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Milí golfisté,
máme za sebou týden špičkového gol-
fu. Czech Challenge zná svého vítěze. 
Ross McGowan čekal dlouhých 10 let 
na své další vítezství. V roce 2009 vy-
hrál skvěle obsazený turnaj PGA Ma-
drid Masters. Trpělivost růže přináší. 
Gratulujeme a znovu si uvědomuje-
me, že golf vyžaduje trpělivost. Na 
všech úrovních a ve všech situacích.

Z pódia se při vyhlašování linula na 
Kaskádu slova chvály. Věřte mi, upřím-
ná. I z pohledu PGA a promotéra to byl 
mimořádně vydařený turnaj. Platí to 
o hřišti, službách v resortu, rozhodčích 
a konec konců i sportovní úrovni. Chtěl 
bych ale speciálně poděkovat dobro-
volníkům. Bez nich by to nebylo ono.

Bavte se golfem  :-juraj Werner

D+D REAL CZECH CHALLENGE
Určitě by se dalo právě skončené Challenge Tour popsat z různých hledisek. Kaskáďan je čtení především 
pro členy klubu, tudíž v drtivé většině rekreační (byť vášnivé) golfisty. Proto budou některé moje postřehy 
o turnaji úhlem pohledu klubového hráče.

Challenge Tour je druhá profesionál-
ní tour v Evropě. Podle kvalifikačních 
kritérií se úspěšní hráči z žebříčku této 
tour kvalifikují na nejvyšší Evropskou 
Tour. V České republice se letos hrály 
dva turnaje Challenge Tour (Zbraslav 
a Kaskáda) Turnaj nejvyšší kategorie se 
už pravidelně hraje na Albatrossu. Je 
třeba připomenout, že není mnoho ev-
ropských zemí, kde se koná tolik turna-
jů těchto tour. Challenge Tour by mohla 
mít také podtitul „hope tour“ neboť 
je nadějí pro mladé hráče. Věří, že se 
dostanou na hlavní túru, která je do-
tována podstatně lépe. Ostatně výhry 
jsou ve výsledcích a jak vidíte, nejsou 
to žádné závratné sumy. Hráči je musí 
samozřejmě zdanit. Výhra 754 EUR pro 
padesátého hráče jen tak, tak pokryje 
náklady na turnajový pobyt. Challenge 
Tour je nadějí i pro hráče, kteří z Evrop-
ské túry vypadli. Věří, že se vrátí. 

HŘIŠTĚ
Bylo zajímavé sledovat práci pořadate-
lů s hřištěm. Zeptali jsme se na to Jirky 

Kapeše, head greenkeepera na Kaská-
dě a jeho kolegů. Mnohé překvapila 
rychlost grýnů. Jirka nám k tomu řekl: 
„Rychlost grýnů byla něco do 10 stop, 
tudíž byly relativně pomalé. Bylo to 
výslovné přání pořadatelů. Při této 
rychlosti byly i náročnější pin pozice 
hratelné. Pořadatelům to současně 
poskytlo větší kreativitu v jejich umís-
ťování. Navíc se dalo čekat, že grýny se 
budou v hezkém počasí v průběhu dne 
zrychlovat.“ 

Další změnou oproti jiným špičko-
vým turnajům, které jsme na Kaskádě 
mohli vidět, byla práce s odpališti. Ka-
meny na některých jamkách a v někte-
rých dnech měnily pozice. Dokonce 
někdy byly na žlutých odpalištích. Ano 
i to mnohdy zamotalo hráčům hlavu 
a přineslo jinou výzvu než den před-
tím. Poslední kolo se hrálo ale výhrad-
ně ze zadních odpališť.

