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Kdy a kde jste začal s golfem 
a proč jste se stal golfovým 
profesionálem?
Ke golfu mě přivedli rodiče, když mně 
bylo osm, možná devět. Bydleli jsme 
v Ostravě a měli to jen patnáct minut 
autem do Šilheřovic. A proč jsem se 
stal profesionálem? Když jsem ještě 
coby student na vysoké zastupoval 
společnost TaylorMade, stal se jed-
ním z mých klientů i nově vznikající 
resort v Olomouci, u jehož zrodu stál 
Fran  šek Kalabis. Častokrát jsme spo-
lu diskutovali nejenom o obchodních 
záležitostech, a když mně jednou 
u kávy nabídl, zda bych nechtěl ale-
spoň dvakrát týdně vést dětské tré-
ninky u nich v Olomouci, dlouho jsem 
neváhal a na nabídku kývl.

To už tenkrát jste byl členem 
české PGA?
Ne, nebyl. Práce mě ale chytla, a tak 
jsem začal zjišťovat, co všechno je po-
třeba umět. Vstoupil jsem do PGAC 
a začal se učit, jak lidi učit. Postupně 

jsem absolvoval Five Star Academy 
Petra Němce i Fakultu tělesné výcho-
vy a sportu, takže disponuji ucele-
ným vzdělání, a protože je trenérská 
činnost vázanou živnos  , tak i všemi 
potřebnými licencemi.

Funkce Head Pro je jen ti tul, nebo 
značí něco jiného?
Z pohledu standardní fi remní struk-
tury je Head Pro spíš pracovní pozi-
ce. Mou náplní je vést ostatní trenéry 
a synchronizovat jejich individuální 
výukové ak  vity s požadavky resor-
tu na zajišťování fi remních a spole-
čenských akcí či sportovním růstem 
talentovaných juniorů. V žádném pří-
padě ale nejde o nějakou one-man-
show, ale spíš kolek  vní proces, kdy 
většinu věci řešíme na více méně pra-
videlných společných schůzkách.

Takže žádné spory?
Neříkám, že jde o snadnou záležitost. 
Je nás sedm trenérů, což docela čas-
to znamená sedm rozdílných názorů. 

Protože nám ale jde všem o společ-
nou věc, na řešení se vždy domlu-
víme a žádné zásadní osobní spory 
neřešíme.

Jaké vzdělání mají vaši kolegové?
Všichni jsou členové české PGA 
a buď již prošli, nebo právě prochá-
zejí jejím výukovým systémem. Ne-
zbytnou součástí naší praxe je ale 
i další osobní doplňkové vzdělávání. 
Nikomu nepředepisujeme, co by měl 
absolvovat, ať si vybere sám. Ne kaž-
dý se chce věnovat například biome-
chanice, ne každý se chce profi lovat 
v psychologii. Každý z nás musí pouze 
každý rok doložit, že prošel nějakým 
kurzem, který ho posunul dál v ob-
las  , kterou si sám vybral a které se 
chce věnovat.

Prozradíte, jaké tajemství se 
skrývá za vaší úspěšnou prací 
s talentovanou mládeží?
Věřím, že jde právě o výše zmiňovaný 
skupinový náhled na každého z junio-
rů, do kterého vkládáme sportovní na-
děje. Když řešíme jednotlivé modelové 
případy, vždy jsou u nich minimálně tři 
trenéři – hráčův osobní trenér, trenér 
jeho skupiny a kondiční trenér. Ne zříd-
ka se ale zapojujeme do diskuse všich-
ni společně, protože o každém talento-
vaném hráči máme ucelené záznamy 
jeho sportovního růstu.

K úspěšnému rozvoji talentované 
mládeže je dnes potřeba 
i dokonalé technické vybavení. 
Postrádáte zde něco zásadního?
Je obrovskou výhodou Kaskády, že 
zde máme vše, co je pro kvalitní tré-
ninkový proces a úspěšný výkonnost-
ní růst talentovaných hráčů potřeba. 
Určitě by šla ale vylepšit například 
efek  vita. Abych se přiznal, čím dál 

častěji se nám všem tady honí hlavou 
myšlenka na pořízení bezdrátového 
BodyTracku, který by nám umožňo-
val testovat hráče i v horní čás   dri-
vingu, ne jenom ve vyhrazené kóji se 
speciálním vybavením. Párkrát jsme 
ho měli půjčený z ČGF, takže přesně 
víme, jaké nabízí možnos  . Pracuje 
ve spojitosti s iPadem i telefonem, 
umí natáčet, přičemž stačí jen vzít 
rohožku a zajet s ní kamkoli. Bylo by 
to obrovské zrychlení i znásobení 
testovací kapacity.

