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26-07-2004 Extraliga ČR 2004 - Čeladná
Posledními dvěmi koly skončila základní část Extraligy družstev na hřišti v Čeladné kde se rozhodlo o
semifinálových dvojicích pro Play Off a zároveň o sestupujících. Bohužel z Extraligy sestupují semilské
ženy (a dívky). A-tým mužů GC Semily, který se v základní části umístil na 6. místě, se utká s GC Erpet
Praha (3). Věřme, že se nehrajícímu kapitánovi Jiřímu Jandovi sen. na půdě soupeře povede stejný
husarský kousek jako v loňském roce a s týmem postoupí do finálových bojů které se budou
odehrávat ve dnech 10. - 12. září na Konopišti.

07-07-2004 Mistry GC Semily v jamkové hře M. Prokeš a L. Klojdová
Neuvěřitelné věci se chvílemi děly na golfovém hřišti v Semilech! Už kvalifikace přinesla některá
překvapení a vývoj samotné play-off byl pouhým dovršením těchto náznaků možného vývoje mimo
veškeré sázkové tendence. Bookmakeři si tentokrát rvali vlasy a ne neprávem…
Tři dny a dvě noci
trval lítý ale rytířský souboj těch, kdož usilovali o mety nejvyšší. Právě dva dny státního svátku
konečně daly prostor těm, kdož v letech minulých nemohli právě pro nedostatek časoprostoru zkusit
popasovat své vedžky a patry s ostatními. I vzešla z kvalifikace na osmnáct jamek šestnáctka
udatných hrdinů, kteří lépe zvládli nástrahy hřiště domácího a otupili svojí hrou ostří nástrojův soků
svých. Taktéž dam se sešlo nepočítaně (tedy vlastně šest). A z nich se rekrutovaly čtyři nejšťastnější,
kteréž usilovaly o stejný vavřín jakožto muži, avšak ve své vlastní kategórii…
"Kvalda"
Snad vůbec největším překvapením kvalifikace byl výsledek Zdeňka Bartoně. Jeho 73 ran znamenalo
postup z osmého místa a vylepšení osobního rekordu na domácím hřišti o jednu ránu. Při neúčasti
některých matadorů (Milda Janata, Jiří Novotný, Zděnda Vacátko, Jiří Vacátko, Tom Kraus) se tak mezi
šestnáctku vešla další neotřepaná jména. Například nadějný Michal Safín nebo stále zrající Břetislav
Bažant. Pro velký zájem byla kvalifikace rozdělena na dvě skupiny. Ranní a odpolední. Ve chvíli, kdy
poslední startující z ranní směny téměř usedali k hodovnímu stolu, spustil se první liják, který byl ještě
několikrát zopakován a dokonce došlo i na zhruba půlhodinové přerušení pro bouřku.
Ženy
Kvalifikace ženská byla v první řadě velice vyrovnaná výsledkově. Nakonec los určil vítězkou Evu
Schovánkovou, která nastoupila v prvním kole play-off proti Martině Plaché a druhá Lucka Klojdová
hrála s Janou Vavřenovou. A hle, první překvapení bylo na světě. Finálovou dvojici totiž tvořily dvě
hráčky s menšími zkušenostmi z jamkovek. Martina porazila Evu 5/4 a Lucka Janu 4/3. Finálový
souboj nakonec Lucka Klojdová nepustila. Vůbec se se svojí soupeřkou nemazala a nášup v podobě
výsledku 6/5 dal brzy rozřešení hádanky okolo prvního individuálního titulu v letošní sezóně.
Viceprezident GC Semily, Jirka Vavřena, vehnal slzy do očí nejenom sobě, když Lucce přál slovy: "Táta
by z toho měl velkou radost…"

Muži
V prvním sobotním kole snad zmíníme tuhý boj Míši Rytínka a Kubelíka. Zdeněk Bartoň svého víc jak
o polovinu mladšího soupeře dohnal až na dvacítku, kde mu ale par na vítězství nakonec nestačil a dál
tak pokračovalo mládí. Zle také potrápil Honzu Klikara novic mezi jamkovkáři, Michal Safín. Velké
pozdvižení vzbudilo pět birdies v řadě za sebou (!!!) "navrátilce" Ondry Zemana v zápase proti
nestoru Luboši Čechovi. Největší show však předvedl Lukáš Basler. V časovém stresu hnal svého
soupeře, Standu Bažanta, doslova jako divoké zvíře celým hřištěm, až to budilo v ostatních hráčích
nevázaný smích. První devítku zvládli za hodinu a čtvrt, celou osmnáctku, protože je pak už brzdili
ostatní hráči, za dvé a třičtvrtě hodiny. Lukáš vyhrál nejtěsnějším možným rozdílem 1/0… Odpoledne
se hrálo podle všech papírových předpokladů. Snad jenom porážka Honzy Klikara od Honzy
Schovánka st. byla poněkud krutější, než se dalo čekat.
Semifinále
Tady už se děly velké věci. O prsa vietnamské ženy se doslova vyvíjel souboj Schovánek - Prokeš.
Nakonec Majkl stáhnul a šlo se do prodloužení. Jednička nic po drobné chybě obou hráčů
nerozhoduje, bojuje se na jamce číslo dvacet. Míša druhou ránu topí lehounce v lese, Honza se
přihrává z pár desítek metrů do pozice jistého paru a dost pravděpodobného birdie. Na tahu je Majkl.
Ten ale zahraje z jehličí famózní chip-in… Eagle!!! Hůl mu padá z rukou a drží se za hlavu.
Luboš Klikar má proti sobě protivníka k pohledání. Vlastně se takovou dvojicí nemůže pochlubit
kdejaký klub! Hráli proti sobě bývalý reprezentant a reprezentační kapitán. Lukáš se od začátku trápí
a Luboš ho nejenom nepouští do breaku, ale dokonce nad ním od záčátku vede. Přesto si Lukáš vynutí
prodloužení. V rozhodujícím momentu však selhává jeho strategie…: "Vždycky tam hraju sandwedge!
Vždycky! Nevim co to do mě vjelo, ale vzal jem pičinku…". Topnutá rána končí za smrkem, třetí dává
šanci půlit parem Lubošovo jen těsně neproměněné birdie. Nestalo se tak.
Finále
Boj o třetí místo vzdal Jan Schovánek ve prospěch Lukáše Baslera bez boje. Důvodem byl odjezd na
další turnaj Senior Tour do Mariánských Lázní. A tak pánové Michael Prokeš a Luboš Klikar mohli
vyrazit na liduprázdné hřiště, aby zabojovali o první letošní individuální mužský titul. Infarktový závěr
byl ozdobou jejich klání. Na Rytince dělá na drivu chybu Michal. Zatímco Lubošův míč leží spořádaně
na greenu a trpělivě na druhou ránu čeká, Michal se z těžkého roughu na green dostane až třetí.
Vede pouze o jednu. Na další jamce dělá na drivu chybu Luboš. Situace se obrací a ani dobrá příhra z
mizerné pozice na cestě a následný pokus o záhranu paru dlouhým a přetěžkým puttem ho od ztráty
jamky neuchrání. Na Festivalce začíná druhé rány Luboš. Ta jeho je precizní a znamená jasnou výzvu:
"Ještě není konec!". Je dormie, ale jeho míč teď leží nedaleko jamky a birdie je na cestě. Tlak se
přenáší na Michala. Ten posílá, stejně jako v semifinále (pouze na jiné jamce) Lukáš, svůj míč
topinkou přes hlavy pár desítek diváků do out-of-bounce a trefí cestou klubovnu. Jamku vzdává a oba
aktéři pokračují za vodu. Luboš hraje střední železo a chybí mu do greenu nějakých sedmdesát metrů.
Michal hraje cosi delšího a přestřelí svého parťáka zhruba o dvacet metrů. Druhá rána Lubošova mine
tyč a čeká ho těžký, asi šest metrů dlouhý, breakovaný putt do birdie. Ten vzápětí téměř promění,
když se míč seznámí cestou se dnem jamky, ale ležérně jí mine a zastaví kousíček pod ní. Majkl leží po
druhé ráně v semiroughu před bunkerem. Bere putter a aby snad nebylo pochyb o zaslouženém
vítězství, zasahuje jamku a jeho birdie je tak třešničkou na mistrovském dortu. Vyhlášení, obrovská

lahev šampusu, kterou věnoval hotel Harmony Špindlerův Mlýn a pan Jiří Janda senior. Mistrovství
GC Semily má svého krále…
Slovo (unaveného) vítěze
"Karlštejn? Midi? Aani náhodou! Comeback! Já mám hotovo a jdu si lehnout na vavřín…". ... pavouk
jamkovky
Autor: Michael Jon

01-06-2004 Robert Schovánek vítězem OLYMPUS PGA TOUR 2004
První zastavení čtyřkolové šňůry profesionálů, Olympus PGA Tour 2004 se konalo v neděli 30. května
v Královském Golfovém Klubu Malevil. S nástrahami hřiště s parem 68 si nejlépe poradil semilský
Robert Schovánek, který jej obešel v novém rekordu hřiště 64 (-4).
Zdroj: golf.cz

24-05-2004 O pohár města Driebergenu
Dalším z turnajů na semilském pažitu byl O pohár města Driebergenu, (ne)hraný ve dnech 23.- 24.
května. Jelikož příroda mění, když organizátoři (turnaje) míní, zůstalo u klání jednodenního oproti
plánovanému dvoudennímu. Nespočet zúčastněných chtělo v neděli vylepšit svůj hráčský profil a ze
zadních pozic útočit na příčky nejvyšší - však bohužel. Tu sem kroupy, místy poletující vločka a
vydatná mrazivá dešťová zálivka zapříčinily, že hřiště bylo ke golfování nezpůsobilé a druhé soutěžní
kolo muselo být zrušeno. Tedy výsledky po sobotním kole se již neměnily - (viz cgf.cz). Nutno ještě
podotknout, že se hrálo na kvalitně připraveném hřišti.

2003
01-10-2003 Sezóna 2003? Možná nejlepší v historii semilského golfu
Ohlédneme-li se za sezónou 2003, můžeme směle prohlásit, že v případě soutěží družstev lepší být
snad ani nemohla. A-tým mužů vybojoval v extralize bronzové medaile, B-tým mužů kvalitně
reprezentoval v 1. lize a probojoval se až do čtvrtfinále. A-tým žen s mladičkými hráčkami v sestavě se
v extralize udržel a B-tým žen konečně postoupil do 1. ligy. Je jen málo golfových klubů v České
republice, které se mohou pochlubit účastí svých čtyř družstev ve dvou nejvyšších soutěžích. Možná
to je zázrak, že mezi ně patří malý golfový klub z Podkrkonoší, ale o lecčem to vypovídá.
Ani v soutěžích jednotlivců si semilský golf na tuto sezónu nemůže stěžovat. Martin Vancl zvítězil v
křížkovém turnaji v Darovanském dvoře a v Šilheřovicích obsadil třetí místo. Stal se akademickým
mistrem ČR v golfu pro tento rok. Jan Klikar před odletem na studia do Spojených států stačil

vybojovat stříbrnou medaili na mezinárodním mistrovství ČR juniorů. Profesionál Robert Schovánek
patří mezi nejlepší hráče Eurotel Czech Open Golf Tour 2003 a postoupil do finále národního
mistrovství ČR ve hře na jamky v Cihelnách. Jako třešnička na dortu se ve světle úspěchů semilského
golfu v tomto roce jeví účast Roberta Schovánka a Martina Vancla v 6. ročníku prestižního utkání
Východ ČR vs. Západ ČR začátkem října v Darovanském dvoře. Jen tak dál, dámy a pánové. Držíme
palce, ať je rok 2004 pro semilský golf ještě úspěšnější!
Autor: Luboš Klikar Foto: Ivan Paggio

29-09-2003 Ženy GC Semily jak v extralize, tak v 1. lize družstev ČR 2004!
Sezónu jak hrom prožívá semilský týmový golf. V sobotu 27. září se ve Slavkově rozhodlo o tom, že v
příštím roce budou semilská družstva žen hrát jak extraligu, tak i 1. ligu! A-tým žen GC Semily ve
složení Lenka Klikarová jun., Tereza Vavrušková, Jana Vavřenová a Lucie Klojdová v baráži o setrvání v
extralize totiž porazil ženy GC Beřovice jednoznačně 3,5:1,5 bodu. Tímto vítězstvím si naše děvčata
nejen zajistila účast v příštím ročníku extraligy, ale současně otevřela dveře družstvu žen GC Semily B
do 1. ligy! Kapitán A-týmu žen GC Semily Jiří Vavřena po úspěchu ve Slavkově neskrýval dojetí.
Právem. Jeho celoroční práce přinesla sladké plody. Jako první mu telefonicky gratuloval Jiří Janda
sen., kapitán bronzového A-týmu mužů z nedávného finále extraligy v Poděbradech.
Autor: Luboš Klikar

22-09-2003 MORGEN CUP
V sobotu 20. září se sešla v sluncem zalitém meandru Jizery dobrá padesátka hráčů a hráček na
MORGEN CUPu. Žádná velká výsledková překvapení, ale zato přátelská atmosféra, nádherné počasí …
Jedním slovem pohoda. Kdo se nemohl zúčastnit jednoho z posledních turnajů semilské golfové
sezóny, může jen hořce litovat. Přišel o golf za ideálního "golfového" počasí.
Nejen pro vítězství ve své kategorii 0-18,4, ale i pro celkové vítězství v turnaji si dokráčel Jan
Schovánek jun. (70). O celkové vítězství se však musel "poprat" v rozehrávce s Michaelem Prokešem
(shodně 70). Jan Schovánek hned na první jamce ukončil všechny sázky na vítěze když 5metrovým
puttem zavěsil "berdíka" a vpravdě zkušenějšímu Michaelovi nezbylo než uznale pokývat hlavou. "To
je tím, že mi přítelkyně vytváří harmonické prostředí!", přiznal Jan Schovánek na otázku, co že je
skryto za jeho golfovými úspěchy v letošní sezóně.
V kategorii 18,5-36,0 zvítězil Otto Šmída (34 b.), mezi ženami pak Eva Dvořáková (36 b.) a v kategorii
ZK Tomáš Novotný (GCPY) a Angela Morávková (GCNB). Turnaj byl provázen i několika vloženými
soutěžemi, ale jména jednotlivých vítězů nám v době "redakční uzávěrky" nebyla známa.
Autor: misha

19-09-2003 R. Schovánek a M. Vancl mezi nejlepšími českými golfisty
Dějištěm šestého ročníku prestižního golfového utkání mezi výběry Východu a Západu ČR bude ve
dnech 3. až 5. října 18jamkové hřiště v Darovanském dvoře. Až dosud byl Východ neporazitelný,
zvítězil v premiéře v Bechyni v roce 1998 a své vítězství postupně obhájil ve Štiříně, Semilech,
Cihelnách i vloni ve Slavkově. Podle kuloárových informací jsou však tentokrát svěřenci kapitána
Pavla Drdy odhodláni využít domácí západočeské půdy ke svému průlomovému vítězství!
Česká obdoba slavného Ryder Cupu, která se před šesti lety narodila díky iniciativě České golfové
federace, přivede do Darovanského dvora hráče opravdu zvučných jmen. V devítičlenném výběru
Východu ČR, který povede kapitán Vladimír Junek, se představí Alan Babický, Jiří Holý, Pavel Korda,
Marek Růžička, Viktor Skalle, Roman Svoboda, Petr Václav a semilští Martin Vancl a Robert
Schovánek. Ve výběru Západu ČR budou hrát Martin Bešta, Dominik Hart, David Kaplan, Ondřej Lébl,
Jiří Němeček, Petr Němeček, Petr Nič, Lukáš Tintěra a Jan Zedníček.
Podaří se Západu už konečně porazit Východ?

