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Milí golfisté,
tři týdny s volným svátečním dnem 
nám poskytly prostor pro patřičné 
rozehrání. Následně se rozběhly tur-
naje s novými pravidly. Hráčům, kteří 
je zatím nezaregistrovali, sdělujeme, 
aby neutíkali pomoct hráčům v div-
ném „polo-pokleku“. Neschvátil je 
ischias, ale jde pouze o nový způsob 
dropování. Nová pravidla přinesla 
mnoho vesměs pozitivních a hru 
zjednodušujících změn. Doporuču-
ji je k prostudování. Najdete je na 
stránkách ČGF v sekci „dokumenty“.
Pokud si do mobilního telefonu stáh-
nete aplikaci ČGF, tak budete mít 
pravidla stále s sebou. Spory na hřišti 
nebo v hospodě se zkrátí.

S napětím na Kaskádě očekává-
me první velký mezinárodní golfový 
turnaj. Ve dnech 23. až 26. května 
se u nás odehraje turnaj D+D REAL 
CZECH CHALLENGE. Myslím, že uvi-
díte skvělý golf. 

Chtěl bych také zagratulovat člen-
ce našeho klubu, paní Dao Thi Anh 
Van, která už letos zahrála na jamce 
číslo 5 dřevěné devítky Hole-in-One. 
Hrát pod par je jedna věc a zahrát eso 
je věc druhá. Jsou šťastlivci kterým se 
podaří alespoň jedno z toho. 

Hezkou hru všem. :-juraj Werner

Mike Hrubý, moderátor s encyklopedickou pamětí
Mike [Majka] Hrubého znáte, i když o tom nevíte. Tedy pokud sledujete Golf Channel. Po letech moderování 
golfových turnajů si vedení tohoto kanálu všimlo, že mu to nejenom mluví, ale je i nabitý informacemi o golfu, 
jeho historií a vším, co k tomu patří. Dlouhá léta moderuje i Grand Finále Czech PGA Tour na Kaskádě.  
Místo strohých výsledků z tohoto turnaje jsme ho raději vyzpovídali.

Mike Hrubý

Mike, hezká přezdívka. Jak jsi k ní 
přišel?
Juraji, tuhle anglickou zdrobnělinu 
svého jména jsem snad poprvé slyšel 
někdy v roce 2001 od Lukáše Lenera. 
Spoluhráče, hrajícího kouče a ma-
nažera našeho hokejového družstva 
Fortisimo Prague. Představ si, že jsme 
se spolu třináct let neviděli. Až teprve 
letos v aule školy při vítání prvňáčků 
jsme na sebe hodili oko. I když dáv-
no pryč jsou naše atletické postavy, 
hned jsme o sobě věděli. Jeho mlad-
ší syn chodí s mým starším synem 
do stejné třídy. Moc rád na tu dobu, 
která trvala tři sezóny, vzpomínám. 
Já neumím skoro vůbec bruslit. Oni 
tenkrát potřebovali gólmana. To víš, 
do brány se nikdo nehrnul a jelikož 
jsem pro každou špatnost, tak jsem 
se nechal zlanařit. Měli jsme zázemí 
na Štvanici. Na místě s neuvěřitelnou 
atmosférou prosycenou energií. Sta-
řičkém zimním stadiónu, který by byl 

v zemi Javorového listu prohlášen bez 
všech pochybností za národní kultur-
ní památku. V Praze, bohužel, po vy-
prchání euforie z vítězného období 
nároďáku, šel jednoduše k zemi. Hráli 
jsme tam takovou zábavnou formou, 
něco jako firemní ligu. Vždy jednou za 
rok v červnu s velkým celodenním tur-
najem, pořádaným většinou o kousek 
dál ve Sportovní hale v Holešovicích. 
Mimochodem, tu snad nezbourají... 
Byli jsme skvělá parta bezstarostných 
kluků. V našem týmu občas hrála děv-
čata. Martiny Blažková a Kozderková. 
Škoda jen, že měly pokaždé svoji vlast-
ní šatnu. Druhá jmenovaná byla mojí 
kolegyní v produkční agentuře a měl 
jsem to štěstí, že jsem právě s ní mohl 
v terénu dělat na golfových projektech 
pro klienty. Mimochodem, její teta 
byla Vlaďka, skvělá herečka a zpěvač-
ka. Tatínek Vladislav, přední hráč na 
trumpetu a skladatel. Mohu říct, že při 
pořádání různých typů akcí na rozlič-

ných místech naší země včetně vašeho 
města, mě právě ona naučila, mít Brno 
a lidi v něm rád. 

