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Kdy jste na Kaskádu nastoupil 
a jaké byly vaše první priority?
Na Kaskádu jsem přešel koncem 
loňského léta a zpočátku bylo mým 
hlavním úkolem – kromě zajištění 
běžného provozu – naučit se korpo-
rátní procesy v nadnárodní společ-
nos  . První dva měsíce nešlo o nic 
jednoduchého. Jak pro zaměstnance, 
tak i pro mě. I já byl zvyklý před ná-
stupem na Kaskádu řešit problémy, 
a to i zásadní, v řádu minut, kdy stačil 
jeden telefonát s majitelem, a větši-
nou bylo jasno. Procesy uvnitř velké 
společnos   jsou ale podstatně kom-
plikovanější a vyžadují od všech zú-
častněných striktní dodržování jasně 
defi novaných postupů.

Pak přišla koronavirová pandemie 
a nouzový stav. Byl to blesk 
z čistého nebe?
Samozřejmě, že jsem, stejně jako 
ostatní, wuchanskou epidemii sledo-
val, a ani ve snu mě v té době nena-
padlo, že by se mohla rozrůst do sou-
časných rozměrů. Vždyť ještě v první 
polovině února nebylo na golfovém 
veletrhu ve Vídni po nějaké panice 

či varovných signálech ani vidu, ani 
slechu. Vývoj byl ale dynamický a již 
za dva týdny později jsem svou ces-
tu z vídeňského letiště raději zrušil. 
Jsem přesvědčen, že co se pak začalo 
dít a dosud děje v Itálii, si nedovedl 
představit nikdo z nás.

Jak se vám podařilo zvládnout 
na Kaskádě kriti cké dny, které 
v poměrně krátkém období začaly 
postupným omezováním a skončily 
totální uzávěrou?
Byly to hek  cké dny. Začalo to, mys-
lím, v úterý 10. března omezením 
provozní doby v restauracích, všich-
ni jsme však tušili, že situace dobrá 
není. V pátek jsme navíc otevřeli 
celé hřiště na letní greeny. Ten den 
však byly v osm večer vyhlášeny dal-
ší restrikce v omezení maximálního 
množství lidí v jeden okamžik na ce-
lém sportovišti a úplném uzavření 
restauračního provozu.

Ještě v noci jsme překopali re-
zervační systém tak, aby rezonoval 
s vládními pokyny, rozeslali SMS čle-
nům a veškeré informace pověsili na 
web. Dopoledne jsme poslali domů 

všechny zaměstnance restaurace, co 
přišli na směnu, a opera  vně řešili 
přechod původních rezervací na no-
vý systém. A mohu osobně potvrdit, 
že nešlo o nic jednoduchého. Zvláště 
když jsme chtěli zajistit co největší 
možnost hry pro členy a současně 
i pravidelnou údržbu hřiště. Když se 
nám nakonec podařilo nastavit pra-
vidla a my začali brát během víken-
du znovu rezervace i s výhledem na 
další týden, byla vyhlášením vlády 
v neděli 15. března půl hodiny před 
půlnocí všechna sportoviště od ná-
sledujícího rána uzavřena. A s nimi 
současně i hotel.

Jak na dynamický vývoj reagovali 
zaměstnanci, jak ubytovaní hosté, 
jak členové golfového klubu?
Komunikace se členy nebyla lehká. 
První nápor odnesla recepce, která 
se přeměnila doslova v „call centrum“ 
a která se musela během víkendu vy-
rovnat se spoustou nepříjemných si-
tuací. Za to, že situaci zvládli, jim patří 
velký dík.

Druhá vlna krizového jednání – 
tentokrát v rámci managementu 
– nastala vyhlášením totálního uza-
vření sportovišť. Co se zaměstnanci? 
U agenturních pracovníků to bylo jed-
noduché. Většina odjela v sobotu do-
mů, neboť se obávali uzavření hranic. 
U stálých zaměstnanců nikdo netušil, 
co bude dál. Zda poslat zaměstnance 
na dovolenou, nebo jim uznat překáž-
ku v práci. Vše bylo nové a z vládních 
nařízení se nedalo mnoho vyčíst. Tato 
nejistota bohužel trvala mnoho dní.

A hoteloví hosté?
U nich byl problém nejmenší. Obecně 
nemáme na přelomu února a břez-
na příliš vysokou obsazenost. Na-
víc už několik dnů před vyhlášením 

nouzového režimu a uzavřením hote-
lů byly u lidí cí  t obavy i nechuť k ces-
tování. Výsledkem bylo rušení pobytů, 
v lepším případě jejich přesun na poz-
dější dobu.