O sportovní růst je na Kaskádě 
postaráno, co zde ale čeká na 
úplné začátečníky?
V první řadě je potřeba rozlišit, zda 
k nám přicházíte jako dítě, nebo ve 
středním či dokonce seniorském vě-
ku. Programy máme pro každého. 
Golf už je tu spoustu let a většina 
tréninkových postupů již byla dávno 
vymyšlena. Stačí jen vybrat ten správ-
ný a vhodně ho aplikovat.

Tak začněme třeba dětmi?
Pro ty zde máme připraven program 
TPI (Titleist Performance Institut), 
který vymysleli dva pánové v Ameri-
ce, jeden víc doktor, druhý více gol-
fi sta. Nabízí ucelenou formu přípra-
vy s přesně defi novanými úrovněmi 
a podmínkami pro postup mezi nimi. 
Začínáte v levelu 1 a dvakrát ročně 
probíhají testy, které mohou dítě po-
sunout výš.

Je podmínkou i nějaký 
konkrétní věk?
Věk nerozhoduje. Denně u nás probí-
há výuka v rámci několika skupinek, 
a tak dokážeme zařadit podle věku 
a výkonnos   každé dítě, ať již k nám 
přijde s jakoukoli golfovou minulos   

červen 2020 / číslo 2

Rozhovor s Marti nem Laimarem• 

Nová socha Marti na Gabriela• 

Jak to vidí Jiří Symerský• 

Rady a ti py z Kaskády• 

O přepsání dějin klubu• 

Co člověk, to unikát, 
co golfi sta, to unikátní švih
Šéfem golfových profesionálů na Kaskádě je již druhým rokem pětačtyřiceti letý Head Pro Marti n Laimar. 
V resortu působí od jeho vzniku a osobně se tak podílel nejenom na vybudování současné sportovní tradice, 
ale i na výkonnostním růstu velkého počtu nás, běžných golfi stů. Věřím, že i vás bude zajímat, co si myslí a jak 
prožívá naše golfové úspěchy či trápení.

1) Proč žlutá cyklistka 
na golfovém hřišti ?
Golfové hřiště lze vnímat jako 
hřiště, ale také jako krajinu. A ve 
vztahu ke krajině už socha jezdky-
ně dává smysl. Krajinou projíždí, 
ale není cyklistka, spíše má pozici 

jezdce na motorce. Jede na svých 
prodloužených protočených ru-
kách a nohách. I přes technickou 
nemožnost něco takového provést 
je socha ve významu jezdce dost 
přesvědčivá. Nikdo nepochybuje 
o tom, že jede.

2) Jde o ojedinělou práci, nebo 
u vás téma symbolických sportovců 
nahradilo téma symbolických 
zvířat?
Tato socha je součástí sousoší 
čtyř apokalyptických jezdců. Jde 

Kaskádu ozdobila nová socha
Žlutá socha ženy z dílny sochaře Michala Gabriela projíždí nad hlavami příchozích 
stejně nepřehlédnutelným způsobem jako jeho ostatní díla, s nimiž se na Kaskádě 
potkáváme. Možná i vás bude zajímat, proč Kaskádou projíždí právě ona.

pokračování na straně 2
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Vážené golfi stky a golfi sté,
z epidemiologického pohledu už 
máme nejhorší za sebou a teď už 
si budeme moci golf bez obav jen 
užívat. Jak moc nám všem „vy-
hládlo“, je vidět na obsazenosti 
jednotlivých flightů či klubových 
turnajů, ale bohužel i na počtu po-
hozených nedopalků, „pitchmar-
ků” na greenech a po ferveji volně 
se povalujících řízků. Tempo hry je 
sice důležité, rychlé rundy ve dvou 
hned po ránu si velice rád užívám, 
úroveň péče o hřiště by ale při tom 
trpět určitě neměla. Naopak. Čím 
více pozornějších golfi stů hřištěm 
projde a opraví opominuté pro-
hřešky ostatních, tím lépe přece 
bude vypadat.

