
1

Golf Club Brno  |  Zpravodaj pro členy klubu www.gol rno.cz

září 2020 / číslo 3

Čtvrté hřiště v portf oliu TMR• 

Modrý hroch na Kaskádě• 

Rady a ti py z Kaskády• 

Výsledky reprezentace • 
GC Brno

Klubové turnaje a soutěže• 

Mezi příchodem stamiliónové in-
vestice jsme si užili výstavbu po 

svém – v příběhu, který by mohl 
nést název Stavba po domácku. 

Dnes již zapomenuté devítijamko-
vé hřiště stávalo zhruba v místech 

dnešní Dřevěné devítky, jenom 
směr hry byl v podstatě opačný. 
Ano, na tomto hřišti se skutečně 
hrávalo, i když velmi krátce. Možná 
by se mohlo dostat i do Guinessovy 
knihy rekordů. Na světě nebude ni-
kde dostavěné oseté hřiště, kde se 
odehrálo jen pár rund, než došlo 
k úplné přestavbě na jiné hřiště. 

Kdo si ještě pamatuje driving ran-
ge zhruba v místech dnešní akade-
mie? Kdo si vzpomene na stavební 
buňku, která nám sloužila jako je-
diné zázemí? Kdo si vzpomene, že 
nám tu buňku ukradli a policie ji 
po měsíci nalezla někde v Zábrdo-
vicích? Některé příběhy upadají do 
zapomenutí.

Kdo z vás si ještě pamatuje…
Cílem všech lidí, kteří klub v roce 1993 zakládali, byla výstavba pořádného hřiště 
a pořádného klubu v Brně. Hledala se cesta, jak na to. Hledaly se vhodné pozemky 
okolo Brna. Hledaly se metody fi nancování.

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

kdo by to na začátku sezony řekl, 
že nás čeká tak příznivý golfový 
rok. A nemyslím jen hřiště, které 
bylo – a doposud se drží – v neví-
dané kondici, ale i klubový život, 
který se díky koronaviru jakoby 
probudil k životu. Takový zájem 
o klubové, ale například i dám-
ské turnaje tento resort nepa-
matuje.

Jsem ráda, že se potvrdil můj 
předpoklad, že když se najdou za-
pálení lidé, kteří pracují pro klub 
i srdcem, že se jejich nadšení pře-
nese i na ostatní. Díky Jirko, díky 
Romane, díky Evo, díky vám všem 
ostatním, kteří jste se na tomto 
novém fenoménu podíleli.

Jak vás znám, jsem přesvědčena, 
že tentokrát nejde o žádnou pomí-
jivou náhodu, ale že jsme byli v ro-
ce 2020 svědky zrození Klubu. Klu-
bu s velkým K, klubu, který dokáže 
být domovem jak pro začátečníky, 
tak šampióny. Vím, ani letos ještě 
zlato na týmových mistrovstvích 
republiky necinklo, ale tři bronzo-
vé příčky v šes   nejvyšších týmo-
vých soutěžích jsou příslibem, že 
cesta, po které jdeme, je správná.

Co nejkrásnější zbytek sezony!

Eva Plašilová
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Jak jste se dostal ke golfu a od kdy 
jste členem Kaskády?
Poprvé jsem se seznámil s golfem na 
Indooru na BVV v zimě roku 2013. Pod 
dohledem trenéra jsem si s přáteli vy-
zkoušel pár odpalů, ale bohužel jsem 
pro nedostatek času nepokračoval 
v dalších trénincích. Na jaře roku 2017 
jsem dostal jako narozeninový dárek 
kurz na Osvědčení ke hře, tzv. zelenou 
kartu. Tréninky s trenérem Lukášem 
Horákem mě chytly a když jsem se 
poprvé dostal na kaskáďanskou aka-
demii a posléze i na hřiště, golf mě 

zcela pohl  l. Prvním 
rokem jsem měl 
členství na zkoušku 
a od roku 2018 mám 
na Kaskádě osobní 
členství. Takže jsem 
pořád golfový no-
váček.

Proč jste si vybral 
golf? Co vás na 
něm přitahuje?
Golf pro mě zname-
ná hlavně relaxaci 
a odpočinek. Není 
lepší pocit, než si po 
náročném dni nebo 
týdnu jít vyčis  t hla-
vu na hřiště, zapo-
menout na chvíli na 
stres běžného dne, 
vypnout a věnovat 
se jen hře. Ke golfu 
mě dovedli mí přá-
telé a tento sport mi 
pomohl najít další 

přátele, se kterými se setkáváme jak 
na domovském hřiš  , tak i na golfo-
vých cestách a dovolených. Celkově se 
změnil můj osobní život, golf je v něm 
nyní na jednom z předních míst.