Pojďme ale ke golfu. Lidé Tě znají 
jako golfového moderátora i komen-
tátora v TV. Málo se ví, že jsi dobrým 
hráčem. Jak dlouho už hraješ? (po-
piš golfovou karieru – nejlepší HCP, 
s kým si trénoval (sám?) a podobně.
Hraju docela dlouho a pořád to ještě 
neumím dost dobře! Letos to je třicet 
let, co jsem poprvé odpálil golfový mí-
ček. Tátův hokejový kamarád Hans Kö-
nig mi půjčil střední železo, ukázal mi jak 
hůl uchopit a švihnout. Bylo mi třináct 
a golf jsem nebral vážně. Zlom v mém 
myšlení a pohledu na hru, kterou jsem 
do té doby vnímal spíš jako nudnou 
a neakční, nastal až o pět let pozdě-
ji v roce 1993. V Karlových Varech při  
1. otevřeném mezinárodním šampio-
nátu ČR profíků ve hře na rány. A tady 
mi začal v hlavě prvně vrtat ten pověst-
ný červíček, že bych ke všem svým oblí-
beným sportovním aktivitám mohl při-
brat také golf. Ještě čtyři další roky to ve 
mě zrálo. Rok 1997 byl určitě z mého 
pohledu klíčový. Na Karlštejně při tur-
naji Challenge Tour KB Open jsem měl 
na starost tiskové středisko. Golf jsem si 
definitivně zamiloval a začal se ho s vel-
kým zápalem intenzivně učit. Z knížek 
(moje oblíbená „Hrajte golf jako já!“ od 
Jacka Nicklause), časopisů, o víkendu 
sledováním a nahráváním sestřihů tur-
najů PGA TOUR ze CNBC Sports, jinak 
přes týden čistě zpravodajské stanice 
ze světa ekonomie a financí. No a ve 
volných chvílích přišla na řadu praxe 
při tréninku. Nevěděl jsem, jestli mi to 
vůbec půjde. A také se mi pořád nedo-
stávalo potřebného času. A čas jsou pe-
níze. Moje první hole byly otlučený patr 
a dámská sedmička železo „no name“ 
na grafitu vyrobená v Číně z nekvalitní 
slitiny. Patka mi praskla při impaktu. 
Schoval jsem si ji na památku. Bylo to 
v zimě při tréninku na Letenské pláni. 
Tam jsem se jednou dal do řeči s Ladi-
slavem Adamcem. Poslední předlisto-
padový premiér se mě pak pokaždé, 
když venčil svého jezevčíka, zeptal: „TAK 
CO, DE TO?“  Osobního trenéra, který 
by mě opravoval, jsem nikdy neměl. Asi 
po předešlých zkušenostech z kolektiv-
ního sportu jsem už nechtěl, aby mě 
někdo další kibicoval. Ale na turnajich, 
které jsem spoluorganizoval, jsem se 
pravidelně účastnil golfových klinik. Ty 
na různých místech pro tehdy početné 
osazenstvo vedli většinou zakládající 
členové PGA Czech. S mnoha z nich 
jsme dodnes přátelé. Hodně mi to dalo, 
nasával jsem jejich rady doslova jako 
houba. Po více jak pěti letech tréninku 
a hry na veřejných hřištích jsem věděl, 

že jsem už připraven udělat si zelenou 
kartu a zaregistrovat se u ČGF.   

 
Takže golfu rozumíš. To je fajn. Jak 
dlouho se moderováním živíš?
Moderovat jsem začal na konci 90. let. 
Šanci jsem dostal od svého kamaráda 
a šéfa Petra Marhoula. Ten měl ve fir-
mě na povel oddělení E, novou teleko-
munikační společnost, pro kterou byl 
zajišťován servis při různých PR kam-
paních a společenských akcích. Začí-
nal jsem doslova od píky a postupně 
se dostával k větším akcím i od dalších 
společností. Přes různé firemní pre-
zentace pro zákazníky, zábavní parníky 
na Vltavě s doprovodným programem, 
vánoční večírky, nebo třeba párty sta-
ny pro pozvané hosty při kvalifikačních 
utkáních fotbalové repre. Byla to ško-
la s dobrými základy a širokým zábě-
rem. K moderování golfových turnajů 
jsem se dostal jednoduše. Stačilo jen 
chtít a já jsem chtěl, a chci tu práci 
dělat, protože mě baví a naplňuje. 
Využil jsem naplno znalosti prostředí 
a pokračoval v seznamování se ze za-
jímavými lidmi. Vzpomínám si na svůj 
první velký turnaj v roli komentátora, 
moderátora. To bylo na jaře 2003 na 
Karlštejně. Nová túra státní telefonní 
společnosti pro velké zákazníky, kte-
rou z pozice produkce pro klienta za-
jišťovala Martina. Já jsem nezklamal. 
Upozornil jsem na sebe a začal jsem 
na golfu dostávat práci i od dalších fi-
rem. Nutno říct, že jsem měl nezbytné 
štěstí na správné lidi kolem sebe, kte-
rým za mnohé vděčím. A také jsem byl 
často ve správnou chvíli na správném 
místě. To už jsem byl také hráč. Zele-
nou kartu jsem při krásné procházce 
za přítomnosti svých rodičů v pohodě 
zvládl v létě ve Štiříně. Na technicky 
náročném starém devítijamkovém 
hřišti parkového střihu s množstvím 
překážek v podobě biozón vyplněných 
záplavou květin a rododendronů, kte-
rému se trefně přezdívá Malá česká 
Augusta, jsem zahrál 43 ran se skóre 
+11. Zkoušející, teaching pro Radek 
Wagner, se mě jen suše zeptal, proč 
už dávno nehraju. V roce, kdy Masters 
vyhrál Kanaďan Mike Weir, nebylo při 
registraci na Strakonické co řešit. Gol-
fistů se jménem Michal Hrubý bylo 
u federace zaregistrováno už asi pět.   

