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editorial

Jan Kastner ‒ Tatry mountain resorts, a.s.
V souvislosti se změnami na Kaskádě jsme požádali o rozhovor Jana Kastnera, ředitele Golf & Ski resortu
Ostravice, který má golf v TMR na starosti.

Jan Kastner
Představ se, prosím, našim čtenářům.
Jaké jsi měl golfové začátky, hráčské
i profesionální?
Velmi rád. Poněkud neobvykle můj
profesionální začátek předběhl ten
hráčský. Před asi sedmi lety jsem nastoupil jako obchodní manažer na Park
Golf v Hradci Králové. V té době jsem
měl za sebou jen několik málo golfových zkušeností a tomuto sportu jsem
propadl až při práci v resortu. Ale o to
intenzivněji. Hrát jsem začal v podstatě ihned po mém nástupu na tento resort a velmi rychle golfu propadl úplně. Tak když nejsem na golfu pracovně
jedu si někam zahrát. Výkonnostně
nehraju nijak zvlášť dobře, spíše mě
baví za golfem cestovat a objevovat
nová hřiště.
Působil jsi v menších resortech, jaký
byl začátek na Ostravici a jaký rozdíl?
Začátek na Ostravici byl skvělý. Padl
jsem si velmi dobře do oka s místním týmem a tak jsme začali téměř
ihned dobře spolupracovat a věřím,
že i na resortu to je znát. Na Ostravici
jsem přišel asi s pětiletými profesními
zkušenostmi v golfu a tak mě mnoho
věcí nepřekvapilo. I když samozřejmě
fungování a ekonomika příměstských
devítek a velkého resortu v horách je
často téměř v protikladu ‒ velké rozdíly jsou např. ve fungování hotelu,
naplněnosti různých termínů (například začátek července byl v Hradci
mrtvý ‒ všichni odjeli na dovolenou,
ale na Ostravici je to TOP termín ‒
všichni tam přijedou na dovolenou)
jiný je poměr různých příjmů resortu
atd. Jsem ale moc rád, že mám obě
zkušenosti. Ale golfové prostředí je
v zásadě všude stejné.
Zajímalo by mne, kolik hráčů projde
ročně Ostravicí?
Odehraných kol je kolem 17 000. Nicméně specifikum je právě v tom, že
máme velké množství hráčů z jiných
klubů a ti se k nám často vracejí. Dle
statistiky společnosti TeeTime měla
Ostravice v roce 2018 nevíce vracejících se “feečkařů” z celé České republiky. To nás velmi těší a věřím, že to
ukazuje i to, že se hráčům u nás líbí.
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Čím bys nalákal na Ostravici? Proč je
třeba si za hrát na tomto hřišti?
Ostravice je vhodná pro dva typy
hráčů. Za prvé pro ty, kteří mají rádi
krásné prostředí. Ostravice se nachází
mezi dvěma nejvyššími vrcholy Beskyd
v neskutečném přírodním prostředí.
To se snažíme podtrhnout i údržbou
celého resortu tak, aby byl potěchou
pro oko. Druhý typ hráčů, kteří si Ostravici zamilují, jsou sportovní hráči.
Ostravice patří k opravdu náročným
hřištím a neodpouští velké chyby. Proto pokud hrajete konzervativně, užijete si krásný den na hřišti, ale pokud
chcete skórovat, začíná to být opravdu
těžké nesmíte dělat chyby. Velkou devizou celého resortu je také přátelská
atmosféra. Snažíme se, aby se u nás
každý cítil tak trochu jako na prázdninách u babičky (smích).
A čím bys nalákal lidi na Kaskádu? Už
jsi zde hrál?
Na Kaskádě jsem hrál mnohokrát
a mám ji rád. Myslím si, že se jedná
o perfektní hřiště, které má navíc krásné zázemí. Ideální pro turnaje, nebo
víkend na golfu. Brno má opravdu štěstí. Myslím, že žádné české město, snad
s výjimkou Prahy, nemá takto kvalitní
hřiště hned za humny.
Jaké to je, z poklidné Ostravice,
najednou řešit i druhý, 150 kilometrů
vzdálený resort?
No prozatím je to hlavně o seznamování s místním prostředím. Myslím,
že oba resorty se mají od sebe navzájem hodně co naučit. Je to velká výzva
a myslím, že nás čeká seznamovací sezóna a hlavně spousta tvrdé práce. Na
druhou stranu to může přinést opravdu zásadní změny v golfu na Moravě.
Takže se na tu spoustu práce neskutečně těším.
Ostravice má s Kaskádou společné,
kulantně řečeno, převýšení. Jak se
osvědčili kárky? Kolik jich máte?
A jak se využívají?
Na Ostravici je k dispozici 16 kárek,
nicméně v plánu je nákup, jelikož
jsou téměř každý den v sezóně vyprodány. Samozřejmě, že vzhledem
k převýšení hodně hráčů kárky využívá, na druhou stranu díky velmi členitému terénu na hřišti, není možné
na mnoho míst zajet. Proto máme
podél všech jamek pro kárky chodníčky. To pomáhá i když je mokro,
takže např. po dešti je možné používat kárky také.
O plánech TMR na Kaskádě jsi už
mluvil mnohokrát. Naposledy na naší
Valné hromadě. Nedá mi to zeptat se
znovu, neboť našich členů chodí na
VH sotva desetina?