17-09-2003 Semilské béčko žen v Poděbradech vyhrálo
... ale o jeho postupu do 1. ligy družstev ČR se rozhodne až později.
Druhý tým žen GC Semily bojoval v pátek 12. září v Poděbradech o postup do 1. ligy družstev ČR
poté, co jasně zvítězil v červencové kvalifikaci v regionu Sever. Soupeřkami mu byly hráčky Golf klubu
Darovanský dvůr, které však postoupily z regionu Jih bez boje. Zápas v jamkové hře skládající se ze
dvou čtyřher a tří singlů skončil očekávaným, byť těsným vítězstvím našich hráček v poměru 3:2.
V sestavě našich žen nastoupily Eva Schovánková, Lenka Klikarová, Martina Plachá a Hana
Vavřenová. V dopoledních čtyřhrách bodovala dvojice Eva Schovánková, Lenka Klikarová, která první
pár Darovanského dvora Daniela Čepeláková, Renáta Dědková přehrála na 16. jamce. Druhá semilská
dvojice Martina Plachá, Hana Vavřenová bohužel prohrála s párem Vladimíra Grimmová, Jaroslava
Hůlová na 19. jamce. Rozhodnutí přinesly až tři odpolední singly. V nich byla úspěšná Eva
Schovánková proti Daniele Čepelákové (2/0), Lenka Klikarová porazila nebezpečnou Vladimíru
Grimmovou (5/4) a Martina Plachá podlehla Jaroslavě Hůlové (4/3). Konečný výsledek zněl 3:2 pro GC
Semily B.
Naše ženy však ještě automaticky do 1. ligy družstev ČR nepostupují, ale musí čekat na výsledek
baráže mezi GC Semily A a GC Beřovice. Pokud v tomto utkání semilské áčko žen zvítězí, udrží se v
extralize a GC Semily B postoupí do 1. ligy. V opačném případě bude semilský ženský golf v 1. lize
reprezentovat pouze jeho A tým. Oběma našim ženským týmům držíme palce, aby to vyšlo. Aby
stejně jako muži měly i semilské ženy svůj tým v extralize a 1. lize. Byl by to další důkaz výjimečné
kvality golfu v Podkrkonoší.
Autor: Luboš Klikar

15-09-2003 Semily znovu na bedně!
aneb semilský golfový zázrak stále trvá ...
Konec dobrý, všechno dobré. Tak by se dalo parafrázovat vystoupení A týmu mužů Golf Clubu Semily
v letošním ročníku Extraligy družstev ČR, který vyvrcholil v sobotu 13. a neděli 14. září v Poděbradech.
Semilští muži sem přijeli obhajovat loňské stříbrné medaile z Karlových Varů a tajně snili o medaili
nejcennější. Byť se jim ani jedno ani druhé nepodařilo, zisk bronzových medailí nelze považovat na
neúspěch. Ba naopak.
Ve třech dvoudenních kvalifikačních turnajích na rány totiž semilští muži bojovali spíš o udržení se v
elitní osmičce českých golfových klubů než o příčky nejpřednější. Nebylo to vůbec jednoduché a
konečné sedmé místo po kvalifikaci znamenalo pro nově jmenovaného kapitána týmu Jiřího Jandu
sen. velikou úlevu a jistotu extraligové příslušnosti Semil také v sezóně 2004. Tým byl značně
oslabován postupnými odchody Štěpána Havránka do pražské Čechie a Jana Klikara na studia do
zahraničí. Přesto semilští muži dokázali ve čtvrtfinále "vyprovodit" hráče GC Erpet Praha na hřišti v
Líšnici a vybojovat si trochu překvapivě postup do play-off mezi čtyři nejlepší týmy v České republice.
Spolu s nimi se to povedlo Ostravě, Mariánským Lázním a Karlovým Varům. Sítem čtvrtfinálových
bojů naopak neprošly loňský vítěz extraligy Čechie, Karlštejn, Poděbrady ani už zmíněný Erpet.
Boj o medaile semilští muži zahájili v sobotu 13. září semifinálovým utkáním proti Mariánským
Lázním. Tento tradiční a silný klub postavil do play-off své nejzkušenější hráče - namátkou jmenujme
Jana a Antonína Kunštovi, Jana Zitterbarta, Davida Kaplana. Posilou Mariánských Lázní byl i jeden z
nejlepších českých profesionálů Petr Mrůzek. Věru, zdatný soupeř, který se později ukázal být nad síly
Semil. Už dopoledne všechny tři semilské čtyřhry prohrály, čímž zpečetily osud zápasu. Odpoledne
sice tři nejlepší semilští hráči, tj. Robert Schovánek, Martin Vancl a Lukáš Basler, svá utkání vyhráli,
ale to bylo málo. Konečný výsledek 6:3 posunul do nedělního finále Mariánské Lázně. Jejich
soupeřem byl silný tým Ostravy, který ve druhém semifinále porazil hladce mladíky z Karlových Varů
6,5:2,5.
Do nedělního zápasu o třetí místo šli svěřenci kapitána Jiřího Jandy sen. s odhodláním zvítězit a
vybojovat třetí cenný kov pro Semily v řadě. Povedlo se. Dopoledne zvítězily nově složené čtyřhry
Robert a Jan Schovánkovi, Martin Vancl a Luboš Klikar, smůlovatě prohrála jen čtyřhra Lukáš Basler a
Radek Valenta na 18. jamce. Semily se ujaly nadějného vedení 2:1. V odpoledních singlech zářil
Martin Vancl, který svému soupeři nedal nejmenší šanci na úspěch. Ačkoliv Richard Koch hrál dobře a
byl po 11. jamkách v paru, přesto prohrával o 5 jamek, neboť Martin byl pět úderů pod par! Zápas
nakonec skončil na 13. jamce jasným vítězstvím blonďatého semilského "ranaře". Podobně si se svým
soupeřem pohrával i Robert Schovánek, který zvítězil na 14. jamce, když byl v té chvíli dvě rány pod
par hřiště. Další dva body na účet Semil přidali zkušený Lukáš Basler a Jan Schovánek jun., který
vyrůstá ve vynikajícího hráče s ideálními předpoklady pro jamkovou hru. Semily tedy porazily Karlovy
Vary 6:3 a těšily se ze zisku bronzových medailí.
Ve finále si Ostrava nedala svou šanci vzít a porazila Mariánské Lázně 5,5:3,5 bodu. Navázala tak na
svůj zlatý triumf v roce 1999 na Karlštejně.

V sestavě Semil v této sezóně v kvalifikacích a play-off hráli Robert Schovánek, Martin Vancl, Lukáš
Basler, Jan Schovánek jun., Jan Schovánek sen., Jan Klikar, Luboš Klikar, Radek Valenta, Nikos Illiadis a
Jaroslav Kratochvíl. Kapitánem byl Jiří Janda sen. Hoši, děkujeme!
Autor: Luboš Klikar Foto: Ivan Paggio

11-09-2003 První titul akademického mistra ČR pro Martina Vancla
V úterý 9. a středu 10. září se při 8. ročníku Akademického mistrovství ČR v golfu sešlo v
Darovanském dvoře 8 hráček a 20 hráčů, kteří ve hře na rány svedli souboj o mistrovské tituly. V
kategorii mužů loňskému vítězi Vladimíru Velenskému vyrostl nadmíru zdatný soupeř. Semilský
Martin Vancl se ujal vedení už po prvním kole (75) s náskokem pěti úderů před dvojicí Lukáš Melichar
a Patrik Kupec (oba 80). O další ránu zpět byl právě Vladimír Velenský. Středeční kolo přineslo v
kategorii mužů lepší výsledky - Martin Vancl zopakoval svých 75 a zaslouženě zvítězil a přidal tak do
své bohaté sbírky golfových trofejí první titul akademického mistra ČR. Vladimír Velenský zabojoval a
76 úderů ve druhém kole ho posunulo až na stříbrný stupínek. Třetí skončil Patrik Kupec výsledkem
78 úderů.
Autor: Luboš Klikar

08-09-2003 Míra Janda: MŮJ VZOR BYL A JE MŮJ BRÁCHA
Jandovi jsou v českém golfu dnes už bez jakéhokoliv přehánění bráni za klan. Táta hrál golf dlouhá
léta, v současnosti je kapitánem extraligového družstva Semil a dokázal spolu se svými svěřenci
porazit na Líšnici silné družstvo Erpetu. Všichni tři jeho synové jsou po mnoha úspěších v amatérském
golfu dnes členy PGAC. S Mírou se znám dlouhá léta. Byl to on a Jirka, kdo mi dal poprvé v životě do
ruky golfovou hůl a byl to hlavně on, kdo mi v Semilech pomáhal se vším od mých začátků v prvních
letech mé "golfové kariéry". V té době byl už Jirka profík a Míra mu tak (čistě teoreticky řečeno a s
použitím slov klasika) koukal do výfuku. Ale to bylo čistě dle pořekadla pravícího, že zdání klame.

Pamatuješ si ještě vlastně na svoje začátky, nebo jsi se narodil mámě Marcele s bagem na rameni?
Ne ne! Kdepak! Já jsem začínal s golfem vlastně pozdě. Teda relativně vzato.
Copak si máme představit pod pojmem "pozdě"?
Hrál jsem aktivně volejbal. Ve čtrnácti jsem si při utkání zlomil v koleni čéšku a strávil jsem v
nemocnici dlouhých šest měsíců. Taky bylo jasné, že ze mě žádný volejbalový profík nikdy nebude,
protože s takovým zraněním se dá hrát volejbal už jen rekreačně. Mám za sebou dvě operace. V létě
v roce 1984 jsme trávili týden v Mariánských Lázních. Tam jsem si golf poprvé vyzkoušel a už to šlo
jako po másle. Taky si vzpomínám a slyším to jako dnes, že na hotelu každý ráno hrál Freddie
Mercury, Queeni a jejich Radio Ga Ga ;-)
Takže následoval návrat do Semil a každodenní trénink?

Přesně tak. Ale trénoval jsem u dědy.
…?
Učil mě zacházet s kosou, abych si mohl na hřišti posekat roughy a vyzobat nějaký míče. Abych měl
vůbec čím hrát. Bože to byly časy…
A co třeba hole?
Zabavil jsem hole tátovi. Dodneška si pamatuju celou tu sestavu. Trojka a pětka železo byly dámské
Princessy, osmička železo byl dámský Wilson, pitching-wedge Maxfli měla extra stiff tvrdý shaft a
putter John Farrell mám schovaný. Jediné co není spolehlivě identifikováno byla trojka dřevo. Putter
jsem jednou vzteky v Semilech na Jizerce ohnul o sloup a od té doby jsem začal líp puttovat.
Pamatuješ si třeba svůj první turnaj?
Jasně! Po dvou týdnech po začátku v Mariánkách jsem hrál v Semilech. Par 64 a já hrál první kolo 135
a druhý 136! Už tenkrát jsem byl prostě steady hráč! Balada. Handicap jsem měl ale už na konci října
docela ucházející. Dvacet čtyři.
Šel jsi s handicapem rychle dolů?
Od dubna do října dalšího roku jsem šel na osm a další rok jsem končil sezónu na pěti. A co je ale
totální paradox, po dalších pěti letech dřiny jsem měl znova handicap osm... ;-) A vůbec se spousta
věcí změnila. Když jsem začínal, tak v Semilech byla měřítkem schopností každého hráče jamka číslo
čtyři (tehdy). Otázka byla prostá: "Co jsi hrál na komínce?" Kdo neřek' "pičinku", nebyl golfista.
Dneska tam hraju sedmičku železo. Ale pravda je, že se posunulo o pět metrů dozadu odpaliště ;-)
Kdy přišly první "seriozní" turnaje?
V roce 1985 jsem už hrál první juniorku v Karlových Varech . Šel jsem první kolo devadesát. Dokonce
jsem si snížil handicap. Druhý kolo by se dalo pojmenovat jako "určující moment mé kariéry". S kdesi
výše jmenovanými šesti holemi převážně v dámském provedení a handicapem přes dvacet jsem
zahrál ve Varech kolo dvě rány nad par hřiště! Na to se prostě do smrti nezapomíná. Na juniorském
mistrovství jsem jinak uhrál dvakrát druhé místo. Když se konečně schylovalo k šanci na vítězství,
protože se hrálo doma v Semilech, tak jsem byl na golfovém výjezdu v Německu u dnešního
prezidenta PGAC, Petra Nitry, v Hamburku. Ale aby to neznělo nabubřele, nikdy bych se neodvážil
tvvrdit, že bych ten šampionát stoprocentně vyhrál.
Výjezd do Německa byl asi hodně ojedinělou záležitostí…
V roce 1987 jsem konečně hrál s celým setem holí v Belgii Octangular. Bylo to utkání osmi golfově
nejslabších zemí Evropy. Měl jsem taky porpvé v životě na nohách golfový boty. Jinak jsem byl
vlastníkem dvou "řeznických" kalhot a dvou párů čínských kecek. Nechápal jsem z výbavy ostatních
hráčů třeba oblečení do deště. Já měl teplákovou bundu. Její nepromokavá složka začala fungovat až
když úplně nasákla a měla asi tak deset kilo ;-) A v osmdesátým devátým jsem hrál v Rakousku Linz
Open.
Kterého výsledku si ve své kariéře nejvíc vážíš?

Určitě sedmdesáti ran na letošní Eurotel PGAC Open Golf Tour v Čeladné. Na takovém hřišti je to
opravdu hodně dobré číslo. A nejlepší výsledek padnul předloni na D.A.S. Liberec Open. Padesát šest
ran po dvou bogey a osmi birdies. Rekord hřiště, který mi golfobůh nadělil k mým narozeninám.
Měl jsi nějakého trenéra, nebo vzor?
Vzor? No tak to je naprosto jednoznačný! Bráchu! Jirka byl ten mezník, kterej jsem se snažil neustále
dohánět, protože byl přede mnou! Jinak ale mezi velkými profíky byl mým vzorem Jack Nicklaus.
Kdy jsi vlastně poprvé v životě Jirku porazil?
Těžko tomu uvěřit, ale už po třech letech. Bylo to semifinále mistrovství klubu na jamky. Čtyři jamky
do konce a já vedl o čtyři. Jirka pak začal makat a další tři jamky vyhrál. Kdo hrál v Semilech ví, jak
vypadá Havrdovka. Šlo do tuhýho a já dostal na tří parové jamce drive do poloviny dráhy a k tyči jsem
to měl ještě pořád sedmdesát metrů. Jirka si to hodil metr od tyče. V té chvíli se jasně schylovalo k
play-off. Jenže já jsem dokázal do další rány vložit všechno to nejlepší co ve mně bylo a z těch
sedmdesáti metrů jsem zavěsil "in". Jirka se mnou čtrnáct dní nemluvil ;-). Po čtrnácti dnech mi jen
řek': "Kdybys mě tak neporazil, tak jsem vyhrál…" Dneska už se spolu smějem. Další vítězství, na které
si vzpomínám, bylo při Ski-golfu.
Ski-golf?
Specialita. První polovina se odehrávala na lyžích na umělé hmotě a druhá část dvojboje byla
osmnáctka na rány. Brácha byl vždycky lepší lyžař než já. Ale tenkrát udělal chybu a musel se vracet
do branky, kterou minul. Takže jsem na golf nastupoval s devíti ranami náskoku a to už se dalo
ohlídat. Taky si teď vzpomínám, že mi na druhý kolo slalomu půjčil svoje lyže, protože ty moje neměly
prakticky hrany.
Jak vlastně začala tvoje profesionální dráha?
Začnu trošku ze široka. V roce 89 jsem si na VŠ tak trošku zastávkoval a pak už jsem jenom sháněl
práci. Až do roku 92 jsem dělal snad všechno. Natíral ploty, střechy, zedničil, učil na středním
odborném učilišti… Finální příprava už souvisela s PROFESIONÁLNÍM golfem.
Tak ještě jednou: …?
Stal jsem se PROFESIONÁLNÍM hasičem.
A jak to bylo dál?
Dal jsem výpověď u hasičů a jel jsem Jirkovi dělat caddyho na Qualifaying School do Francie. Tam
padlo rozhodnutí věnovat se golfu. Další krok nastal ve chvíli, kdy se mi ozval Míra Bouška s nabídkou
vyjet do Německa na kratší dobu na výpomoc. Kratší doba stále trvá a jsem na jednom místě už deset
a půl roku. Herten-Westerholt je mistrovská osmnáctka s nepříliš kvalitním drivingem. Zato hřiště je
excelentní a jedná se o opravdu velkolepý projekt. V rovině leží osmnáct dlouhých a výrazně
zvlněných drah. Ty lemují přes metr vysoké roughy, kterým spíš sedí název "džungle". Dvacet
centimetrů vlevo nebo vpravo je totéž jako byste trefili aut.
Jaký je rozdíl mezi německou a českou klientelou?

