní zápisy a byly
k vidění parádní rány. Tu
a tam se ale také něco
nepovedlo a došlo k několika situacím, které nelze nazvat jinak, než hodně kuriózní. A tak vedle
toho, že v Berouně třeba dva hráči zapsali do
svých karet tolik ceněné
hole-in-one, jiní „honili“
míček na místech, kde
byste to nejspíš nečekali.
Třeba v klubové restauraci. Beroun ale zažil i téměř tonoucího golfistu.

A

le popořadě…
O okamžik, kdy náhle a nečekaně
vlétl mezi hosty místní restaurace
golfový míček, se postaral jeden
ze zahraničních hráčů, Bulhar
Ljubomir Kostov. V prvním kole na
pětiparové osmnácté jamce se mu rána na
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green poněkud vymkla kontrole a místo
na jamkovišti míček skončil na nedaleké
terase, odkud prolétl otevřenými dveřmi
až do restaurace, kde skončil pod jedním
ze stolů.
Míček nakonec způsobil jen lehké
pozdvižení mezi návštěvníky restaurace,

ale nikoho naštěstí nezranil. A protože
terasa a klubovna už jsou v autu,
znamenalo to pro Kostova trestnou ránu
a povinnost zahrát druhý míček ze
stejného místa. Nakonec na osmnáctce
zahrál double bogey a kolo tři rány
nad par.
V zachránce tonoucího se změnil loňský
vítěz turnaje Petr Nič. Jak k tomu došlo?
Na sedmé jamce zahrál jeho kolega ve
flightu Slovák Adam Puchmelter do vodní
překážky. Pokusil se míček z vody vyhrát,
jenže na fólii, která zpevňuje dno jezera,
uklouzl a zapadl do vody až po prsa.
„Nic takového jsem ještě nikdy nezažil.
Když na nás najednou volal: chalani,
pojďte mi pomoct, nevěděl jsem nejdřív,
jestli se mám smát, nebo se bát,“ popisoval
akci Petr Nič. Sám se ujal role zachránce,
vzal jednu ze svých holí a snažil se ji
kolegovi z flightu podat. Jenže na fólii
také uklouzl, naštěstí ale skončil ve vodě
jen po kolena. Posléze se oběma podařilo
společnými silami z vodní pasti dostat.
„Ani mně se nikdy nic takového nestalo.
Příjemné to ale nebylo. Zvlášť dohrávat
v mokrém oblečení,“ přiznal Puchmelter.
Následky to mělo i pro Niče, byť nakonec
i docela pozitivní. „Musel jsem si sundat
boty a sušil jsem je přímo na bagu.
Obouval jsem si je jen při ranách z týčka.
Ještě na greenu sedmičky jsem ale puttoval
naboso a asi mě ta koupel nějak probrala,
protože jsem zahrál putt asi z patnácti
metrů do eaglu. Do té doby to žádná sláva
nebyla,“ usmíval se Nič, který nakonec
dohrál kolo dvě rány pod par. ■
Foto: Robin Drahoňovský

be original BE fresh

www.tonytrevis.cz

WGM Classic Tour

BITVY

O KACHLE,
I POMOC
DRAŽBA

HANDICAPOVANÝM

Pátý ročník velkého turnaje WGM Czech Open provázel
i letos, ostatně jako každý rok, i ten malý, nebo spíš
přesněji řečeno, série malých turnajů. Zatímco ten
jeden velký s dotací 600 000 korun je určený pro„velké“
hráče, tedy profesionály a přední amatéry, série malých
je rezervována pro partnery turnaje a přátele. A tak ani
letos nechybělo v kalendáři šest turnajů WGM Classic
Tour na zajímavých hřištích doslova po celém Česku.
I letos platilo to, že o co méně početné bylo startovní
pole, o to lepší atmosféra na turnajích vládla. Za pět
let se totiž série WGM Classic stala mnohem více než
urputným zápolením přátelským setkáním lidí, kteří se
dobře znají a spojuje je vášeň a nadšení pro golf.