Bohužel, za  m tomu tak není, 
a tak nezbývá, než apelovat neje-
nom na ty lehkomyslnější z nás, 
ale i na nás ostatní, abychom za-
pomenuté „pitchmarky“ nejenom 
vypichovali, ale našli v sobě i odva-
hu provinilce napomenout. Vždyť 
hřiště může být tou nejkrásnější 
společnou vizitkou nás všech!

Na druhou stranu, nejenom 
golfem živ je člověk. Kaskáda je 
i místem méně či více intenzivního 
klubového života a společenského 
setkávání. Všichni tušíme, že jde 
o věci, které nejde ani nařídit, ani 
uměle vytvořit, že se k nim musí-
me „prožít“. Nastoupená cesta se 
však zdá dobrá. A nemyslím tím 
jen sportovní klubový život, ale 
třeba i to, že si uděláme čas na 
sledování místního ptactva, které 
začneme rozeznávat, či se alespoň 
na chvíli potěšíme novými sochami 
Michala Gabriela. Věřím, že by to 
časem mohla být dostatečně hlasi-
tě rezonující témata i na 19. jamce. 
Záleží jen na nás.

Světlo v duši nejenom na golfu!
Vladimír Plašil
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PTÁCI NA KASKÁDĚ
Už jste zaznamenali nově umís-
těnou tabuli v altánku mezi sed-
mičkou a osmičkou na Železné? 
Pak vězte, že za jejím vznikem stojí 

práce dlouholetého ornitologa Lu-
káše Řezáče a že s podobnou cedulí 
se počítá i do ostatních altánků. Více 
podrobnos   již příště.

(třeba z jiného klubu) nebo tzv. z uli-
ce. Obvykle nejde o žádný problém. 
U menších dětí totiž golf dělá jen 
necelou polovinu tréninkové náplně. 
Zbytek je spíš o rozvoji všeobecného 
pohybu, aby se později mohlo přejít 
k tomu golfovému.

Dá se defi novat, který věk u dítěte 
je pro zahájení intenzivní golfové 
výuky nejlepší?
Asi ano. Když to vezmu opravdu 
obecně, pak se dá říct, že do 11 až 
12 let dělá dítě obvykle více sportů. 
Pak, pokud ho golf baví, začne se 

 postupně zvyšovat počet tréninků 
na 3 až 4 týdně a ve 14 či 15 letech 
opouš   ostatní sporty a naplno se vě-
nuje už jenom golfu.

A co ti  starší?
Na golf není nikdy pozdě. Pokud při-
jde již dospělý zájemce, máme pro 
něj připraven začátečnický kurz, ve 
kterém ho během dese   lekcí naučí 
jeden z našich trenérů veškeré zákla-
dy golfu a po úspěšném absolutoriu 
mu udělí hendikep 54, čímž odstartu-
je jeho golfová kariéra.

Jak potom dál?
Pak už záleží na očekávání. Buď hra-
je jednou dvakrát měsíčně jen pro 

zábavu, nebo ho golf chytne, je na 
Kaskádě skoro každý den, chce hrát 
stále lepší a lepší golf, chce vyhrávat. 
Tou nejsnazší cestou je pak buď pra-
videlný individuální trénink s profesi-
onálem, nebo naopak skupinové tré-
ninky zaměřené na vybrané oblas  .

Existuje pravidlo pro intenzitu 
tréninku zajišťujícího neustálé 
zlepšování?
Bohužel zlepšování výkonnos   nelze 
generalizovat. Určitě větší šance na 
rychlejší zlepšování má člověk, který 
v minulos   sportoval, než člověk, kte-
rý v mládí nic nedělal. Ale i tady pla   

pravidlo 10 let, jinak řečeno, pokud 
budu něco dělat intenzivně po dlou-
hou dobu, vždy dojde ke zlepšení. 
A krásou švihu se netrapte. Není na 
světě stejný. Co člověk, to unikát, co 
golfi sta, to unikátní švih.