Z jakého důvodu jste kandidoval 
do správní rady?
Do správní rady jsem byl jmenován 
za společnost Golf Brno a.s., která je 
provozovatelem hřiště. Byl jsem po-
žádán, abych zrevidoval dokumenty 
našeho spolku, především dotáhnul 
do konce změnu Stanov a Statutu 

a GDPR dokumentaci. Posléze jsem se 
začal více věnovat ekonomice klubu, 
takže v současnos   mám na staros   
hlavně negolfovou – administra  vní 
a ekonomickou sekci.

Daří se vám plnit vaše záměry?
Daří a děkuji za to všem ostatním ko-
legům ze správní rady. Ačkoli nejsme 
vždy jednotní, daří se nám velmi dob-
ře vždy najít kompromisní řešení. Tím, 
že ve správní radě sedí zástupci všech 
věkových skupin, zástupci rekreačních 
i sportovních golfistů, věřím, že na-
še rozhodnu   jsou vždy ve prospěch 
všech členů našeho klubu.

Jak jste byl spokojen 
s letošní sezonou?
Letošní rok je pro nás všechny obrov-
skou výzvou. Nikdy před  m jsme v re-
akci na neznámou situaci nemuseli 
dělat tolik rozhodnu   a změn, nikdy 
jsme nemuseli tolik omezovat náš spo-
lečenský i osobní život. Když pominu 
týdny, kdy bylo hřiště zcela uzavřené, 
mile mě překvapili naši členové, kteří 
se při omezení hry chovali velice ohle-
duplně a disciplinovaně. Díky jejich 
chování a práci zaměstnanců resortu 
bylo hřiště velice dobře průchozí a do-
stalo se tak na všechny hráče. Mimo-
řádně spokojený jsem s průběhem ne-
dělních klubových turnajů. Především 
díky Jirkovi Symerskému, který byl 
letos kooptován do správní rady a při-
nesl s sebou spoustu nových nápadů, 
se podařilo zatrak  vnit naše turnaje 
a přitáhnout mnohem více hráčů, než 
tomu bylo v předchozích sezonách. 

V letošním roce se nám členům také 
otevřelo díky Tatry mountain resorts 
další hřiště, takže s nevelkým ročním 
příplatkem můžeme zdarma hrát již 
na čtyřech golfových hřiš  ch. Za sebe 
jsem pak spokojený s plněním rozpoč-
tu klubu, provedeným úsporám v ad-
ministrativní části klubu a čerpáním 
sportovních dotací.

Prozradíte záměry správní rady 
s rozvojem hřiště pro příští  sezonu?
Ačkoli stávající sezona ještě není u kon-
ce, samozřejmě již plánujeme, jaká 
zlepšení provést v sezoně následující. 
Aktivně jednáme s provozovatelem 
hřiště o výhodách pro naše členy, ale 
v tuto chvíli je předčasné informovat 
o výsledcích těchto jednání.

Existuje na Kaskádě ještě prostor 
i pro navyšování členské základny?
Prostor existuje vždy, jen je třeba jej 
najít a využít. Klub i resort jsou ak  v-
ní především v oblasti výchovy dětí 
a mládeže, klub podporuje školní golf, 
resort pak pořádá mimoškolní progra-
my pro dě   a mládež. Tím a také no-
vou strukturou poplatků pro mladé, 
kterou jsme představili v letošním ro-
ce, se daří držet počty mladých členů. 
Z nich pak jednou, jak doufáme, budou 
celoživotní golfi sté a členové našeho 
klubu. Rád bych tímto apeloval na 
všechny členy klubu, aby se zapojili do 
aktivního vyhledávání nových členů. 
Jistě máme všichni známé a kamarády 
i mimo skupinu golfi stů, zkusme je te-
dy přesvědčit o kráse tohoto sportu.

Jste ekonom, a tak dovolte otázku 
na udržitelnost aktuální výše 
ročních poplatků.
Budou se muset zvyšovat?
Jednání o výši vstupních a ročních po-
platků ještě nejsou u konce. Je proto 
předčasné prozrazovat výsledek. Mo-
hu ale snad prozradit, že naším cílem 
je zachovat poplatky ve stejné výši ja-
ko v roce 2020.