Naše snahy se v zásadě vydají dvěma
směry. Za prvé budeme chtít nadále
zkvalitňovat nejen hřiště a jeho zázemí, ale v první řadě nabídku služeb.
Současně se budeme snažit pro členy
GC Brno vytvořit ty nejlepší podmínky
(nejen na domácím hřišti, ale i dalších resortech TMR) a udělat z jeho
členství to nejatraktivnější na Jižní
Moravě. Věříme, že touto kombinací
přivedeme nejen nové členy, ale také
vytvoříme nové golfisty. Chceme nabídku propojit s Ostravicí a dalšími
resorty, které v budoucnu TMR bude
provozovat. Tak by měla vzniknout pro
členy GC Brno nabídka podmínek, které opravdu v ČR nikdo jiný mít nebude.
Nebude to samozřejmě hned, ale možností se před námi otevírá spousta.
Jsou i nějaké investiční záměry?
Prozatím jsou v plánu nějaké rekonstrukce a zásadnější investice teprve připravujeme. Určitě budu rád za podněty od
hráčů a členů klubu. Ale jistě budeme na
Kaskádě investovat každý rok.
Kaskáda letos pořádá 3 významné
turnaje, shodou okolností profesionální, ale konali se tady i vrcholné
Evropské soutěže? Má TMR zájem
pořádat tyto akce nadále? Proč jste
je na Ostravici nedělali?

Ostravice má s těmito většími eventy
především logistické problémy. Přeci
jen jsme v horách na česko-slovenských hranicích, a tak trochu daleko
odkudkoliv. Také Ostravice jako obec
nemá příliš velkou nabídku ubytování
mimo náš resort. Samozřejmě jsme
měli několik nabídek na turnaje PGA
apod., ale nenašli jsme model, ve kterém by to dávalo smysl.
Máš nějaký recept na zvýšení počtu
fee hráčů na Kaskádě?
Krátkodobý cíl je jasný. Rozšíření služeb a nabídky a oslovení zahraničních
hráčů. A ten dlouhodobý je navýšení
golfistů v ČR. Nicméně Kaskádu vnímám jako silně klubový resort a tak
se naše první kroky upínají spíše k vylepšení nabídky pro klubové hráče
a akvizici nových členů. To bude naším hlavním cílem v letošní sezóně.
Na Kaskádě totiž platí dvojnásob to,
co znám z Hradce, i z Ostravice ‒ klub
a resort jsou dvě propojené a neoddělitelné nádoby. Proto se chystáme většinu kroků zaměřit právě pro zatraktivnění členství. 
Honzo děkuji za rozhovor,
jménem všech členů Ti přejeme,
aby se všechno vydařilo.
Máme na tom společný zájem.
(JW)