Máš trému?
Pokaždé před tím, než mám mluvit. 
A taky na prvním týčku. A I po těch 
všech letech a odmoderovaných ak-
cích. Je to takové mravenčení v břiše, 
určitá úzkost. Je to svým způsobem 
droga. Ten pocit by mi chyběl, kdyby 
tam nebyl. Zároveň bych cítil, že se 
něco děje, něco nesedí a asi by byl pokračování na str. 2    

nejvyšší čas s touhle prací skončit. 
Jakmile ale začnu mluvit, tak už není 
cesty zpátky a nervozita sama zmizí. 
Trefně to vyjádřil Petr Marhoul. V roce 
2005 jsme dělali slavnostní zahájení 
výroby TPCA. Společně jsme se po-
díleli na scénáři. Já v podobě mluve-
ného slova ke kompozici programu. 
Ten, jak o den později vyšlo v denním 
tisku, byl pojat jako „Velkolepá show 
v hollywoodském stylu“. Po generálce 
jsem byl dobře připraven. Ale přece je-
nom v den konání akce v tovární hale 
byly nastoupeny stovky zaměstnanců, 
představitelů státní správy, vyslanců 
Francie a Japonska se zástupci nejdů-
ležitějších médií v zemi. To s vámi pěk-
ně zacloumá. Než se všichni pozvaní 
hosté usadili na svá místa, chodil jsem 
u pódia při uklidňující hudbě Mobyho 
jak lev v kleci. PM to vycítil a dal zvuka-
ři pokyn: „Tak už ho pusť!“  

Podle mne jsi komentátor s takřka en-
cyklopedickou pamětí. Jak cvičíš pa-
měť? Kolik času strávíš četbou a sle-
dováním golfu.
Děkuji Ti za kompliment. Jak asi chápeš, 
golf je můj život. Baví mě. Za mnohé mu 
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vděčím. To, že mohu svoji zálibu dělat 
jako profesi, je dar. Vážím si toho a zda-
leka to neberu jako samozřejmost. Jak 
už jsem zmínil předtím, hodně čtu. Jaký-
koliv materiál týkající se golfu. Nedávno 
jsem si zrovna se zájmem přečetl loňské 
červnové číslo Kaskáďana. Snažím se 
mozek zaměstnávat činností. I kdybych 
si zapamatoval z obsahu jenom 10 %, 
tak je to dost na to, aby mě to oboha-
tilo. A hned jsem si vzpomněl, jak jsme 
s Petrem Gálem jun. hráli před pěti lety 
společně s Jirkou Milfajtem a Míšou 
Černatovičem na Kaskádě závěrečný 
pro am při grandfinále. Za tu dobu Petr 
ušel velký kus cesty a z toho mám ra-
dost. Mám rozsáhlý archiv golfových 
časopisů, se kterých mohu čerpat. Už 
dvakrát se mi ho podařilo zachránit. 
Nejprve když ho manželka chtěla vyho-
dit do sběru po rekonstrukci bytu. Po-
druhé před exekutorem, ne tedy u nás 
doma, ale na drajvingu v Holešovicích. 
Ten se dostal kvůli nečestné hře provo-
zovatele, který tam byl v nájmu, do pre-
kérní situace. Tady byl archiv v klubov-
ně asi jenom čtvrt roku...Teď ho mám 
k dispozici alespoň ve sklepě. Moc rád 
také čtu knihy. Dost jsem jich ale musel 
odvézt do antikvariátu stejně jako re-
zignovat na VHS. Ze všech těch asi 100 
kazet, na které jsem nahrával turnaje 
PGA TOUR, jsem jich digitalizoval jenom 
dvacet. Hlavně Masters. Nedávno jsem 
se přistihnul, když jsem se v noci vrátil 
z práce po jednom ze soutěžních kol, 
které mě svým průběhem příliš nena-
dchlo, že jsem si ještě v originále pustil 
moje oblíbené Masters z roku 2004. 

 
Jak se na turnaj, který budeš komen-
tovat, připravuješ? 
Na každý turnaj, ať už v resortu nebo 
při přímém přenosu v TV, se připravuji 
velmi důkladně. Dobrá příprava je zá-
klad. Na turnaj v resortu se chystám 
podle dodaných podkladů od promo-
téra a dalších extra požadavků klienta. 
S téměř 100% jistotou jsem v naší zemi 
jediným moderátorem golfových tur-
najů, který si eviduje přesné statistiky 
s nejpodstatnějšími údaji soutěžního 
kola včetně počasí, pin pozice a rych-
losti greenů, počtu klasifikovaných 
hráčů atp. V přípravě pro komentování 
TV přenosu vyhledávám podstatné in-
formace hlavně na internetu. Kultovní 
hřiště jako jsou East Lake, Sawgrass, 
Firestone, PGA National atd. si v jed-
noduché grafice z pozic jednotlivých 
jamek ručně nakreslím na A4. Jednou 
si to chci dát zarámovat. A 