Hřiště je sice uzavřeno, vy jste se 
však pusti li do tak masivní údržby, 
že jeho hratelný stav není jen 
otázkou dnů…
Je pravda, že jsme se rozhodli využít 
situaci a provést hloubkovou aerifi kaci 
a zapískování všech greenů současně, 
která není za běžných provozních pod-
mínek, kdy už roste tráva, myslitelná. 
Rozhodnu   vzal na sebe hlavní green-
keeper Jiří Kapeš, který říká, že hřiště 
díky tomu bude ve špičkové kondici 
nejpozději začátkem května.

Jak se s investi cemi do hřiště v této 
těžké době vyrovnává společnost 
TMR, která resort provozuje?
Společnost TMR je primárně zalo-
žena na cestovním ruchu a provozu 
lyžařských areálů, takže ji současná 
krize zasáhla opravdu citelně. I když 
jsou ale veškeré inves  ce ve společ-
nosti zmraženy, vedení společnosti 
si uvědomuje, že tráva vyžaduje péči 
bez ohledu na epidemie. Ohrožena 
by navíc neměla být alespoň částeč-
ná inves  ce do rozšíření závlah, kte-
rou v době současného oteplování 
a sucha považuji za důležitější než 
původně plánovanou výměnu písku 
v bankrech.

Jedním z výsledků koronavirové 
krize je i rušení turnajů, včetně 
červnového Challenge. Ruší 
se i další turnaje, nebo se jen 
přesunují termíny?
Kromě zrušeného Challenge se ostatní 
turnaje plánované na březen a duben 

Vážení přátelé golfu!
Před lety jsem měl možnost na-
vš  vit jeden staletý anglický golfo-
vý resort. A byl to poučný zážitek, 
který podrobně vypovídal o priori-
tách i vnímání golfu místními členy. 
Třeba formou informační tabule na 
jedné z tříparových jamek, na které 
byl uveden přesný rok i jména obou 
hráčů, kteří se zapsali do historie 
Mistrovství klubu, když zde na ho-
le-in-one prvního z nich odpověděl 
stejným úderem i ten druhý. Kdo 
ale zápas vyhrál, to jste se nedočet-
li. Nepovažovali to důležité…

Anebo osmnáctý green. Každý 
den kolem něj posedávali nejstarší 
členové klubu, kteří díky omezení 
pohybu již golf nehráli, ale se zá-
jmem pozorovali a komentovali 
vše, co se kolem něj dělo. Ne zřídka 
odcházeli o berlích až se západem 
slunce, lítost však nevzbuzovali. 
Nebylo proč. Kdykoli jste se na ně 
podívali, bylo vidět, že jsou šťast-
ní, a co pro ně hra, hřiště a jejich 
klub znamená. Bylo to něco mi-
mořádného. Až tady jsem si v plně 
uvědomil smysl slov jako pokora, 
tolerance, respekt či slušnost.

Možná i proto jsem před pár dny 
kývl na nabídku pracovat ve Správní 
radě našeho golfového klubu. Golf 
pro mě to  ž byl, je i bude srdeční 
záležitos   a já mohu slíbit, že budu 
ze všech sil pracovat na tom, aby 
se podobný klubový genius loci stal 
součás   i našeho životního stylu.

A co říct na závěr? Snad jen aby-
chom všichni přečkali tuto těžkou 
dobu ve zdraví a co nejdříve se začali 
potkávat v našem krásném resortu.

Jiří Symerský
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Rozhovor s ředitelem resortu• 

Jak to vidí Jiří Kapeš• 

Rady a ti py z Kaskády• 

Co přinesly nové hendikepy• 

Soutěž pro členy klubu• 

S pokorou to zvládneme
Radek Běláč, v pořadí šestý ředitel golfového resortu, byl záhy po svém nástupu vystaven doposud největší 
výzvě, která českou golfovou komunitu totálním uzavřením hřišť kdy potkala. Věřím, že i vás bude zajímat 
nejenom jeho vnímání současné situace, ale především vize blízké budoucnosti , vize budoucnosti  týkající se 
našeho hřiště.