S

érii odstartoval dubnový turnaj ve
Mstěticích, po něm následovaly
v květnu ústecké Terasy, které
v obou vypsaných kategoriích
HCP 0-18 a HCP 18,1-36 ovládly
dámy. V červnu se cestovalo na Moravu
do Čeladné, kde se odehrál dvoudenní
turnaj – první den New Course a druhý
Old Course. V červenci pokračovala série
na liberecké Ypsilonce a finále se tradičně
odehrálo na hřišti v Berouně.
Právě finále turnajů pro partnery WGM
Classic v Berouně letos ozvláštnil i start
handicapovaných golfistů. Po zkušenosti
z loňského roku z turnaje pro handicapované hráče jsme tentokrát uspořádali tento
turnaj jako součást naší série. „Spojení
golfového klání nás nehandicapovaných
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s handicapovanými golfisty se jeví jako
velice příjemné a turnaj tím dostal nový
rozměr,“ pochvaloval si za organizátory
Pavel Suchánek.
Potvrdily to nejen výsledky, výborná
atmosféra a také závěr dne. Po vyhlášení
těch nejlepších došlo i na dražbu hokejového dresu bývalého reprezentačního
hokejového brankáře Dušana Salfického.
Ten se nakonec vydražil za 18 tisíc korun,
ale to nebyla ještě konečná částka. Ti, co
neuspěli v aukci, přidali do banku dalších
7000 korun, a tak na konto nadace Přátelé
z lásky ze Slavičína, která se stará o zařazení zdravotně postižených do běžného
života, putovalo 25 tisíc korun. „V příštím
roce tuto formu ukončení naší série určitě
zopakujeme a pokusíme se vybrat další

peníze pro jiný subjekt, který si příspěvek
také zaslouží,“ doplnil Pavel Suchánek.
Ti nejlepší si z každého turnaje WGM
Classic odnesli nejen zajímavé ceny, ale
také originální trofeje. Promotér turnaje
Pavel Suchánek jim říká kachle. Nutno
říct, že tahle cena potěší každého vítěze
a ve vitríně, na polici, nebo na zdi je rozhodně nepřehlédnutelná. Důvod k radosti
ale měli především celkoví vítězové obou
kategorií Michal Tomeš a Miroslav Kučerka junior – ti se totiž mohli těšit na týdenní
pobyt s golfem na proslulém hřišti Thracian Cliffs na bulharském pobřeží Černého
moře, které designoval jeden z nejlepších
světových hráčů golfové historie Jihoafričan Gary Player. ■
Foto: WGM Classic Tour

Přehled vítězů turnajů WGM Classic 2018

Kalendář WGM Classic 2019

TERMÍN

HŘIŠTĚ

HCP 0-18

HCP 18,1-54

TERMÍN

HŘIŠTĚ

19. duben

Mstětice

Jiří Kulas

Petr Škarvan

18. duben

Mstětice

17. květen

Terasy Ústí

Karolína Spozdilová

Adéla Vojtěšková

16. květen

Terasy Ústí

21. červen

Čeladná New Course

Jiří Kolář

Michal Vančura

20. červen

Čeladná New Course

22. červen

Čeladná Old Course

Marek Bína

Miroslav Kučerka jun.

21. červen

Čeladná Old Course

20. červenec

Ypsilon Liberec

Alois Žatkuliak

Miroslav Kučerka jun.

17. červenec

Ypsilon Liberec

23. srpen

Beroun

Marek Sajner

Martin Savara

7. srpen

Beroun
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slovo partnerů

WGM CZECH OPEN
A BEROUN
K SOBĚ PATŘÍ

Golfové hřiště v Berouně patří již mnoho let mezi ta
nejlepší a nejkvalitnější v České republice. V posledních
pěti letech je s tímto skvostným golfovým resortem
skoro jako pupeční šňůrou spojený jeden z nejprestižnějších turnajů v zemi – WGM Czech Open. Turnaj určený prioritně pro české hráče, profesionály i amatéry.
Že se nejedná o ledajaký turnaj, potvrzuje i letošní rekordní účast hráčů nejen z Česka, ale i řady evropských
států, kteří se do Berouna navíc velice rádi vracejí. Ať
už z důvodu, že prize money jsou na české poměry
opravdu zajímavé, nebo jen pro tradičně vynikající zázemí turnaje, za jehož vznikem a všemi pěti odehranými díly stojí promotér Pavel Suchánek.