Tak tohle nemůžu srovnávat. Nemám s českou klientelou žádné zkušenosti. Spíš můžeme napsat, jak
se na českého profíka dívají Němci. Jsme ceněni za svoji pracovitost a profesionální přístup. A také,
trochu paradoxně za to, že málo chválíme a jsme kritičtí.
U nás se často diskutuje o fair-play a o honbě za nízkým handicapem. Jaké je to v Německu?
To bude asi stejné. Jsou hráči, kteří zaměňují výši svého handicapu se svým postavením ve
společnosti. Když se potom takového člověka zeptám, co mu říkají pravidla, většinou mi odpoví, že si
přišel užít legraci. A tak jim říkám, ať si zkusí jít zahrát tenis bez sítě. Co je ale pozitivní vývoj, to je
snižování průměrného věku klientely. Začínají se objevovat mladší hráči. Průměr mi v mé klientele
klesl z 66-ti na 55 ;-).
A zcela jiný soudek. Jaký byl rozdíl mezi loňskou úspěšnou a letošní neúspěšnou play-off při turnaji v
Karlových Varech?
Obě rozehrávky byly stejné. Stejně jsem se cítil, v obou případech jsem nebyl nervózní. Teď s
odstupem času bych to asi zhodnotil následovně: poslední tři jamky letošního kola byly pro mě
nesmírně uspokojující a tak mi asi chyběl adrenalin. Nejspíš jsem víc chtěl vyhrát vloni nad Jirkou
Závazalem, než letos nad Michaelem. A můj caddy, Vašek Synáč, říká, že jsem to prohrál díky tomu,
že jsem na první jamce play-off nedal ten krátký putt proto, že jsem poprvé za tři dny trefil úplně
čistě putter… ;-)
Jaká je tvoje nejoblíbenější hůl?
Jinak. Moje nejoblíbenější rána je chip. Umím ho šesti různými holemi.
Co říkáš na výkon Saši Čejky na PGA Championship?
Alex je můj velký kamarád. Taky díky tomu přijal pozvání na D.A.S. Liberec Open, který se hraje na
Libereckém Machníně. V devadesátém čtvrtém u mě dokonce spal při German Open, když měl
zaplacený nocleh v luxusním hotelu. Hrozně mu fandím a pořád ho sleduju a i když jsem s ním ještě
nemluvil, jsem přesvědčen, že bude své čtvrté místo považovat za nejlepší výsledek kariéry. Je škoda,
že mu nevěnují víc pozornosti režiséři přenosů z americké túry. Přeju mu jen to nej!
Co třeba dát závěrem nějakou radu nám amatérům?
Technika je důležitá, ale trpělivost a pokora jsou vždycky na prvním místě. A ještě jedno heslo pro ty,
kdo pořád touží hrát třista metrové drivy: S DÉLKOU PŘICHÁZÍ TAKÉ ŠÍŘKA!!!

Míru trápí díky rozbitému kolenu čím dál tím víc záda. Také má omezenou hybnost levé kyčle a dnes
musí vstávat o hodně dřív, než mi ostatní, aby byl vůbec schopen hrát. Jeho odpověď na otázku, co
do budoucna, byla velmi prostá: Chci a budu hrát golf! Přejeme mu tedy, aby ho přestaly
pronásledovat neustálé zdravotní potíže a aby to tam prostě padalo!
Autor: Michael Jon

11-08-2003 VC Semil - SAS Autosystemtechnik
Padesátka hráčů a hráček se účastnila za tropického víkendu dalšího ročníku VC Semil - SAS
Autosystemtechnik, hraného 9 - 10. srpna. Obdiv patří všem, kteří turnaj dokončili (ve zdraví). Pro
vavříny si v tomto turnaji tentokrát došli domácí: v kategorii mužů 0 - 18,4 Jan Schovánek jun., 18,5 36 Vítězslav Tobolka a mezi ženami Lenka Klikarová sen.
Autor: misha

08-08-2003 Honza "Zlatý" Klikar stříbrný!
Zásluhou Jana Klikara se opět do Semil stěhuje jeden z cenných golfových kovů. Na Mezinárodním
mistrovství ČR juniorů, dorostu a žáků 2003, hraném v Karlových Varech ve dnech 5.-7. srpna, obsadil
po výsledcích 79, 71 a 77 (227) druhé místo za vítězným Martinem Beštou z GC Erpet Praha (222). Za
kýženým zlatem zaostal o 5 úderů. Mezi dvacítkou juniorů dokázal, že i přes nedávné výsledkové
výpadky patří do české juniorské špičky. Přejme Honzovi, aby se mu stejně dařilo i při studiu za
mořem, kam odlétá ve středu 20. srpna "vystřídat" na University of Hartford Mirka Holuba.
Autor: misha

21-07-2003 Každá bitva má své poražené
Slavkov - známější ve světě jako Austerlitz - vešel ve známost především díky bitvě tří císařů, která se
v blízkosti Slavkova odehrála v prosinci 1805. Bitva, ve které francouzská armáda pod Napoleonovým
velením porazila spojenecká rusko-rakouská vojska, je považována za jedno z nejdůležitějších
vítězství francouzského císaře. Po uplynulém víkendu bude Slavkov znám také jako místo, kde se
odehrály líté boje golfové I.ligy ČR družstev 2003. V termínu 19. a 20. července se zde totiž odehrálo
3. a 4. kolo této prestižní soutěže. Šlo o umístění na prvních čtyřech místech s následnou výhodou
domácího prostředí v semifinálových utkáních.
Hráči semilského B-týmu (čistě rozlišovací označení - pozn. autora) již týden před soutěží, pod
přísným dohledem (ne)hrajícího kapitána Jiřího Vacátka, vystupňovali úsilí a dvoufázový tréning nebyl
ničím výjimečným. Jelikož mezi hráči není velká důvěra ve speciální potravinové doplňky, dávali
během přípravy přednost racionální dietě. Po těžkém zatížení organizmu byl pak hráčům zvyšován
přísun vitaminu C, vitaminu E a glutamové kyseliny. Někteří si vyžádali i tablety hořčíku. A to se
nevyplatilo!
Bohužel během týdne, těsně před odjezdem, oznámil kapitán Jiří Vacátko, že mu "jisté" povinnosti
nedovolují do Slavkova s týmem odcestovat. Takže přímý kontakt s kapitánem se rázem změnil na
"phone-coaching". Právě díky tomuto handicapu, pouze v šesti, a bez profesionála v sestavě to v
konečném zúčtování dopadlo tak, jak nikdo nepředpokládal. Sedmé místo. To znamená, že se
semilské "béčko" v semifinále utká s hráči GC Austerlitz opět ve Slavkově o postup do poděbradského
finále soutěže družstev.

Pořadí družstev po základní části: 1. GK Líšnice (1519), 2. GC Austerlitz (1610), 3. GK Brno (1625), 4.
1.JGK Bechyně (1652), 5.GC Zlín (1655), 6. GC Mariánské Lázně "B" (1662), 7. GC Semily "B" (1677), 8.
GC Praha "B" (1705)

07-07-2003 Mistry GCS pro rok 2003 Lukáš Basler a Eva Schovánková
Uplynulý víkend patřilo semilské hřiště Mistrovství GCS ve hře na jamky. Do elitní osmičky postoupili
ze sobotní dopolední kvalifikace L. Basler (65), Š. Havránek (67), J. Schovánek sen. (70), T. Kraus (71),
J. Vacátko (72), J. Klikar (72), A. Soudil (73) a J. Schovánek jun. (74). Především výsledek Aleše Soudila
byl pro mnohé překvapením - zejména pak pro trojici Karban, Valenta a Kratochvíl (všichi 75). Ti se již
připravovali na rozehru o jediné postupové místo. V okamžiku, kdy vyráželi na odpaliště Jedničky,
klubouvnou se rozlehlo: SOUDIL SEDMTŘI!
Mezi ženami se o letošní titul utkaly J. Vavřenová (80), E. Schovánková (83), M. Plachá (83) a L.
Klikarová st. (84).
Jaká byla cesta letošních klubových mistrů k titulům zjistíte z pavouku.

17-06-2003 Jiří Vacátko: Věřím ve zlato!
Ve dnech 14. a 15. června pokračovala Extraliga družstev mužů a žen dalšími dvěma koly na hřišti
Golfového Klubu Nová Amerika. Ve stejném termínu zahájila na Líšnici I.liga ČR družstev mužů a žen.
Zatímco A-tým doháněl 30ti úderové manko z prvních dvou kol, B-tým (čistě rozlišovací označení pozn. autora) nastoupil do letošní soutěže s povinností odčinit debakl z loňské sezóny, který
vyvrcholil srpnovým "černým úterým" na Svratce. (Ne)hrající kapitán "béčka", Jiří Vacátko, poučen z
minulého neúspěchu, i přesto opět povolal takové osvědčené hráče, jakými jsou Zbyněk Karban,
Tomáš Kraus a Michael Prokeš. Zbytek sestavy pak doplnili "freshmani" Michael Jon, Standa Bažant a
Michal Novotný. Nemalou posilou týmu v následujících kolech bude Jiří Janda (Pro), který přislíbil
svoji účast.
Prozíravá obměna sestavy již nyní přináší své ovoce (viz. průběžné pořadí soutěže družstev). Jiří
Vacátko se netají tím, že by rád v letošní sezóně získal s týmem medaile nejcennější. Jak sám říká:
Věřím ve zlato!
Momentální výsledky A-týmu jsou bohužel za očekáváním.

10-06-2003 V + M
Skvěle připravené hřiště, krásné počasí, solidní výsledky, dobře vychlazené pivo z Hanušovic. Tak by
se dal v kostce charakterizovat 9. (jubilejní) ročník turnaje V + M, který se odehrál 7. a 8. června na
semilském hřišti. Patrony tohoto turnaje, jako již tradičně, byly pánové Radek Valenta a Luboš
Materna. A vítězové? V kategorii 0-12,0 - Michael Prokeš 67/71, v kategorii 12,1-24,0 - Standa Bažant
72/73 a Vladimír Janák 94/87 v kategorii 24,1-36. Mezi ženami triumfovala Jana Vavřenová 79/84.
Dlužno však podotknout, že vítězi byli všichni, kteří za tropického víkendu turnaj dokončili.

04-06-2003 Lázeňské dostaveníčko seniorů
Ve dnech 2. - 3.května se Mariánských Lázních odehrál další ze série turnajů Senior Tour 2003. Pro
další body v této "tůře" si vyjelo hned sedm semilských pánů a jedna dáma. Důvodem tak početného
mariánskolázeňského dostaveníčka jistě nebylo to, že se jedná o lázně, jak někteří (věkem mladší) zlí
jazykové pošeptávali. Na druhou stranu: Není šprochu … Z dobře informovaných zdrojů víme, že cesta
do Mariánských Lázní neprobíhala až tak hladce jak by se mohlo předpokládat. Posádka jednoho vozu
se dokonce musela vracet z Turnova zpět do Semil, jelikož nejmenovaný člen této posádky opomenul
doma na nočním stolku umělý chrup a prášky na spaní. Však o co starší, o to zkušenější. Nejlépe ze
semilských si v dvoukolovém turnaji vedl Jan Jendys Schovánek 83/82, který obsadil 5. příčku. Mezi
ženami se na 9. místě umístila Iva Pfannenstielová 107/105. Celkové výsledky můžete shlédnout na
stránkách ČGF

26-05-2003 Na postup to nestačilo
V Poděbradech se 24. a 25. května konala kvalifikace Poháru klubů smíšených družstev mládeže do
16 let. Zde jsme měli své zastoupení i my. Po skvělém začátku v prvním kole byli Nikos Iliadis a Tereza
Vavrušková na prvním místě mezi chlapci, resp. na druhém mezi dívkami. V kole druhém si semilští
"teens" vybrali slabší chvilku a na postup, kdy první čtyři družstva postupovala do finále, to nestačilo Nikos Iliadis 77/93, Tereza Vavrušková 81/91, Standa Bažant 90/85, Michal Novotný 90/96, Ludvík
Pytlíček 109/110 a Jan Kodejš 120/117.
1. GC Mariánské Lázně (833), 2. PGC Ostrava (853), 3. GC Karlovy Vary (873) … 8. GC Semily (922)

19-05-2003 Extraliga družstev 2003 zahájila
V sobotu a v neděli 17.-18. května byla zahájena v Šilheřovicích Extraliga družstev mužů a žen 2003.
10 družstev mužů a 6 družstev žen odehrálo 1.a 2.kolo této soutěže. Soutěž družstev je podle nového
soutěžní řádu "Open" a mohou se tedy účastnit i profesionálové, po jednom v každém družstvu. Za
semiláky nesl svoji kůži na trh Robert Schovánek. A-tým, ve složení Lukáš Basler, Martin Vancl, Robert
Schovánek (Pro), Radek Valenta, Jan Schovánek sen., Jan Klikar a Nikos Iliadis je momentálně na 5.
příčce se ztrátou 30 úderů na prvního.
1. PGC Ostrava (759), 2. GC Praha (760), 3. GC Poděbrady (772) ... 5. GC Semily (789)
Semilské ženy pod přísným dohledem kapitána Jirky Vavřeny, Lenka Klikarová, Jana Vavřenová,
Tereza Vavrušková a Šárka Hyková bohužel výsledkovou listinu uzavírají.
1. GC Mariánské Lázně (465), 2. GC Erpet Praha (466), 3. GC Karlovy Vary (467) ... 6. GC Semily (513)

12-05-2003 UNISYS Cup
O uplynulém víkendu pokračovala druhým turnajem v Poděbradech CZECH GOLF AMATEUR Tour UNISYS Cup. Nejlepší ze semiláků, Lukáš Basler, se solidními výsledky 79/76 umístil na 5. místě.
Zároveň co by kapitán, povede A-tým ke stříbrné obhajobě v nadcházejících turnajích Extraligy ČR
družstev. Ta začíná prvními dvěma koly 17.-18.května v Šilheřovicích.

18-03-2003 První placený přestup v historii klubu!
V uplynulém týdnu proběhl první placený přestup hráče v historii semilského klubu. V hlavní roli
tohoto transferu se představil Štěpán Havránek, který byl již delší dobu v hledáčku "lovců talentů" z
Golf Klubu Čechie.
Tato skutečnost byla umožněna změnami soutěžního a hendikepového řádu, které přinesla letošní
výroční konference ČGF - s platností od 1.3.2003 má nový domovský klub uhradit původnímu
domovskému klubu hráče částku za výchovné. Částka se mění podle pozice hráče na žebříčku,
reprezentace nebo mistrovských titulů. Konference stanovila nejnižší částky výchovného. Ty se
pohybují od 30.000 kč, za pozici do 200. místa žebříčku, do 300.000 za hráče s mistrovským titulem.
Přesná částka za přestup nebyla v době "redakční uzávěrky" známa.