Přestože jsou sportoviště uzavřena, 
panuje na Kaskádě nezvykle čilý 
pracovní ruch. Do čeho všeho jste 
se pusti li?
Na prvním místě jsou standardní 
každoroční práce. Úklid po zimě ko-
lem lesa, kácení, úprava propadlin, 
aerifi kace… Prostě nic neobvyklého. 
Čím se letošní zahájení sezony výraz-
ně odlišuje, je, že nepracujeme pod 

tlakem, na vše je více času, a tak jsme 
mohli některé práce, jako třeba zmí-
něnou aerifi kaci, vzít více z gruntu.

Jde převážně o neodkladné 
záležitosti , nebo využíváte 
i současnou situaci zakazující 
pohyb golfi stů po hřišti ?
Bylo by smutné, kdybychom ji nevy-
užili. Podobná situace, kdy již začíná 

růst tráva, ale hřiště je bez hráčů, 
nastane jednou za život. Více času 
nám tak umožnilo nejenom pro-
vést aerifikaci na všech greenech 
současně, ale i agresivněji. A co to 
znamená? Šli jsme víc do hloubky, 
odstranili z greenů více organické 
hmoty, navezli více písku a splnili 
tak základní podmínku pro jejich ra-
dikální omlazení.  

Jak tyto práce zvládáte? 
Neovlivnila koronavirová krize 
i stav vašich zaměstnanců?
Je pravda, že část našeho týmu ne-
s  hla před uzavřením hranic dorazit, 
protože však nikdo z našich českých 
spolupracovníků není v karanténě 
a protože máme na práci k dispozici 
v průběhu dne více času, daří se nám 
nastavené úkoly plnit podle plánu.

Rozhodnutí  o totální hloubkové 
aerifi kaci všech greenů současně 
je podle ředitele resortu váš 
nápad. Nikdy jste o jeho správnosti  
nepochyboval? A kdy bude hřiště 
opět plně hratelné?
Na poradě s vedením jsme se snažili 
odhadnout, jak dlouho může být hřiště 
uzavřeno, a když jsme se shodli, že by 

Jen jednou za život
Přestože se s headgreenkeeperem Kaskády moc často osobně nepotkáváme, známe ho všichni. Vždyť nikdo z nás nechodí na Kaskádu 
pro krásné smutné oči servírky Petry, ale především kvůli hřišti , na které můžeme být právem pyšní, protože patří k nejlepším nejenom 
v našem regionu. Teď sice musíme sedět doma, ale věřím, že každého bude zajímat, jak se s nečekanou příležitostí  vyrovnává Jiří Kapeš, 
který za úroveň hřiště zodpovídá.

pokračování na straně 2
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spíš přesunují, a to nejčastěji na sr-
pen a září, kde ještě máme nějaké 
volné termíny. Tam bych takový pro-
blém neviděl. Co nás může citelně 
zasáhnout, to je rušení firemních 
akcí, které byly vázány například 
na konkrétní veletrhy a které se 
z důvodu jejich nekonání ruší bez 
 náhrady.

Jak se připravujete na dobu 
uvolnění, která nastane, až 
koronavirová krize odezní?
Stejně jako na začátek sezony. Na 
přípravě sezony jsme pracovali celou 
zimu, máme připraveny ke spuštění 
vyladěné jednorázové akce i dlou-
hodobé projekty, nikdo ale netuší, 
co se stane s golfovým trhem po 
jeho probuzení ze současné klinické 
smr  . Jisté je asi jen jedno. Stejný 
nebude.

Čeho se v době „pokoronavirové“ 
nejvíce obáváte?
Pokřivení trhu cenovou válkou! 
Všichni budeme potřebovat naplnit 
hotely, všichni budeme potřebovat 
naplnit hřiště, všichni budeme shá-
nět firemní akce. Navíc na druhé 
straně budou lidé a fi rmy opatrnější 
a budou každý výdaj více zvažovat. 
Pokud se dostaneme na ceny, které 
nebudou umožňovat další inves  ce 
a rozvoj, nečeká nás žádná růžová 
budoucnost. Život mě ale naučil, 
že s rozumem a pokorou dokážeme 
zvládnout cokoli.

Za rozhovor děkuje Josef Slezák

dokončení ze strany 1 

MOŽNOST HRY V NOVĚ 

VYTVOŘENÉM „MORAVSKÉM 

GOLFOVÉM TROJÚHELNÍKU“

Díky nové dohodě, kterou 
společnost Tatry mountain 
resorts ČR a.s. (TMR) podepsala, 
se dalším partnerským hřiš-
těm resortu stává Golf Resort 
Olomouc. TMR smlouvu s Golf 
Resortem Olomouc podepsala 
na dva roky.