Co se greenkeeperům a nám čle-
nům na terase rozhodně nelíbilo, bylo 
ježdění rozhodčích po nesečeném 
rafu. Smutný pohled zůstal na vyje-

VÝSLEDKY a VÝHRY:
 1. ENG McGOWAN Ross  66 66 66 68 266 -18 32.000 EUR
 2. POR SANTOS Ricardo  70 67 65 68 270 -14 22.000 EUR
 3. POL MERONK Adrian  70 69 64 68 271 -13 14.000 EUR

ČEŠI, KTEŘÍ PROŠLI CUTEM:
14. CZE MATUŠ Stanislav  71 70 67 68 276 -8 3.400 EUR
50. CZE MRŮZEK Filip  70 70 71 73 284 par 784 EUR
64. CZE GÁL Petr 70 71 76 73 290 +6 510 EUR
68. CZE POSPÍŠIL Michal  74 68 74 75 291 +7 440 EUR

té koleje, z kterých se bude raf těžko 
vzpamatovávat.

Pozorní diváci zaznamenali, že se 
Kaskáda hrála s parem 71. Jamka čís-
lo 12 (v naší hantýrce „trojka dřevo) 
se hrála jako par 4 ze žlutých odpa-
lišť. Důvody čistě pragmatické. Pro 
hráče je to krátký pětipar. Ve hře byla 
i otázka plynulosti hry.  Taktiky hráčů 
jsou různé, někdo hraje takticky kratší 
drajv, někdo zase preferuje dlouhou 
ránu. Čekalo by se.

FAKTA O HŘIŠTI:
(Zdroj: oficiální stránky PGA)
Rychlost grýnů 9‘8‘‘
Délka hřiště 6.449 metrů
Výška rafu:
Semiraf 44 mm
Střední 80 mm
Raf 100 mm
Komentář PGA k rafům:
Pro tento turnaj zůstal divoký...

Neprošli cutem: Matyáš Zapletal (AM), Daniel Suchan, David Benák (AM), Jan Cafourek, Filip Jakubčík (AM), 
Aleš Kořínek, David Siwy (AM), Lukáš Tintěra, Vojtěch Kostelka (AM), Gordan Brixi (AM)

Vítěz turnaje Ross McGowan a Ricardo Santos

pokračování na str. 2    

•  Střípky z Challenge  
očima Ivoše Douška

•  Výsledky našich reprezentantů
•  Dnes se ptáme Martina Laimara
•  GOPASS, věrnostní program  

a e-shop plný výhod

Zleva: Juraj Werner (víceprezident ČGF), Ross McGowan (vítěz turnaje), Petr Dědek (šéf promotérské společnosti Relmost), 
Markéta Vaňková (primátorka města Brna) a Vladimír Plašil (majitel resortu)
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dokončení ze str. 1    

FILIP JAKUBČÍK, 
člen Golf Clubu Brno
Filip už trénuje v Německu, kde ho 
čeká další amatérský turnaj. Zeptali 
jsme se proto jeho tatínka Tomáše, 
jak vidí účast 16letého talentovaného 
Jakuba na takto vážném turnaji. „Fi-
lip je nadšený. Turnaj si užil. Ve flajtu 
byla skvělá, přátelská atmosféra. Hráči 
jsou normální kluci, hrají moc hezky, 
ale taky umí dělat chyby. Byla to skvě-
lá zkušenost a Filipa turnaj ohromně 
motivoval. V podstatě ho vyřadily tři 
špatné drajvy. Připomeňme, že Fi-
lip hrál první den 73 a druhý 77 ran, 
neprošel cutem z 135 místa. Ale jinak 
Filipe klobouk dolů. Těšíme se na Tvé 
další výkony.

FILIP MRŮZEK
Zeptali jsme se pár našich hráčů na 
jejich dojmy z hřiště. Filip Mrůzek 
odehrál na Kaskádě mnoho rund. Jako 
amatér i jako profesionál v rámci čes-
ké profesionální túry. „Hřiště je v prů-
běhu říjnového Grand Finále o něco 
jednodušší. Grýny jsou tvrdší, takže se 
dá hrát na odrazy. Dá se tak hrát 3 – 4 
jamky. Teď je to carry golf, železa musí 
být přesnější.

