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Aktuality
Adam Scott: Co se má stát, to se

Dark Blue Keiko Linen Pencil DressShow Now!-79%£ 17.99£

stane

Vytrvalý a silný déšť přes noc přinesl 11 mm srážek a ráno vyhnal na hřiště

141. Open: Rekordní zápis

armádu greenkeeperů se speciálními… no jak to nazvat… ždímačkami (v zásadě

Snedekera

jde o váleček na násadě, kterým se voda vyhání z greenu do stran), aby pomohli
hřiště vysušit. Naštěstí jsme na linksu a písčitá půda se s mokrými podmínkami

Open a jeho poražení

vyrovnává skvěle, a tak pár hodin stačí k tomu, aby se hřiště dostalo z nejhoršího.

Open: Útočník Rory

Britové opět dokonale demonstrují svou ochotu odolávat nepříznivému počasí.

PGAC: V Sokolově po úvodním kole

Nejenže branami areálu denně projde na 30 000 diváků, ale najdou se i tací, kteří

v čele Filip Mrůzek

jdou dokonce tak daleko, že z mokrého počasí udělají perfektní marketingový tah.
Nevěříte?

Scott v 1. kole Open vyrovnal

V neděli přes noc byl déšť tak silný, že před stánkem hostujícího regionu Lancashire vytvořil velkou louži přímo před vstupem do

rekord, McIlroy skolil diváka

stánku. Louže ne a ne zmizet, ba naopak. Další přívaly deště jen přiživily její velikost.
A tak se zástupci místního tourist boardu rozhodli udělat z louže atrakci pro návštěvníky a proměnili ji v kachní rybníček. Louži

Karlsson necítil formu, a tak se

osídlili čtyři gumové kachničky a časem ji olemoval i plůtek, přibyla žabka na kameni a kachničky dostaly svá jména. Média, mezi

odhlásil z Open

nimi i Sky a BBC, se předhánějí v zájmu o tuto malou „přírodní rezervaci“ a místní tourist board získal publicitu, o které se mu
patrně do teď nesnilo.

Tiger a olympiáda: Věřím, že se
kvalifikuji

I druhé kolo nejstaršího majoru světa se neslo ve znamení mírných povětrnostních podmínek, tedy převážně sucha a bezvětří,
Více zpráv...

což je, zejména vzhledem k letošnímu uplakanému britskému létu, malý zázrak. Ale není všem dnům konec, ještě máme dva dny
před sebou.
Tisku dnes ráno dominovaly zprávy o potížích Lee Wetwooda udržet svůj míček pod kontrolou, o neuspokojivém prvním kole

Aktuální počasí

obhájce trofeje Darrena Clarka, o šlajsu Roryho McIlroye a zraněném divákovi a vracející se formě Tigera Woodse.
Pozornosti ve většině případů naopak unikal Skot Paul Lawrie, vítěz Open z roku 1999, který se nenápadně držel na předních
místech výsledkové tabulky s konečným skóre dne 65.

Dnešní datum 21.07.2012
Svátek slaví Vítězslav

Brno
Dle Justina Raye, který se v americké televizní stanici ESPN stará o statistiky, všichni hráči v první den Open zaznamenali skóre

Jasno
Vítr: S s rychlostí 13 km/h

pod 80 ran, což je poprvé od roku 1998 (Royal Birkdale). Další zajímavá statistika se váže k Woodsovi a říká, že na 12 ze svých 14
majorů byl Tiger před víkendem dvě rány za vedoucím hráčem, tudíž je statisticky mimořádně horkým želízkem v ohni.

16°C

Hrdinou pátečního dne je ovšem Američan Brandt Snedeker, který hrál fantastický golf a v prvních 36 jamkách turnaje je jeho
skóre karta prostá jediného bogey. Zároveň se může pochlubit čistým štítem co do návštěv zdejších krutých bankrů. Svým
dnešním brilantním výsledkem vyrovnal nejnižší skóre po dvou kolech Open Championship. Svůj výkon komentoval slovy:
„Vsadím se, že každý z vás tady je ve stejném šoku jako já sám.“
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Jeden z tazatelů na následující tiskové konferenci poznamenal, že ačkoliv Snedeker zvítězil v několika turnajích, mnoho lidí tady v
Británii si asi teď říká, kdo že ten Brand Snedeker vlastně je? Na což golfista se smíchem briskně odvětil: „Jsem si jistý, že to si

Brno

teď říká i spousta Američanů.“
A kdo tedy je tento usměvavý blonďák? Dle svých slov je pohodový člověk, který má štěstí, že se živí golfem. „Mám bratra a rodinu,
která mě drží nohama pevně na zemi. Jsem ženatý a mám šestnáctiměsíční dcerku, která je středem mého života a které bych
dal všechno na světě. Asi takový jsem člověk, velmi přímočarý.“
Snedeker má pověst z jednoho nejrychleji mluvících hráčů na túře a jeho slova stejně jako slova ostatních hráčů při tiskových
konferencích doslovně zaznamenávají dvě stenografky. Teresa a Kristin poskytují okamžité doslovné přepisy rozhovorů, a
novináři se tak nemusí obávat, že budou odkázáni na luštění vlastních nečitelných poznámek a nepřesné citace.
Jedna z dívek vždy doslovně zaznamenává věty na speciálním stroji, který vypadá jako psací, jen má o hodně méně kláves, druhá
funguje jako korektorka a kontroluje přesnost přepisu, zejména jmen a míst. Jejich práce je natolik efektivní a rychlá, že přepis je
novinářům k dispozici v okamžiku, kdy hráč opustí tiskovou konferenci.
„Tohle je mé desáté Open,“ řekla Teresa. „Včera jsme zlomily rekord a odevzdaly celkem 38 přepisů za jediný den. Pokud
pracujete v našem oboru, musíte být schopní za minutu zvládnout minimálně 225 slov. Ale jsou mluvčí, kteří hovoří daleko
rychleji.“
Máme za sebou druhý den Open Championship 2012 s velice atraktivní výsledkovou listinou. Počasí na víkend slibuje méně
vody a bezpochybně hodně napínavý závěr turnaje.
Text a foto: Helena Woodcock, exkluzivně pro Golfinfo.cz a časopis Golf z dějiště Open 2012
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