Pro členy GC Brno to zname-
ná, že s příplatkem pouhých 
2 000 Kč k ročnímu členskému 
příspěvku (u osobního členství) 
si každý člen GCB může zahrát 
na hřiš  ch Ostravice a Olomouc 
zdarma, a to neomezeně po 
celou sezonu 2020 (nevztahu-
je se na komerční turnaje na 
daných hřiš  ch). Tyto výhody 
mohou využít i členové GC Brno 
se seniorským členstvím, kde 
stačí dopla  t částku do 19  síc 
Kč podle stávajícího typu seni-
orského členství (jedná se tedy 
o doplatek buď 2 000 Kč, nebo 
4 000 Kč).

NOVINKY Z RESORTU

SOUTĚŽ PRO ČLENY KLUBU 
ANEB VYHRAJTE SI FLIGHT 
PRO SVÉ PŘÁTELE

Vážení členové, protože špatných 
zpráv je teď kolem nás kvůli koro-
navirové pandemii více než dost, 
rozhodli jsme se vypsat soutěž 
o vaše nejkrásnější či nejzajíma-
vější okamžiky uplynulé sezony 
prožité na Kaskádě, na které 
byste chtěli zavzpomínat nebo 
se o ně podělit. Očekáváme kra-
 nkou informaci do pě   řádků, 

která může (ale nemusí) být do-
provozena i fotografi í. Posílat je 
můžete až do doby, než se opět 
naše hřiště otevře. Nejzajímavěj-
ší příspěvky zveřejníme a z nich 
pak vybereme vítěze, který získá 
fl ight (tři hrací místa v jeden den 
a jeden startovní čas) pro sebe 
a své přátele.

Své příspěvky posílejte na e-mail 
klubového manažera Petra Vávrů 
(petr.vavru@gol  rno.cz) a v před-
mětu nezapomeňte uvést, že se 
jedná o soutěž. Soutěž je určena 
jen pro členy GC Brno, bez ohledu 
na jejich status.

SOUTĚŽ

ING. RADEK BĚLÁČ

20. 8. 1966
Hendikep: single 
Absolvent Strojní fakulty VŠSE Plzeň 
a FTVS Univerzity Karlovy
Manažer s pětadvacetiletou praxí 
v oblasti řízení lidí v oboru služeb, 
obchodní sféře a sportovním pro-
středí. Na Kaskádu přešel z GR Fran-
 škovy Lázně.

Životní moto: Chovám se k lidem tak, 
jak chci, aby se chovali ke mně.

mohlo jít minimálně o měsíc, nebylo 
nad čím váhat. Realizace hlubší aerifi -
kace má ale největší význam zejména 
pro budoucnost. Co se týká samotné 
hry, ta by nebyla nijak podstatně ome-
zena třeba hned dnes, načasování je 
ale takové, aby bylo vše v perfektním 
stavu až k plánovanému znovuotevře-
ní na přelomu dubna a května.

Máte s hřištěm i další plány?
Věcí, které by se daly vylepšit, je ur-
čitě hodně. Nesmíme ale zapomínat, 
že jen prostá údržba 110hektarového 
pozemku dá pořádně zabrat. A když 
pak započteme menší počet za-
městnanců, je jasné, že jsme museli 
priority volit opatrně. Nejsou však 
žádným tajemstvím. Na prvním mís-
tě teď stojí péče o travnaté povrchy, 

abyste hřiště – až se otevře – našli 
v perfektním stavu.

Zmínit ale musím ještě jeden pro-
jekt, a to výměnu povrchu na deváté 
jamce Dřevěné devítky v dopadové 
zóně před greenem. Zde nejprve 
kompletně odstraníme starý psineč-
kový drn, upravíme modelaci a na-
konec celý prostor pokryjeme trav-
ním drnem z naší školky. Původně 

byla tato rekonstrukce plánována 
až na léto, ale nakonec jsme se pro 
realizaci záměru rozhodli využít sou-
časnou situaci.

Jedním z důsledků současné krize 
je i zrušení červnového Challenge. 
Dá se ve zkratce tvrdit, že žádný 
Challenge znamená žádné rafy 
a žádné zužování fervejí? 
Zužování fervejí určitě ne, rafy ano. 
Z Kaskády nikdy nebude letiště. 
Nepůjde však o nic drama  ckého, 
ale takový přátelský klubový stan-
dard přinášející žádoucí diverzitu 
odlišných biotopů, umožňujících 
život nejenom motýlům, ale i kře-
pelkám, zajícům a dalším drobným 
živočichům. 