Na Grand Finále proti dnešku není 
prakticky žádný raf. V průběhu trénin-
ku jsem na páté jamce zahrál drajv 
4 – 5 metrů do rafu a míč jsem málem 
nenašel, ale tak by to mělo být. Chce-
me vidět dobrý golf a pokud uděláš 
špatný švih nebo netrefíš fervej, tak 

Naprosto netradičně byla vyhlášena soutěž „Longest Drive“.  
Na zkrácené dvanáctce s parem 4 nabídli Plzeňské pivovary pivo na celý rok.  
Výzva velká, i když nevíme jak se pivo dostane vítězi do lednice,  
neboť ho vyhrál Španěl Emilio Cuartero Blanco ránou dlouhou 314 m.  

by hráč měl být potrestán, ale pokud 
je na ferveji, měl by mít dobrou šanci 
hrát na grýn a to je fér. Myslím si, že 
dnes je hřiště několikrát těžší.“

MICHAL POSPÍŠIL
Jaký je rozdíl mezi Grand Finále a Kas-
kádou dnes? „Obrovský. Hustota rafů 
se nedá srovnávat. V říjnu je mnohdy 
stávalo, že míč doskákal zpět na férvej 
a taky byla šance, hrát z rafu na green. 
Teď je to prakticky nemožné.“

Michale, jaký je tvůj názor na změ-
nu paru jamky číslo 12 (trojka Dřevo). 
„Je to v podstatě úplně jedno, jaké má 
hřiště par. Hráči hrají na rány a budou 
hrát stejně. Hraje se na co nejnižší skó-
re. Jamka byla dlouhá, ale hráli jsme 
po větru až k novému stromu, takže 
v pohodě. Kdyby foukalo opačně, tak 
by to byl velký boj.“

STANDA MATUŠ
Jaký je rozdíl mezi Grand Finále a Kas-
kádou dnes? „Teď je hřiště úplně jiné. 
Například jsou mokré ferveje. Míče 
tolik neubíhají. V říjnu jsme zvyklí 
hrát, hlavně na dřevěné devítce do 
kopců, na dvanáctce dokonce na dol-
ní fervej. Míče z rafů často vyskakují. 
Dnes ne. Musíte hrát na fervej, jinak 
je každá rána potrestaná. Na jedničce 
jsem hrál krásný drajv, ale 2 metry do 
rafu. Míč jsem musel lobvedží vyhrá-
vat. Jinak to nešlo.

V říjnu jsou rychlejší grýny, to je 
fakt. Je to proto, že pořadatelé chtěli 
teď dělat zajímavější piny, jsou v kop-
cích a dělají hráčům problémy.“

Stando, jsou pro tebe problema-
tičtější rafy kolem ferveje, nebo okolo 

greenu? „Kolem toho greenu to lob-
vedží jde. Kolem ferveje to do devítky 
taky jde, ale 7, 6, 5 to už je 'hit and 
hope'. Občas se musí vzít medicína. 
Vyklepnout se ven a zkusit to zachrá-
nit z ferveje. Několikrát jsem měl nut-
kání hrát něco delšího, ale ne. Říkal 
jsem si dáš bogie, dáš bogie, nic se 
neděje. Nemá smysl riskovat a zahrát 
ránu dlouhou 5 metrů a být znovu ve 
stejném rafu. Takže v tom je ten nej-
větší rozdíl.“

Neoblíbená jamka? Nemám, mám 
neoblíbený tee shot. Jednička ka-
menná. Tam jsem podle mne ještě 
nikdy netrefil fervej, takže tam přijdu 
a říkám si, tak kam dneska. Hraju tam 
drajver proto, že věřím, že ho tam jed-
nou dám. (smích)“ 

A oblíbená jamka? „To nemám 
a nechci to zakřiknout. Mne se líbí celé 
hřiště“

Standa je podle mne něco jako Fede-
rer českého golfu. Určitě herně a ti-
tuly tak nedominuje. To ale není pod-
statné. Jeho přístup ke hře, tréninku 
a jak ho pozoruji, tak i k životu stojí za 
povšimnutí a rozhodně může sloužit 
jako vzor. 

Co dodat závěrem?
Na Kaskádě se hrají turnaje evrop-
ské úrovně. Viděli jsme skvělý golf. 
Slova chvály na hřiště a služby re-
sortu nebraly konce. Nepochybně 
to byla velice zdařilá akce. Jak jsme 
slyšeli z pódia po předávání cen, 
turnaj se bude na Kaskádě příští rok 
opakovat. 