Milí členové klubu,
letos jsme vykročili poněkud zostra. Mnoho novinek najednou. Nový
provozovatel resortu a s tím spojená
možnost hrát na Ostravici za lepších
podmínek. K tomu valná hromada
a s ní spojené volby do správní rady.
To jsou věci, které určitě ovlivní nejenom život členů GCB, ale i hostů
Kaskády. Protože jsem optimista, věřím, že se rozhodně nic zlé nestalo.
Občas totiž takové hlasy slyším. Dostaneme nové impulsy, můžeme se
nad tím, co ve správní radě děláme,
kouknout z nového úhlu pohledu.
Co tě nezabije, to tě posílí.
Chtěl bych také poděkovat účastníkům Valné hromady za férový přístup. Připomínky byly formulované
občas tvrdě, ale většinou správně.
Staronová správní rada si z nich vezme poučení. Děkuji také za vaši důvěru (hlasy), a tím i možnost nadále
pracovat ve správní radě.
Hlavně, aby už bylo hezky a mohli jsme se začít bavit golfem.
Juraj Werner
(staronový prezident GCB)

Volební valná hromada
Valná hromada klubu nesla letos přídomek volební. Děje se tak každých 5 let.
Tradičně se konala v kongresovém sále na Kaskádě a přilákala celkem 127 delegátů,
kteří disponovali celkem 213 hlasy. Z celkového počtu 995 členů klubu s hlasovacím
právem to můžeme považovat za skvělou účast. V sále bylo tedy plno, neboť
výroční setkání mělo zvláštní náboj. Řešilo se více věcí najednou. Ale po pořádku.
Profesionálové na Kaskádě.
Úvodní slovo tradičně ještě mimo
oficiální program Valné hromady
měla JUDr. Eva Možná, ředitelka

Kaskády. Podstatnou informací, že se
uskuteční dva turnaje profesionálů.
Ve dnech 23. ‒ 26. května D+D REAL
Czech Challenge, pátý turnaje Euro-

pean Challenge Tour, nebo li druhé
nejvyšší Evropské série. Turnaj této
kategorie se na Kaskádě ještě nikdy
nekonal. Vzhledem k tomu, že kartu na tuto túru mají letos po prvé
v historii i dva čeští hráči, Stanislav
Matuš a Filip Mrůzek a určitě se
tam objeví další na divoké karty, tak
bude i komu fandit. Ano český golf
se dere nahoru. Hrát se bude o dotaci 200.000 €.
Druhým turnajem bude Czech
Classic 2019, 18. ‒ 20. června. Pokud jsme o prvním turnaji mluvili
jako u turnaji druhého evropského
sledu, tak tento je třetím. Hrát se
bude o dotaci 30.000 € a účast českých hráčů bude hojná.

pokračování na str. 2 
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Golf Brno, a.s. a Tatry Mountain
Resorts, a.s.
JUDr. Ludvík Juřička, zástupce Havel & Partners, přednesl podstatné
body spolupráce Golf Brno,a.s. a Tatry Mountain Resorts, a.s. (TMR). Cílem spolupráce je zachování smlouvy
s Městem Brno a GCB. Nalezení silného marketingového partnera pro
další rozvoj areálu a využití synergie
s dalšími středisky ve správě TMR.

nosti vylepšit členství o neomezenou
hru na Ostravici píšeme na jiném místě.
Zprávy, zprávy, zprávy…
Ve zprávě prezidenta klubu, Juraj Werner po krátkém zhodnocení roku 2018
upozornil na fakt, že počet členů klesá,
stejně tak jako klesá výběr poplatků.
Není to dramatická změna, ale tendence je bohužel trvalá. Vyslovil přání,
aby spolupráce se společností Tatry
Mountain Resorts a.s. vedla k oboustranné spokojenosti.

kutujícím za podnětné připomínky.
Budou se hodit. I když se návrh neschválil, kvituji, že to „ne“ bylo konstruktivní. V dohledné době určitě
předložíme jasný návrh.“

Proč tak razantní krok?
příčinami a hledáte řešení. A zhruba
před 2 lety jsem si uvědomil, že se situace za těch 15 let změnila a nedá
se nic dělat, musíme se jí přizpůsobit. A odtud už to byl pouze krůček
k tomu si přiznat, že v tom shonu si
s tím nemáme šanci poradit sami.