Co byste netrpělivým členům, kteří 
se těší na hřiště, vzkázal?
Ať vydrží. Bude to stát za to. Čím více 
poroste tráva a čím častěji ji budeme 
sekat,  m rychleji zmizí všechny jizvy 
minulos  . Pro první kola se tak může-
te těšit na panenské ferveje bez řízků 
či pitchmarky neposkvrněné greeny. 
Důležité je ale připomenout, že jak 
dlouho si budete podobný stav uží-
vat, už záleží jen na vás.

Za rozhovor děkuje Josef Slezák

dokončení ze strany 1 

INZERCE

SLEDUJTE NA FACEBOOKU

Ze života na Kaskádě:
• Hotel Kaskáda Brno

• Golfový areál Kaskáda
• Golfi sté - domluva her, 

zajímavos  , výměna vybavení
• Kaskáda Golf Academy

Nejlepší český výsledkový servis 
amatérských golfi stů:

• Česká golfová federace

Všechno o tom, jak začít hrát golf, 
aneb kam nasměrovat své přátele, 

budoucí golfi sty:
• Bav se golfem

• stejnojmená je i 
www.bavsegolfem.cz
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Kaskáda patří k nejnáročnějším tuzemským hřiští m bez 
ohledu na kombinaci zvolených devítek. I proto věříme, 
že vám budou k užitku ti py zdejších profesionálů. Podělí 
se s vámi pravidelně o pár rad a ti pů, jak vyzrát na ty 
nejzáludnější jamky nebo jak hrát vybrané typy úderů.

KAMENNÁ Č. 1
Základní myšlenkou golfisty obec-
ně by mělo být uhrát na dané jam-
ce svůj osobní par. To znamená, 
že HCP 18 bogey hráč má par plus 
jeden úder, HCP 36 double bogey 
hráč par plus dva údery. Určitě tak 
přestanete ztrácet údery. Zlepšením 
techniky úderů tréninkem a pro-
dloužením ran zvýšíte svoje šance 
na zahrání opravdového paru jamky 
a při dobrém patování i birdie. Ale 
teď už pojďme k úvodní jamce Ka-
menné devítky.

Z pohledu úderově kratších hráčů 
a pro většinu golfi stek velice ob  žná 
jamka, zvláště na zahájení kola. Vel-
ké převýšení má za následek fak  cké 
prodloužení jamky o cca 30–50 met-
rů. Kratší hráči musejí počítat s  m, 
ze na distanci 200 metrů od greenu 
se dostanou až druhým úderem. 
Nesnažte se hrát první, případně 

druhou ránu přes kaskádu bankrů na 
pravé straně, neočekávejte zázrač-
ný úder, který znesnadňuje nerovný 
postoj. Jamku nezkracujte, držte se 
v levé čás   ferveje a snažte se řídit 
navrženou fervejí. To pla   i pro ces-
tu k distanci 100 a méně metrů do 
greenu. Pokud budete pokračovat 
stále po ferveji a nebudete riskovat 
zkrácení jamky přes levý raf a kas-
kádu bankrů, odměnou vám bude 
jednoduchá příhra z cca 50 metrů 
do greenu. Při této strategii většina 
rekreačních hráčů je schopna uhrát 
bogey nebo double bogey, což není 
velká ztráta.

TIP: Nesnažte se za každou cenu 
používat dřeva nebo hybridy. Prav-
děpodobnost trefení úderu železem 
je zvláště při nekomfortním posto-
ji vyšší než dřevem. Stále platí, že 
100–120 metrů železem je lepší než 
20 metrů po zemi vpravo dřevem.

LETNÍ 
GOLFOVÉ 

5 DENNÍ GOLFOVÝ KEMP

• 
• 
• 
• 

27.–31. 7. 2020

5 DENNÍ GOLFOVÝ KEMP

• 
• 
• 
• 

17.–21. 8. 2020

• 
• 

• •
•

5 DENNÍ GOLFOVÝ KEMP

• 
• 
• 
• 

13.–17. 7. 2020

5 DENNÍ GOLFOVÝ KEMP

• 
• 
• 
• 

6.–10. 7. 2020

5 DENNÍ SVG GOLFOVÝ KEMP

• 
• 
• 
• 

3.–7. 8. 2020

INZERCE

Téma měsíce
Jak vyzrát na pitchmarky
Všichni chceme hrát na co nejlep-
ších greenech, o to víc zaráží bezo-
hlednost těch, kdo ignorují vypicho-
vání pitchmarků. A nejenom těch, 
kdo pitchmarky nevypichují vůbec, 
ale svůj díl na dlouho zarůstajících 
jizvách mají i  , kdo ignorují správný 
postup a ve snaze vyrovnat povrch 
přetrhají kořínky takže „jejich“ důlek 
může místo několika dnů zarůstat až 
dva měsíce! 