NOVÁ PRAVIDLA
Ptal jsem se rozhodčích, na znalosti 
hráčů a také na zkušenosti s novými 
pravidly. Nezaznamenávají nějaké 
problémy, nicméně hráči volají roz-
hodčí často, prakticky při každé pra-
vidlové situaci. To hru samozřejmě 
zdržuje.

Fotky jsou z poslední jamky turnaje. 
Daan Huizing, zahrál drajv do čer-
vené trestné oblasti (voda po levé 
straně ferveje). Absurdní situaci po-
pisuje seriál fotografii.

Všichni 
hledají...

…měl kliku, 
že jsem mu míček 

našel

…ne ne 
to fakt nejde dropnout. 
Je to v trestné oblasti 

a ta myší díra je asi 
pul metrů daleko 

… ????
To myslíš vážně? 
Musím hrát míč 

jak leží? 

… vidíš, 
že to jde!

Petr Gál a caddy Ondra Symerský Standa Matuš

Dobrovonící a organizační výbor turnaje
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Střípky z Challenge
očima Ivoše Douška

INZERCE

16. ‒ 21. června 2019
Golf Resort Kaskáda

Nejsem divák profesionál, který by cho-
dil na sportovní akce, všemu rozuměl, 
uměl poradit nejlepším, jak to dělat, 
aby byli ještě lepší. Jsem divák amatér-
ský, skromný, navíc nepříliš častý. Proto 
jsou moje pozorování a případné závě-
ry jen laické a velmi neoficiální.

Když jsem ve čtvrtek odpoledne 
v lehkém dešti dorazil na Kaskádu, stál 
u obří výsledkové tabule Mirek Steh-
lík a říkal: ti zahrajou mínus dvacet, za 
ty čtyři dny. Hrajou líp než na Evrop-
ské túře, protože se tam chtějí dostat 
a jsou kvalitní. Skoro se trefil… V tu 
chvíli vedl Angličan Ross McGowan 
s  -5, pod parem bylo jen asi 15 hráčů. 
Ten den se našim moc nedařilo, nej-
lepší výkon byl dlouho par, ale nako-
nec se Matuš a Gál dostali jednu pod.

Byl jsem jediný divák široko daleko, 
prominentní divák, ne z vlastní vůle. 
Na jedničce kamenné jsem chvíli po-
stál, pánové hráli ze zadních jeden 
jako druhý přes ty dva pravé bunkery, 
co jsou zdola sotva vidět. Setkání s ji-
nou dimenzí golfu. Hned vedle to bylo 
podobné na osmnáctce, na poslední 
jamce dřevěné. Ne všichni byli po prv-
ní ráně na ferveji (přestřelovali do pra-

vého rafu), ale ty rány z dálky k vlajce 
byly parádní.

Na výsledkové tabuli se vyskytovala 
docela často kombinace (na posled-
ních 4 jamkách na dřevěné) birdie, par, 
birdie, birdie. Paráda. Dlouhou pat-
náctku hráli někteří na dvě do greenu, 
a to odpalovali až úplně shora od lesa. 
Červeně svítilo šest eaglů, rozprostře-
ných po všech třech pětiparech. Jeden 
pětipar jim sebrali, dvanáctka se hrála 
jako čtyřpar.

A ještě jednou od výsledkové ta-
bule: chvíli tam stál Filip Jakubčík (ten 
kluk 15 let, co teď kdeco vyhrává). Ze-
ptal jsem se ho trochu naivně – hraje 
někdo dvojku přes les? Všichni, od-
pověděl mně. Jen já bohužel dvakrát. 
Opravdu, jeho jediný dabl byl právě 
tam. Ale i tak byl jen dvě nad parem.  

Další den už se Kaskáda leskla ve 
sluníčku. Vydal jsem se na devítku. 
Tam se hráči dělili na dvě půlky – jed-
ni hráli co největší ránu přes biozónu 
(a  někteří do ní), druzí poklidně před 
ni a druhou ranou přes ni na green. 
Zajímavou taktiku volili někteří, co byli 
v biozóně – postoupili po cestě, která 
vede před ní napříč, hodně doprava 

a odtud měli krásný výhled na asi 180 
metrů vzdálený green – pro ně to bylo 
na pětku železo.