Máte programy i pro seniory?
Samozřejmě. Švih vychází z možnos   
těla, které s přibývajícím věkem začí-
ná pociťovat různá omezení a je po-
třeba ho přizpůsobit novým možnos-
tem. Všichni naši trenéři umí poradit 
s jakýmikoliv limity, takže pomoci 
umíme, bohužel mně připadá, že se-
nioři jakoby rezignovali, že mají pocit, 
že jejich golf už zlepšit nejde. Přitom 
opak je pravdou.

Poradíte, jak si vybrat a jak 
kontaktovat některého z trenérů?
Všichni máme své profily na webo-
vých stránkách, všichni máme své 
profi ly s kontakty na drivingu. Stačí si 
jen vybrat. A jak některého z nás kon-
taktovat? Rozhodně ho nevyrušujte 
při výuce, ale ideálně napište zprávu 
na telefon. Určitě se ozveme. Je to 
naše živoby  .

A když nebudu spokojen?
Odejděte k jinému trenérovi. Všichni 
sice učíme stejné věci, ale každý jiným 
způsobem. Jistě si vyberete.

Prozradíte na závěr nějaký obecný 
ti p na zlepšení skóre u průměrného 
hráče, kterým by mohl být 
padesáti letý muž s hendikepem 20.
Bude to znít jako klišé, ale tady vždy 
pomůže zaměření na krátkou hru. 
S hendikepem 20 budete obvykle po 
druhé ráně blízko greenu, nejspíš do 50 
metrů, a je jen na vás, jak si přihrajete, 
zda skončíte někde na greenu, nebo 
blízko vlajky. Chce to ale řád. Udělejte 
si tabulku, vezměte si dvě tři wedge 
a naučte se s každou alespoň dva ná-
přahy. Rázem máte až šest variant, jak 
co nejlépe vyřešit svou přihrávku. Jen 
je potřeba pilně trénovat. Vzorem by 
vám mohla být Mickelsonova vyhláše-
ná dokonalost, kdy jedna wedge a je-
den nápřah znamená dopad míčku do 
prostoru jednoho čtverečního metru.

Za rozhovor děkuje Josef Slezák

dokončení ze strany 1 

Kaskáda Brno
místo pro

Vaši reklamu

Reklamní plochy, inzerce, parkovací místa k dispozici.

Využijte nabídku do konce roku 2020.

www.tmrhotels.com, www.golfbrno.cz, kontakt: eva.blaskova@tmr.sk

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

VEŘEJNÉ LEKCE GOLFU 
JIŽ OD 11. ČERVNA!
Začínáte s golfem nebo jen nastal 
čas posunout vaši hru na vyšší le-
vel? Možná známe lék. Přijďte vy-
zkoušet veřejné skupinové lekce 
na cvičnou louku v Brně-Žabovřes-
kách! Hodinová lekce vedená gol-
fovým profesionálem Lukášem Ho-
rákem vás bude stát 300 Kč s  m, 
že ve skupině budou minimálně 
tři, maximálně pak šest účastníků. 
S lekcemi začínáme v týdenních in-
tervalech ve čtvrtek 11. června od 
15.00, respek  ve 16.00 hodin.

Pozor – svou účast je potřeba pře-
dem zarezervovat na recepci DR Br-
no-Žabovřesky (tel.: 603 450 101)

Pro každý den jsou vypsány 2 hodi-
nové lekce a zájemce se může zú-
častnit buď jen jedné, nebo obou 
lekcí. Na každou z nich je ale potře-
ba samostatné přihláška.

Čtvrtek 11. června 
15.00–16.00: Driver 
16.00–17.00: Pu  er
Čtvrtek 18. června
15.00–16.00: Pu  er 
16.00–17.00: Chip, pitch a bunker
Čtvrtek 25. června
15.00–16.00: Driver 
16.00–17.00: Dlouhé rány

DOBRÉ VĚDĚT
Máte známé, kteří by rádi vyzkouše-
li golf? Netrapte se s jejich výukou 
a nabídněte jim možnost odpálit 
svůj první míček pod odborným ve-
dením golfového profesionála v ne-
děli 6. června nebo v neděli 12. čer-
vence před obědem (10:00–12:00) 
na cvičné louce v Brně-Žabovřes-
kách. Akce se uskuteční za každého 
počasí a vítáni jsou zájemci všech 
věkových kategorií. Zapůjčení holí 
i míčků bude zdarma. Registrovat 
se nemusíte, stačí jen přijít.