Nesprávný postup
Méně zkušení hráči ho bohužel čas-
to používají v dobré víře. Vypicho-
vátko zapíchnou na okraj pitchmar-
ku a jeho zalomením směrem dolů 
nadzvednou poškození (včetně trávy 
kolem), čímž obnaží podloží a zpře-
trhají okolní kořínky. Tráva se tak 
ještě více odhrne do stran a poško-
zení (holina bez trávy) se zvětší.

Správný postup
Vypichovátko opakovaně zapichuje-
te zhruba cen  mentr od pitchmar-
ku po celém jeho obvodu a okolní 
trávu přitlačujeme směrem do jeho 
středu. Výsledkem vaší opravy by 
měla být souvislá travnatá plocha.

RADY A TIPY Z KASKÁDY

Chcete vědět více?
T.: +420 774 213 888 | E: Mipek@seznam.cz

JAK HRÁT… správněšpatně

KAMENNÁ Č. 2
Po náročném výstupu na první jam-
ce vás rozhodně nečeká odpočinková 
jamka. Svým klientům, hráčům s HCP 
10 a více, radím, ať si z této jamky 
udělají par 5. Bogey případně dou-
ble bogey je tady rozhodně dobrý 
výsledek.
Ti méně odvážní budou hrát z kop-
ce na „střed“ ferveje, což vzhledem 
k převýšení směrem dolů není zase 
tak obtížná rána. Záleží, zda je raf 
vpravo od bankru posekaný. Jinak 
se sem hodí tvar rány do fade nebo 
mírný slice. Ranaři mohou hrát přes 
les a pokusit se přiblížit ke greenu 

na nějakých 50 až 70 metrů. Ale 
chce to ránu minimálně 230 metrů 
dlouhou.
Když vám vyjde drive a budete upro-
střed ferveje, čeká vás velmi ob  žná 
druhá rána v délce cca 160 až 180 me-
trů na vyvýšený green, ke kterému 
ztěžuje cestu strom na kraji ferveje, 
jestliže jste první ranou na úrovni ban-
kru. Pokud si nejste jis  , zda dohraje-
te na green, je lepší zůstat na rovince 
nějakých 50 metrů od greenu, abyste 
nehráli do greenu s postojem do vel-
kého kopce. Green a jeho modelace 
není už tak velký problém, jako spíše 
se na něj dostat.

Chcete vědět více?
T.: +420 604 290 812 | E: mar  n.laimar@seznam.cz

JAK HRÁT…
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Termíny klubových turnajů GCB 2020

Název Termín Popis turnaje Systém hry

Velikonoční turnaj 10.4. pátek zahajovací turnaj sezony stableford

Pomlázkový turnaj - Texas Scramble 12.4. neděle turnaj s "veselými" návrty (bez úpravy HCP) texas dvojic

Nedělní klubový (eklek  k) 19.4. neděle klasický nedělní klubový turnaj rány/stableford

UAX! Kids Golf Tour Kaskáda 25.4. sobota turnaj pro začínající dě  rány (max.skóre)

KLUBOVÝ TURNAJ S TMR V OLOMOUCI 25.4. sobota klubový turnaj rány/stableford

Nedělní klubový (eklek  k) 3.5. neděle klasický nedělní klubový turnaj rány/stableford

UAX! Kids Golf Tour Kaskáda 9.5. sobota turnaj pro začínající dě  rány (max.skóre)

KLUBOVÝ TURNAJ S TMR NA KASKÁDĚ 10.5. neděle klubový turnaj rány/stableford

UAX! Kids Golf Tour Kaskáda 23.5. sobota turnaj pro začínající dě  rány (max.skóre)