Poslední den se přiblížila Stehlíkova 
předpověď – pozdější vítěz McGowan 
se po třech kolech po  -5 a dvou rych-
lých birdie držel na  -17, ale pak už jen 
udržoval náskok a neriskoval. Reálnou 
možnost dvacítky  odepsal až díky bo-
gey na 16. jamce, tam spadl z  -18 zase 
na  -17.  Trochu netypický vítěz – sko-
ro 40 let, nenápadný, postava i vzhled 
odpovídající spíš caddymu, tu cigaret-
ka, tam cigaretka – ale šlo mu to. 

Pětipary byly jasně skórovací jamky. 
Nejlíp si s nimi poradil čtvrtý hráč cel-
kového pořadí Ir Sharwin, nasbíral na 
nich skóre mínus devět! Hodně se skó-
rovalo i na čtverce, sedmičce a desítce, 
naopak třípary borcům tolik nešly. 

Kedíci: měla je asi půlka hráčů, ti 
ostatní si vozili (a někteří nosili) sami. 
I v posledním flajtu byl jeden hráč bez 
caddyho – Holanďan Huizing. Tomu se 
poslední kolo nepovedlo, v záplavě vý-
konů pod par hrál + 3 a to znamenalo 
sestup na dělené deváté místo. Další 
výkon nad par zaznamenal v neděli 
až 28. hráč… Huizing to špatně nesl, 
párkrát docela nadával. A tomu nebo 
mlácení holí se nevyhnulo i několik 
dalších.

Dotaz na Jirku Kapeše, dlouhole-
tého šéfgreenkeepera: Kde hrají hrá-
či nejvíc do rafu? Všude, odpověděl. 

1. Ohodnoť svůj hráčský tým, který 
trénuješ, jejich výsledky, případně 
snahu.
Trénuji SVG Junior, což je skupina 10 dětí 
ve věku do 12 let, které se golfu chtějí 
věnovat trochu více. Máme tréninků 
trochu více. Začali hrát dětské turna-
je. Pro mnoho z nich je to úplně nová 
zkušenost. Do této doby chodili jen tak 
si zahrát s rodiči nebo s námi trenéry. 
Najednou jsme je hodili do vody. Bojují 
statečně, sbírají zkušenosti. Někteří již 
zaznamenali první úspěchy. Ať už je to 
snížení HCP nebo umístění na “bedně”. 
Ale celá tahle skupina mi dělá obrovskou 
radost a dává smysl mé práci.  

2) Která golfová událost v dubnu 
a květnu Tě zaujala?
Jednoznačně Masters. Byl to krásný 
golf. Zase se ukázala odvěká pravda, že 
ten turnaj začíná v neděli na druhé de-
vítce. Nejsem úplně zarytý fanoušek 
Tigera, dokonce jsem několikrát řekl, 

Dnes se ptáme Martina Laimara
že Tiger už nic nevyhraje. Ale jsem 
rád, že se mu to povedlo. Udělal pro 
golf obrovský kus práce. Dále se mi 
líbila klinika, kterou jsem organizoval 
s Petrem Gálem jun. pro děti s hráči 
Challenge tour. Ukázali jim, jak tré-
nují, na co se zaměřují, děti jim klad-
ly otázky. Bylo zajímavé slyšet, co je 
zajímalo 6. Otázky co dělají, když jim 
to nejde. Vracejí se k základům. Nej-
dříve kontrolují toto. Nehledají v tom 
příliš velkou vědu. Řekl bych, že ty děti 
dále překvapilo, kolik času ti hráči tráví 
u greenu a jeho okolí. Obrovsky je zau-
jala drivovací soutěž kluků. Fandili Pe-
trovi Gálovi a ten se jim odměnil 290 
metrovou ranou. Pak si klekl a z kolen 
tam poslal 240 metrů. Tím ty děti ne-
skutečně dostal. Málokdo tak daleko 
zahraje ve stoje, natož z kolen.  

