
1. Osyčinský Ryder Cup – 4. října 2014 
 

S takřka měsíčním předstihem byli soutěžním výborem vybráni dva kapitáni, kteří si v 

zápětí střihli o barvu svých týmů. Prvním kapitánem byl určen prezident klubu Zbyněk 

Kraus, který po spravedlivém losování dostal právo obléci svůj tým do barev modrých. Barva 

červená tudíž následně připadla na družstvo vedené dlouholetým členem Alešem Zavřelem. 

Tři dny před vlastním kláním si kapitáni střídavě vybrali, ze všech přihlášených, hráče do 

svých řad. Už vlastní výběr předurčil, že týmová jamkovka je úplně jiný level než jakýkoli 

běžný turnaj.  

První výběr draftu měl na své straně prezident a hned sáhl až po „nasazené pětce“, po 

Mírovi Šulcovi. Tím potvrdil starou známou pravdu o tom, že samotný hrací hendikep ještě 

sám od sebe žádný turnaj nevyhrál.  

V sobotu za, předem objednaného, krásného počasí, po úvodním představení obou týmů, 

začal turnaj devíti fourbally. Kdo si však myslel, že papírové předpoklady zaručí vyrovnaný 

souboj, a potažmo i výsledek, ten se krutě zmýlil.  

Vítězné body totiž začaly přiskakovat především na straně modrých. 

Favorizovaná dvojice červených Aleš Zavřel s Petrem Procházkou byli proti Zbyňku 

Krausovi a Miloši Karlíkovi po pěti jamkách o tři dole a ztrátu se jim už dohnat nepodařilo. 

Radek Řehák s Luďkem Zavřelem prohráli po osmi jamkách o tři s Martinem Durdilem a 

Pavlem Řezníčkem. 

Ivan Lím s Ladislavem Krejčím neměli šanci proti Františku Novákovi s Michaelem Jedličkou 

Kristýna Jedličková s Pavlem Shejbalem vzdorovali statečně, leč marně proti 

favorizujícímu Davidu Pytlíkovi s Josefem Boštíkem. 

Jakub Shejbal s Tomášem Flídrem prohráli smolně na poslední jamce o jednu s dvojicí 

Martin Dian – Robert Šůra. 

A zmar červených dovršili Miloš Krutílek s Edou Zlatuškou, kteří se vůbec nechytli proti 

Aleně Límové s Marcelou Jedličkovou. 

Pošramocenou čest červených alespoň trochu uchránili Karel Absolon s Tomášem Slovákem, 

kteří hladce přehráli Petra Jedličku s Radimem Knapovským 

A Jan Bartoníček s Václavem Zlatuškou, kteří s přehledem zdolali Víťu Trojana s Luďkem 

Chmelařem. 

Závěrečný půlbodík přinesli červeným otec a syn Bartoňovi proti houževnaté dvojici 

Miroslav Šulc - Milan Štrup. 

Skóre po úvodním kole 6,5 : 2,5 bylo pro červené hodně kruté, leč zasloužené. 

Vzhledem k hrozivému skóre musel kapitán červených zamíchat sestavou pro druhé kolo a 

vítězné body, pomalu ale jistě, začali přiskakovat i na stranu červených. 

Aleš Zavřel s Kubou Shejbalem udolali na předposlední jamce Roberta Šůru s 

Martinem Dianem. 

Jan Bartoníček s Václavem Zlatuškou „přeprali“ Alenu Límovou s Marcelou Jedličkovou také 

na předposlední. 

Miloš Krutílek s Edou Zlatuškou nedali šanci Luďkovi Chmelařovi s Víťou Trojanem 

Rosťa Bartoň st. s Tomášem Slovákem ve finiši strhli vítězství na svou stranu nad Josefem 

Boštíkem s Petrem Jedličkou. 



A Petr Procházka s Luďkem Zavřelem přesvědčivě přehráli Miloše Karlíka se 

Zbyňkem Krausem. 

Oproti tomu se ale i čtyřikrát zamodralo. 

Sehraná dvojice Martin Durdil s Pavlem Řezníčkem si přes úvodní zaváhání poměrně 

v pohodě poradila s dvojicí Karel Absolon – Radek Řehák 

František Novák s Michalem Jedličkou nenechali ani nadechnout k odporu Ladislava 

Krejčího s Pavlem Shejbalem 

Míra Šulc s Milanem Štrupem vedli už od první jamky nad dvojicí Rosťa Bartoň ml. – Tomáš 

Flídr 

A v pohodě hrající David Pytlík dovedl k vítězství nad Ivanem Límem s Kristýnou 

Jedličkovou trápícího se Radima Knapovského. 

Ač druhé kolo vyhráli červení 5:4 celkem to bylo pro ně stále hrozivě nepříznivé – 10,5 : 7,5  

Pokud chtěli červení s výsledkem něco udělat museli do závěrečných singlů začít riskovat. 

Nasazovali tedy své nejlepší hráče proti stejně dobrým hráčům soupeře,  ale zkušení modří 

si nasazováním na „jisté body“ vítězství pohlídali. I když se někteří modří favorité na 

své vítězství až nečekaně nadřeli, tak nakonec i s přispěním notné dávky štěstí svůj 

„povinný“ bodík do klubovny přinesli. 

František Novák zlomil statečný odpor Kuby Shejbala až šťastným vypůlením na poslední 

jamce. 

Milan Štrup se doslova protrápil k vítězství nad půl kola vedoucím Milošem Krutílkem 

A Zbyňku Krausovi málem nestačilo ani vedení o 3 po 5 jamkách nad Janem Bartoníčkem 

Další „jistoty“ modrých už ale nezaváhaly. 

Pavel Řezníček si nepřipustil žádné potíže s Václavem Zlatuškou 

Skvěle hrající Michael Jedlička nepustil v podstatě vůbec k ničemu Radka Řeháka 

Taktéž naložil i Martin Durdil s Edou Zlatuškou 

Miloš Karlík si  v pohodě poradil i s velmi dobře hrajícím Pavlem Shejbalem 

A Alena Límová přesvědčivě přehrála Ladislava Krejčího. 

Poslední dva body modrých zařídil Martin Dian, který po prvních dvou prohraných jamkách 

otočil svůj duel s Ivanem Límem 

A David Pytlík, který, trochu překvapivě,  po velké bitvě, udolal Rosťu Bartoně ml. 

Na straně červených „povinné“ body pro své barvy zajistili Aleš Zavřel přesvědčivým 

vítězstvím nad Luďkem Chmelařem 

V rodinném souboji děvčat Jedličkových přehrála Kristýna Marcelu 

Rosťa Bartoň st. se až nečekaně nadřel se stále se lepšícím Víťou Trojanem. 

A Petr Procházka nepřipustil žádné překvapení v duelu s Mírou Šulcem 

Další body na konto červených připsali Tomáš Slovák vítězstvím nad Petrem Jedličkou,  

Karel Absolon těsnou výhrou nad Radimem Knapovským 

a v nervy drásajícím souboji nakonec Tomáš Flídr slavil vítězství nad Robertem Šůrou 

O závěrečnou plichtu celého klání se postarali Josef Boštík s Luďkem Zavřelem. 

Celý mač tedy po vítězství v jednotlivcích v poměru 10,5 : 7,5 vyhrál modrý tým pod 

vedením kapitána Zbyňka Krause celkovým skóre 21 : 15. 

Co dodat na závěr?  

Byla to zase jedna z bezvadných sobot, ve které byli nakonec o něco málo šťastnější modří. 

 

 