Pomáhají ti při turnajích, které uvá-
díš, zkušenosti hráče s nízkým HCP?
O mě se ví, že HCP moc neřeším. Hraji 
proti paru na co momentálně mám. 
Nejraději jamkovku, pokud možno 

bez vyrovnání. Při pozorování amatér-
ských hráčů se dokáži lépe vcítit do je-
jich pocitů. Před realizací obtížné rány 
přemýšlím o taktice a možnostech. 
Pak se těším na vybranou variantu. Je 
správná, ta nejlepší možná jak zahrát? 
Švih! Často jsem pak překvapený, co 
všechno je v golfu možné. Někdy tedy 
i zdánlivě nemožné je možné a v tom 
je ukryta krása a jedinečnost golfové-
ho okamžiku. V obecné rovině to platí 
i u nejlepších profesionálů světa, kteří 
ale hrají svoji vlastní hru, v jiném roz-
měru, asi o světelné roky dál než ví-
kendoví hráči.  

Dostáváš v průběhu komentování 
zprávy? Reaguješ na ně? Jsou rele-
vantní?
Vím na co narážíš. Dostávám. Je to pří-
jemné zpestření. Pár jsem jich dostal 
také od Tebe. Většinou reaguji. Pokud 
vím. Ty jsi se mě naposledy ptal vloni 
proč Rickie Fowler dropuje beztrestně 
na tříparové sedmnáctce PGA Natio-
nal při turnaji Honda Classic.

Tvůj oblíbený hráč je Tiger Woods. 
Do jaké míry by komentátor měl být 
nestranný a kdy může fandit?
Tigera velmi uznávám. Je to gigant svě-
tového sportu. Už žijící legenda a ikona. 
Mnohem víc jsem si ho oblíbil až po jeho 
skandálu v roce 2009. Stal se pro mě lid-
štější. Nelíbilo se mi, jak ho do té doby 
média nepokrytě vykreslovala jako pana 
Perfektního. Svatouška s příkladným 
chováním. Aby se do něj po té všichni 
ti vlez..., víte kam, ze vší vervou pustili 
a pucovali ho na plný céres. To, co Tiger 
dokázal i při svém letošním návratu je, 
obdivuhodné. Skoro zázrak, podložený 
tvrdou prací, o které se nám ani nezdá. 

Mým oblíbeným hráčem je Lefty. 
Komentoval jsem, když po téměř pěti-
letém půstu vyhrál v Mexiku. Měl jsem 
radost. A to byla asi ta výjimka potvr-
zující pravidlo. Při přenosu jsem mu 
fandil. Od kamaráda Aleše Libecajta 
jsem dostal povzbuzující SMS: „Že ty 
fandíš Philovi, já taky!“ Ty jsi mi něco 
podobného říkal při Media Cupu na 
Yardu, a zasmáli jsme se tomu. Jeden 
divák si na mě stěžoval vedení stanice 
a obvinil mě, že jsem to komentoval 
jako fotbal, tak jsem šel na kobereček. 
Říkám si, jen ať je raději takových prů-
švihů víc!

 
Pojďme k Grand Finále. Moderoval 
jsi podstatnou část ročníků. Který 
máš nejraději a proč?
Ty první tři. 2007, 2008 a 2009. Zrodila 
se tradice, která na Kaskádu přirozeně 
patří. Je to pro resort velká reklama 
a zároveň závazek. 

Nějaký další památný moment?
Juraji, jestli dovolíš budu malinko se-
bestředný.
2007: Byl jsem při tom.
2008: Ranní mlha. Překopaná star-
tovka. Odpoledne za nádherného po-
časí babího léta první přímý televizní 
přenos ze sobotního finálového kola 
turaje profesionálů hraného v České 
republice, přenášený ČT4sport. Vy-
nikající výkon suverénního šampióna 
Péti Skopového. 16 letý Filip Mrůzek 
odvedl parádní práci na bagu Jirky 
Jandy, kterému v soutěži pomáhal 
jako caddie, hlavně při čtení nevyzpy-
tatelných rychlých greenů. Ohromný 
úspěch organizace turnaje.
2009: V novém kongresovém centru 
jsem byl při ceremoniálu na měkko, 
když mě první ředitel Pavel Zeman vě-
noval pamětní certifikát s adoptovaným 
stromem na levé straně nad greenem 
pětiparové 12. 

 
Rekord hřiště, byl letos po druhé vy-
rovnán. Jakým hřištěm je podle Tebe 
Kaskáda pro profíky? Myslím, kdyby 
byla připravena standardně pro svě-
tový turnaj?
Kaskáda je špičkový resort patřící v naší 
zemi do absolutní špičky. Mistrovská 
osmnáctka KD je rozhodně dobrým tes-
tem. Není to žádná procházka růžovým 
sadem. Jonathan Gaunt věděl velmi 
dobře, co dělá a jak zasadit do prostoru 
jednotlivé jamky. Nemusí to být hřiště 
s parem 72, ale klidně 71. Greeny jsou 
tady velkou výzvou, vždy rychlé a ve 
skvělé kondici. Jirka Kapeš s týmem 
dlouhodobě odvádí skvělou práci a umí 
hřiště hodně ztížit. Vy jako členové klu-
bu to berete jako samozřejmost. A to 
je jenom dobře. Máte kliku i v tom, že 
Kaskáda působí v harmonické symbióze 
s linksovými jamkami GC Austerlitz na 
„opačné straně města“.  