J

sem velmi rád, že se společnost
Power Systems, s.r.o., jejímž
jsem spolumajitelem, může
partnersky a sponzorsky podílet
na pořádání celého turnaje, jehož
se mimochodem zúčastňuji i jako hráč,
i když moje hra i výsledky mají ještě
mnoho prostoru pro zlepšení.
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Pro partnery a přátele turnaje je určena
série WGM Classic Tour, která se koná
v průběhu celé sezony na vybraných
top hřištích po celé republice. To, co
k šesti podnikům pod značkou WGM
patří především, je vynikající atmosféra,
samozřejmě i jídlo, pití a také originální
a zajímavé ceny pro nejlepší.

Michal Tomeš s trofejí
a Pavel Suchánek

Věřím, že se, stejně jako já, už nemůžete
dočkat startu sezony 2019 a doufám, že
se uvidíme při příštím, v pořadí už šestém
ročníku WGM Czech Open a na turnajích
WGM Classic Tour. ■
Michal Tomeš,
spolumajitel společnosti Power Systems, s.r.o.
Foto: Robin Drahoňovský a Leoš Vojtěšek

golfové zpovědi

KDE JE HRANICE

REKORDŮ
HŘIŠTĚ V BEROUNĚ?

JAN CAFOUREK
letos -10
„Myslím, že už teď jsme se dostali na
docela vysoká čísla. Pro příští rok je
laťka nasazená hodně vysoko.
I proto, že za poslední roky bylo
hřiště měřeno obtížností určitě
nejjednodušší. Hřiště v Berouně je
vždycky výzva ke skórování, ale i tak
se musí sejít všechno – podmínky,
počasí, hřiště i vaše hra. I proto si
myslím, že tolik dalších rekordů už
padat nebude.“

TIAGO CRUZ
letos -21

Co platilo před rokem, v roce 2018 neplatilo. Nebo přesněji řečeno, nestačilo.
V roce 2017 oslavované rekordní vítězné skóre Petra Niče 18 ran pod par rok poté
nestačilo ani na pomyslné stupně vítězů. A pokud bychom šli ještě o kousek
dál do pětileté historie turnaje WGM Czech Open, pak v roce 2016 stačilo na
vítězství skóre -6. Ale zpět do zatím posledního, pátého ročníku. V něm totiž
vítěz Filip Mrůzek zahrál 22 ran pod par, o jednu víc než druhý Tiago Cruz. Kam
až se může posunout výsledné skóre v Berouně? Je 22 ran pod par konečnou
stanicí, nebo se dá stlačit ještě níž?

Z

ajímalo nás, zda lze ještě skóre
vítěze pátého ročníku vylepšit.
A koho jiného se ptát, než těch, kdo
jsou těmi nejpovolanějšími, tedy
samotných golfistů.
A jejich názory? Letošní podmínky byly
pro hon za rekordy takřka ideální: teplo,
vysušené a řídké roughy nebyly žádnou
hrozivou pastí, tvrdý povrch na fairwai
zaručoval ještě velký doběh míčků. Zkrátka
optimální skórovací podmínky. I tak ale
nemusí být oněch 22 pod ještě konečným
číslem. Aby ale rekord mohl opět padnout,
musí se sejít vše – forma hráčů, podmínky
na hřišti a počasí.

