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Před začátkem turnaje panuje na Open obvykle příjemná a pozitivní nálada. Hráči

Open: Těžká cesta za Prvenstvím,

testují hřiště, připravují se na turnaj a jsou obvykle uvolněnější a přístupnější než

zvlášť pokud jste Angličan

ve dnech samotné soutěže. Novináři využívají této příležitosti k tomu, aby vyzvěděli
více o jejich pocitech týkajících se formy, šancí na vítězství, ale i něčeho mála ze

Open 2012: kdo s kým?

soukromí.

EPD Tour pokračuje v Německu i s

Tiskové konference před začátkem šampionátu jsou nedílnou součástí celého

hrstkou českých zástupců

týdne a jsou něčím, na co jsou hráči zvyklí. Nicméně je vždy zajímavé pozorovat
dynamiku těchto rozhovorů i jakým způsobem se s nimi každý vypořádává. Do

Open 2012 aneb Neuvěřitelných 206

značné míry je to samozřejmě záležitost profesionálního přístupu, ale přece jen

bankrů hřiště Royal Lytham and St

jsou tiskové konference jedinečnou příležitostí poodhalit trochu více z osobnosti jednotlivých hráčů.

Annes

Protože golfovým fanouškům se takové nahlédnutí podaří jen málokdy, dovolím si krátký portrét několika hráčů tak, jak jsem

Erik Palkovský a Hana Ryšková na

vnímala jejich osobnost v průběhu jejich úterní tiskové konference a během svých osobních setkání s nimi.

Junior Open v Anglii

Darren Clarke je srdečný Ir s úsměvem na tváři a příjemnou otevřeností. Popularitu mezi fanoušky si získává svou zdravou

ME družstev dorostenců a

dávkou pokory, kterou ilustruje například jeho nakládání s trofejí Claret Jug. Když se jej novináři zeptali, jestli si do džbánu nalil

dorostenek: triumf Švédska, Češi i

nějaký nápoj a napil se z něj jako někteří jeho předchůdci, Darren odpověděl: „Ta trofej je pro mne příliš mimořádná na to, abych

Češky si uchovali příslušnost k elitní

do ní cokoliv lil.“

skupině

Bubba Watson se dvěma slovy dá popsat jako velké dítě. Na jedné straně tu máme loňské události z French Open, kdy předvedl

Národní Golfovou Tour Mládeže

ukázkovou ignoraci – Eiffelovku nazval „nějakou věží“ a Versailles jako „ten zámek, kde bydlím“ – a urazil tak většinu Francouzů (a

ozdobil v Ropici skvělý výkon

nejen jich). Na druhou stranu je to chlapík s originálním, ať už s trochu neortodoxním stylem, pro kterého golf znamená hodně,

Matyáše Zapletala

ale ne všechno. Nebojí se přiznat, že se mnohým jeví jako podivín a v hlavě mu neustále zuří nějaká bitva, často mluví o své
rodině a čerstvě adoptovaném synovi a novináře dokonale odzbrojuje naprosto přímými odpověďmi na otázky bez známky

Více zpráv...

jakéhokoliv kalkulu.
Tak třeba na otázku, jak relaxuje, když nehraje golf, odpověděl Bubba, že se prostě kouká na televizi nebo si zahraje videohru.
Rádoby objevné otázky typu, zda hřiště bude víc vyhovovat pravákovi či levákovi, odpovídá s vtipem a úsměvem, než aby daného
novináře shodil. S uvedeným dotazem naložil takto: „Kolikrát tady zvítězil levák? Jednou? Tak evidentně hřiště vyhovuje více
pravákovi.“

Aktuální počasí
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Brno

Dalším hráčem, který rád vtipkuje a tak trochu si pohrává s novináři je Lee Westwood (na fotografii). Jeho tiskovka byla patrně

Skoro zataženo
Vítr: JZ s rychlostí 19 km/h

nejveselejší ze všech. Lee je specialista na naprosto seriózní komentáře, které ukončí malou pauzičkou a pak vždy upustí
nějakou bombu. Osobně to považuji za velice osvěžující, protože není mnoho tiskovek s golfisty, na kterých se od srdce
zasmějete.

21°C

To například na tiskové konferenci s Tigerem Woodsem se určitě nepobavíte a budete mít štěstí, když se dvakrát třikrát usměje.
Novináři o těchto setkáních říkají, že po jejich skončení nevědí o Tigerovi ani víc, ani míň než před tiskovkou. Otázky se musejí
striktně týkat golfu a musejí to být ty správné otázky, jinak se dočkají jen úsečné odpovědi.
Dnes Tigerovi nesedla otázka v souvislosti s tím, jestli je spokojený, že by mohl být v neděli opět první na světě, a jak rychle se
vše seběhlo vzhledem k událostem posledních pár let a jeho kolísavé formě. Odpověď zněla: „Ne, spokojený?“ Nemohu si
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Brno

pomoci, ale robotický Woods s aurou nedotknutelnosti a neskrývanou arogancí zkrátka není můj šálek kávy.
Rory McIlroy je milý kluk. Na tiskovkách působí upřímně, sdílně a přátelsky a snaží se novinářů dát odpovědi, které je uspokojí.
Nebojí se přiznat, že golf je někdy frustrující, umí říct, že „nehrál dobře“ a že se v určitých situacích reagoval nedospěle. Tento
přístup si získává spoustu sympatií a snad Rorymu co nejdéle vydrží.
Text: Helena Woodcock, exkluzivně pro Golfinfo.cz a časopis Golf z dějiště Open 2012
Foto: Glob e Media/Action Images
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