Volby do správní rady.
Správní rada navrhla kandidátku ve
složení Zora Hlinomazová, Petr Konečný, Jan Pololáník, Václav Starý,
Juraj Werner. Po krátké diskuzi byla
doplněna o Vladimíra Novotného.
Následnou volbou bylo vybráno pět

Vladimír Plašil
Dobrý den Vladimíre, rok 2019 je
rokem velkých změn na Kaskádě.
Už jsme to zmínili několikrát. Kaskádu bude provozovat společnost
Tatry Mountain Resort (TMR). Pro
většinu z nás to bylo překvapení.
Přece jenom, golfové hřiště je hodně osobní business. Proč jste se
rozhodl pro tak razantní krok?
Ano. Kaskáda je pro mne stále mnohem více jak business. Bylo to krásné
období budování a startování. A ještě dnes, když vjíždím do areálu, tak
mne to často chytne u srdce. Ale když
něco děláte, tak chcete, aby to bylo
co nejlepší. Pak vidíte, že to nejde
úplně ideálně, začnete přemýšlet nad

Zdůraznil, že spolupráce je dlouhodobá, na 20 let a zdůraznil závazek TMR
přispívat k rozvoji areálu. Na úseku
zajištění správy golfové části prezentoval zejména to, že golfová hra zůstává nadále pod společností GB. Dále,
že TMR bude zajišťovat činnosti spojené se správou a rozvojem golfové
části a bude úzce spolupracovat s GB
při organizaci hry, provozování hřiště
a pořádání golfových turnajů.
Tatry Mountain Resorts, a.s. se
představuje.
Za TMR vystoupil Jan Kastner, ředitel
Golf & Ski resortu Ostravice. Prezentoval vizi TMR vybudovat síť golfových
hřišť napříč střední Evropou. Zdůraznil, že není cílem rušit, či omezovat
domovské kluby. Současně seznámil
členy s GOPassem (www.gopass.cz),
který by se v budoucnu měl stát nástrojem akvizice nových golfistů. GOPASS je věrnostní program a e-shop
prozatím pro lyžaře. Jeho získání je
bezplatné. Představil nové benefity
pro členy GCB. Zajímavá je 10% sleva
v restauraci na kartu GoPass. O mož-

Účastníci si postupně vyslechly zprávu
o sportovní činnosti jak mládeže, tak
seniorů. Lubomír Fabík přednesl správu o hospodaření a návrh rozpočtu
pro rok 2019. Obojí bylo přítomnými
schváleno.
Změna stanov
Správní rada si nadělila na valnou hromadu poměrně mnoho úkolů. Mix,
informací o pronájmu areálu, změna
stanov a navrch volby do správní rady,
bylo poměrně velkým soustem. Odnesl
to návrh stanov, který nebyl po diskusi
schválen. Proč? Zeptali jsme se Juraje
Wernera, který schůzi vedl: „Řekl bych,
že to byla vynucená chyba. Návrh jsme
měli připravený snad v říjnu s tím, že se
k němu před valnou hromadou vrátíme. Vír událostí okolo pronájmu hřiště
a debat o nových druzích členství ze
strany TMR, nás tak pohltil, že už nebyl
čas na hlubší přípravu. Mrzí mne to,
neboť změny nebyli vedeny zlým úmyslem. Chtěli jsme si vytvořit prostor pro
změnu struktury členství, tak aby mohli
lépe reagovat na potřeby členů. Prostě
marketing. Nicméně děkuji všem dis-

Součástí Valné hromady, bylo i předání drobných upomínkových dárků všem loňským mistrům klubu. Headcovery z dílny Lukáše Horáka ‒ Cover King se jménem
budou zdobit jejich bagy snad dlouho.  (RV)
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jmen: Zora Hlinomazová, Petr Konečný, Jan Pololáník, Juraj Werner
a Vladimír Novotný. Zbývající 4 členy
do devítičlenné Správní rady jmenuje společnost Golf Brno, a.s. na svém
nejbližším zasedání. Správní rada si
ze svého středu zvolila Juraje Wernera za prezidenta klubu, Lubomíra
Fabíka a Petra Konečného za viceprezidenty. Za členy Revizní komise
byly navrženi a schváleni: Hana Černochová (předsedkyně RK), Ján Svorada, Roman Vávra.  (red)