FILIP MRŮZEK
letos -22
„Kdyby se v Berouně hrála Challenge Tour
za stejných podmínek, jako my, tak by se
vítěz podle mě dostal tak na -28. A kdo ví,
možná i na -30. To říkám na základě svých
zkušeností právě z Challenge Tour. Ale na
takový výkon se musí sejít úplně všechno –
puttování, přihrávky k fangli, musíte trefovat
fairwaye.“
22

„Hřiště je výzvou k útočné hře a ke
skórování, což lze prakticky na
každé jamce. To i proto, že bylo
nastavené mnohem méně přísně,
než jsou hřiště na Challenge
Tour, nebo dokonce na European
Tour. Proto se tolik skórovalo. Ale
o moc výš už to nepůjde, zvlášť
když hřiště nebude tak přívětivě
nastavené. Ale pozor, i berounské
hřiště dokázalo trestat.“

ALEŠ KOŘÍNEK
letos -19
„Recept, jak zahrát v Berouně
rekordní skóre, je v podstatě
jednoduchý: hrát v každém kole
dobře, což je tak pět, šest ran pod
par. To dá dohromady 24 pod par,
a to je podle mě limit, za který to už
asi nepůjde. Řekl bych, že to je strop
berounského hřiště. Je pravda, že
Filip Mrůzek tady zahrál kolo deset
pod, ale zopakovat takové kolo
není ani trochu jednoduché.“

PETR NIČ
loni jako vítěz -18, letos -3
„Rekordy jsou hodně závislé na počasí,
na podmínkách. Když byla v Berouně
před dvěma roky zima a vítr, stačilo
na vítězství i šest ran pod par. Letos
byly tvrdé roughy, míčky běhaly, téměř
ideální podmínky ke skórování. Dá se
tady zahrát kolo 6, 7 ran pod par, takže
klidně i 28 pod. Ti nejlepší z Challenge
Tour by za stejných podmínek hřiště
rozstříleli na maděru.“ ■
Foto: Robin Drahoňovský
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nejlepší amatér

co zaznělo na turnaji…

JEDEN DEN POSVÍCENÍ,

DRUHÝ PŮST,
I TO JE GOLF

GORDAN
BRIXI

VYLEPŠIL REKORDY
TURNAJE

Nejen čeští profesionálové, ale také tuzemští
amatéři mají dveře otevřené dokořán při účasti na
turnajích WGM Czech Open. A také si ten nejlepší
z nich každoročně odnáší cenu pro nejlepšího
amatérského hráče. V pátém ročníku se nejlepším
amatérem stal Gordan Brixi, který oslavil během
turnaje teprve 16. narozeniny. Golf ale předváděl
jako zkušený mazák – ostatně jeho konečné skóre
-11 a čtvrté místo je dosud nejlepším umístěním
a výsledkem amatéra na WGM Czech Open.

J

méno Gordana Brixiho se v minulých
letech ve výsledkových listinách na českých turnajích příliš často neobjevovalo.
To proto, že se svými rodič žije v zámoří, v Potomacu ve státě Maryland. Letos
ale na sebe upozornil nejprve skvělou hrou na
The Junior Open na hřišti Eden ve slavném
St. Andrews. Obsadil čtvrté místo výkonem
-2 a stal se nejúspěšnějším českým hráčem
v historii tohoto turnaje pro golfisty do 16 let,
který se hraje tradičně před The Open.
„Poprvé v životě jsem hrál na skutečném
linksu,“ prozradil Gordan.

VYROVNANÝ OSOBNÍ REKORD
Být někde poprvé a hned uspět mu evident24

ně problémy nedělá. Pravda, na turnaji
Challenge Tour na Zbraslavi, kam dostal
divokou kartu, neprošel o čtyři rány cutem,
ale v srpnu si to v Berouně rozdal s nejlepšími českými profesionály.
Upozornil na sebe už v úvodním kole,
když zahrál 4 rány pod par. Ve druhé rundě
své skóre ještě vylepšil, a to výrazně –
zahrál 8 ran pod par a celkově byl na skóre
-12. „Hrál jsem dobře a hru jsem si užíval.
I proto, že hřiště bylo ve skvělém stavu,
navíc je férové. Když trefíte dobrou ránu,
většinou jste za to odměněni. Proti prvnímu
kolu bylo to druhé ještě lepší, všechno
bylo tak nějak sladěné a vyrovnal jsem si
svůj rekord,“ konstatoval nadějný mladík,

jehož otec Ivan patřil mezi československé
tenisové naděje a na konci sedmdesátých
let emigroval.