3)   Na co se v golfu těšíš příští měsíc?
Na lepší počasí. Konec dubna a začá-
tek května pro nás nebyl úplně přívě-

A ani oni to z rafu nevysekávali bez-
trestně, rafy znamenaly v podstatě 
pokaždé ránu navíc. 

Hráči si překvapivě dlouho (z po-
hledu amatéra) dávali na čas před 
ranou, někdy se zdálo, že usnuli, ale 
bylo v tom cítit to napětí. A ještě – 
když oznamovali, že dohrají krátký pat, 
něco řekli a ti dva ostatní řekli dost 
zřetelně Yes.

V neděli už jsem nebyl jediný di-
vák, s posledním flajtem nás šlo asi 
pět a sem tam se připojil a zas odpo-
jil někdo šestý. Až na předposledním 
greenu se stav přiblížil desítce (nepo-
čítám rozhodčí). Nechci se pouštět do 
mravoučných poznámek, ale kde bylo 
dvanáct set členů Kaskády, když jim 
širší evropská elita čtyři dny předvádě-
la parádní divadlo hned u domu? Stře-
deční akademie s profesionály určená 
dětem měla i přes nepřízeň počasí 
úspěch. Děti měly možnost vidět své 
vzory z těsné blízkosti. Na hřišti bych 
ale čekal dětí víc. Na hokej či fotbal di-
váci chodí, na golf jinde taky, jen u nás 
se to nenosí. Zajímalo by mne, kolik 
lidí by přišlo na Tigera, Jessicu, Roryho 
nebo Nelly. Kde je hranice hvězdnosti, 
na kterou by slyšel a přišel brněnský 
divák/hráč? Asi dost vysoko. 

Tak zas za měsíc, to se na Kaskádě 
bude hrát Pro Golf Tour, třetí evropská 
liga. A za rok další Challenge. 

Ivo Doušek

tivý. Bylo docela chladno. Znám samo-
zřejmě pořekadlo o špatně oblečeném 
golfistovi, ale i tak zkuste se postavit 
od 15 do 19 hodin na range v 7 stup-
ních, větru. Na druhé straně Jirkovi 
(Kapešovi) se určitě líbil úhrn srážek, 
které spadly na zelený pažit. Má plný 
stav vody. Ted se oteplilo, vylítnou rafy 
nahoru. Což my všichni nepřesně dri-
vující uvidíme moc rádi 6. Těším se na 
dětské turnaje, tábory, které chystáme 
na léto. 

V dnešním čísle začínáme seriál otázek pro naše profesionální trenéry. 
Otázky budou vždy stejné a pomohou vám seznámit se s jejich prací a pohledem na golf.Výsledky našich reprezentantů

Regionální kvalifikace MČR družstev mládeže do 16 let

Družstvo vedené kapitánem Petrem 
Moučkou startovalo v tomto složení: 
Filip Jakubčík (75 ran), Jan Šustek (77), 
Sofie Hlinomazová (79), Kryštof Jan Ve-
selý (80), Petr Pololáník (81), Mariana 
Poláková (88). 

Finálový turnaj se odehraje 
ve dnech 13. – 16. 8. 2019
na hřišti GC Beřovice.

1. RB Czech Golf Amateur Tour
Letošní nejvyšší česká amatérská tur-
najová série zahajovala turnajem na 
Kaskádě ve dnech 26. – 28. 4. 2019. 
I díky tomu se turnaje zúčastnilo po-
četné pole domácích hráčů a hráček.

Mezi muži si nejlépe vedl Filip 
Jakubčík, který po kolech 78, 71, 71 
(+4) obsadil konečné 4. místo a nebýt 
nevydařeného prvního kola, jistě by 
z toho byla „bedna“. Na velmi dobrém 
11. místě skončil Standa Nestrašil (75, 
79, 74). Cutem po dvou kolech prošli 
do závěrečného kola ještě Richard Po-
lan (celkově 21.), Kryštof Jan Veselý 
(35.) a Jan Šustek (36.). Naopak mezi 
těmi, kterým se nepodařilo projít, byli 
Jan Pololáník, Jaroslav Sedlář, Jan Le-
keš a Jan Křenek.