Byli i jiní kandidáti? Nebo naopak
nabídka byla tak lákavá, že nešlo
odolat?
Ano, byli, ale měli pihy na kráse.
U TMR nás zaujalo to, že je jim sport
blízký, mají zkušenosti, silný marketing a synergie mezi provozováním lyžařských a golfových areálů je nasnadě. Ten potenciál byl asi rozhodující.
Jsou smluvní záruky TMR pro členy
dostačující?
Právníci jako první dokumenty dostali
do ruky smlouvy s městem a s klubem
se zadáním, že tyto jsou nedotknutelné a základem právního aranžmá.
A pak už jsme společně s advokáty
z Havel partners dělali, co jsme mohli.
Budete mít víc času na svůj golf?
To doufám. Nebojte i tak mám co
dělat ve své hlavní práci. V zimě jsem
však pilně trénoval a tak už brzy na
jaře uvidíme. A
Děkuji za rozhovor

NEOMEZENÁ HRA NA OSTRAVICI
pro členy GC Brno již od 2000 Kč
Důsledkem prohlubující se spolupráce golfových resortů Kaskáda a Ostravice je výhodná nabídka neomezené
hry na ostravickém hřišti pro členy
GC Brno, kterou projednala Správní
rada klubu.
Přehled doplatků k ročnímu členskému poplatku GCB, za které si můžete celoročně užívat neomezeného
golfu na Ostravici, najdete níže.
Jak bylo na valné hromadě konstatováno, je to vstřícný krok TMR,
který je bohužel zejména pro seniory málo akceptovatelný, tedy pokud
v okolí Ostravice nemají chalupu.
Správní rada bude o formách členství
jednat. Cílem je vytvoření takového
systému členství a doplatků, aby vyhovoval všem skupinám golfistů. Pro
úplnost uvádíme, že tento doplatek
pro neomezenou hru na obou hřištích je možné uplatnit i pro členství
na zkoušku. Žádná jiná forma členství

pro neomezenou hru na obou hřištích neexistuje. 

SVG Junior

7. 4. 2019
Crazy Greens
zahajovací turnaj sezóny, hraje se
pro zábavu a na netradiční návrty
jamek. Vítězem se stává hráč s nejnižším počtem ran.

SVG junior je společný projekt GC Brno a Kaskáda golf academy. Pojďme si ho představit a říct si jaké má cíle
a vize. Předně, SVG je zkratka pro Středisko vrcholového golfu. Netrénují tam vrcholoví golfisté, ale doufáme,
že je vychováme. My jsme si ho rozdělili na dvě části.
• SVG Junior
• SVG Elite
Každá skupina má svou vlastní náplň.
Představím vám SVG Junior. O SVG Elite si něco řekneme v budoucím vydání
Kaskáďana.
Cíle SVG Junior
•N
 abídnout dětem další, kvalitní trénink,
pod dohledem zkušených trenérů
• Ukázat důležitost kondiční složky v golfu
• Naučit hrát golf na hřišti
• Budovat respekt ke golfu, k soupeřům, ke hřišti, k pravidlům
• Hráči, kteří zaujmou místa v mládežnických družstvech GC Brno U14, U16,
U18 a posléze v týmech mužů a žen
• Hlavním přáním je, aby se členové
SVG junior stali budoucími reprezentanty GC Brno, případně ČR