"Memoriál Milana Moučky -
Juniorské mistrovství klubu" 24.5. neděle mistrovství klubu dě   a mládeže (do 18 let) -            

součást Regionální Moravské Túry Mládeže na rány

Ladys day s GOLDWELL COSMETIC 26.5. úterý turnaj pro ženy stableford

Odpoledních 9 jamek s Under Armour 28.5. čtvrtek odpolední turnaj na 9 jamek stableford

Nedělní klubový (eklek  k) 31.5. neděle klasický nedělní klubový turnaj rány/stableford

Nedělní klubový (eklek  k) - MAJOR 7.6. neděle klasický nedělní klubový turnaj rány/stableford

Ladies Cup 14.6. neděle otevřený turnaj jen pro dámy stableford

KLUBOVÝ TURNAJ S TMR NA OSTRAVICI 14.6. neděle klubový turnaj - fi nále turnajové série TMR rány/stableford

Odpoledních 9 jamek s Under Armour 17.6. středa odpolední turnaj na 9 jamek stableford

UAX! Kids Golf Tour Kaskáda 20.6. sobota turnaj pro začínající dě  rány (max.skóre)

Under Armour 21.6. neděle turnaj - canon start stableford

Kaskáda Cup (na 27 jamek) 28.6. neděle turnaj na všech třech devítkách (minimaraton) rány

Odpoledních 9 jamek s Under Armour 10.7. pátek odpolední turnaj na 9 jamek stableford

Nedělní klubový (eklek  k) 12.7. neděle klasický nedělní klubový turnaj rány/stableford

Prázdninový Texas Scramble 26.7. neděle turnaj dvojic texas dvojic

Nedělní klubový (eklek  k) 2.8. neděle klasický nedělní klubový turnaj rány/stableford

Nedělní klubový (eklek  k) 16.8. neděle klasický nedělní klubový turnaj rány/stableford

Prezidentský pohár - MAJOR 30.8. neděle turnaj pouze pro členy klubu stableford

Mistrovství klubu na rány 12.-13.9. so+ne dvoudenní mistrovství klubu na rány

Seniorské mistrovství klubu 12.-13.9. so+ne seniorské mistrovství klubu (nad 50 let) na rány

Ladys day 22.9. úterý turnaj pro ženy stableford

Nedělní klubový (eklek  k) - MAJOR 27.9. neděle klasický nedělní klubový turnaj - fi nálový turnaj rány/stableford

UAX! Kids Golf Tour Kaskáda 10.10. sobota turnaj pro začínající dě  rány (max.skóre)

Podzimní Fourball/Texas 11.10. neděle turnaj dvojic ve spol. s TMR - opékání prasete na rány

Cross Country 25.10. neděle turnaj na netradičním hřiš  na rány

Otevřené mistrovství GKBZA na rány 28.10. neděle jednodenní mistrovství GK Žabovřesky na rány

Husa Cup 8.11. neděle závěrečný turnaj na 9 jamek s husou po hře stableford

turnaj - klubové turnaje na Kaskádě
turnaj - turnaje TMR ve spolupráci s klubem
turnaj - turnaje TMR pro začínající dě   ve spolupráci s klubem
turnaj - turnajová série TMR na hřiš  ch TMR - Kaskáda, Ostravice, Olomouc

V pondělí 9. března 2020 se na Kaská-
dě konala řádná Valná hromada spol-
ku. Téměř šest desítek přítomných 
členů vyslechlo zprávu prezidenta 
klubu Juraje Wernera, hodno  cí pře-
devším uplynulý rok. Zprávu o spor-
tovní činnosti mládeže a dospělých 
prezentovali kapitáni reprezentace 

Petr Gál ml. a Ondřej Symerský. Zprá-
vu za seniory přednesl Vladimír No-
votný. Zpráva o hospodaření klubu za 
rok 2019 i návrh rozpočtu na letošní 
rok byly naprostou většinou schvále-
ny. Na závěr Valná hromada potvrdila 
kooptaci nového člena Správní rady – 
Jiřího Symerského.

V polovině března byla provedena 
konverze všech hendikepů na no-
vý celosvětový hendikepový sys-
tém (WHS).

Co tato změna přinesla řečí čísel?