V ženách skončila Karolína Stará na 
pěkném 18. místě po výkonu 79, 81 
a 81 ran. 20. skončila Magdalena Pe-
trlová. Velmi sympatický výkon před-
vedla Sofie Hlinomazová, které na její 

V sobotu 11. května se na šilheřovickém hřišti odehrála první letošní kvalifikace 
družstev mládeže, konkrétně smíšená družstva do 16 let. Naše družstvo patřilo mezi 
favority postupu do finálového turnaje a hráči tento úkol splnili do puntíku. Skončili 
na 2. místě o 6 ran za Beskydským GK. Dalšími postupujícími družstvy je GC Olomouc 
a Austerlitz GC. Regionální kvalifikace se zúčastnilo 12 moravských družstev.

Přehled nejbližších 
otevřených turnajů 
pro členy klubu:

23. 6. 2019
Kaskáda Cup
turnaj se hraje na 27 jamek - postup-
ně všechny 3 devítky v pořadí: Želez-
ná, Kamenná, Dřevěná. Hraje se na 
rány s vyrovnáním. VÝPOČET HCP: 
Pokud je hráčův HCP na 18 jamek 
např. 20, pro hru na třech devítkách 
bude jeho hrací HCP 30. Hráči s klu-
bovým HCP (37 - 54) hrají s HCP 36.

29. 6. 2019
GOLF.CZ Open Tour
je otevřená série 100 golfových tur-
najů po celé České republice. Každý 
turnaj se hraje na úpravu hendikepu. 
Vítězem se stává hráč/hráčka s nej-
vyšším počtem stablefordových bodů 
v jednotlivých kategoriích. Každý tur-
najový výsledek se započítává hráčům 
do celoročního žebříčku Open Tour.

9. 6. a 30. 6. 2019
Nedělní klubový turnaj
turnaje ze série klubových turnajů 
„eklektik“. Hráči nejlepší kategorie 
(s HCP do 11,4) hrají na rány, ostat-
ní kategorie na stableford.

první „amatérce“ unikla hranice cutu 
velmi těsně. Do závěrečného dne ne-
prošla ani Mariana Poláková.

2. Národní Golfová Tour Mládeže
Úvodní turnaj nejvyšší mládežnické túry 
startoval první květnový víkend ve Mstě-
ticích. Na otevřeném hřišti a za podmí-
nek na hranici regulérnosti (déšť, vítr 
a velmi chladno) se však naši hráči doká-
zali vypnout k velmi dobrým výsledkům. 

Mezi mladšími žáky skončil Ondra 
Šustek na pěkném 4. místě po kolech 
80 a 82 ran. Ve starších žácích triumfo-
val Adam Benčík výkony 77 a 78 ran. 9. 
skončil ve stejné kategorii Tomáš Sobot-
ka (86, 88). V kategorii kadetů obsadil 
medailové 3. místo Filip Jakubčík (79, 
72), 8. skončil Kryštof Jan Veselý (82, 
78) a na 13. místě Jan Šustek (80, 81). 
V dívčích kategoriích obsadila Anička Za-
pletalová (90, 95) 17. místo mezi starší-
mi žákyněmi a Tereza Zavřelová (96, 92) 
skončila v kadetkách na 19. místě.

3. RB Czech Golf Amateur Tour
Druhý turnaj české amatérské túry se 
odehrál 18. – 20. května na zbraslav-
ském hřišti. Účast hráčů našeho klu-
bu už nebyla tak vysoká.

Mezi muži si se zbraslavským hřiš- 
těm nejlépe poradil Richard Polan, 
který po kolech 80, 83 a 77 obsadil 
konečné 20. místo. Cutem tentokrát 
prošli ještě Kryštof Jan Veselý (36.) 
a Standa Nestrašil (40.). Hranice cutu 
byla tentokrát nad síly Honzy Šustka.