Golf mě zcela pohlti l
Podle svých slov se Pavel Rohlínek považuje stále ještě za golfového nováčka, v prostředí 
tohoto sportu se velmi rychle zabydlel. A to tak, že se poměrně záhy po „pohlcení 
zeleným sportem“ stal i členem správní rady, do níž byl jmenován za společnost Golf 
Brno a.s. Z této pozice také hodnotí  letošní sezonu a nasti ňuje budoucí záměry.
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Pojď hrát golf!   

GOLFOVÉ KURZY 
PRO DĚTI 

         - trénujeme děti a juniory od 4 do 18 let
- zaměření na začátečníky i pokročilé
- celoroční kurzy od září 2020 do června 2021
- celkem 35 lekcí
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   KURZ ZAHRNUJE: 

vstup na tréninkové plochy  

green fee na akademii/hřišti 

míče na driving range 

PŘIHLÁŠKA: 

www.golfbrno.cz 

tomas.kroupa@tmr.sk
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V neděli 14. června proběhlo na Kas-
kádě v režii zkušeného týmu vedeného 
Evou Plašilovou (na snímku druhá zleva) 
tradiční přátelské setkání golfi stek z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí. I když ten-
tokrát promluvilo do programu nejvý-
razněji především počasí, hráčky si svůj 
den na Kaskádě pokazit nenechaly.

„V první řadě bych chtěla poděko-
vat všem dámám, které se turnaje na-
vzdory nepříznivé předpovědi počasí 
zúčastnily, a věřím, že si ho – stejně 
jako já – užily. A samozřejmě i doná-
torům, díky kterým se vybralo pro 
nadaci Modrý hroch celkem 7 500 Kč. 
Zapomenout ale nesmím ani na úžas-
né sponzory,“ glosovala letošní ročník 
Ladies Cup Eva Plašilová.

SPONZORSKY TURNAJ LADIES 
CUP PODPOŘILY SPOLEČNOSTI:
Surgal Clinic
Miele Symerský
Luxusní dovolená/Golfové cesty
TMR
Me esence
Kryokomora - Dalimil Remunda
Coverking/Coverqueen
Renocar
Sokrates Golf Club & Country Club 
Kořenec
Kvě  nářství Oxalis
Vila Tugendhat
Rodinné vinařství Jedlička, Boře  ce
Fi   ng - Lukáš Horák

Text: TZ, foto: Jan Planička

Společnost TMR, která je známá pře-
devším jako provozovatel horských 
středisek ve 4 zemích Evropy, posilu-
je svou pozici v golfovém segmentu. 
V návaznos   na úspěšný provoz golfo-
vých areálů Golf Resort Ostravice, Golf 
Resort Kaskáda a spolupráci s partner-
ským resortem - Golf Resort Olomouc, 
se společnost TMR rozhodla zpřístup-
nit golf svým klientům i na Slovensku. 
Prvním golfovým areálem, se kterým 
TMR navázala spolupráci na Slovensku 
je Golf Resort Skalica.

„Z naší strany jde o obchodní spolu-
práci, která se nám osvědčila už v pří-
padě hřiště v Olomouci a do budoucna 
má velký potenciál na úspěšné fun-
gování. Právě proto jsme se rozhodli 
v podobném duchu navázat spolupráci 
i na Slovensku, díky čemuž se Golf Re-
sort Skalica stal od 18. 8. 2020 našim 

dalším partnerským resortem. V praxi 
to bude znamenat, že na tomto golfo-
vém hřiš   budou moci členové našich 
klubů využívat plnohodnotně všechny 
obvyklé produkty a budou si moci také 
dokoupit členství ještě v této sezóně. 
Společnost TMR chce zároveň využít 
stále větší popularitu golfu a potenciál 
golfových resortů zpřístupnit pro členy 
klientského programu GOPASS. Ti tak 
kromě výhodnějšího lyžování nebo 
vstupů do akvaparků budou mít mož-
nost získat i hru v golfových resortech 
za atrak  vní ceny.“ 

„Pro zbytek letošní sezóny jsme se 
rozhodli přidat nové hřiště do výběru 
našim hráčům s TMR fee (doplatek 
k členství 2 000 Kč) jako bonus, bez 
dalších podmínek. Každý hráč s  m-
to rozšířeným ročním poplatkem tak 
může od nynějška využívat Golf Resort 

Skalica stejně jako ostravické a olo-
moucké hřiště.“

„Stejná situace pla   také pro hrá-
če, kteří mají zakoupeny naše Golfové 
sezónky. I   již nyní mohou čerpat ve 
slovenské Skalici své volné hry. Věří-
me, že trend rozšiřování hřišť bude 
pokračovat i v budoucnu a do příští 
sezóny připravíme pro naše členy ještě 
atrak  vnější podmínky než v letošním 
roce,“ informoval ředitel golfového 
segmentu v TMR Jan Kastner.