2002
Extraliga žen v Semilech
Autor : Jiří Vavřena (redakčně kráceno)
Dalším vynikajícím úspěchem po zisku stříbrných medailí semilských mužů v Extralize v Karlových
Varech, zisku stříbrných medailí semilské mládeže v Poháru klubů ČR do 16 let, se stal postup
semilských žen do Extraligy.
Semilské družstvo žen sehrálo v pondělí 30.9.2002 na domácím hřišti rozhodující baráž s družstvem
GC Štiřín o postup do Extraligy žen. Družstvo GC Štiřín, semknuté kolem nejlepší hráčky ČR Petry
Kvídové, vzbuzovalo v řadách semilských hráček již před začátkem dostatečný respekt.
Tým semilských žen, jehož základem jsou stříbrné hráčky z Poháru klubů ČR do 16 let, však chtěl
proti zkušenému soupeři uhrát co nejlepší výsledek a pokusit se o postup.
Konečný výsledek zní fantasticky 3 : 2 pro semilský tým. Tajné přání semilského týmu se tak splnilo a
semilské ženy příští rok nastoupí v Extralize proti nejlepším hráčkám České republiky. Jen nejlepší
golfové kluby z naší republiky se mohou pochlubit tím, že mají v nejvyšší soutěži družstvo mužů i žen.
O to větším příslibem je skutečnost, že věkový průměr našeho ženského týmu je necelých 17 let.
Tým ve složení Lenka Klikarová, Tereza Vavrušková, Jana Vavřenová a Šárka Hyková, společně s
pátou členkou semilského týmu Lucií Klojdovou předvedl na domácím hřišti, ale i po dobu celé

kvalifikace perfektní výkon a právem jim náleží postup do Extraligy. Za odvedený výkon jim všem
patří dík, neboť se zasloužily o dobrý zvuk místního golfového klubu.

Pozvánka na turnaj CCCC 02
GC Semily a PPSPJC se sídlem v Semilech si vás dovoluje pozvat na 11. (opět jubilejní - vpravdě však
poslední) ročník turnaje CIMRMAN CROSS COUNTRY CUP 2002, který se uskuteční v sobotu 12. října.
Tento ročník bude hrán u příležitosti asi 109 let od otevření golfového hřiště na katastru
Podkrkonošského Nouzova na semilsku. Svoji účast přislíbili pánové Doc. Prošek, Karel Bartoníček a
Radek Krampl, žák Karla Velebného - Hedvábného, jeho nejdůstojnější nástupce a pokračovatel.

Titul pro Klikara s Prokešem
Zvítězila zkušenost a pevné nervy. Takto stručně by se dal charakterizovat souboj o titul při
Mistrovství klubu ve čtyřhrách na rány, které se již tradičně koná v závěru semilské golfové sezóny.
Letošního ročníku, který se uskutečnil ve dnech 28. - 29. října, se účastnilo více jak dvacet dvojic.
Po sobotním kole se s shodným skóre 76 úderů na špici usadily dvojice Michal Novotný - Standa
Bažant a Luboš Klikar - Michael Prokeš. O úder zpět zůstali Tomáš Kraus - Zbyněk Karban, o dva pak
papíroví favorité Jan Klikar - Štěpán Havránek. Výsledek posledně jmenovaných byl pro všechny
překvapením. Nervozita, či přemíra snahy? Pořadí po prvním kole slibovalo líté boje o titul v kole
druhém.
V neděli soustředěnou hrou již od počátku a přesně umísťovanými údery vyváděla dvojice Klikar Prokeš své soupeře z koncentrace. Novotný - Bažant, kterým se upřímně řečeno mnoho šancí
nedávalo, neunesli tíhu role favoritů z prvního dne a posléze zcela odpadli. Na birdie zahrané dvojicí
Klikar - Prokeš odpovídali triple bogey a to bylo přeci jen mnoho. Není se tedy co divit, že se ve
výsledkové listině s rovnými 90 údery propadli hluboko, hluboko …
Klikar - Prokeš, jdoucí vstříc svému vysněnému cíli - premiérovému vítězství, ani v této chvíli
neponechávali nic náhodě a strojově přesnou hrou zvyšovali náskok před zle, od zadu, dotírající
dvojicí Klikar - Havránek. Ti, jakmile zjistili, že by své skóre museli na leader board zapisovat v
červených číslech, ochladli a dohrávali na jistotu druhé pozice.
Klikar - Prokeš dotáhli své vystoupení v letošním ročníku do vítězného konce a dík výsledkům 76 a
68(!) se mohou pyšnit titulem Mistři GCS ve čtyřhrách pro rok 2002.
Druhými v pořadí byli Klikar - Havránek a na místě třetím pak Kraus - Karban.

Máme stříbro z Karlových Varů!
Historický úspěch A-týmu mužů ve finále Extraligy družstev

Karlovy Vary (lk). Už jen krůček chyběl A-týmu Golf Clubu Semily na vrchol. Všichni hráči věřili, že ho
učiní, jenže osud rozhodl jinak. V dramatickém finále Extraligy družstev v neděli 15. září v Karlových
Varech Semily svému soupeři podlehly. Ze zlatých medailí se radovala pražská Čechie, stříbro putuje
do Semil a bronz do pražského Motola. Sebevědomý obhájce titulu z loňského roku - hráči Karlštejna
- odjížděl jako spráskaný pes.

Tiger zpečetil osud Karlštejna

Šťastný konec pro Semily a pro mladého Štěpána Havránka alias Tigera mělo sobotní semifinále s
Karlštejnem. Po dopoledních čtyřhrách se totiž obhájce titulu ujal vedení 2:1. Podlehl jen jednou dvojice Marek Černý a David Zelinka nestačila na foursome Lukáš Basler a Martin Vancl. Vše před
odpoledními dvouhrami hrálo do karet Karlštejnu. K celkovému vítězství v semifinále mu stačilo
vyhrát polovinu ze šesti singlů. Máme to v kapse, notovali si zřejmě, leč tvrdě narazili. Hrající semilský
kapitán Lukáš Basler nasadil šestici svých svěřenců ideálně. Ideálně pro Semily, samozřejmě, neboť
do role obětních beránků, kteří odstaví nejlepší dva hráče Karlštejna, nasadil Luboše Klikar a Nikose
Iliadise. A ti skutečně nastoupili proti Mikuláši Ordnungovi a švýcarské posile Franzu Vajsovi. Ač své
zápasy po boji ztratili, otevřeli zbylým čtyřem semilským hráčům cestu k vítězství. Lukáš Basler,
Martin Vancl a Jan Klikar zvítězili s přehledem, jenže to pořád bylo málo. Rozhodnutí musel přinést až
duel semilského Tigera a vynikajícího puttéra Davida Zelinky. Semilský hráč - ač teprve šestnáctiletý tahal po celé kolo za delší konec, jenže ani soupeř se nevzdával a čaroval hlavně na grýnech.
Vyvrcholení a obrovská úleva pro kapitána Lukáše Baslera přišly na grýnu 18. jamky. David Zelinka
míjí asi čtyřmetrový birdie putt. Na stejně dlouhý se chystá Tiger. Zlomek sekundy a ruce
talentovaného mladíčka ze Semil letí do vzduchu. Hurónský řev vítězného semilského týmu se mísí s
bouřlivým potleskem publika. Je dobojováno. Semily vítězí 5:4 a Tiger si pro svůj happy-end opravdu
nemohl vybrat lepší místo.
Ve druhém semifinále pražská Čechie porazila stejně těsným skóre Golf Club Praha.

Zázrak se nekonal

Zápas Semil o zlatou medaili nezačal šťastně. Ve všech třech ranních čtyřhrách semilští hráči
postupně ztráceli lesk. Jako by jim obrovská šance svazovala ruce. Nedařilo se ani nejsilnějšímu páru
Lukáš Basler a Martin Vancl v utkání s Alanem Babickým a Miroslavem Novákem. Podle papírových
předpokladů měli přinést jistý bod. Jenže prohráli už na 13. jamce po nemastném neslaném výkonu.
Stejně dopadly i čtyřhry Jan Klikar a Štěpán Havránek a Radek Valenta s Nikosem Iliadisem.
Výsledkem bylo vedení pražské Čechie 3:0 a těžký úder iluzi, že by snad Semily mohly vybojovat své
historicky první zlato.
Jenže odpoledne se situace změnila jako mávnutím čarovného proutku. Všichni semilští hráči - až na
mladého Nikose Iliadise - ve svých utkáních od začátku vedli. Nikos však vůbec za nic nemohl - jeho

soupeřem byl trojnásobný mistr České republiky Roman Svoboda, hráč, kterého v této sezóně doma
nikdo neporazil. Po odehraných devíti jamkách to vypadalo, že se zrodí zázrak. Že titul nakonec
vyhraje tým, který nezvítězil ani v jedné čtyřhře. Jako první své utkání na 16. jamce vítězně ukončil
Luboš Klikar proti Petru Makovskému, vzápětí tu Tiger porazil Miroslava Nováka. Roman Svoboda sice
přidal na účet Čechie povinný čtvrtý bod, jenže ten kýžený pátý stále chyběl. V té době totiž Jan Klikar
vedl nad Tomášem Ševčíkem o tři jamky, Martin Vancl byl square s Jiřím Holým a Lukáš Basler vedl o
jamku nad Alanem Babickým. Nervozita v táboře pražské Čechie rostla jako stoletá voda v Karlíně.
Prezident klubu Luděk Vinš kroužil mezi 15. a 17. jamkou jako veverka v bubnu a hlasitě své hráče
povzbuzoval. Paní Štěstěna ho jako na potvoru poslechla a v závěru se skutečně přiklonila na stranu
jeho hráčů. Zatímco Jan Klikar po třech prohraných jamkách za sebou vítězí nad Tomášem Ševčíkem
až v rozehrávce na 20. jamce, Martin Vancl prohrává na 18. grýnu svůj boj s Jiřím Holým. Čechie
získává pátý bod a bouřlivě slaví. K tomu všemu ještě nehorázná smůla potkává Lukáše Baslera. Na
17. jamce po úderu do lesa ztrácí nejtěsnější náskok na Alana Babického a na poslední jamce
nepochopitelně i svůj drajv zahraný na pravou část ferveje. Lukáš svůj zápas raději ukončil a poslední
jamku Babickému bez boje daroval. Ani jeho vítězství by totiž už nic nezměnilo na skutečnosti, že do
Semil poputuje "jen" stříbro. Čechie poráží Semily 6:3 a Luděk Vinš stírá krůpěje potu z čela.
V boji o bronzové medaile Golf Club Praha nechal své soupeře z Karlštejna vypít kalich hořkosti
opravdu až do dna...

Co dál

"Mám obrovskou radost, že jste získali stříbro. Gratuluju!" Tak hned v pondělí ráno mailoval do Semil
člen semilského A-týmu Miroslav Holub. Škoda, nebýt jeho absence v nedělním finále, možná by
všechno dopadlo jinak. Jenže Mirek polyká studentský chlebíček v Americe a bojuje v úplně jiných
turnajích. Mimochodem, úspěšně, když o stejném víkendu v Yale skončil třetí po výsledcích 74, 73 a
72.
Co bude dál se semilským týmovým golfem? Po bronzu stříbro, po stříbře zlato. To je jisté. Snad to
skvělé partě ze Semil vyjde už příští rok! V té letošní se na zisku stříbrných medailí podíleli hráči Lukáš
Basler, Martin Vancl, Jan Klikar, Štěpán Havránek, Radek Valenta, Luboš Klikar, Nikos Iliadis a v
kvalifikaci také Miroslav Holub. Vladimír Meduna byl víc než doprovázejícím fanouškem - byl
duchovním guru stříbrného úspěchu.

Mistrovství GCS ve hře na rány
O víkendu 7. a 8. 9. se odehrálo klubové Mistrovství ve hře na rány. Tituly pro rok 2002 ve svých
kategoriích získali Jan Klikar a Šárka Hyková.

Černé úterý na Svratce
Výsledky neúměrné svým hráčským kvalitám v posledním kvalifikačním utkání, které se hrálo na
Svratce a kde B-tým obsadil v konečném zúčtování 5. místo, odsoudily semilské k opětovnému
výjezdu na Svratku. Zde se v úterý 20. srpna utkali v jamkové hře s týmem GC Brno 1932. Utkání mělo
určit postupujícího do finále v Karlových Varech, které se uskuteční 14.-15. září.
Tým ve složení Jiří Vacátko (kapitán), Zbyněk Karban, Tomáš Kraus, Michael Prokeš, Zdeněk Kodejš a
Štěpán Buchta sršel optimismem a to i přes nasazený ne příliš příznivý kurs a neúčast opory týmu
Jana Schovánka jun., který dal přednost již předem rozhodnutému klání světového poháru vozů F 1
na maďarském Hungaroringu.
K dopoledním foursomům vyrazili jako první Zdeněk Kodejš a Michael Prokeš následováni Jiřím
Vacátkem se Štěpánem Buchtou a Tomášem Krausem se Zbyňkem Karbanem. Bohužel prvně
jmenovaní se v průběhu hry doplňovali po hříchu málo a svoje utkání prohráli 1/2.
Jiří Vacátko zřejmě přenesl letité hráčské zkušenosti na Štěpána Buchtu, který teprve sbírá
zkušenosti v tak náročných soutěžích. Jiří se Štěpánem zvítězili na 19. jamce.
Plné zvratů a nervy drásajících okamžiků bylo utkání "liberecké kliky", Tomáše Krause a Zbyňka
Karbana. Přes několik nejistých úderů v počátku, začali posléze své soupeře deptat údery chip-in. Ti
jim to vraceli, dík znalosti hřiště, přesně cílenými fayrwayovými putty z padesáti metrů k jamce.
Pevnější nervy měli však Tomáš se Zbyňkem a hru ukončili ve svůj prospěch na 20. jamce. Tedy po
foursomech GC Semily vs. GC Brno 1932 - 2/1. Oba roztleskávači, Luboš Klikar a Zdeněk Vacátko, kteří
doprovázeli B-tým shodně tvrdili, že statisticky je dokázáno, jsou-li vyhrány alespoň dvě čtyřhry,
celkové vítězství je na dosah. Opak byl bohužel pravdou.
Odpolední singly skončily v neprospěch semilských poměrem 1,5/4,5 kdy jediný, možno říci čestný,
bod zajistil Michael Prokeš vítězstvím nad domácím Bodlákem 2/1. Tomáš Kraus se v okamžiku, kdy
již bylo potvrzeno celkové vítězství domácích, dohodl se svým protihráčem na remíze. Suma
sumárum GC Semily vs. GC Brno 1932 - 3,5/5,5.
Při potupném odchodu ze hřiště poznamenal jeden z hráčů se slzou v oku: A já se tak těšil ve Varech
do šantánů.

Další medaile do Semil
Ve dnech 6. - 8. 8. se konalo v Karlových Varech MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, DOROSTU
A ŽÁKŮ, kde v kategorii juniorů obsadil Martin Vancl třetí příčku za prvním Romanem Svobodou
(GKČ) a druhým Petrem Skopovým (GCKV).