ČÍNSKÉ SEZNÁMENÍ S GOLFEM
Ke golfu se Gordan dostal poprvé trochu
nečekaně v Číně, kde jeho otec pracoval,
ale naplno se do golfu pustil až po návratu
do USA. „Opravdu jsem golf začal hrát
v devíti letech,“ poznamenal Gordan. A protože v zámoří chodí do školy, do Česka se
dostane především během léta a období
prázdnin. „V Česku mě hodně baví hrát,“
prozradil.
A nejenom baví, ale také mu to jde. Důkazem budiž turnaj WGM Czech Open.
V závěrečných dvou kolech sice už trochu
„ubral plyn“, ale i tak se udržel v nejvyšších patrech leaderboardu. Po kolech 71
a 74 ran z toho bylo už zmíněné čtvrté
místo se skóre -11. Obojí znamenalo nejlepší umístění i výsledek amatéra v pětileté
historii turnaje.
„Bylo pro mě zajímavé zahrát si společně
s tak zkušenými hráči, vidět, jak se koncentrují na hru, ale jinak jsem se soustředil jen
sám na sebe a na svou hru. V posledních
dvou kolech byly o poznání těžší pozice
jamek, nedařilo se mi už tolik proměňovat
putty, ale i tak jsem s výsledkem spokojený.
A to, že jsem překonal rekordy turnaje mezi
amatéry, to mě samozřejmě těší,“ konstatoval Gordan Brixi. ■
Foto: Robin Drahoňovský

Jednou jsi nahoře, podruhé
dole, nebo také po posvícení
přichází půst, platí také v golfu. Famózní kolo vystřídá
protrápená runda, po skvělé
ráně může následovat druhá
mizerná, po jamce, kde padl
eagle, může přijít třeba i neoblíbený „sněhulák“. Zkrátka v golfu není dopředu nic
jistého. To vlastně potvrzují
i výroky hráčů během turnaje WGM Czech Open …
„Dlouhou hrou jsem nic nekazil, krátkou
jsem si vytvářel šance a ty jsem na greenu
přesnými putty proměňoval. Hřiště sice
už za ty roky dobře znám, ale je fakt, že
devět ran pod par jsem tady ještě nikdy
nezahrál,“ okomentoval své parádní úvodní
kolo Štefan Páleník, v němž vyrovnal výsledkem 63 ran rekord berounského hřiště
z loňského ročníku. Zahrál osm birdie,
jeden eagle a jediné bogey. O den později
ale zahrál tři rány nad par a nakonec skončil dělený 11. se skóre -6, šestnáct ran za
vítězným Filipem Mrůzkem.
„O turnaji mi řekl Standa Matuš, a protože
jsem měl volno, přijel jsem, abych si tady
zahrál. Tohle hřiště vyzývá k útočné hře,
a ta se mi dnes dařila. Vycházelo mi prakticky vše od týčka až po green,“ konstatoval
spokojeně Portugalec Tiago Cruz, který ve
druhém kole opět vyrovnal rekord hřiště
výkonem 63 ran. Sedm birdie a eagle ho
vynesly až do vedení v turnaji a o vítězství
36letý Portugalec se zkušenostmi z European a Challenge Tour bojoval až do poslední
jamky. Nakonec skončil o ránu druhý.
„Na 185 metrů jsem hrál lehkou šestku železo, ale byl jsem krátký. Míček dopadl těsně
před green, ale i trochu šťastně odskočil

Filip Mrůzek

a dokutálel se až do jamky. Hezky se na to
koukalo a samozřejmě mám velkou radost,
jen mi ji trochu kalí konečné skóre,“ popsal
Slovák Martin Ťavoda hole-in-one na tříparové jamce číslo 11. Pro něj to bylo už třetí
eso v kariéře, ale nepomohlo mu k lepšímu
výsledku, než dělené 11. příčce se skóre -6.