Viděl jsi na české PGA talent, který 
by mohl prorazit?
Ano viděl. Mezi našimi profesionály je 
minimálně pět nevybroušených dra-
hokamů. Ale mít jenom talent nestačí. 
Víra, ctižádost, trpělivost, štěstí, zdraví, 
odhodlání, sebevědomí a hlavně tvrdá 
práce jsou dalšími podstatnými atribu-
ty jak toho dosáhnout a uspět. Pomalu 
se začíná blýskat na lepší časy. Tak jak 
jsi zmiňoval i letošní vyrovnaný rekord 
hřiště, zahraný vynikajícím hráčem, 
dvojnásobným šampionem grandfinále 
Ondřejem Lieserem. Dokázal to v ne až 
zas tak jednoduchých povětrnostních 
podmínkách. To vypovídá o tom, jak 
moc se naši nejlepší profesionálové 
zlepšili. Zaslouží náš respekt. Z hlediska 
ekonomických čísel se s tím obdivu-
hodně perou. Uvážíme-li, že jejich pří-
jmy z vydělaných prizemoney zdaleka 
nepokryjí náklady spojené s přípravou 
a dalšími nezbytnými výdaji. Tady jsou 
ve velké míře odkázáni pouze na pod-
poru od svých sponzorů. 

 
Podle mne jsou výsledky českých 
profíků naprosto adekvátní době, po 
kterou se golf u nás hraje. Chce to čas. 
Co ale podle Tebe chybí českým profí-
kům k dosažení bájného cíle, plné kar-
tě na evropské PGA? V čem je rozdíl 
mezi našimi hráči na těmi na túře?
Juraji, souhlasím s Tebou. Je jasné, že 
chybí kontinuita padesáti ztracených 
let, kdy golf v naší zemi skomíral. To 
je pořád velkým hendikepem. Nemo-
hu si pomoci, ale nějaký zásadní rozdíl 
v technice hry kluků v porovnání s hrá-
či na okruhu ET nevidím. Rozdíl mezi 
našimi a těmi na túře je, že ti na túře 
už kartu mají a naši nikoliv. Tím pádem 
nemohou v podstatě týden co týden 
bojovat ve velké konkurenci o úspěch. 
Nemají tu jistotu, že budou mít další 
šanci se prosadit. A tahle turnajová vy-
hranost na těžkých hřištích mezi nej-
lepšími jim podstatně chybí. Dostat se 
na okruh mezi ně a udržet se tam je 
opravdová výzva, která našim hráčům 
možná svazuje ruce.

Mike, máš děti? Chceš, aby hrály 
golf? Závodně?
Máme dva kluky. Petra (6) a Alexe (3). 
Samozřejmě, že chceme, aby hráli 
golf. Je skvělé, když již nyní můžeme 
společně říct: „Pojďme na procházku, 
na kolo, lézt na prolejzkách a dělat bl-
biny, házet míčem, plavat a nebo na 
golf!“ Bude záležet jenom na klucích, 
čemu se budou chtít dál věnovat. Do 
závodního golfu je rozhodně nutit ne-
budeme. 

Mike, děkuji za rozhovor 
a držím Ti palce do další práce.

GOPASS – výhoda pro členy klubu
První členové našeho klubu si již na 
recepci vyřídili svůj GOPASS. Jedná 
se o jednu z novinek, které přinesla 
společnost Tatry Mountain Resorts. 
Tento jednoduchý nástroj pomáhá 
v čerpání mnoha benefitů, které 
jsou pro naše členy nově k mání. 
V první řadě to je 10% sleva v naší 
restauraci na Kaskádě, která je již 
i technicky připravena. Současně je 
zde další možnost čerpání benefitů 
za body, které držitelé GP získávají za 
své platby u společnosti TMR. To se 
týká nejen obou golfových hřišť, ale 
i restaurací, hotelů, stejně jako všech 
lyžařských areálů, aquaparků, nebo 
zábavních parků ve správě TMR.

Za každý bod je následně možné 
čerpat slevu v hodnotě cca 1 koruny. 
Dobrou zprávou pro všechny členy 

klubu je i možnost nabití kreditů za le-
tošní platbu členství v klubu GC Brno. 
Pokud jste tedy např. uhradili plné 
členství v hodnotě 21 000 Kč, dosta-
nete na svůj GOPASS 810 bodů, které 
můžete dle výše uvedených informací 
vyčerpat v zařízeních TMR jako slevy.

Pokud jste si již svůj GP zajistili na 
recepci klubu, objeví se Vám v nej-
bližších dnech na Vašem účtu tyto 
body. Pokud máte již GOPASS delší 
dobu, nezapomeňte nám to ozná-
mit na recepci, abychom Vás mohli 
správně identifikovat jako člena na-
šeho klubu a tudíž Vám nabít všech-
ny uvedené výhody. 