Forma členství
Výše doplatku
Osobní
2 000 Kč
Přidružené
6 500 Kč
Seniorské do 62 let
6 500 Kč
Seniorské nad 62 let
9 500 Kč
Studentské (19 – 26 let) 7 000 Kč
Studentské (17 – 18 let) 9 000 Kč
Juniorské (13 – 16 let)
3 000 Kč
Juniorské do 12 let
4 000 Kč
Juniorské do 16 let
5 300 Kč
(dítě člena GCB, člen akademie)
Pokud Vás nová nabídka zaujala,
stačí doplatit na klubový účet:
372 567 593 / 0300 (VS = členské číslo)
příslušnou částku doplatku. Následně
budete mít v odbavovacím systému
nastavený typ členství, umožňující
bezplatnou hru na obou hřištích.
(Petr Vávrů a Juraj Werner)

I N Z E RC E

Výběr hráčů, tréninky SVG Junior, vize
V záři jsme otevřeli první, pilotní skupinu, kterou vedu já, osobně, jako šéftrenér Kaskáda Golf Akademie. Ohlasy
od dětí a rodičů jsou pozitivní, mám
z práce radost a jsem přesvědčen, že
se výsledky mé práce dostaví. Nemůžeme je očekávat hned. Zvláště v golfu
na vše potřebujeme čas. V září 2019
otevřeme druhou skupinu. Do SVG Junior bylo vybráno 11 dětí z akademie.
Dětí jsou ve skupině spokojené. Zatím
pouze jedna hráčka SVG Junior na
vlastní žádost skupinu opustila. Jednou z logických podmínek pro výběr
hráče do SVG Junior je členství v naší
golfové akademii. Zajistíme tím, aby
dítě chodilo 2x týdně na organizovaný
a odborně vedený trénink.
Z akademie vybíráme děti ve věku
mezi 8 až 12 lety. V tomto věku před-
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pokládáme, že děti mají o golf hlubší
zájem, i když třeba ještě není jejich hlavním sportem. Naopak, jsme rádi, pokud
v tomto věku dělají i jiné sporty, zvláště takové, které rozvijí jejich motorické
činnosti, dynamiku, koordinaci apod.
Tréninky probíhají v prostorách akademie resortu, či Indooru jednou týdně. Trénink je 90minutový. Metodika
tréninků je podle TPi. Což je vzdělávací
organizace, podporována Titleistem.
Zabývá se fungováním těla a jeho vlivem na golfový švih. Zkoumá působení
různých fyzických omezení hráče na
golfový švih. Má dlouhodobý, ucelený
program výuky golfu a motorických
činností v dané věkové skupině.
Děti nepilují pouze svůj golfový
švih. Součástí jejich přípravy je i kondiční příprava. Částečně je tato příprava kryta při skupinových trénincích.
Uvědomujeme si, že to je málo. Proto
si nyní testujeme s vybranými 4 hráči
program, který bychom spustili od září
2019 pro všechny děti. Tento program
bude obsahovat ucelenou kondiční
přípravu a fyzický rozvoj hráčů se zaměřením na golf.
K těmto vizím můžeme přidat i spolupráci s výživovým poradcem, který
by děti naučil, jak jejich tělo reaguje na
různé potraviny. Jak se stravovat před
turnajem, během turnajového kola,
pitný režim. Prostě Coca cola, KFC
a podobné potraviny fakt nejsou dobrý nápad. A Ale v této oblasti vedeme
teprve jednání. Vše připravujeme tak,
abychom již na letní tábory pořádané
akademií bylo vše nachystané.
Chceme spolupracovat na rozvoji
hráčů s externími trenéry. Odborníky
na nějakou danou oblast golfu od patování, přes course management až po
biomechaniku. Na některé věci využijeme zkušenosti našich hráčů, např. Petra Gála jun., Stanislava Matuše či Ondry
Liesera. Jsme domluveni na spolupráci,
výměnu informací s jednou významnou
golfovou akademii z Čech.

13. 4. a 11. 5. 2019
GOLF.CZ Open Tour
je otevřená série 100 golfových
turnajů po celé České republice.
Každý turnaj se hraje na úpravu
hendikepu. Vítězem se stává hráč/
hráčka s nejvyšším počtem stablefordových bodů v jednotlivých
kategoriích. Každý turnajový výsledek se započítává hráčům do celoročního žebříčku Open Tour.
14. 4. a 4. 5. 2019
Mizuno Golf Tour
otevřený turnaj, stableford
18. 4. 2019
Kaskáda Open s Časopisem Golf
je otevřená turnajová série pro
předplatitele, čtenáře a příznivce
časopisu GOLF. Do průběžného
pořadí se počítají tři nejlepší výsledky. Hraje se systémem stableford s vyrovnáním.