Cenné stříbro zůstalo v Semilech
Autor : Jiří Vavřena
Cenným druhým místem semilských v Poháru klubů ČR do 16 let byl ukončen finálový turnaj na
semilském hřišti. Domácí se do finále kvalifikovali svým jasným vítězstvím ve skupině ve Svobodných
Hamrech, kde mimochodem Štěpán Havránek a Jana Vavřenová vytvořili mužský a ženský rekord
hřiště.
Z celkem 19 družstev, které se utkaly v několika kvalifikacích, přivítali semilští na svém hřišti ve
dnech 30.7. - 31.7.2002 do finálové skupiny postupující Park Golf Club Ostrava, Golf Club Erpet Praha
a Golf Club Štiřín. A právě Štiřín byl soupeřem domácích o postup do středečního finále.
Semilští do ranních čtyřher nastoupili v sestavě Štěpán Havránek s Lenkou Klikarovou, Standa Bažant
s Janou Vavřenovou a Michal Novotný s Terezou Vavruškovou. Domácím se proti zkušenějšímu
soupeři dařilo a před odpoledními singly byl stav 2 : 1 pro Semily. Odpolední sestavu singlů kapitán
Jiří Vavřena zamíchal dobře a přesto, že domácí v průběhu utkání prohrávali již 4 : 2, konečný
výsledek zněl fantasticky 5 : 4 pro semilský tým. Klíčem k vítězství byl perfektní výkon Standy Bažanta,
kterému se na 17.jamce podařilo dopravit míček z 20 m na jeden úder přímo do jamky. Tím zcela
nalomil svého soupeře Tomáše Maštalíře a po bezchybném drive na 18.jamce, přihrávce a patu
zahrál birdie (jedna po pár) a vyhrál celý zápas a to i přesto, že jeho soupeř zahrál na 18.jamce také
birdie. Dalšími strůjkyněmi vítězství nad ambiciózním týmem Štiřína byla Lenka Klikarová a Jana
Vavřenová, které si přinesly cenné skalpy štiřínských chlapců. Lenka porazila krásným výkonem 3 : 1
Tomáše Malce a Jana 6 : 4 Víta Kršňáka. Asi se Tomášovi a Vítkovi bude dlouho zdát, co to s nimi ty
semilský holky provedly. Tím se semilským otevřela vysněná cesta do celostátního finále.
Proti semilským ve středu nastoupil Golf Club Erpet Praha, jednoznačně nejlepší tým v ČR, v jehož
středu je řada reprezentantů a reprezentantek svých kategorií. Erpet do finále postoupil jasným
vítězstvím nad Ostravou skórem 9 : 0. Samotné finále mělo ještě jeden vnitřní náboj, neboť v dresu
Erpetu nastoupila Martina Kodejšová, do loňského roku ještě hráčka domácího týmu a Dominik Hart,
jehož maminka pochází ze Semil. Výkon Martiny šel letos obdivuhodně vzhůru a již oblékla i
reprezentační dres.
V ranních čtyřhrách nastoupili Standa Bažant s Janou Vavřenovou proti Lukášovi Princovi a Nicole
Uhrové, Štěpán Havránek s Lenkou Klikarovou proti Dominiku Hartovi a Lucii Šarochové a Michal
Novotný s Terezou Vavruškovou proti Markovi Klausovi a Martině Kodejšové. Zdatný soupeř byl nad
síly domácích a po čtyřhrách bylo skóre 3 : 0 pro Erpet. Po čtyřhrách se zdálo, že o vítězi je definitivně
rozhodnuto a odpolední singly budou již pouhou formalitou. Kapitánovi semilského týmu se však
podařilo v přestávce vyburcovat domácí tým a také vhodně postavená sestava přinesla na semilské
golfové hřiště strhující sportovní atmosféru.
Jako první vyrazil do zápasu Štěpán Havránek proti Martině Kodejšové. Toto utkání bylo místními
golfovými znalci netrpělivě očekáváno. Jednalo se o přímé utkání dvou špičkových hráčů, kteří
vyrostli na semilském hřišti. Utkání bylo zcela vyrovnané, až v samém závěru se Štěpánovi podařilo
získat potřebný náskok a porazil Martinu 3 : 2. Tím upravil momentální skóre na 3 : 1 pro Erpet.
Domácí Michal Novotný nastoupil sebevědomě proti zdatnějšímu soupeři Dominiku Hartovi a svedl s
ním vynikající souboj, který skončil vítězstvím Dominika 3 : 1. V této chvíli byl stav 4 : 1 pro Erpet.

Erpetu stačilo nyní získat jediný bod a stal by se celkovým vítězem. Ve hře byl však ještě Standa,
Lenka, Tereza a Jana. Standa si stav 1 : 0 přinesl na 17. jamku, kde si vedení udržel a tak tomu bylo i
na 18. jamce. Standa vyhrál a upravil stav na 4 : 2 pro Erpet. A jako předchozí den ve hře zůstala
děvčata.

Jana hrála celý zápas s Lukášem Princem velice vyrovnanou partii, vzájemně se střídali vedení a
skvělým finišem na 18.jamce se jí podařilo získat bod, který znamenal vítězství. Lence se na 17. jamce
podařilo to samé, co předchozí den Standovi. Proti Markovi Klausovi, který se mimochodem v
polovině července na hřišti Royal Musselburgh Golf Clubu zúčastnil za ČR 5.ročníku The 2002 Junior
Open Championship (otevřeného mistrovství Velké Británie do 16 let), se Lence podařilo na 17.jamce
dopravit míček z 10m na jeden úder přímo do jamky a rázem vedla 1 : 0. Na 18.jamce se ji podařilo
ještě přidat další bod a porazila sympatického Marka 2 : 0.
Tereza, semilská hráčka žijící v Liberci, nastoupila proti favorizované Lucii Šarochové a čekal ji velice
těžký zápas. Lucie patří mezi ostřílené hráčky a pravidelně se umisťuje v popředí celostátních turnajů.
Tereza se však nezalekla zvučného jména a odvedla jeden ze svých životních výkonů. V průběhu
zápasu vedla a až v závěru se podařilo Lucii zúročit své zkušenosti a vyrovnala stav, takže po 18.jamce
byl stav nerozhodný a obě hráčky se vydaly na již 19.jamku a v případě nerozhodnutí ještě dále. Lucii
se na 19.jamce podařilo porazit domácí Terezu a upravit konečný výsledek na 5 : 4 pro Erpet. Golf
Club Erpet Praha se tak po strhujícím průběhu finále stal vítězem Poháru klubů ČR do 16 let.
Málokdo by po ranních čtyřhrách věřil, že se domácím podaří takto zkomplikovat týmu Erpetu cestu
za zlatem. Náš tým však přesvědčil, že je schopen se postavit i soupeři zvučnějšího jména.
Tým ve složení Standa Bažant, Štěpán Havránek, Lenka Klikarová, Michal Novotný, Michal Safín,
Tereza Vavrušková a Jana Vavřenová předvedl na domácím hřišti perfektní výkon a právem mu náleží
stříbrné medaile z celostátního finále. Za odvedený výkon jim patří dík. Ještě jednou našemu týmu
celá golfová semilská veřejnost a příznivci semilského golfu děkují.

A pro úplnost, bronzové medaile získal GC Štiřín, vítězstvím 8 : 1 nad PGC Ostravou.

Vavříny pro "Léňu"
Lenka Klikarová st. (vlevo) obsadila na Mezinárodním mistrovství České republiky midamatérů, ketré
se konalo 12.-14. července v Cihelnách, třetí příčku.
LENKO GRATULUJEME!

S okřídleným lvem ve znaku
Ani nepříznivá předpověď deštivého počasí nedokázala odradit více jak 80 hráčů a hráček z účasti na
letošním turnaji GENERALI GOLF CUP 2002, který se konal 6. - 7. července. Počasí přálo a tedy zůstalo
pouze u předpovědí. Obrovským kladem turnaje bylo pravé golfové počasí, což se odrazilo přímo na

kvalitě zeleného pažitu, vždyť v nejednom případě bylo možné sledovat výrazné snižování hcp. Ne
vždy se ovšem dařilo podle představ aktérů, a tak ne každý mohl být se svými výkony spokojen.
"Výsledek ani nebudu komentovat, prostě mohlo to být lepší," poznamenal lakonicky a s úsměvem
Jarda Kratochvíl. To v žádném případě nemohlo platit o organizaci turnaje.
Před společným posezením byl v sobotní podvečer proveden pokus o překonání netradičního
rekordu v rychlostním golfu. Ti kdo tipují, že lze dostat kulatý golfový nesmysl od prvního úderu do
jamky osmnácté v čase 20:31,40 min., tipují správně!
Skvělé počasí, kvalitní a chutné občerstvení, příjemná obsluha, v podvečer dobrá muzika - to vše
přispělo k vynikající náladě. Stejně jako v loňském roce byl připraven bohatý doprovodný program.
Dlouho bylo co probírat. Někdo odešel "v rámci přípravy" na kutě dříve, jiní zase prokázali svoji
fyzickou kondici a setrvali.
A jak to nakonec dopadlo? V kategorii 0-18,9 zvítězili Stanislav Bažant a Jana Vavřenová (oba GCS), v
kat. 19,0-25,9 Dyntar Tomáš (GCHK) a Hana Vavřenová (GCS) a v kat. 26,0-36 + ZK Daniel Richter
(GCPA) a Marcela Abrahámová (GCMBU).Vložené soutěže - longest drive: Michael Prokeš a Šárka
Hyková a nearest to pin: Jiří Vacátko.
Takže na úplný závěr za všechny zúčastněné poděkování Generali Pojišťovna a. s. a také s přáním,
aby se ten příští ročník vydařil minimálně stejně výtečně jako ten letošní. GENERALI GOLF CUP 2002
je za námi, ať žije GENERALI GOLF CUP 2003!

Mistrovství klubu ve hře na jamky
Mistry klubu ve hře na jamky pro rok 2002 se stali Martin Vancl a Šárka Hyková.

Národní mistrovství ČR ve hře na jamky
Roman Svoboda (GC Čechie) a Petra Kvídová (GC Štiřín) se stali mistry České republiky na jamky pro
rok 2002, které se konalo ve dnech 20. - 23. června v Šilheřovicích u Ostravy.
Všichni naši zástupci v mužské kategorii, kteří se mistrovství zúčastnili, postoupili z kvalifikace. Jan
klikar (7), Martin Vancl (10), Štěpán Havránek (23) a obhájce titulu Míra Holub (26). Konečné
kvalifikační umístění bohužel určilo, že ve dvou následně po sobě jdoucích zápasech play-off se
všichni čtyři utkali navzájem mezi sebou. Mirek Holub porazil Honzu Klikara 1/0 a posléze přehrál
Štěpána Havránka 4/3, který přešel přes Martina Vancla 1/0. Pro semiláky poměrně krutá kvalifikační
matematika. Vítězné tažení Mirka Holuba zastavil až ve finále Roman Svoboda, který zvítězil 5/4.

Auto Gremos Cup
Pěkné počasí, dobře připravené hřiště, skvělá nálada, drobné technické problémy. Tak by se dal v
kostce charakterizovat průběh turnaje Auto Gremos Cup, který proběhl v sobotu 22. června. Ni
nepřítomnost nejlepších semilských hráčů, kteří hájili klubové barvy na republikovém mistrovství v
Šilheřovicích, nepoznamenala kvalitu předvedených výsledků. Celkovým vítězem s pohodovými 65
(+1) údery se stal Michael Prokeš, kterému svým drtivým závěrem šlapal na paty druhý v pořadí
Tomáš Kraus (68).

Rekord hřiště !!
Absolutním vítězem turnaje V + M, který proběhl v sobotu 15. června, se stal Miroslav Holub.
Nejenom že jeho 59 ! (-5) úderů s přehledem stačilo na první místo ale zároveň tento výsledek
znamená i nový rekord semilského hřiště.

15.-16.června bojoval ve Svobodných Hamrech smíšený semilský tým v Kvalifikace poháru klubů
družstev do 16 let. Zde se naši "teenagers", ve složení Štěpán Havránek, Nikos Iliadis, Lenka Klikarová,
Jana Vavřenová, Michal Novotný a Standa Bažant blýskli skvělými výkony a postupují do finále této
soutěže.

Bez titulku
Dalšími dvěma koly pokračovala ve dnech 1. - 2. června v Poděbradech extraliga družstev České
republiky pro rok 2002. Po čtyřech kolech soutěže extraligy je v mužích zatím nejlepší GC Čechie,
následovaný GC Praha a GC Semily.
Ve stejném termínu proběhlo na Darovanském dvoře první a druhé kolo 1. ligy. Dobře rozjetou
soutěž družstev mají semilská děvčata, která pod vedením Jirky Vavřeny, kapitána a dozoru v jedné
osobě, obsadila druhé místo. Víceméně nepovedený vstup do soutěže družstev předvedli muži Btýmu. Ti pod taktovkou Jiřího Vacátka svými výsledky, bez výjimky, zůstali za očekáváním. Páté místo
pro tak zkušené golfové matadory není právě dobrou vizitkou.

Bez titulku
Druhým turnajem pokračovala 17. 5. v Cihelnách Mid Amateur Tour. Vítězství si odnesl Alan Babický
(GC Čechie). O pouhé dva údery zpět na druhém místě skončil Jan Schovánek (71 / +1).
Umístění ostatních semilských "midů" : na 28. místě Valenta, 38. Iliadis, 50. Kodejš, 59. Jač, 66. Klikar
a 95. Jón. Výsledky možná za očekáváním ale vždyť je teprve květen. V kategorii žen se na 10. místě
umístila, jak sama říká "od plotny", Eva Schovánková, na místě 12. Lenka Klikarová a 13. Martina
Plachá.

Premiéru mezi profesionály si na Eurotel PGAC CUP v Čeladné odbyl Robert Schovánek, který si na
svém prvním turnaji v této kategorii připsal dělené 5. místo (73, 78).

Místo pohárů, vitamíny
Jako každý rok začíná v Semilech golfová sezóna turnajem s názvem Pomerančový. Organizmus
jednoho každého z nás se po celé zimní období potýká s nedostatkem vitamínů, a proto byla
soutěžním výborem pro první turnaj zvolena jasná strategie: místo pohárů, vitamíny! O jaké ovoce
šlo, dá se vytušit z názvu turnaje.
V sobotu se na startu sešla dobrá šedesátka hráčů. Počasí akorát, kvalita hřiště slušná, nálada dobrá.
Celkovým vítězem se stal, možná překvapivě, úřadující Mistr Liberce a rekordman hřiště Královského
GK Malevil, Zbyněk Karban. Výsledkem 68 (+4) úderů poslal vizitku kapitánovi B-týmu Jiřímu
Vacátkovi a jasně si tak řekl o nominaci pro blížící se soutěž družstev.
Ve stejném termínu, však dvoukolově, se na karlovarském hřišti hrál 1. turnaj ze série Czech Golf
Amateur Tour 2002 - UNISYS CUP, kde jsme měli také zastoupení. Na šestém místě turnaj ukončil
Lukáš Basler 75, 76 a na místě třináctém skončil Jan Klikar 77, 81.

Po prvním kole průběžně třetí
Ve dnech 4. a 5. května proběhlo ve východomoravské Čeladné 1. kolo Extraligy ČR. Na hřiště Prosper
Golf Clubu nastoupilo deset šestičlenných mužských a šest čtyřčlenných ženských týmů. Letošní
soutěž nejlepších družstev je šestikolová. Hrají se tři dvojturnaje. Po tomto úvodním turnaji je
semilský A-tým, ve složení Lukáš Basler (kapitán), Jan Klikar, Martin Vancl, Jan Schovánek, Štěpán
Havránek, Luboš Klikar a Ondřej Zeman, na třetím místě se ztrátou 25 úderů na první GK Čechie.
Za zmínku stojí výsledek Jana Klikara z prvního kola, který jako blesk z čistého nebe slétl na hřiště v
Čeladné a se svými 74 (+2) ranami figuroval na druhém místě v pořadí jednotlivců za pražským
Petrem Ničem.