NOVINKY Z DRIVINGU
VÝBĚR JÍDEL 
NA KLUBOVÝCH TURNAJÍCH
Pro naše členy chceme na klubo-
vých turnajích vařit jejich oblíbená 
jídla, a proto se na vás obracíme 
s výzvou sestavení vlastního menu 
(2 jídla + polévka). Jídla, která bu-
dou nejvíce žádána, vám budeme 
v rámci klubových turnajů připravo-
vat. Vaše volby posílejte na adresu 
info@gcbrno.cz, nejdéle však do 
poloviny června. Děkujeme!

NOVINKY Z KLUBU

INZERCE

o prvního jezdce – Život. Další jezdci 
jsou Válka, Bezpráví a Smrt. Někdy 
vystavuji pouze dva z těchto jezdců, 
prvního a posledního – Život a Smrt. 
Pro Kaskádu jsem vytvořil barevný 
odlitek sochy Život, která je jinak 
pouze bílá, a oblékl ji do žluté bar-
vy. Osamostatněním dostala název 
Jezdkyně. Dále se k ní připojí ještě 
druhá jezdkyně mající název Jízda. 
Jde o mnohem ženštější posta-
vu, která má na zádech na bobku 

dřepící dítě. Tato socha vznikla jako 
samostatná socha odkazující se k ži-
votní jízdě. Matka, dítě, čas, radost, 
rychlost a krajina, tradiční i méně 
tradiční témata jsou spojená v této 
bílo-žluté soše, která je již připrave-
ná k instalaci.

3) Vystavujete výhradně na Kaskádě, 
nebo i na jiných golfových hřiští ch?
Vystavuji na mnoha dalších mís-
tech, nejblíže v Brně na Šilingrově 

náměstí pět bronzových žraloků, 
ale také v Národní galerii v zahradě 
Anežského kláštera jsou umístěny 
tři bronzové odlitky soch taneční-
ků, které jsem na Kaskádě rovněž 
představil před několika lety. Byly 
ale z polyesterové pryskyřice a měly 
modrou barvu. Vystavuji na mnoha 
místech, ale na jediném golfovém 
hřiš  , jímž je Kaskáda.

Za rozhovor děkuje Josef Slezák
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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

„Krásou švihu se netrapte. Není na světě stejný. 
Co člověk, to unikát, co golfi sta, to unikátní švih.“

NOVINKY Z RESORTU
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Novým členem Správní rady GC Brno 
se stal docela nedávno Jiří Symerský, 
který se nikdy netajil  m, že by se rád 
zasadil především o zajímavější a pes-
třejší golfový život. Zajíci se sice po-
čítají až po honu, ale po veleúspěšné 
nedělní květnové premiéře určitě ne-
bude bez zajímavos   zjis  t, co dalšího 
na nás chystá.

První turnaj sezony byl jednoznačný 
úspěch. Je připraveno jeho 
pokračování?
V první řadě musím poděkovat všem 
zúčastněným. Při 90 přihlášených hrá-
čích hrálo všech 90 hráčů! Nepamatuji 
si, že by se z klubového turnaje nikdo 
neodhlásil nebo někdo nepřišel... 
Vysoké účasti zcela určitě pomohla 
odmlka způsobená koronavirovou 
pauzou, takže se jasně projevil hlad 
po soutěžním golfu. Věřím, že nový 
formát dlouhodobé soutěže o zajíma-
vé ceny, možnost domluvit si složení 
fl ightů, popřípadě pomazánka s kolá-
čem na hřiš   pomohly ke zatrak  vně-
ní této akce. Rádi bychom sérii všech 
klubových turnajů (počínaje prvním 
major turnajem) navíc doplnili projek-
tem charita  vní pomoci konkrétnímu 
pos  ženému z našeho regionu.

Při pohledu na seznamy přihlá-
šených hráčů na další turnaje v sérii 
upozorňuji na skutečnost naplnění 
kapacity turnajů v horizontu jednoho 
až dvou týdnů před každým turnajem, 

což pro hráče bohužel znamená, že 
pokud se včas nepřihlásí, na akci se 
nedostanou...