Turnaje a hry na hřišti
Děti budou hrát výrazně více na hřišti.
Nyní chystáme plán pravidelných her.
Budu se jim věnovat já a Lucie Hinnerová. Všem hráčům připravuji turnajový plán. Budou hrát pouze mládežnické turnaje. Jejich objem nebude příliš
velký. V tomto věku bude stačit, když
odehrají nějakých 10 turnajových kol.
Která, ale budou povinná. Chci, aby
hráli větší část turnajů ze série Morava Cup. Po 7 odehraných turnajích už
jsou děti hodnocené do celé túry a tím
pádem na žebříčku.

Financování
Klub si uvědomuje, že z těchto hráčů
vyrostou budoucí reprezentanti klubu.
Proto přispívá na náklady tréninků SVG
junior. Pořád většina nákladů jde za rodiči. Veškeré extra věci jako soustředění, teambuildingové akce, hry na hřišti
s trenéry, tábory. Klub přispívá 50 % na
náklady golfových tréninků. 
Věříme, že to, co děláme má smysl.
Nevychováme s mými kolegy pouze
dobré hráče golfu, ale také dobré lidi.
Martin Laimar

21. 4. a 12. 5. 2019
Nedělní klubový turnaj
turnaje ze série klubových turnajů
„eklektik“. Hráči nejlepší kategorie
(s HCP do 11,4) hrají na rány, ostatní kategorie na stableford.
5. 5. 2019
Jarní Texas Scramble
je turnaj dvojic. Vítězí dvojice hráčů s nejnižším počtem ran po odpočtu týmového HCP.

Populární karta Kaskáďan má nové benefity. Rezervujte si oslavu narozenin
na Kaskádě a získáte nejenom 50% slevu na ubytování, ale aj bezplatné využití
kongresového baru, restaurace a terasy. Kontaktujte nás na: info@golfbrno.cz

Testování hráčů
Pokud chceme vidět výsledky a vývoj
hráče v čase. Je nutné je testovat.
Proto hráče pravidelně testujeme. Netestujeme jen golfové umění, ale tak
fyzický stav dítěte. Pomocí TPi testů.
Pokud zjistíme nesrovnalosti. Ihned je
začínáme řešit ve spolupráci s rodiči.
Každý hráč má svou „kartu hráče“, kde
veškeré výsledky zapisujeme. Budeme
mít k dispozici jejich vývoj v čase. Pokud se hráč nebude zlepšovat, nejdříve budeme řešit, proč tomu tak je. Pokud zjistíme, že to je přístupem hráče,
rozloučíme se s ním.
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Termíny klubových turnajů GCB 2019
Název
Crazy Greens
UAX! Kids Golf Tour Kaskáda
Nedělní klubový (eklektik)
Jarní Texas Scramble
Nedělní klubový (eklektik)

Termín 2019		
7. 4.
20. 4.
21. 4.
5. 5.
12. 5.

neděle
sobota
neděle
neděle
neděle

UAX! Kids Golf Tour Kaskáda
19. 5.
neděle
Nedělní klubový (eklektik) s GKBZA
9. 6.
neděle
UAX! Kids Golf Tour Kaskáda
16. 6.
neděle
Kaskáda Cup (na 27 jamek)
23. 6.
neděle
Nedělní klubový (eklektik)
30. 6.
neděle
Prázdninový Texas Scramble
14. 7.
neděle
Ladies Cup
28. 7.
neděle
Nedělní klubový (eklektik) s GKBZA
11. 8.
neděle
UAX! Kids Golf Tour Kaskáda
24. 8.
sobota
Juniorské mistrovství klubu
29. 8.
čtvrtek
Memoriál Milana Moučky			
Prezidentský pohár
1. 9.
neděle
Mistrovství klubu na rány
14.‒15. 9. so+ne
UAX! Kids Golf Tour Kaskáda
21. 9.
sobota
Otevřené mistrovství GKBZA na rány
22. 9.
neděle
Seniorské mistrovství klubu
27. 9.
pátek
Nedělní klubový (eklektik)
29. 9.
neděle
Podzimní Fourball
13. 10.
neděle
Cross Country
27. 10.
neděle
Husa Cup
10. 11.
neděle