Hlavním smyslem charitativních ak-
cí je pomáhat tam, kde je to třeba. 
Nezisková organizace Nadační fond 
Modrý hroch pomáhá těm nejzrani-
telnějším – dětem. Jsme velice rádi, 
že i společnost Tatry mountain resorts 
CR, a.s. mohla přispět svým dílem.

Zahajovací turnaj CHARITY GOLF 
TOUR MODRÝ HROCH se letos usku-
tečnil na Kaskádě. Hrát v mimořádně 
vysokých teplotách byla opravdová 
výzva a všichni hráči si zasloužili náš 
velký obdiv. O pár slov se s námi podě-
lila Mgr. Monika Chasáková – ředitelka 
Nadačního fondu Modrý hroch. 

Golfový Resort Kaskáda je již 10 let 
jedním z významných partnerů CHARITY 
GOLF TOUR MODRÝ HROCH na podpo-
ru dětské traumatologie a dě   po velmi 
těžkých úrazech. Patronem tour je od 
jejího počátku Ondřej Bank, bývalý re-
prezentant ČR v alpském lyžování.

Golfová tour je sérií pěti turnajů 
a patří jednoznačně mezi největší 
charitativní akce nadačního fondu. 

Také díky velkorysému partnerství 
Golf Resort Kaskáda bylo získáno na 
podporu nemocných dětí během 
uplynulých třinác   ročníků více než 
13 milionů korun!

Nadační fond Modrý hroch pomáhá 
od roku 2005 především konkrétním 
dětem s těžkých fyzickým handicapem 
a dětem po těžkých úrazech. Podporu-
je dětskou traumatologii, zaměřuje se 
na chirurgická a ortopedická oddělení 
nemocnic v rámci celé České republiky. 
Stará se o zpříjemnění prostředí hospi-
talizovaných dě   v nemocnicích a roz-
šíření možnos   společné hospitalizace 
rodičů s dětmi. Další prostředky věnu-
je fond do osvěty a prevence dětských 
úrazů mezi širokou veřejnost. 

Největším cílem posledních let je po-
moc konkrétním dětem s těžkým fyzic-
kým pos  žením, a to především v rámci 
speciálních fyzioterapií a rehabilitací, na 
které pojišťovny nepřispívají.

Pro dětskou brněnskou nemocnici 
fond zakoupil další mechanické vozíky, 

speciální polohovací lůžka, jídelní stol-
ky, počítačovou výbavu, převazové 
stoly, pulsní oxymetry, ultrazvukové 
zvlhčovače, monitory vitálních funkcí, 
babysense, resektoskopy, gynekologic-
ké a urologické zákrokové stoly, infúz-
ní pumpy, lineární dávkovače, léčebný 
přístroj terapie BEMER, dokovací sta-
nice, sprchové hydraulické lůžko pro 
osobní hygienu dě   a další. 

Díky golfu s Modrým hrochem tak 
pomáháte dalším dětem s těžkým fy-
zickým handicapem k návratu do nor-
málního i sportovního života. 

Velmi si vážíme dlouholeté vel-
korysé podpory Golf Resort Kaskáda 
a děkujeme, že společně s námi po-
máháte!

Monika Chasáková
ředitelka Nadačního fondu 

Modrý hroch
www.modryhroch.cz, 

www.facebook.com/modryhrochcz
ČSOB,a.s., 

číslo účtu: 197206466/0300

Čtvrté golfové hřiště 
v portf oliu TMR

Golf Resort Skalica se nachází v krá-
lovském městě Skalica blízko hranic 
s Českou republikou. Golfové hřiště 
je vybudováno jako linksové a nese 
rukopis architekta Hanse-Georga Er-
hardta. Resort nabízí kromě hry na 
18jamkovém hřiš   i možnost trénin-
ku na více než 250 metrů dlouhém 
driving range i s krytým odpalištěm, 
k dispozici je pu   ng green a chip-
ping green. Příjemný relax po hře 
poskytuje Clubhouse, chutná jídla 
z čerstvých surovin nabízí Restaura-
ce na golfu. 