Jaké typy turnajů si v průběhu 
sezony na Kaskádě zahrajeme?
Golfové akce v našem resortu lze 
rozdělit na klubové, akce provozo-
vatele resortu společnos   TMR, po-
případě komerční turnaje. Komerční 
jsou většinou pro zvané účastníky, 
TMR turnaje jsou společenského 
charakteru. Klubové akce bych rád 
rozdělil na sportovně-společenské 
(série šesti běžných turnajů, dvou 
majorů a závěrečného finálového 
turnaje, jamkovku, soutěže seniorů 
atd.) a turnaje ryze společenského 
charakteru bez úpravy HCP, kam 
bych zařadil oblíbené texasy, cross 
country, 27jamkový turnaj atd., ke 
kterým bychom podle zájmu členů 

ještě rádi doplnili časný ranní popří-
padě noční turnaj se sví  cími balón-
ky. Termíny všech akcí naleznete na 
stránkách www.gcbrno.cz.

Připravujete také nějaká vzájemná 
utkání mezi blízkými i vzdálenějšími 
kluby?
Během roku probíhají různé spor-
tovní amatérské, midamatérské 
a seniorské akce na klubové nebo 
mimoklubové bázi. Jedná se napří-
klad o vyhecované střety Mladých 
pro   Starým (o akci se můžete dočíst 
na jiném místě), rydercupovou bitvu 
mezi zkušenými hráči GC Brno a GC 
Austerlitz, kterou bychom letos rádi 
zorganizovali i pro naše mladé spor-
tovní golfi sty. Zmínit bych určitě měl 
i další společenské Ryder Cupy různo-
rodých skupin golfi stů na moravském 
a česko-moravském poli...

KAMENNÁ Č. 3
Asi nejjednodušší jamka na Kamen-
né. Umožňuje skórovat, což se po 
předešlých jamkách hodí. Jedinou 
nástrahou, nebudeme-li se zabývat 
větrem apod., je bankr před gre-
enem a celá část hřiště vpravo od 
greenu, která také zahrnuje bankr. 
Green má sklon zprava doleva, a 
proto to svádí hráče hrát do pravé 
čás   greenu. Bohužel velké procen-
to této snahy vede k tomu, že míč 
zůstane vpravo mimo green nebo 
ve zmíněném bankru, odkud vás 
čeká příhra na svažitý a odkloněný 
green. A to je až na výjimky v na-
vrtání jamky velice těžko řešitelný 
úkol. Na krátké tříparové jamce tak 

hrozí i double bogey, což je obrov-
ská ztráta!

TIP NA RÁNU  STRATEGIE
Miřte proto vždy na střed greenu! Rána 
mírně vlevo nepředstavuje zase takový 
problém, protože následná příhra ve-
de pro   svahu greenu. Naopak vpravo 
vás vždy čekají problémy. Volte hůl dle 
vzdálenos   jamky, tedy do středu gree-
nu,  m se s velkou pravděpodobnos   
vyhnete ráně do bankru před greenem. 
Spolehněte se na klidné dva paty.
Mimochodem, věděli jste, že tříparo-
vá jamka je mnohem těžší na zahraní 
birdie než pě  parová? Na tříparech 
to  ž moc šancí napravit zkažený úder 
nemáte!

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

RADY A TIPY Z KASKÁDY

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

JAK HRÁT…

Jiří Symerský: 
Chceme toho mnohem víc
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Termíny klubových turnajů GCB 2020

Název Termín Popis turnaje Systém hry

Úvodní turnaj TMR serie 16.5. sobota klubový turnaj ve spolupráci s resortem rány/stableford

Nedělní klubový 24.5. neděle nedělní klubový turnaj rány/stableford

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

TMR challenge 30.5. sobota zahajovací turnaj sezony - canon stableford

Nedělní klubový 31.5. neděle nedělní klubový turnaj rány/stableford

Nedělní klubový 7.6. neděle 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 na Ostravici 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)

Turnaj TMR 21.6. neděle turnaj stableford

Nedělní klubový - MAJOR 28.6. neděle nedělní klubový turnaj rány/stableford

Kaskáda Cup (na 27 jamek) 6.7. pondělí turnaj na všech třech devítkách (minimaraton) rány

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

Nedělní klubový 12.7. neděle nedělní klubový turnaj rány/stableford

UAX! Kids Golf Tour Kaskáda 25.7. sobota turnaj pro začínající dě  rány (max.skóre)