Těšíme se na další spolupráci  
a společné zážitky na golfu.

Jan Kastner

TIP PRO „CESTOVÁNÍCHTIVÉ“ GOLFISTY

Čeští všudehrálové oslavili 5 let své 
existence turnajem na Loretě v Py-
šelích. Všudehrálové jsou  golfisté, 
kteří hráli na 60 a více českých znor-
movaných golfových hřištích. Po pěti 
letech má spolek více než 180 členů 
napříč republikou od Františkových 
Lázní po Třinec, mezi nimi je i deva-
tenáct těch, kteří hráli na více než 
stovce českých hřišť – v současnosti 
hřišť máme – podle různých způso-
bů počítání  – 105 či 106.

Prvního, výročního, turnaje se 
v pondělí 8.4. zúčastnily čtyři desítky 
všudehrálů, zhruba stejné množství 
se z pracovních, rodinných či zdra-
votních důvodů omlouvalo. Hrálo 
se v jedné společné kategorii (bez 
rozdílu handicapu, věku či pohlaví) 
na rány s vyrovnáním a protože šlo 
především o přátelské setkání, tak 
pánové jen ze žlutých. Vítězem se 

stal Petr Gric, který po odečtení hra-
cího hcp donesl 66 ran. 

Jak se stát všudehrálem? Jedno-
duše, stačí si na www.vsudehralove.cz 
v rubrice Počítání hřišť naklikat svá 
odehraná hřiště, počítadlo vám sdělí 
výsledek a v případě, že splníte pod-
mínku 60 hřišť, vám členství nabíd-
ne. Vše je, samozřejmě, postaveno 
na golfové důvěře, proto, jak zní 
i všudehrálské motto, Lidé hrajte, ale 
nestavte svou slávu na lži.

Není třeba připomínat, že cesto-
vání za golfem může zlevnit využitím 
reciprocit. Hřiště se slevami najdete 
na klubových stránkách.  

Čeští všudehrálové 
oslavili 5 let
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SVG ‒ Středisko vrcholového golfu | ELITE Program Přehled nejbližších 
otevřených turnajů 
pro členy klubu:

O SVG Junior jsme si řekli něco v mi-
nulém čísle Kaskáďana. Nyní dostane 
prostor SVG Elite. 

SVG Elite
Je to výběrová skupina těch nejlepších 
hráčů na Kaskádě. Výběr hráčů podlé-
há několika kritériím. Členové skupiny 
budou reprezentanti klubu. Všichni 
jsou již oporou reprezentací v mládež-
nických týmech U14, U16 a U18. 

První camp pro děti proběhl již 
v loňském roce. Náplní tohoto campu 
bylo ukázat přítomným hráčům jiné 
tréninkové postupy, které praktikují 
profesionální hráči na PGA Tour. Sou-
částí campu bylo měření TrackManem. 
Tento je již nedílnou součásti přípravy 
každého hráče na světových túrách. 

Cíle SVG Elite
Cílem skupiny je dle statistických úda-
jů ukázat hráčům oblasti jejich hry, na 
které je v dané chvíli potřeba se nej-
více zaměřit, aby došlo k požadované-
mu zlepšení. Na víkendových campech 
se netrénuje technika švihu a přítomní 
trenéři do ní nijak nezasahují. Jde spí-
še o správný výběr ran, dobré strate-
gické myšlení a racionální zhodnocení 

SVG 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 a SVG Elite. 

toho, čeho je hráč vůbec schopen a co 
je v dané chvíli nejlepší řešení pro da-
nou ránu. 

Campy
Pro rok 2019 je naplánováno celkem 11 
víkendových campů. Campy o prázdni-
nách budou intenzivnější, aby byli hráči 
dobře připraveni na kvalifikace a finálové 
turnaje MČR družstev do 14, 16 a 18 let 
i individuálně na Mistrovství ČR konané 
v červenci. V rámci každého campu pro-
běhne kontrola fyzioterapeutem a kon-
diční příprava, abychom udrželi náš tým 
zdravý a plný sil. Velmi důležitým aspek-
tem je pro nás úzká spolupráce všech 
členů týmu kolem hráčů (fyzioterapie / 
kondice / měření / trenéři / rodiče) pro 
dosažení maximální efektivnosti. 

Převážnou část nákladů financuje 
náš golfový klub. Přesto si hráč svou 
účast na campu částečně platí. Cena 
byla stanovena na 1.000 Kč za camp.

Podmínky pro přijetí do této skupiny 
jsou následující:
• Věk 13 až 18 let
• HCP 10 a méně
•  100% účast na campech (nemoc nebo 

reprezentační povinnosti vůči ČR)

Filip Jakubčík (16 let) 
HCP +2,6
7. místo

Na žebříčcích ČGF mužů a žen  
si k 23. 4. z našich hráčů,  
nejlépe vedou:

Karolína Stará (18 let) 
HCP +1,9
13. místo

• Studijní výsledky ve škole, angličtina
• Statistiky z turnajových kol
•  Schopnost doložit své tréninkové plány
• Ochota na sobě pracovat
•  Spolupráce se všemi členy realizač-

ního týmu
•  Plnit zadané úkoly z minulých campů
  
Realizační tým je tvořen odborníky ve 
svém oboru na danou oblast. Vedením 
SVG Elite byl pověřen Ondřej Symerský, 
kapitán GC Brno. Petr Gál jr. jako pro-
fesionální hráč má na starost golfovou 
část. Kondiční složku campů mají na 
starost Mgr. Milan Mojžíš a Mgr. Lucie 
Hinnerová. Součástí týmu je i Mgr. Ra-
dek Nekula, fyzioterapeut, který každý 
měsíc hráče kontroluje a doporučuje 
jim další postup. 