Semilský sportovec roku 2001
V pátek 5. dubna byly v semilském KC Golf slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Sportovec roku
města Semily za rok 2001. V kategorii "kolektiv" byl jako nejlepší vyhodnocen Golf Club Semily. Z
rukou zástupců Města Semily převzal ocenění Lukáš Basler pod jehož vedením obsadil semilský
golfový A-tým, ve složení Jan Klikar, Lukáš Nosek, Martin Vancl, Robert Schovánek, Štěpán Havránek,
Radek Valenta a Jan Schovánek jun., bronzovou příčku na loňském Mistrovství ČR družstev v
Mariánských Lázních. A nezůstalo pouze u tohoto ocenění. V jednotlivcích se Jan Klikar umístil na
místě prvním ( do 18 let ) a Mirek Holub na místě druhém ( dospělí ).
Všem Vám chlapci gratulujeme!

Golfisté schůzovali
Sněhuláci se bortí, jaro se nezadržitelně hlásí o slovo a začátek golfové sezóny je na spadnutí. To je
právě ten čas, kdy je třeba nejenom účtovat ale především se podívat dopředu.
V sobotu 16. března se sešla valná hromada GC Semily. Byť byla schůze dobře organizačně
připravena a v počátku se zdálo, že vše proběhne hladce a rychle, opak byl pravdou. Místy se objevily
i emoce což k hladkému průběhu právě nepřispělo. Však zdravá výměna názorů nezaškodí a v mnoha
případech, věřme, byla či bude ku prospěchu věcí samotných. Tedy opravdu v hrubých rysech :
Od února má náš klub managera, kterým je Leoš Patka. Oproti předchozím obdobím došlo ke změně
v počtu členů výboru. Ten zeštíhlel a v současné době je výbor čtyřčlenný. Do výboru GC Semily byli
na základě hlasování členské základny zvoleni Jiří Vacátko, ing. Zdeněk Kodejš, Lubomír Čech a Lukáš
Nosek. Do pomyslného presidentského křesla usedne znovu Josef Hyška.
Nezbývá, než novému vedení klubu popřát do budoucna mnoho dobrých nápadů a neméně klidu a
rozvahy při práci.

Jak vyplynulo z první neoficiální schůzky nového výboru, mělo by do budoucna dojít ke větší
informovanosti členů GCS. Proto se v dohledné době na tomto webu objeví nová stránka s názvem
Zprávy z výboru.

2001
Cimrman Cross Country Cup 2001
(13.10.) Posledním turnajem semilské golfové sezóny byl opět Cimrman Cross Country Cup.
Letošního 10. jubilejního, pravděpodobně však posledního ročníku se zúčastnilo téměř 70! hráčů. Pro
tentokrát se omluvila řada profesionálů s tím, že mají úplně jiný "cup".
Před samotným zahájením turnaje patřilo Doc. Proškovi, presidentovi Podkrkonošské a pojizerské
společnosti přátel Járy Cimrmana (PPSPJC). Ten připomenul 108. výročí otevření prvního golfové
hřiště na Semilsku, na katastru podkrkonošského Nouzova .
Na účastníky čekalo 9 netradičních a velmi náročných, místy až záludných, jamek s celkovým parem
43. Jamky jako Vysokonapěťová či Depresivní byly pohřebištěm nadějí mnohých favoritů. Jamka s
názvem Stromball, která procházela hustým lesním porostem, prověřila přesnost úderů hráčů. Ne
zřídka se na této jamce hráči ocitali od jamky dále, nežli při úderu předcházejícím! Celkovým vítězem
se stal Štěpán Havránek (-10), v kategorii žen zvítězila Eva Schovánková, v kategorii mužů zvítězil Jan
Schovánek jun. a v kategorii dětí Jan Kodejš. Vrcholným zážitkem pak byl duel v kategorii Hába &
Dlába ve kterém, po nervy drásajícím boji zvítězil Hába.
Cimrman Cross Country Cup je minulostí. A za rok? Kdož ví.

Tituly pro Baslera a Kodejšovou
(22.-23.9.) Ještě ve čtvrtek se zdálo, že prvně v historii klubu, semilský golf nepozná své mistry či
přeborníky. Bláto, bláto, voda, bláto ..... Naštěstí se během dvou dnů počasí umoudřilo, déšť ustal a
tak se mohlo hrát. Je pravdou, že spíše než "golfový kurs", připomínalo hřiště skotská blata.
Oproti ženám, které odehrály obě kola, museli se muži spokojit pouze s jedním započítaným,
nedělním, výsledkem.Po dojití posledního hráče mužské kategorie, bylo sobotní kolo anulováno!
Mistry Golf Clubu Semily pro rok 2001 se stali Lukáš Basler a Martina Kodejšová.

Úspěch, který by neměl zapadnout
(15.9.) Týden po zisku bronzových medailí na M ČR družstev v Mariánských Lázních semilský golf zažil
další velkou radost. Zasloužil se o ni B tým mužů, který v prvním kole baráže o postup do druhé ligy
sehrál vynikající partii na hřišti v Šilheřovicích.
Horkým favoritem dvoukolové baráže jsou domácí hráči Šilheřovic, kteří s přehledem zvítězili v
moravské části třetí ligy. V sestavě mají mimo jiné bývalého mistra republiky na jamky Rudolfa Žáka,
bývalého reprezentanta Jiřího Blažka a další ostřílené borce. V prvním zápase jim nahrávalo domácí
prostředí a také skutečnost, že semilské béčko nepřijelo do Šilheřovic v plné síle. V semilských
barvách nemohli z různých důvodů nastoupit například Lubomír Čech, Daniel Pešta, Tomáš Vacátko a
na poslední chvíli se dokonce nepříjemně zranil kapitán týmu Jiří Vacátko. Na druhé straně je třeba
přiznat, že semilský tým výrazně posílili dva hráči, kteří nestartovali ve vítězné kvalifikaci - Jan
Schovánek a Kosmas Iliadis. Kromě nich tým tvořili Luboš Klikar v úloze hrajícího kapitána, Tomáš
Kraus, Miroslav Vancl, Ondřej Zeman a Štěpán Buchta.
Semiláci odjeli do Šilheřovic v pátek 14. září dopoledne, aby si někteří z nich při cvičném odpoledním
kole osvěžili vzpomínky na toto překrásné parkové hřiště po více než pěti letech. Kosmas Iliadis - ač
pravidelným hráčem na všech českých a evropských hřištích - v Šilheřovicích kupodivu ještě nikdy
nehrál, o to víc pro něj bylo tréninkové kolo důležitější. Počasí v Šilheřovicích den před utkáním bylo
klasicky podzimní - zataženo, k večeru slabý déšť, teplota kolem 15 stupňů Celsia. Hráči se obávali,
aby v sobotu v 7,30 hod. ráno, kdy zápas začínal, nebylo ještě mnohem hůř.
Sobota 15. září se ukázala být skvělým dnem po všech stránkách. Nejenže nepršelo a bylo poměrně
teplo, ale od 9 hod. začalo ocelovými mraky prosvítat sluníčko, takže někteří hráči odložili obleky do
deště a hráli v tričkách. Utkání Šilheřovice - Semily se hrálo v jamkové hře o pět bodů ve formátu dva
foursomy a tři singly. Jako první se na hřiště dostali Tomáš Kraus a Miroslav Vancl, kteří se utkali s
první čtyřhrou domácích. Po nich do boje postupně vyrazili druhá čtyřhra Jan Schovánek a Kosmas
Iliadis, v singlech Ondřej Zeman, Luboš Klikar a Štěpán Buchta. Cílem semilského týmu bylo pokusit se
získat alespoň dva z pěti rozdělovaných bodů. Noční můrou byla představa, že by Semily nezískaly ani
bod a podlehly 0:5. To při síle domácích hráčů nebyla až tak nereálná představa. Nicméně, kapitánu
Luboši Klikarovi se vydařil tah se složením dvou silných čtyřher a také odvážný kalkul, že někdo z
trojice Ondřej Zeman, Luboš Klikar a Štěpán Buchta přinese bod. Nakonec se to podařilo právě Luboši
Klikarovi, který ve vyrovnaném zápase s Jiřím Blažkem zvítězil na 17. jamce a přidal na konto Semil
vítězný třetí bod! To proto, že oba semilské foursomy už dříve své soupeře přehrály. Vítězství Semil

3:2 na horké šilheřovické půdě nečekal ani právoplatný kapitán týmu Jiří Vacátko, který poté, co se
dozvěděl výsledek, do telefonu vyhrkl jen: "Kluci, děkuju."

Bronz do Semil!
(6.- 9.9.) Satisfakcí za loňský propad, byl zisk bronzové příčky na Mistrovství České republiky
družstev, které se o právě uplynulém víkendu konalo v Mariánských Lázních. Semilští muži, L.Basler,
R.Schovánek, M.Vancl, L.Nosek, J.Klikar, R.Valenta, Š.Havránek a J.Schovánek jun. v nedělním zápase
o třetí místo zdolali GC Praha.
Mistry České republiky družstev pro rok 2001, se v Mariánských Lázních stali muži Praha Karlštejn
Golf klubu a ženy Golf Clubu Praha. Mistrovství probíhalo v novém, ligovém systému.V první lize se
hrálo o titul mistra, ve druhé o postup do první ligy 2002. Šampionát probíhal v mrazivém počasí,
plném větru a dešťových přeháněk.

Postup s odřenýma ušima
(11.-12.8.) Semilské hřiště bylo o uplynulém víkendu svědkem lítých bojů o postup do II.
ligy.Kvalifikační utkání spolu svedlo 6 mužských družstev (Semily, Poděbrady, Hrádek, Ještěd, Brno a
Svobodné Hamry) a 1 družstvo žen (Semily). Semilská děvčata měla postup jistý již po uzávěrce
přihlášek.Oproti tomu, muži museli bojovat až do poslední jamky.Pod nesmlouvavou taktovkou
nehrajícího kapitána Jiřího Vacátka, se semilští chlapíci ujali po prvním dni vedení s 8 údery na druhý
GC Poděbrady."B" tým ve složení Ondřej Zeman, Miroslav Vancl, Luboš Klikar, Luboš Čech, Daniel
Pešta, Tomáš Vacátko, Tomáš Kraus a Zbyněk Karban, nepodával v prvním kole, dle slov kapitána,
právě přesvědčivé výsledky.Co se ale dělo v neděli to opravdu nikdo nečekal.Jako by všem tréma
svázala ruce a průběžné výsledky umlčely i největšího optimistu.Domácím se postup do vyšší soutěže
vzdaloval a po dojití předposledního flightu byla nálada velmi ponurá.Pak se objevil poslední flight a v
něm se vztyčenou hlavou, hrdina dne, Tomáš Kraus.Zahraným eaglem na 18. jamce zapsal týmu
solidních 73 a zařídil tak postup do II. ligy.

Jiří Vacátko: Nic než vítězství neberu!
Zdá se vám titulek našeho rozhovoru s kapitánem semilského B-týmu mužů povědomý? Není divu,
podobnými slovy Jiří Vacátko totiž v několika posledních letech glosoval vystoupení svých hochů v
Poháru klubů. A pod jeho nesmlouvavou kapitánskou taktovkou Golf Club Semily získal v této soutěži
velice ceněné double - vítězství v letech 1999 a 2000! Nyní on a jeho tým stojí před III. ligou.
U kávičky s Jiřím Vacátkem zasedl, otázky kladl a odpovědi zaznamenal Luboš Klikar.
Cíl, s jakým do III. ligy vstupujete, už známe. Nic než vítězství neberete. Hovořil byste stejně, kdyby se
III. liga v regionu Střed hrála jinde než v Semilech?

Určitě. Ve dvou posledních letech jsme jasně potvrdili, že mezi B-týmy v Čechách a na Moravě
kralujeme. Věkový průměr našich hráčů je nezveřejnitelný, tudíž zkušeností máme habaděj. A jako
vítězové loňského Poháru klubů si nižší cíle ani dávat nemůžeme. Nebylo by to fér.
Kteří hráči dostanou v Semilech o druhém srpnovém víkendu vaši důvěru?
Důvěru dám určitě sobě a svému synovi Tomášovi, dále nastoupí Tomáš Kraus, Zbyněk Karban,
Lubomír Čech, Miroslav Vancl a zřejmě i Luboš Klikar. V roli náhradníka se představí mladý Daniel
Pešta.
Které týmy pasujete na své největší soupeře ve III. lize?
Jednoznačně Poděbrady. S nimi už tradičně bojujeme o vítězství v našem regionu. Myslím, že do
Semil znovu přivezou silný tým, který se bude snažit nám znepříjemnit roli favorita.
III. liga se hraje dvoukolově na rány, za každý tým nastoupí sedm hráčů a nejhorší výsledek v každém
kole se škrtne. S jakým průměrem na kolo a hráče budete na domácím hřišti spokojen?
Pokud jako tým zahrajeme v průměru 75 úderů na kolo a muže, což znamená součet 450 úderů za
každý hrací den, budu spokojen. Podle mých propočtů by to na kýžené vítězství mělo bohatě stačit.
Pokud váš tým doma opravdu zvítězí, jak moc budete usilovat o účast ve II. lize v příštím roce?
II. liga je náš konečný cíl. Ale nepředbíhejme, nejdřív musíme udělat první krok.
Děkujeme za rozhovor

"Stříbrný" Holub
(25.-27.7.) Od středy do pátku se v Mariánských Lázních konalo Mezinárodní mistrovství ČR juniorů,
dorostu a mládeže. Jediným ze semilských, který dosáhl na medajli, byl Mirek Holub (73,77,76).
Obsadil drouhou příčku v kategorii juniorů za Petrem Ničem (GC Praha), který pro sebe získal
mistrovský titul díky impozantnímu finiši v posledním kole (68).
Možná malým zklamáním bylo 12. místo Jendy Klikara (83,85,88), jenž byl, můžeme to směle říci,
favoritem v kategorii dorostenců. Však všeho dočasu!
O to větší radost nám udělala Šárka Hyková (83,84,80) svým 4. místem. Za medajlovým místem v
dorostenecké kategorii zaostala o jediný úder.

(28.-29.7.) Klubový turnaj nepřinesl větších překvapení a tedy není třeba plýtvat údery do
keyboardu. Za zmínku snad stojí pouze to, že byl-li v průběhu turnaje viděn hráč s plnou náručí hub
dalo se odtušit, že i počet úderů na scorekartě bude z řady "úrodných".

Ve dnech 11.-12.8. proběhne na našem hřišti soutěž družstev, Kvalifikace III.liga - STŘED. Aktuálně
Vám budeme přinášet informoce ze soustředění B-týmu.Máme přislíben i exkluzivní rozhovor, pouze
a jenom pro naše www, s kapitánem týmu, Jiřím Vacátkem. Takže nahlédneme pod pokličku příprav a
možná se dozvíme i něco málo z taktiky určené pro tato utkání.

Návrat do I.ligy
(21.-22.7.) V Šilheřovicích proběhla za účasti 23 týmů kvalifikace o postup do I.ligy.Semilský A-tým,
ve složení Basler (kapitán), Holub, Schovánek, Nosek, Vancl, Klikar, Prokeš a Valenta, tuto kvalifikaci s
přehledem vyhrál a má tedy právo opět bojovat o titul ve finále MČR družstev, které se uskuteční ve
dnech 6.-9.září v Mariánských Lázních.
Nejednomu z nás přeběhl mráz po zádech při pohledu na golfové hřiště v sobotu dopoledne.Po
návalových deštích z pátku na sobotu si Jizera krátila cestu po semilských fervejích a
grýnech.Tentokrát k nám však byla milosrdná.Jako by chtěla naznačit, že nic se nemá přehánět.Jak
náhle opustila své řečiště tak se do něho zpět vrátila, aniž by napáchala větších škod.