Nedělní klubový 26.7. neděle nedělní klubový turnaj rány/stableford

Prázdninový Texas Scramble 2.8. neděle turnaj dvojic texas dvojic

UAX! Kids Golf Tour Kaskáda 15.8. sobota turnaj pro začínající dě  rány (max.skóre)

Nedělní klubový 16.8. neděle nedělní klubový turnaj rány/stableford

Turnaj TMR 23.8. neděle turnaj rány/stableford

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

9 jamek s Under Armour - region. fi nále 3.9. čtvrtek fi nálový turnaj na 9 jamek stableford

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

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

Nedělní klubový - FINÁLE 27.9. neděle 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 rány

Juniorské mistrovství klubu 18.10. neděle mistrovství klubu pro mládež do 18 let rány

Cross Country 25.10. neděle turnaj na netradičním hřiš  rány

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

 Jedná se o sportovně-společenskou • 
sérii klubových turnajů s doprovod-
nými vloženými soutěžemi, hole-in-
one v rámci každého turnaje a sou-
těží s charita  vním podtextem.
 Série je otevřená i pro nečleny Golf • 
Clubu Brno.
 Série bude probíhat v režimu tří • 
běžných turnajů a MAJOR turnaje 
ve dvou obdobích a závěrečného fi -
nálového turnaje (termíny turnajů 
na konci článku).
 Hraje se o věcné ceny v rámci kaž-• 
dého turnaje, výjimečné věcné 
ceny u MAJOR turnajů a FINÁLE. 
Vyhodnoceno a oceněno bude na-
víc pět nejlepších hráčů celé série 
(podle bodového zisku napříč kate-
goriemi), vítěz série obdrží zájezd 

pro dva na 7 dní dle vlastního 
výběru (ve hře je pobyt v hotelu 
na ostrově Mauricius, v řeckém 
resortu Costa Navarino nebo 
v rakouském Diamond Country 
Clubu nedaleko Vídně), plus další 
hodnotné ceny.
 Při FINÁLOVÉM turnaji budou navíc • 
slosováni hráči, kteří projdou min. 
čtyřmi běžnými turnaji, jedním 
MAJOR a FINÁLOVÝM turnajem, 
o další zájezd pro dvě osoby, gol-
fový víkendový pobyt a další hod-
notné ceny.
 Vyhodnocení proběhne v rámci:• 

 každého turnaje samostatně1. 
 v rámci období, které je určeno 2. 
třemi běžnými turnaji a MA-
JOR turnajem – do hodnocení 

období se počítají pouze dva 
turnaje s lepším výsledkem a vý-
sledek MAJOR turnaje
 v rámci celé série, kdy se do 3. 
celkového hodnocení započítá-
vají čtyři nejlepší výsledky z běž-
ných turnajů, jeden lepší výsle-
dek MAJOR turnaje a výsledek 
FINÁLOVÉHO turnaje

 Způsob hodnocení:• 
 u běžných turnajů v každé kate-1. 
gorii bodové hodnocení 15 nej-
lepších hráčů klíčem 1. místo – 
30 bodů, 2. místo – 28 bodů, 3. 
místo – 26 bodů,... 15. místo – 2 
body
 u MAJOR turnajů stejný klíč jako 2. 
u běžných turnajů násobený ko-
efi cientem 1,5

 u FINÁLOVÉHO turnaje stejný 3. 
klíč jako u běžných turnajů ná-
sobený koefi cientem 2

 V rámci každého turnaje se bude • 
vyhodnocovat ve třech kategoriích:

 A – HCP do 11,4• 
 B – HCP 11,5-19,9• 
 C – HCP 20 a vyšší (hráčům s HCP • 
nad 36 se bude započítávat do 
hodnocení v rámci turnajové 
série stablefordové ohodnocení 
vycházející z HCP 36)

 Odpaliště a způsob hry:• 
 kategorie A: modrá/bílá, hra na • 
rány s vyrovnáním HCP
 kategorie B, C: červená/žlutá, • 
stableford

 U každého turnaje s výjimkou fi ná-• 
le si hráči mohou sestavit složení 

fl ightu (po čtyřech hráčích), vždy 
pouze hráči ze dvou sousedících 
kategorií (nikdy kombinace A-C ka-
tegorií).