V ženské kategorii jsme měli dvě 
zástupkyně. Zatímco Karolína Stará po 
vyrovnaných výkonech 78, 78 a 79 ran 
obsadila 16. místo, Magdalena Petr-
lová do závěrečného dne neprošla. 
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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

SLEDUJTE NA FACEBOOKU
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INZERCE

Roční pronájem
úložného prostoru v bagárně

Čerpejte výhody po bezplatné registraci 
a přidělení GOPASS karty. Kartu si může-
te pořídit na recepci golfových resortů 
Kaskáda nebo Ostravice, případně na 
www.gopass.cz. Karta je nosičem věr-
nostních bodů a body můžete celoroč-
ně využívat ve všech našich golfových 
resortech, zimních střediscích a všech 
provozovnách společnosti TMR. GO-
PASS karta má mezinárodní platnost. 
Body sbíráte za nákupy na webu, na 
golfové recepci, v restauraci, v obcho-
dě, v aquaparku i v hotelu. Například 
za nákup Green fee po-čt zaplatíte 
1 600Kč, získáte 64 bodů. Své GOPASS 
body můžete využít ihned po načtení.

 
Pro všechny členy Golf Club Brno spo-
lečnosti ROYAL COMFORT, KONSEPTI 
BRNO & JAVORINA, BRNO CONCEPT 
STORE nabízejí slevy na produkty.

Plánujete novou postel, výměnu ná-
bytku, nebo změnit šatník? Stačí zajít 
do brněnských showroomů.

 
ROYAL COMFORT
Cílem společnosti Royal Comfort s.r.o. 
je dopřát lidem kvalitní spánek na po-
stelích a matracích předních světových 
výrobců. Royal Comfort je výhradním 

dovozcem postelí a matrací amerických 
značek King Koil a Serta na český a slo-
venský trh. Obě značky jsou nejen v USA 
považovány za naprostou špičku v seg-
mentu kvalitních postelí a patří mezi 5 
největších výrobců v zemi.

Sleva pro členy golfového klubu 
(po předložení členské karty): 15%
Showroom: Royal Comfort
Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno
Webové stránky:
https://www.royalcomfort.cz/

KONSEPTI BRNO & JAVORINA
Už od roku 1995 Konsepti pomáhá zákaz-
níkům i architektům vytvářet jedinečné 
interiéry. V novém showroomu v Brně 
představuje své klíčové značky nábytku 
a doplňků jako Kartell, Flos, Magis, B&B 
Italia, Fatboy či Moroso.V showroomu 
je mimo jiné k dostání autentický a séri-
ově vyráběný originál židle Brno (Knoll). 
Prostory o ploše 460 m2 sdílí se sloven-
skou Javorinou, Royal Comfort a M. Mě-
churovou. Javorina je designový nábytek 
z masivního dřeva, jedinečný dub a ořech 
v provedení mistrů ze slovenských Tater. 

Sleva pro členy golfového klubu 
(po předložení členské karty): 10%

Showroom: Konsepti Brno, 
Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno
Webové stránky:
https://www.konsepti.com/

 
BRNO CONCEPT STORE
Sen (nejen) pro milovníky designu a do-
stupné luxusní módy ‒ to je nově otevře-
ný pfb CONCEPT STORE, největší obchod 
s módou v centru Brna, na ulici Panská 12. 
Najdete zde široké spektrum světových 
značek, včetně těch, které jinde v ČR ne-
koupíte! Pomůžeme Vám vybrat z široké 
nabídky formálního i volnočasového ob-
lečení Hugo Boss, Joop!, Love Moschino, 
Jacob Cohen, Ted Baker, Freddy Jeans, 
obuvi a doplňků Marc Jacobs, Karl Lager-
feld, Hugo Boss, Ralph Lauren, Ted Baker, 
Pollini, Love Moschino, Sonia Rykiel i řady 
exkluzivních značek spodního prádla s je-
dinečným prodejním konceptem. Společ-
ně najdeme outfit pro všechny příležitosti 
jak pro dámy tak i pro pány. Odpočinete 
si v pohodlných křeslech v naší relax zóně 
s kávovarem Nespresso a se sklenkou  
prosecca, vína či kvalitního koňaku!

Sleva pro členy golfového klubu
(po předložení členské karty): 20%
Showroom: Panská 12, Brno
Webové stránky: 
https://www.conceptstorebrno.cz/

= SVĚT VÝHOD A SLEV+

GOPASS, věrnostní program a e-shop plný výhod