Generali Cup 2001
14.-15.7.2001 - Za účasti více jak osmdesáti hráčů proběhl v uplynulém víkendu na semilském hřišti
jeden z turnajů Generali Tour 2001. Takové velké hemžení tak malé hřiště již dlouho nepamatuje.
Naštěstí nikdo nepřišel k úhoně. Jak by také mohl, pod křídly kvalitní pojišťovny.
Poct nejvyšších se dostalo ve skupině A Robertu Schovánkovi (GCS), ve skupině B Jiřímu Tesnerovi
(GCH) a ve skupině C Pavlu Prosekovi (GCH).Je však nutno podotknout, že zvítězili všichni kteří turnaj
v tak parných dnech dokončili.

Robert Schovánek a Martina Kodejšová Mistry GC Semily v jamkové hře
7.- 8.7.2001 - O dva dny delší víkend umožnil změnu programu klubového mistrovství v jamkové hře
oproti předcházejícím letům. Tedy kvalifikace se sehrála již ve čtvrtek a do samotných bojů o
mistrovský titul postoupilo nejlepších 16 mužů a 8 žen.
Překvapením kvalifikace byl bezesporu výsledek Štěpána Havránka, který se s 65 údery umístil na
prvním místě a do hracího pavouku byl tedy nasazen jako "Number One". V prvním kole Štěpán
porazil o mnoho let hráčsky zkušenějšího soupeře Daniela Peštu.Však překvapení byl konec když o
několik málo hodin podlehl Radkovi Valentovi, který vydržel nápor dravého mládí a Štěpána zdolal v
lítém boji 5/3.
Nejlépe si rozvrhl síly Robert Schovánek, který si došel přes J. Kratochvíla, L. Noska, Mich. Prokeše a
J. Klikara až k samotnému mistrovskému titulu.
V kategorii žen kralovala Martina Kodejšová, která nenechala nikoho na pochybách že je
momentálně mezi semilskými ženami golfovou jedničkou.

Ozvěna z mistrovství: "Pane Valanta, já vás musím porazit protože vy starší si vždycky nějakou práci
najdete. Ale co bych dělal zítra já, kdybyste mě vyřadil", řekl Štěpán Havránek svému soupeři při
sobotním duelu.

Melitta Cup 2001
30.6.- 1.7.2001 - Druhý ročník turnaje Melitta Cup, kerý proběhl v sobotu 30.6., již zná své vítěze. Na
startu se sešlo téměř 70 startujících včetně jednoho z našich nejlepších profesionálů Jiřího Jandy jun.,
který jakožto host sponzora poměřil své síly na domácím hřišti s amatéry.
Pocty nejvyšší v jednotlivých kategoriích získali hráči "přespolní". V kategoriích můžů Arnošt
Martinec (GCH), Dalibor Dvořák (GCBř) a v kategorii žen Eva Dvořáková (GCBř). Čest domácích
zachraňoval Michael Prokeš , který se výsledkem 65 úderů stal absolutním vítězem turnaje Melitta
Cup a pohár připomínající trofej z British Open je až do příštího ročníku v jeho držení.
Poděkování patří firmě Melitta, která do turnaje věnovala ceny a neméně pak zástupci sponzora
Michaelu Jonovi.

Titul pro Holuba
25.6.2001 - Na Karlštejně proběhlo v termínu 21. - 24.6. Mistrovství ČR ve hře na jamky. Mistrovství
se zúčastnili i semilští Holub, Basler, R. Schovánek, L. Nosek, J. Klikar, Havránek a Kodejšová. Po
malých zaváháních některých hráčů v prvním kvalifikačním kole, nakonec mezi nejlepších 32
postoupili Holub, který výsledky 73 a 72 s přehledem celou kvalifikaci vyhrál, Basler, Schovánek,
Nosek a Klikar. Nejdále z těchto jmenovaných postupovali Holub a Basler.Na základě on-line
informací přímo z místa dění si již někteří semilští "bafuňáři" mnuli ruce: jaké by to bylo hezké, finále
semilské .... Basler však v boji o postup do semifinále podlehl Peterkovi 0/1.Mirek Holub ani jednou
nezaváhal a jako kudla máslem prošel celým mistrovstvím. Svoji spanilou jízdu zakončil ve finále, kde
deklasoval Zitterbarta 8/7 (nezasvěcenému by se mohl tento výsledek jevit jen těsným), a tak celý
jeden rok se může honosit titulem Mistr ČR ve hře na jamky pro rok 2001.

Fotbalový duel byl odpískán
25.6.2001 - V sobotu 23. června se mělo uskutečnit v Horní Branné, na tamním pažitu, odvetné
(ne)přátelské utkání v kopané, mezi předními celky regionálního formátu TJ Sokol Horní Branná a GC
Semily Fotbal Dream Team. Bohužel příroda tomu chtěla, že mezi fotbalovými "fajnšmekry" k tak
dlouho očekávanému utkání nedošlo. Hornobrannský stadión se změnil během páteční noci na
plavecký bazén. Zlý jazykové tvrdí, že hráči tamní TJ vědomi si toho, že přípravu podcenili, kropili
hřiště úmyslně aby nemohlo dojít k přímé konfrontaci s kvalitním soupeřem ze Semil.
Škoda. Tak snad za rok.

V hlavní roli: Mirek Holub
18.6.2001 - Ve dnech 16. - 17.června proběhl v Mariánských Lázních další z řady turnajů Amateur
Tour. Již tak početné pole hráčů rozšířilo 12 semiláků včetně Míry Holuba, který si domů přijel z
Ameriky "oddáchnout" od studií. Míra nenechal nikoho na pochybách o tom, že je momentálně
nejlepším hráčem u nás (rozuměj v česku), aklimatizace neaklimatizace, a 74, 69 znamenalo prvenství
v turnaji před Romanem Svobodou a domácím Davidem Kaplanem.
Proti tomu Radek Valenta, pro kterého byla účast na "křížkovém" turnaji debutem, zaplatil
nováčkovskou daň. Nervozita a respekt ze soupeřů srazily Radka na kolena a výsledky 89, 92 ukončily
jeho trápení finálním 72.místem.
Dalo by se říci, že malou senzací nedělního kola byl výsledek v podání Štěpána Havránka, který
zazářil výsledkem 77!
A závěrem kompletní přehled umístění semilských hráčů: 1.Míra Holub (74,69), 7.Lukáš Nosek
(78,75), 9.Lukáš Basler (76,77), 11.Martin Vancl (77,77), 28.Robert Schovánek (79,81), 37.Michael
Prokeš (81,83), 40.Jan Schovánek sen. (85,80), 42.Honza Klikar (81,84), 44.Štěpán Havránek (89,77),
72.Radek Valenta (89,92), 75.Nikos Iliadis (89,93) a v kategorii žen 25.Martina Kodejšová (92,89)
Ozvěna z Mariánských Lázní: "Dojdu k míči, ten sedí jak v popelníku, zaútočím na něj a řízek, že bys
ho nesněd", okomentoval Radek Valenta smolnou polohu míče a následný úder na 16.jamce.

Přátelské fotbalové utkání
8.6.2001 - V sobotu 23. června se uskuteční v Horní Branné, na tamním pažitu, odvetné (ne)přátelské
utkání v kopané, mezi předními celky regionálního formátu TJ Sokol Horní Branná a GC Semily Fotbal
Dream Team. Připomeňme, že při loňském duelu se obě mužstva rozešla spravedlivou, pro semilské
však nezaslouženou, remízou 2:2.
V současné době je sestavována širší nominace a jak říká coach semilských Zdeněk Buchta : "O
sestavě ještě nejsem definitivně rozhodnutý. Čeká nás nepříjemný soupeř, tvrdý v osobních
soubojích. Tomu podřídím celou přípravu."
Rouškou tajemství zůstává zahaleno probíhající jednání s jistým zahraničním velkoklubem o
hostování prozatím nejmenovaného hráče, který by mohl být posilou pro GC Semily Fotbal Dream
Team. Dopadnou-li jednání k oboustranné spokojenosti, bude to pro diváky opravdu PŘEKVAPENÍ!
O všem vás budeme aktuálně informovat.

Zvítězila zkušenost a pevné nervy
5.6.2001 - Takto stručně by se dal charakterizovat souboj o prvenství v turnaji Old Drive Trophy mezi
mladým a nadějným Honzou Klikarem a léty praxe prověřeným Michaelem Prokešem. Michael, jak
už sám titulek napovídá, nepodlehl náporu o mnoho let mladšímu soupeři, který se snažil vydobýt si

již konečně své místo na semilském golfovém výsluní, a soustředěnou hrou a přesně umísťovanými
údery vyváděl Honzu Klikara z koncetrace. Zahraným "berdíkem" na 18.jamce dal Michael
napínavému duelu vše říkající tečku a v turnaji, výsledky 65 a 69, zvítězil. Požádali jsme Michaela aby
nám řekl několik slov k celému průběhu utkání, ten nás však odmítl slovy: "To nestojí za řeč".
O věčně putovní driver, se utkalo osm nejlepších mužů a čtyři nejlepší ženy. V mužské kategorii je
cena Old Driver Trophy za nejdelší drive v držení Jana Schovánka jun. a v kategorii žen Jany
Vavřenové.

Reprezantační debut Lukáše Baslera
4.6.2001 - Dvě hodiny na to, co Lukáš Basler obdržel zprávu o své nominaci do reprezentačního
družstva ČR, zabalil golfové náčiní a vyrazil směr Rakousko. Zde se totiž ve dnech 1. - 4.6. odehrávalo
Mezinárodní mistrovství Rakouska na hřišti GC Gut Altentann.
Po prvním kole se Lukáš s výsledkem 75 (+3) ran dělil o 6. místo! Jeho reprezentační debut tedy začal
nad očekávání slibně.
Snad se Lukáš zalekl toho, že přezdívka "NvR" by již nemusela znamenat NEJLEPŠÍ v REPUBLICE ale
NEJLEPŠÍ v RAKOUSKU. Možná mu tréma svázala ruce. Těžko odhadnout. Faktem je, že další výsledky
76, 83 a 80 (celkem +26) odsunuly Lukáše na konečné dělené 37. místo.

A takový to mohl být krásný den ...
26.5.2001 - ... řekl Zbyněk Karban, vystoupivši v sobotu ráno ze svého vozu jdouc v ústrety dalšímu
hráčskému dobrodružství. Tím mi připoměl poznámku jistého hráče: "Chcete-li se rozčílit, hrajte
golf!" Ne málo na tom pravdy.
Vezměme to však po pořádku. Do třetice se čekalo vítězství Radka Valenty. Nevyhrál.

Celkovým vítězem turnaje Semilský sněhulák se stal Robert "Boban" Schovánek, který nebyl dalek
vytvoření rekordu semilského hřiště. Po 17. jamce byl -4 což by odpovídalo výsledku 60 ran
(vyrovnání rekordu hřiště) a všichni již tušili zahrané "berdy" na 18. jamce.... Bohužel zahraných 7
(triplbogey) v konečném zúčtování znamenalo 63 (-1).
Radost nám udělal opět Lukáš "NvR" Basler, který letošní sezónu, nemohu si pomoci, začal famózně.
Na třetím "křížkovém " turnaji v Karlových Varech se výsledkem dvakrát 72 ran umístil na 2. místě
pouze o ránu za Petrem Ničem.
A nakonec jedna zajímavost. Ludva "Sáček" Pytlíček ml. zahrál v týdnu na Havrdovce (jamka č. 3 - par
3) Hole-in-One a to ještě ve svých jedenácti letech! není držitelem zelené karty! A někdo na to čeká
celý život ...

V +M
12.5.2001 - Ni nepřítomnost nejlepších hráčů, hájících barvy semilského klubu v rakouském
Haugschlagu, nemohla zakalit radost z vítěztví hráče a sponzora v jedné osobě Radka Valenty, který
se svými výkony nesmazatelně zapisuje do výsledkových listin a připisuje jeden "Janda bod" za
druhým. Výsledkem 67 ! (+3) opět obhájil zisk titulu a poháru. Při samotném přebírání cen poděkoval
nejonom svým rodičům, ale i menželce, tchýni, strýci, tetě, bratrancům, sestřenicím ....
Budiž touto cestou poděkováno sponzorům turnaje Radkovi Valentovi, Lubošovi Maternovi a
Pivovaru Zlatý Bažant, kteří přispěli k naprosté pohodě celého dění.

Pomerančový turnaj
6.5.2001 - První turnaj letošní sezóny je za námi. Celkovým vítězem turnaje se stal (překvapivě)
domácí Radek Valenta, který solidním výsledkem 71 ran (+7) vystoupal na přední příčky semilského
klubového žebříčku. A aby toho nebylo málo při HCP neděli zahrál na jamce č. 5 (Komínová) Hole-inOne. Neméně tak dobře, né-li lépe, zahájil sezónu v Ostravě-Šilhéřovicích na prvním "křížkovém"
turnaji semilský lídr Lukáš (NvR) Basler výsledkem 73 ran (+1), kdy je po sobotním kole na děleném 2.
místě ....

Mistrovství ČR družstev na FSG simulátorech
Ve dnech 23.2. - 25.2. 2001 se v pražském Erpet golf centru konalo 4. Mistrovství ČR družstev
amatérů v golfu na FSG simulátorech. Zde jsme měli také své zastoupení, však semilští nedosahují v,
jak říkají zlí jazykové, "sálovém golfu" kvalit častějších návštěvníků těchto golfových zařízení a tedy i
umístění tomu odpovídá. Družstvo GCS, ve složení L. Klikar, Š. Havránek, J. Schovánek sen., J. Klikar,
se bohužel neprobojovalo z kvalifikace. Jan Schovánek okomentoval tento nečakaný nezdar slovy :
"Ještě jsme nezačali a již jsme skončili".
Mistrem ČR družstev amatérů ve hře na FSG simulátorech pro rok 2001 se stalo družstvo GC Čechie.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 30. prosince 2000 se v KC Golf sešla semilská golfová ping-pongová elita k neoficiálnímu
přeboru GCS. Ze soupisky přihlášených jsme mohli vyčíst taková jména jako Zdeněk Falešný Bartoň či
Luboš Zlatý Klikar, která jsou v širokém tabletenisovém regionu pojmem. Dostavilo se i mnoho
dalších, kteří si brousili zuby na cenné skalpy svých o mnoho zkušenějších soupeřů.
V průběhu turnaje zde mohlo být k vidění mnoho opatrných, nenápaditých ba dokonce
nicneříkajících duelů. Proti tomu lahůdkovým byl finálový mač mezi L. Klikarem a Z. Bartoněm, ve
kterém oba předvedli mnoho ze svého bohatého repertoáru. A jak to všechno dopadlo? Po zásluze. 1.
Luboš Klikar, 2. Zdeněk Bartoň, 3. Karel Hyka, 4. Štěpán Havránek. Velký dík patří dvojici pořadatelů
Karel Hyka a Jiří Janda sen.

Jak vidno, zima není pro semilské jenom obdobím spaní na vavřínech získaných v uplynulé sezóně.

Vánoční regata
Rok co rok se železnou pravidelností odcházejí semilští golfisté na Štědrý den dopoledne ze svých
purpurou provoněných domovů aby se zúčastnili Vánoční regaty. Tak jako musí mít každý golfový
turnaj svého Maršála tak i řádná regata má svého Sailora, který dal opět 24. prosince výstřelem ze
startovního kanónu pokyn zúčastněným k vyplutí. Dobrá padesátka ekologických plavidel se vydala
ledovou tříští, pravostranným náhonem Jizery. Trať plná nástrah a záludných zákoutí si vyžádala
nejednu oběť a tak celoroční dřina s konstrukcí plavidla přišla vniveč. Mnoha účastníkům pohled, na
ledové kře uváznuvší loďku, vzal jiskru z oka. Z vítěztví ve starém miléniu se po zásluze radoval Jan
"Jendis" Schovánek, jehož RAS přinesl svému majiteli nejenom kýžené vavříny ale i obdiv druhých.