11. srpna 2020 
všichni přišli hrát 
hlavně srdcem

Královská hra 
v královském městě 

Skalica
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Chcete vědět více?
T.: +420 774 860 570 | E: lukas.horak@gol  rno.cz

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

JAK HRÁT…

JAK HRÁT…

SLEDUJTE
NA FACEBOOKU

Ze života na Kaskádě:
• Hotel Kaskáda Brno

• Golfový areál Kaskáda
• Golfi sté - domluva her, 

zajímavos  , výměna vybavení
• Kaskáda Golf Academy

Nejlepší český výsledkový servis amatérských golfi stů:
• Česká golfová federace

Všechno o tom, jak začít hrát golf, aneb kam 

nasměrovat své přátele, budoucí golfi sty:
• Bav se golfem

• stejnojmená je i 
www.bavsegolfem.cz

DŘEVĚNÁ Č. 9
Devátou jamku na Dřevěné považuji 
za nejhezčí jamku, i když je to samo-
zřejmě subjektivní názor. Dogleg, 
par 4, s krásně posazeným greenem 
mezi dvě jezera. Pohledem ženy-ama-
térky jde podle mých zkušenos   o bo-
gey jamku, kde je potřeba počítat za 
úspěch spíše zahrání osobního paru, 
než se pokusit o skórování a zisk rány.

Zvláště ženy, které nepatří mezi dlou-
hé hráčky, musí obejít fervejové bankry 
na levé straně. Nesnažte se je zdolat 
drajvem. Avšak i ženy, které tyto bank-
ry přehrají, stojí před ob  žnou druhou 
ránu – cca 150 metrů carry s  m, že po-
kud minete green, s největší pravděpo-
dobnos   míč skončí ve vodní překážce, 
takže opět bojujete o záchranu paru.

Jako obecnou strategii doporučuji 
běžným golfi stkám směřovat drajv na 
kolík označující 200 m – tedy na střed 
a pravou část ferveje. Druhou umís  t 
ke stometrovému kolíku tak, aby míč 
doběhl před zúžení před greenem 
(Zde se opět nemusí vypla  t agresivní 
hra a riskování, neboť hrozí, že míč do-
běhne až do vodní překážky).

Při ráně z oblas   před zúžením by měl 
být green dosažitelný pro většinu hráček 
i poměrně jistou ranou železem č. 7. Po-
kud je taková rána kratší, nepředstavuje-
te to takové riziko ve srovnání s ranou, 
která přeběhne green, neboť zde se 
nalézá bankr. Fervej před greenem není 
sice zcela rovná, ale lze zde volit napří-
klad níže uvedený  p, tedy chip hybri-
dem, pat nebo jakoukoliv oblíbenou 
přibližovací ránu s velkou šancí na to, že 
následně vám postačí už jen jeden, ma-
ximálně dva paty k dohrání jamky.

TIP NA RÁNU  CHIP HYBRIDEM
Moje doporučení je provést tuto rá-
nu spíše jako patovací úder s  m, že 
místo patru uchopíte hybrid (dole na 
gripu patovacím úchopem) a provede-
te pohyb stejně jako u dlouhého pa-
tu. Vyzkoušejte to a budete, myslím, 
překvapeni, jak snadno dokutálíte míč 
i na poměrně dlouhou vzdálenost. 
Jedná se o úder vhodný z míst blízko 
greenu, u nichž byste se s patrem ne-
cí  li jistě. V tomto případě pak budete 
mít alterna  vu, která vám dá stejnou 
jistotu jako patr.

RADY A TIPY Z KASKÁDY
Kaskáda patří k nejnáročnějším tuzemským hřiští m bez 
ohledu na kombinaci zvolených devítek. I proto věříme, 
že vám budou k užitku ti py zdejších profesionálů. Podělí 
se s vámi pravidelně o pár rad a ti pů, jak vyzrát na ty 
nejzáludnější jamky nebo jak hrát vybrané typy úderů.

DŘEVĚNÁ Č. 7
Pro mě nejzajímavější třípar na hřiš  , 
zvláště v odpoledních hodinách. Odpal 
zde znesnadňuje les po pravé straně, 
přes který není cí  t vítr foukající zpra-
va. Vlevo je pro změnu aut.