Z tabulky vyplývá, že všichni hráči 
s nízkým hendikepem, kteří hrají pra-
videlně, si svůj hendikep v průměru 
zlepšili. U zbytku singl hendikepů 
ke změně prak  cky nedošlo. Nejví-
ce se změna dotkla hráčů s vyššími 
hendikepy, což mohlo být způsobe-
no řadou faktorů – neodpovídající 
hendikep v souvislosti s poklesem 
sportovní výkonnos   (zejména u se-
niorů) nebo poměrně velké časové 
pásmo pro výpočet nejlepších 8 vý-
sledků z posledních 20 turnajových 
kol (což se nepochybně také odráží 
na sportovní výkonnosti jednotliv-
ce), případně větší výsledkové vý-
kyvy, které jsou u hráčů s vyššími 

hendikepy běžné a jsou zpravidla 
dané herní nevyzrálos  .
Velkou skupinu samozřejmě tvoří hrá-
či s HCP 54, kteří dosud žádný turnaj 
neabsolvovali, a proto u nich nelze 
změnu zaznamenat. A pro úplnost zde 
také máme ne úplně zanedbatelnou 
skupinu členů bez hendikepu, z nichž 
velkou část tvoří dě   a mládež do 16 
let, jak je patrné z tabulky rozložení 
hendikepů dle věku.

Pro úplnost ještě přidáváme počty čle-
nů podle struktury jednotlivých typů 
členství:
•  596 členství osobních
•  12 členství na zkoušku
•  49 přidružených členství
•  271 členství seniorských
•  178 členství juniorských (do 16 let)
•  58 členství juniorských (17-26 let)
•  3 čestná členství

Připravil: Petr Vávrů

Změny v závislosti  na zahájení sezony vyhrazeny. Aktuální informace na webu www.gcbrno.cz

•  Struktura ani počet klubových tur-
najů v letošním roce se příliš nemě-
ní od předcházejících sezon.

•  Naprostá většina turnajů se jako 
tradičně odehraje v neděli s uzá-
věrkou přihlášek v sobotu před 
turnajem ve 12 hodin.

•  Změnou je cena startovného, která 
bude 300 Kč při zachování svačiny 
do bagu a oběda po hře.

•  Juniorské mistrovství  klubu, hra-
né jako Memoriál Milana Mouč-
ky, proběhne již na konci květ-
na, především z důvodu velmi 

nahuštěného turnajového kalen-
dáře ke konci sezony.

•  Tradiční dámský turnaj Ladies Cup 
se posouvá mimo prázdninový 
termín do poloviny června. Re-
sort navíc přidává do kalendáře 
další turnaje pro ženy ve všedních 
dnech.

•  Senioři budou mít své mistrovství 
ve stejném termínu s mistrovstvím 
klubu na rány (12.–13. září).

•  Připravujeme také další turnaje ve 
spolupráci s resortem TMR, což by 
mělo přinést jak oživení klubového 

života, tak i upevnění vztahu klub 
– resort.

•  Novinkou bude další turnajová série 
(kromě již tradičního eklek  ku), která 
bude mít tři vrcholné turnaje, ozna-
čené Major. Podrobnos   k této sérii 
budou k dispozici na klubových strán-
kách www.gcbrno.cz a samozřejmě 
i v dalších vydáních Kaskáďana.

•  TMR si připravilo také malou turna-
jovou sérii, hranou na všech part-
nerských hřiš  ch, s fi nálovým tur-
najem na Ostravici. Na Kaskádě se 
bude hrát 10. května.

ROČNÍ
 

Roční pronájem úložného prostoru v bagárně
Golf Resort Kaskáda Brno 

VÍCE INFORMACÍ NA RECEPCI
 

 
 PRONÁJEM

 
  AKČNÍ 

2 500 Kč s DPH
 

 
RECEPCE@GOLFBRNO.CZ

 CENOUS

INZERCE

Valná hromada spolku

Změna HCP s přechodem na WHS

rozpětí  HCP
průměrná 
změna HCP

počet 
členů

< 5 +1,0 50
5,0–9,9 0,0 68
10,0–19,9 -0,6 295
20,0–35,9 -1,3 417
36,0–53,9 -2,1 125
54 0,0 126
BEZ  85
celkem 1166

Rozložení HCP dle věku

rozpětí  HCP < 10 let
10–16 
let

17–26 
let

27–35 
let

36–49 
let

50–64 
let

> 65 let

< 5 0 7 32 6 2 3 0
5,0–9,9 0 6 6 9 23 24 0
10,0–19,9 0 4 18 17 82 140 34
20,0–35,9 0 23 16 17 98 151 112
36,0–53,9 1 13 9 12 26 38 26
54 3 26 10 9 27 26 25
BEZ 11 48 2 2 8 6 8
celkem členů 15 127 93 72 266 388 205

WHS aneb Co nám přinesly nové hendikepy