Golfista roku 2000
Nejlepším Hráčem roku 2000 byl vyhlášen Miroslav Holub z GC Semily a to nejenom v hlasování
odborníků ale zároveň i v hlasování golfové veřejnosti, která měla možnost dávat své hlasy těm
nejlepším v elktronické podobě na internetu. Gratulujeme!

2000
Mistrovství ČR družstev mužů a žen
Ve dnech 7.- 10. září proběhlo v Karlových Varech Mistrovství ČR družstev. Semilský "A" tým bohužel
nenavázal na loňský úspěch. Bronzová příčka zůstala neobhájena. Ba co víc semilští, ve složení J.
Schovánek sen. (kapitán), L. Basler, L.E. Nosek, M. Vancl, R. Schovánek, J. Klikar, O. Zeman, J.
Schovánek jun., D. Pešta a Mich. Prokeš, zůstali na chvostu a celkovou 7. příčku v konečném pořadí
nečekal ani ten největší pesimista, zvláště po té, když ve čtvrtečním kvalifikačním kole obsadili 2.
místo! Jak říká klasik : Golf není spravedlivá hra a míček je kulatý. Snad drobnou satisfakcí bylo
nadělení "kanára" týmu GC Erpet Praha 7 : 0 v boji o poslední příčku.
Dalo by se řící, že čest semilských barev zachraňoval tým žen, který při svém prvním historickém
startu na takové akci neobsadil poslední místo. Semilská děvčata, Š. Hyková, L. Klikarová, M.
Kodejšová a J. Vavřenová, nejednou potrápila o mnoho zkušenější soupeřky a 7. místo je příslibem do
budoucnosti.

Pohár klubů v Semilech!
Ve dnech 1.- 3. září se v Poděbradech konalo finále Poháru klubů. Semilský "B" tým, který se pod
vedením kapitána Jiřího Vacátkado tohoto finále probojoval ze semilské kvalifikace a to bez "ztráty
kytičky", získal pro semilské barvy v této soutěži prvenství a díky tomu je až do příští sezóny Pohár
klubů v držení semilských. Semilský tým ve složení : M. Vancl, T. Kraus, Z. Karban, K. Iliadis, L. Čech a
R. Valenta od pátka až do něděle ani jednou nezaváhal a všechna utkání rozhodl ve svůj prospěch.

Přátelské fotbalové utkání
V pátek 25.srpna úderem 18.hodiny zazněl úvodní hvizd (ne)přátelského fotbalového utkání mezi
předními celky regionálního formátu TJ Sokol Horní Branná a GC Semily Fotbal Dream Team. Celý
zápas byl sehrán v duchu Fair play a od počátku byl zahalen rouškou tajemství. Nikdo totiž neví jak k
němu došlo a kdo koho vlastně vyzval.
Úvodní hvizd nesoucí se nad hornobrannským pažitem byl pro semilské golfisty pokynem pro drtivý
nápor hnedle od počátku .Všichni měli na paměti slova kapitána semiláků p(P)ana Janaty : "Do deseti
minut musíme soupeře uběhat !". "Vezmu si to na starost." řekl Zdeněk Vacátko, který právě dokouřil
v řadě šestou startku bez filtru.
Centr střídal centr, míč se míhal mezi čarami vymezujícími hrací plochu a nezřídka i mimo ně. Oči
diváků obklopujících stadion pozorně sledují míč, aby jim neušla ni jediná technická perla ze širokého
repertoáru semilských, a zároveň kroutíc hlavami tu sem tu tam. Nezasvěcenému by se mohlo zdát,
že se zde odehrávé tenisový duel. Později však vyšlo najevo, že všichni tři diváci hlavou kroutí nevěříc.
Jeden z nich do areálu prý ještě ke všemu zabloudil omylem.
Z ochozů se chvíli ozýval pískot, chvíli povzbuzení. Ze všeho nejvíc však neurčité výbuchy : Pane
Janato dělej něco! Střídej! Jéžiš, to jsou nervy! Těžko správně poradit, co v tak důležitém zápase
udělat.
Nakonec vše dopadlo tak, jak asi mělo. Tedy přátelskou a spravedlivou remízou 2 : 2 .
Je dlužno podotknout, že jako hostující posila v týmu semilských nastoupil JAN BERGER! (česká
fotbalová legenda).

Miroslav Holub na ME mužů v Rakousku
Další náročnou prověrkou výkonnosti Miroslav Holuba bylo srpnové mistrovství Evropy mužů v
rakouském Grazu (9.-12.8.). Českou republiku tady reprezentoval společně s Martinem Peterkou z
Golf Clubu Cihelny. Semilskému hráči se zde tolik nedařilo jako na otevřeném mistrovství Rakouska
ve hře na rány v Klagenfurtu, kde v prvním kole vytvořil rekord klagenfurtského hřiště jedinečným
výkonem 66 úderů (-6) a celkově skončil na výborném pátém místě.

Stříbro do Semil!
V neděli 30. července skončilo finálovým čtvrtým kolem mezinárodní mistrovství ČR ve hře na rány
pro rok 2000 na Karlštejně. Semilský golf měl ve hře sedm hráčů, přičemž největší ambice na
vynikající umístění měl pochopitelně Miroslav Holub. Ten také vedl v turnaji po prvním i druhém kole.
Po třetím kole ho o ránu předstihl loňský vítěz John Lee ze Švýcarska, pouhou jednu ránu na Holuba
naopak ztrácel Petr Nič z Golf Clubu Praha, který letos hraje v životní formě. Finálové kolo přineslo
dramatický souboj o prvenství, z něhož překvapivě záhy vypadl Švýcar Lee, který pokazil několik
jamek už v první devítce. Když na 13. jamce přidal double-bogey, bylo zřejmé, že vítěz vzejde z dvojice

Holub - Nič. Po 13. jamce vedl Nič o ránu před Holubem a všechno se zdálo být otevřené. Jenže hned
na 14. jamce Holubův drajv skončil v bankru, zatímco Ničův necelé tři metry od jamky. Holub zahrál
na tomto paru tři bogey, Nič birdie a zvýšil svůj náskok na tři údery. Na 15. jamce Nič znovu skvěle
puttoval do birdie a bylo rozhodnuto. Náskok čtyř úderů Nič udržel až do konce a zvítězil před
Holubem. Lee měl nakonec obrovské štěstí, že vybojoval bronz, neboť zezadu na něj zle dotírali
Ševčík a Svoboda. Nebýt trojputtu Ševčíka na 18. grýnu, všechny medaile z mezinárodního mistrovství
ČR ve hře na rány by putovaly do rukou domácích hráčů.
Další semilští hráči obsadili 26. (Lukáš Basler), 31. (Lukáš Nosek), 54. (Robert Schovánek), 56.
(Michael Prokeš), 58. (Martin Vancl) a 65. místo (Jan Schovánek).

Jan Klikar v kolébce golfu
Patnáctiletý semilský hráč Jan Klikar, který byl Českou golfovou federací nominován jako nejlepší
český hráč do 16 let se zúčastnil 4. ročníku British Junior Open (17. a 18. 7., Saint Andrews, Skotsko).
Turnaje se ve třech handicapových kategoriích zúčastnilo 76 hráčů a hráček z celého světa. Byli mezi
nimi i zástupci exotických zemí, jakými jsou třeba Bermudy, Keňa, Bahrain, Kajmanské ostrovy nebo
Guam. Nechyběli pochopitelně ani hráči z golfově vyspělých zemí Evropy, Asie a obou Amerik.
Jazykově nejblíž měl Jan Klikar určitě ke Slováku Peteru Wiegerovi nebo Poláku Jacku Personovi. Po
dvoukolovém turnaji, k němuž náš hráč odlétal už v sobotu 15. července, byl účastníkem golfové
školy Davida Leadbettera a na další čtyři dny se stal divákem třetího major turnaje sezóny British
Open. Nominace Jana Klikara na 4. ročník British Junior Open byla dalším skvělým úspěchem
semilského golfu.

Semilský Sportovec roku 99
V pátek 31.března byly v semilském KC Golf slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Sportovec roku
města Semily za rok ´99. V kategorii "kolektiv" byl jako nejlepší vyhodnocen Golf Club Semily. Z rukou
zástupců Města Semil převzal ocenění Jan Schovánek sen. pod jehož vedením získal semilský golfový
A-tým, ve složení Lukáš Basler, Luboš Klikar, Jan Klikar, Lukáš Nosek, Martin Vancl, Robert Schovánek,
Daniel Pešta, Ondřej Zeman a Michael Prokeš, bronzovou příčku na loňském Mistrovství ČR družstev
na Karlštejně.

Povodeň
Na čtvrtek 9. března roku 2000 budeme dlouho trpce vzpomínat. Přes velkou část našeho golfového
hřiště se znovu přehnala Jizera, kterou prudké tání na horách a silné deště vyhnaly z břehů. V
některých místech toku Jizera překonala dokonce svou stoletou hladinu! Semilské hřiště za jediný
den utrpělo šrámy jako nikdy předtím. Poničeny byly čtyři nejníže položené grýny, rozerván byl levý
břeh řeky podél hřiště, pod tunami kamení a bahna se ocitlo několik fervejí a rafů. Jako bychom si už
s Jizerou neužili své!

Stolní tenis
Turnovská sokolovna byla v sobotu 8. ledna dějištěm druhého bodovacího turnaje registrovaných
hráčů Semilska ve stolním tenisu. Tabletenisová odnož GCS, která se těší mimořádné přízni vedoucích
funkcionářů stolního tenisu okresu Semily a která počítá s přihláškou do okresní soutěže na podzim
tohoto roku, do Turnova vyslala své čtyři momentálně nejlepší hráče. Nikdo z této čtveřice stolních
tenistů-amatérů sice výrazně nepřekvapil, leč v přímé konfrontaci s profesionálními stolními tenisty
Semilska ostudu rozhodně neudělali. Zajímavostí je, že finalisté nedávného Vánočního turnaje GCS ve
stolním tenisu Luboš Klikar a Miroslav Holub znovu předčili obávaného Zdeňka Falešného Bartoně,
čímž potvrdili, že jeho neúčastí kvůli poranění zad kvalita Vánočního turnaje GCS rozhodně neutrpěla.
V konečném pořadí druhého bodovacího turnaje registrovaných hráčů Semilska v Turnově Luboš
Klikar obsadil 29., Miroslav Holub 30., Zdeněk Bartoň 31. a Lukáš Basler 32. místo z 35 účastníků.
Nebýt několika těsných proher v základních a dalších skupinách, mohlo být umístění semilských
borců ještě o chlup lepší.

1999
Historický bronz!
Rok 1999 se navždy zapíše do historie semilského golfu jako rok, v němž družstvo mužů GC Semily
poprvé vybojovalo medaili v M ČR družstev mužů a žen. Stalo se v polovině září 1999 na Karlštejně a
GC Semily po skvělém vítězství nad domácím Karlštejnem získal bronzovou medaili. Semilský tým vedl
kapitán Jan Schovánek, družstvo dále tvořili Lukáš Basler, Michael Prokeš, Robert Schovánek, Martin
Vancl, Luboš Klikar, Daniel Pešta, Jan Klikar, Ondřej Zeman a Lukáš Nosek.

A pro změnu ping-pong
Třetí ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu, který se odehrál v úterý 28. prosince odpoledne v
útulných prostorách KC Golf v Semilech, přilákal devět borců. Ač to bylo po předcházejícím
kulečníkovém marši až k neuvěření, byli mezi nimi loňští finalisté Luboš Klikar a Miroslav Holub,
tradiční účastníci Robert Schovánek, Lubomír Soudil a Karel Hyka a také nové tváře Štěpán Buchta,
Jan Klikar, Michael Prokeš a Vojtěch Sobotka. Pro potíže se zády se turnaje bohužel nemohl zúčastnit
vítěz prvního ročníku a nejžhavější bítouchovské želízko v ohni Zdeněk Falešný Bartoň.
Po zápasech ve dvou základních skupinách se do finálové čtyřky probojovali Luboš Klikar, Miroslav
Holub, Karel Hyka a Robert Schovánek. Semifinálové zápasy, které se už hrály na tři vítězné sety,
svedly proti sobě obhájce loňského prvenství Luboše Klikara a zřejmě nejtalentovanějšího hráče
všech dob Roberta Schovánka na jednom stole, dravého Miroslava Holuba a předního čopistu Karla
Hyku na stole druhém. Obě utkání však skončila přesvědčivými výsledky 3:0, když ani Robert
Schovánek ani Karel Hyka na své soupeře nestačili.
Vyvrcholení turnaje přišlo kolem 17. hodiny. V zápase o třetí místo Karel Hyka konečně zúročil svou
několikaletou přípravu přervanou těžkým zraněním nohy a v bitvě generací zdolal už nervově

labilního Roberta Schovánka 3:1. Ve finále se Luboš Klikar po chvilkovém tápání ve druhém setu
znovu svou opatrnou hrou bez talentu a nápadu prosadil a Miroslava Holuba porazil také 3:1.
Odměnou prvním čtyřem hráčům byly skvělé uzeniny z domácí dílny Karla Hyky.

Vánoční koulení
Ne, nejde o disciplínu příjemnou a pro každého, jak byste se mohli domnívat. Nejde o koulení se na
gauči, leč o třetí ročník Vánočního přeboru čtyřher v klasickém kulečníku. Ten se odehrál v pondělí
27. prosince odpoledne, večer a v noci v semilské herně Na rovinkách, kde se sešla úctyhodná
konkurence deseti dvojic. Na vítězství si brousilo zuby hned několik z nich. Předně loňští vítězové
Luboš Klikar a Miloslav Mečíř, dále bratři Lukáš a Tomáš Baslerovi, narychlo sestavená dvojice
vousáčů Zdeněk Bartoň a Milan Klikar či za jakéhokoliv počasí nebezpeční Vladimír Buchta a Emil Veit.
Jak to všechno nakonec dopadlo?
Ze skupiny A bez porážky postoupili Luboš Klikar a Miloslav Mečíř a s nimi také Lukáš a Tomáš
Baslerovi. Ze skupiny B doplnili čtyřčlennou finálovou elitu také neporažení Vladimír Buchta a Emil
Veit a Zdeněk Bartoň s Milanem Klikarem. Tyto čtyři dvojice se utkaly o cennou putovní trofej a nutno
předeslat, že jejich souboje byly vzácně vyrovnané. O pořadí na prvním a druhém místě nakonec
rozhodlo skóre, totéž platilo v případě umístění na třetím a čtvrtém místě. Ani jedna finálová dvojice
totiž nedokázala vyhrát všechna svá utkání. Nakonec se vítězi stala dvojice Zdeněk Bartoň - Milan
Klikar.

Vánoční regata 99
Nic, ba ani mráz nepokazil tlupě semilských golfistů další ročník Vánoční regaty, která se jela na
Štědrý den dopoledne na zkrácené trati semilského náhonu. Na startu stálo třiačtyřicet více či méně
ekologických lodí, které se po výstřelu signální pistole vydaly vstříc mnoha nebezpečenstvím. Ta
největší představovaly ostré hrany ledových ker a zúžená plavební místa. Na nich končily naděje
mnoha a mnoha favoritů. Naopak se prosadily lodě outsiderů, kteří přišli, snad jen aby
dvacetikorunou startovného vylepšili vánoce svým mnohem zkušenějším kolegům. Leč překvapení
nechodí po horách, ale po lidech a největší bochník úspěchu si odnesli Miroslav Dlabola, Štěpán
Buchta a Karel Bartoníček, jejichž lodě v tomto pořadí dorazily do cíle. Pěsti jejich méně úspěšných
rivalů se okamžitě zvedly k ocelovému nebi: Všeho do času!