Nedílnou součástí je spolupráce 
mezi hráčem, rodiči, osobními trenéry, 
klubem. Pro lepší komunikaci používá-
me webové rozhraní tcm.golf, kde po 
přihlášení všichni hráči, rodiče, trenéři 
vidí vše podstatné. Dostávají včas upo-
zornění na blížící se událost.  

Jednotlivé profily realizačního týmu 
najdete na webové stránce věnované 
SVG Elite: https://www.golfbrno.cz/
golfova-akademie/pro-deti/svg-elite

Seznam hráčů nominovaných na cam-
py SVG Elite:
Hlinomazová Sofie, Stará Karolína, Zavře-
lová Tereza, Poláková Mariana, Červinko-
vá Magdalena, Petrlová Magdaléna, Bruzl 
Adam, Jakubčík Filip, Šustek Ondřej, Šus-
tek Jan, Pololáník Petr, Pololáník Jan, So-
botka Tomáš, Staněk Jan, Veselý Kryštof 

A jaké mají naši reprezentanti letos 
cíle? Ondra Symerský s Petrem Gálem 
je definovali. Takto:
•  Reprezentace mužů ‒ umístění 

do 4. místa v rámci Extraligy mužů.
•  Reprezentace žen ‒ umístění  

do 4. místa v rámci Extraligy žen. 
•  Juniorská družstva do 18 let  

(chlapci, dívky) ‒ postup z kvalifika-
ce do finálového turnaje Mistrovství 
ČR a umístění do 4. místa.

•  Smíšené juniorské družstvo  
do 16 let ‒ postup mezi nejlepší  
4 družstva Mistrovství ČR.

•  Smíšené juniorské družstvo do 14  
‒ postup z kvalifikace do finálového 
turnaje MČR a medailové umístění.

•  V turnaji O putovní pohár Moravy, 
který se letos bude hrát opět na 
Kaskádě, obhájit 1. místo. 

(Martin Laimar)

4. 5. a 1. 6. 2019
Mizuno Golf Tour
otevřený turnaj, stableford

5. 5. 2019
Jarní Texas Scramble
je turnaj dvojic. Vítězí dvojice hráčů 
s nejnižším počtem ran po odpočtu 
týmového HCP.

7. 5. 2019
MSG 65+
turnaj ze série soutěží MSG65+ 
MAX ‒ na rány s úpravou HCP, ma-
ximální výsledek čtyři nad par. Jed-
na společná věková kategorie mužů 
i žen, která je omezena věkem 
u mužů 50+, ženy seniorky 50+. Do-
plněno soutěží družstev a možností 
sázení na vlastní výkonnost.

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 stable-
fordových bodů v jednotlivých kate-
goriích. Každý turnajový výsledek se 
započítává hráčům do celoročního 
žebříčku Open Tour.

12.5. a 9. 6. 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.

27. 5. 2019
Region Senior Tour Morava 2019
seniorská soutěž mužů a žen hraná 
systémem STABLEFORD na 21 kol 
s plným vyrovnáním, vyhodnocova-
ná bodovým systémem z 9 nejlep-
ších kol soutěže.
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Proč jste se rozhodli pro turnaj kate-
gorie Pro Golf Tour?
Již několik let pořádáme turnaje pro 
české golfové profesionály, a když jsme 
se rozhlíželi, jak bychom mohli naše 
aktivity posunout někam dál, bylo při-
rozené, že jsme se rozhodli pro jeden 
ze satelitních turnajů nejvyšší evropské 
profesionální ligy, na kterém začínala, 
začínají a budou začínat i velká evropská 
jména. Vzpomeňme například Martina 
Kaymera, jenž to dotáhl až na světovou 
jedničku, nebo našeho Standu Matuše, 
který si zde v roce 2017 vyhrál katu na 
Challenge Tour, či smutného hrdinu On-
dru Liesera, jemuž z osmého místa utekl 
minulý rok postup do vyšší ligy, určený 
pro pět nejlepších jen o „pár“ korun.

Je pořádání podobné akce finančně 
náročné?
Sami bychom to nejspíš nezvládli, 
i když ne tak z pohledu finanční ná-

ročnosti jako spíš návratnosti. Je to 
především investice do budoucnosti, 
do budoucnosti českých amatérských 
(i profesionálních) golfistů, kteří zva-
žují své priority pro nadcházející léta. 
Že se nám to podařilo, patří největ-
ší díky České golfové federaci, která 
je hlavním partnerem a která vnímá 
Czech Classic stejným způsobem. 
Především díky podpoře ČGF se po-
dařilo tuto, z pohledu mladých ama-
térských hráčů výjimečnou příležitost 
přivést na Kaskádu.