Popis turnaje

Systém hry

úvodní turnaj s "divokými" návrty
turnaj pro začínající děti
klasický nedělní klubáč
turnaj dvojic ‒ formát texas sc.
klasický nedělní klubáč

na rány
rány
rány/stableford
texas dvojic
rány/stableford

turnaj pro začínající děti
klasický nedělní klubáč
turnaj pro začínající děti
turnaj na všech třech devítkách (minimaraton)
klasický nedělní klubáč
turnaj dvojic ‒ formát texas sc.
otevřený turnaj jen pro dámy
klasický nedělní klubáč
turnaj pro začínající děti
mistrovství klubu dětí a mládeže (do 18 let)
‒ součást Regionální Moravské Túry Mládeže
turnaj pouze pro členy klubu
dvoudenní mistrovství klubu
turnaj pro začínající děti
jednodenní mistrovství Žabin
mistrovství klubu seniorů (nad 50 let)
klasický nedělní klubáč
turnaj dvojic
turnaj na netradičním hřišti
závěrečný turnaj na 9 jamek

rány
rány/stableford
rány
na rány
rány/stableford
texas dvojic
stableford
rány/stableford
rány
na rány
stableford
na rány
rány
na rány
na rány
rány/stableford
na rány
na rány
stableford

Po letech se znovu objevilo velké stádo muflonů

Slovo Head Greenkeepera
Letošní sezona začíná a jak se zdá stupínky celsiovy budou stoupat velmi
pozvolně ještě po několik týdnů. V tuto
chvíli je růst trav minimální a i přes krásný deštivý víkend se rafy stále nechtějí
zazelenat. Jak mrzuté. Však s trochou
trpělivosti ta zelená přeci musí přijít!
V první půlce sezony musíme zapracovat na škodách z loňského sucha
a také na opravách po divočácích, kteří
jsou stále zkušenější a drzejší. A těch
poškození je požehnaně. Kanci si přes
zimu vzali na paškál fervej na kamenné
šestce a ta podle toho vypadá. Je již
sice opravená, ale nějaký čas potrvá,
než bude opět kvalitní.
Z herního pohledu, jako každý rok,
bude snaha co nejrychleji dostat herní
plochy do zajetých kolejí tak, aby hra

byla potěšením a bez výrazných disturbancí. Vždyť když hřiště oku lahodí
tak to se potom jinak hraje.
Vysoké rafy budou letos sečeny
s ohledem na Challenge tour. Tedy
pouze na kombinaci kámen ‒ dřevo.
Snahou organizátorů je vyšší obtížnost
v oblastech mimo osu hry. To znamená, že celá jarní příprava bude podřízena této akci. Železná devítka bude
sečena v podobných intencích jako
v předchozích letech.
Změny sečení na rok 2019 přece
jen nastanou. V okolí odpališť bude seč
více sjednocována do podoby, jakou
můžete znát z odpališť dřevená 2, 6, kamená 3, apod. Jde tedy o vyšší kontrast
mezi intenzivně udržovanou plochou
a „divočinou“.  (Jiří Kaspeš)

SLEDUJTE NA FACEBOOKU

Zpravodaj Golf Club Brno

Ze života na Kaskádě:
• Golfový areál Kaskáda
• Golfisté ‒ domluva her,
zajímavosti, výměna vybavení
• Kaskáda Golf Academy
Nejlepší český výsledkový servis amatérských golfistů:
• Česká golfová federace
Všechno o tom, jak začít hrát golf,
aneb kam nasměrovat své přátele,
budoucí golfisty:
• Bav se golfem
• stejnojmenná je i
www.bavsegolfem.cz
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