Tiago Cruz

Štefan Páleník

„Ani v duchu mě v tu chvíli nenapadlo, že
by se něco ještě mohlo zkomplikovat,“ přiznal Filip Mrůzek po skončení finálového
kola, v němž jen se štěstím a o ránu uhájil
vítězství, přestože po úžasném proměněném puttu z 25 metrů na greenu čtrnácté
jamky vedl už o čtyři rány. Na závěrečných
čtyřech jamkách ale málem svůj náskok
ještě prohospodařil…
„Nějaké věci ve své hře jsem předělával,
ale největším průšvihem byla moje hlava.
Po své nejlepší předchozí sezoně jsem ale
nesehnal peníze, přišel jsem o auto, když mi
sponzor neprodloužil smlouvu, zkrátka moc
pozitivního jsem před turnajem neprožíval.
Nebyl to zdaleka můj nejlepší golf,“ popsal
Petr Nič největší rozdíly mezi Petrem Ničem ročníku 2017, kdy v Berouně vyhrál,
a ročníku 2018, kde se trápil a nevešel se
ani do první dvacítky konečného pořadí. ■
Foto: Robin Drahoňovský
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hřiště Beroun GC

ROK

2018:
V BEROUNĚ
NEJNÁROČNĚJŠÍ
ZKOUŠKA HŘIŠTĚ

Pro berounské hřiště a hlavně pro lidi, kteří se o dílo architekta Lese Furbera na
místě bývalého vojenského prostoru starají, byla nejen příprava na pátý ročník
turnaje WGM Czech Open, ale vlastně během celé sezony skutečně náročnou
zkouškou. Dlouhotrvající sucho, naprostý nedostatek dešťových srážek a množství
dní s vysokými tropickými teplotami byly těmi nejvážnějšími protivníky.

N

edostatek vláhy byl ostatně vidět
na hřišti v Berouně hned na
první pohled – ve všech vodních
nádržích na hřišti chybělo
v létě zhruba metr a půl vody.
Hrací plochy se údržbě hřiště v čele
s hlavním greenkeeperem Beroun Golf
Clubu Martinem Šindlerem dařilo držet
v perfektním stavu i ve stále sytě zelené
barvě, na okolní plochy včetně roughů už
ale voda nezbývala.
„Museli jsme samozřejmě hodně
improvizovat. Třeba za poslední tři týdny
před turnajem u nás spadlo pouhých šest
milimetrů srážek. To je žalostně málo.
Už jsme jednou podobné sucho a horko
zažili. V roce 2015, ale tehdy se jednalo
o červenec a srpen, zatímco letos bylo
sucho a teplo už od poloviny dubna,“
prozradil Martin Šindler.
Voda se stala velkou vzácností. Ostatně,
na závlahu hřiště je potřeba během letních
teplých dní každodenně 700 až 900 metrů
krychlových vody. Většinou se kropí přes
noc, ale letos kvůli extrémním horkům
bylo třeba zavlažovat i přes den. „Museli
jsme vodou šetřit, jak to šlo. Proto jsme
zavlažovali jen hrací plochy – odpaliště,
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fairwaye a greeny a jejich okolí. Zbytek
hřiště ale trpěl nedostatkem vody,
proto třeba roughy byly řídké a vedlejší
plochy hodně tvrdé,“ přiznal berounský
greenkeeper.
Toho dokázali také využít hráči, pro
něž byl tvrdý povrch výhodou a nabízel
nebývalý doběh míčku. To se projevilo
i na výsledcích pátého ročníku a řady
rekordních skóre. „Bohužel jsme nemohli
připravit hřiště, tak jak bychom chtěli,

ale i tak bylo ve velmi dobré kondici,“
prohlásil Martin Šindler.
A jak sám přiznal, greenkeeper bývá jen
málokdy spokojený. „Když je mokro,
tak je to špatné, když je ale sucho, tak to
také není dobré. Tohle ale byla asi moje
nejnáročnější sezona v Berouně. Místy
to byla trochu zoufalost a nejen fyzické,
ale i psychické vyčerpání,“ dodal Martin
Šindler. Ale vše se zvládlo na výbornou…■
Foto: Robin Drahoňovský

Berounská golfová pohoda
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