Hledáte ještě stále pro Czech Classic 
další obchodní partnery?
Určitě nemáme v rámci hledání part-
nerů žádný stop stav, ale na druhou 
stranu je potřeba si uvědomit, že zde 
nejde o žádnou mediální fiestu typu 
srpnového Dědkova Czech Masters 
na Albatrossu, žádné globální televizní 
záznamy, žádné hvězdy... Czech Classic 

CZECH CLASSIC by Czech Golf Federation
Turnaj, který se uskuteční na Kaskádě ve dnech 16.–21. června, je jedním ze čtyř oficiálních satelitů European Tour  
a tím i jednou ze čtyř vstupních bran na European Challenge Tour. A proč je podobný turnaj na Kaskádě?  
Na otázky odpovídá zástupce promotéra Josef Slezák.

nabízí mladým českým hráčům pře-
devším šanci získat nové zkušenosti 
a možnost srovnání svých schopností 
s aktuální mezinárodní konkurencí, 
takže pro obchodní partnery jde spíš 
o sponzoring a goodwill.

Na druhou stranu díky vlastnímu 
vydavatelství nemusíme partnerům 
slibovat žádné holuby na střeše, ale 
umíme jim poskytnout doplňkovou ši-
rokospektrální podporu šitou na míru 
jejich marketingovým potřebám. Díky 
naší nabídce se nám již podařilo dát do-
hromady základní partnerský pool, kam 
patří například DRFG, Kooperativa, Filip 
Sport Management, NoH2O, ČSOB atd. 
Určitě ale existuje prostor i pro další.

A co členové Golf Clubu Brno?
Osobně si myslím, že pro ně budeme 
především další komplikace, a osob-
ně budu rád, když se na nás alespoň 
nebudou dívat skrze prsty. Půjde 

INZERCE

o skromný sportovní turnaj, i když i on 
bude mít společenský rámec včetně 
doprovodných turnajů pro amatéry. 
A pokud by si chtěli zahrát? Není nic 
jednoduššího. Stačí kontaktovat mar-
ketingové oddělení Kaskády, která jim 

hru zprostředkuje. K dispozici budou 
níže uvedené akce:

16. 6. (neděle)
Zahřívací miniturnaj partnerů (stbl.)
17. 6. (pondělí)
Pro-Am (texas scramble)  
zakončený Players Party
18.–20. 6. (úterý – čtvrtek)  
1. – 3. kolo PRO´s
21. 6. (pátek)  
Závěrečný turnaj partnerů  
na finálové pin pozice (stableford)

Za rozhovor děkuje Juraj Werner



4

Zpravodaj Golf Club Brno

Vydavatel: 
Golf Club Brno, č. p. 1772, 664 34 Kuřim

Šéfredaktor: Juraj Werner
Na čísle spolupracovali:

Eva Blašková, Tomáš Kroupa 
a Radomír Zlámal

Grafické zpracování: Renáta Vimrová
Tisk: Vydavatelství CCB

Místo vydání: Brno
e-mail: j.werner@lesto.cz

www.golfbrno.cz

Fotografie a příspěvky použité v tomto  
čísle pochází z archivů autorů a zobrazených 
osob, nebo byly použité s jejich souhlasem.

Ze života na Kaskádě:
• Golfový areál Kaskáda

• Golfisté ‒ domluva her,  
zajímavosti, výměna vybavení

• Kaskáda Golf Academy

Nejlepší český výsledkový servis ama-
térských 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

SLEDUJTE NA FACEBOOKU

květen 2019 / číslo 2
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Členové dětských akademií brněn-
ských golfových klubů budou mít pří-
ležitost si zahrát novou soutěž. Kluby 
Kšírovka, Kaskáda a Austerlitz se do-
hodly, že uspořádají v letošním roce 
týmovou soutěž – „Dětskou ligu“, kde 
se proti sobě postaví zástupci jednot-
livých akademií celkem ve třech utká-
ních. Premiéru si  děti odbudou na 

Dětská golfová liga
Kšírovce 25.května, následovat bude 
střetnutí na golfovém hřišti Austerlitz 
8.května a vše vyvrcholí 21.září závě-
rečným kláním na Kaskádě. Soutěžit 
budou čtyřčlenné týmy v kategorii do 
10 a do 12 let.

Cílem týmových klání je  umožnit 
malým reprezentantům vyzkoušet si 
kromě tradičních individuálních soutěží 

i skupinovou soutěž  a posílit tak týmo-
vého ducha  dětských akademií i identi-
fikaci jejich členů se svým domovským 
klubem. Zážitkem bude i možnost za-
soutěžit si i na jiném než domácím hřišti.

Vedení jednotlivých klubových aka-
demií  věří, že nová soutěž bude i do-
datečnou motivací pro členy akademií 
,  protože obdobná týmová soutěž   pro 
tyto mládežnické kategorie na úrovni 
federace neexistuje.  

Ivo Hložánek

Roční pronájem
úložného prostoru v bagárně