TERMÍNY TURNAJOVÉ SÉRIE 2020:
Nedělní klubový 24. 5.
Nedělní klubový 31. 5.
Nedělní klubový 7. 6.
Nedělní klubový – MAJOR 28. 6.
Nedělní klubový 12. 7.
Nedělní klubový 26. 7.
Nedělní klubový 16. 8.
Prezidentský pohár – MAJOR 30. 8.
Nedělní klubový – FINÁLE 27. 9.

V sobotu 23. května přišlo na Kas-
kádě na pořad tradiční utkání mezi 
mladou sportovní elitou (s věkovým 
průměrem 18 let) a starými bardy 
(s věkovým průměrem 46 let), kte-
ří ale ještě stále dokáží hrát s nej-
lepšími mladíky vyrovnanou par  i. 
Utkání tradičně předchází vypjaté 
hecování, v němž stejně jako v mi-
nulosti mělo jasně navrch mládí, 
předem avizovaný výprask „old boys 
teamu“ se však nekonal. Někdo by 
řekl zázrak, jiný léty vydřený styl. Ale 
ať tak nebo jinak, po čtyřech dopo-
ledních foursomech a vyrovnaných 
osmi odpoledních singlech zvítězily 

poprvé v klubové historii poměrem 
8:4 staré pušky. Do propadliště dě-
jin, respek  ve za žraloky do rybníka, 
tak muselo v roce 2020 zamířit favo-
rizovaní mládí…

Nejlépe vše vystihl kapitán vítěz-
ného týmu Jiří Symerský: „Dnes na 
Kaskádě rozhodoval ne věk, ne hen-
dikep, ne papírové předpoklady, ale 
především pokora, respekt a týmový 
duch. Všem, mladým i starým, bych 
chtěl poděkovat za ukázkový pří-
stup, vzornou reprezentaci i krásný 
golfový zážitek a věřím, že byl pro 
mnohé hráče tento den také novou 
životní zkušeností a ponaučením. 

Všichni jste borci a já před vámi 
smekám!“

SLOŽENÍ TÝMU MLADÝCH:
Adam Bruzl, Barbora Bujáková, Sofi e 
Hlinomazová, Stanislav Nestrašil, Jan 
Staněk, Karolína Stará, Ondřej Symer-
ský, Jan Šustek a kapitán Petr Gál ml.

SLOŽENÍ TÝMU STARÝCH:
Richard Eller, Dušan Foret, Petr Hen-
sl, Jakub Krejčí, Tomáš Jízdný, Jaro-
slav Sedlář, Miroslav Stehlík, Petr 
Šustek a kapitán Jiří Symerský

(red)

V neděli 24. května se na Kaskádě za-
se vše vrá  lo do starých dobrých ko-
lejí. Alespoň to tak vypadalo. Krásné 
počasí a téměř stovka hráčů na prv-
ním letošním klubovém turnaji. Kdo 
by chtěl víc! Minimálně nejúspěšnější 

hráči jednotlivých kategorií určitě ne. 
A kdo to byl?

V kategorii A s HCP do 11,4 zvítězil 
Libor Jedlička výkonem 71 ran. Druhý 
skončil Richard Eller (72 ran), tře   Petr 
Hensl (72 ran). Uváděné výsledky jsou 
po vyrovnání HCP.

V kategorii B HCP 11,5–19,9 si 
nejlépe vedl Petr Hoffmann ziskem 
43 stb. bodů před Karlem Hájkem 
(42 stb. bodů) a Michalem Maláskem 
(39 stb. bodů).

V kategorii C HCP 20,0–54 bylo 
pořadí následující: 1. Miroslav Pored-
ský (43 stb. bodů), 2. Zdeněk Vale-
hrach (40 stb. bodů) a 3. Pavel Graf 
(38 stb. bodů).

Vítězům gratulujeme a všem ostat-
ním děkujeme za účast a těšíme se na 
start v dalších klubových turnajích.

Připravil: Petr Vávrů

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

Staré pušky přepisují dějiny klubu

Série nedělních klubových turnajů 2020

Proběhl první nedělní 
klubový turnaj

Libor Jedlička

Zleva: Michal Malásek, 
Karel Hájek a Petr 
Hoff mann