Pro mnoho hráčů představuje pro-
blém i vodní překážka před greenem, 
ale rozhodně se nevyplácí hrát před 
ni. Velmi často to  ž míček doskáče do 
vody. Doporučuji to zkusit přes vodu, 
potřebujete ránu dlouhou 130 metrů 
(ze žlutých). Pokud to nevyjde a opro-
s  m-li se od ztráty míčku, první rána 
do vody, druhá trestná, tře   na green. 

Mnoho míčků také končí vpravo ve vo-
dě nebo za ní. Rány z toho prostoru 
jsou těžké kvůli vyšší trávě, bankru 
i autu za greenem. Green je velmi čle-
nitý,  m pádem přehrát vodní překáž-
ku automa  cky neznamená par.

MOJE STRATEGIE  DŘEVĚNÁ, 
JAMKA Č. 7
Osobně se mi vyplácí hrát okolo autu 
a na levou stranu greenu, kromě ban-
kru končícího kousek za autem tam 
nehrozí žádné překážky. Když green 
netrefím, dá se chipovat na green 
a doufat v záchranu paru.
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INZERCE

MISTROVSTVÍ ČR SMÍŠENÝCH 
DRUŽSTEV DO 16 LET  
POHÁR KLUBŮ  4. MÍSTO
V západočeském Sokolově se hrálo ve 
dnech 11.–14. 8. Mistrovství ČR druž-
stev mládeže do 16 let – Pohár klubů. 
V úvodní jednokolové kvalifi kaci na rá-
ny obsadilo naše družstvo 3. místo a ve 
čtvr  inále si poradilo s družstvem GC 
Olomouc 4,5:2,5. Ve semifinále pod-
lehli naši hráči Beskydskému GK 1,5:5,5. 
V pátečním boji o 3. místo pak nestačili 
na GC Hodkovičky poměrem 3:4. Z cel-
kového vítězství se radovali naši semifi -
náloví přemožitelé z Ropice.

Za družstvo nastoupili: B. Bujáková, 
T. Fašina, S. Hlinomazová, P. Pololáník, 
T. Sobotka, O. Šustek, A. Zapletalová 
a T. Zavřelová. Kapitánem byl M. Mojžíš.

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV 
MLÁDEŽE DO 14 A 18 LET  
2× 3. MÍSTO
Na Mistrovství ČR družstev mládeže, 
které se hrálo 18.–20. srpna v Beřovi-
cích, získali naši reprezentan   dvě bron-
zové medaile – obě starší družstva – 
družstvo chlapců do 18 let a družstvo 
dívek do 18 let. Smíšené družstvo do 
14 let skončilo na 7. místě. Družstva do 
18 let hrála jamkové play-off , do které-
ho se nominovalo 8 nejlepších družstev 
z regionálních kvalifi kací. 

Chlapci do 18 let si ve čtvr  inále 
hravě poradili s GC Pyšely poměrem 
4:1 na zápasy, v semifinále však ne-
stačili na pozdějšího vítěze z Hodko-
viček, kterému těsně podlehli 3:2. 
V boji o bronz zdolali silný plzeňský 

Greensgate 4:1. Zvítězili chlapci z GC 
Hodkovičky.

Za tým nastoupili: A. Bruzl, F. Jakub-
čík, J. Pololáník a J. Šustek, kapitánem 
byl M. Mojžíš.

Dívky do 18 let ve čtvr  inále pře-
hrály sokyně z Karlových Varů 4:1 na 
zápasy, avšak v semifinále podlehly 
zbraslavskému Prague City GC 3,5:1,5. 
O 3. místo se střetly s regionálními ri-
valkami z GC Austerlitz, které porazily 
jasně 4:1. Vítězství putuje na sever 
Moravy do Beskydského GK.

Družstvo hrálo ve složení: B. Bu-
jáková, M. Haufová, S. Hlinomazová, 
M. Poláková a T. Zavřelová, kapitánkou 
byla L. Hinnerová.

Družstva do 14 let hrála tříkolový 
turnaj na rány. Naši mladí hráči drželi 

po prvním i druhém kole šesté místo 
s nevelkou ztrátou na soupeře, ale 
nejhorší poslední kolo je posunulo na 
konečnou 7. pozici, což je po loňském 
boji o zlato jistě zklamáním. Z vítěz-
ství se radovali mladí hráči z GC Hod-
kovičky.

Složení družstva: D. Běhal, T. Fašina, 
E. O  epková, O. Šustek, A. Zapletalo-
vá, kapitánem byl P. Moučka.

DRUŽSTVO ŽEN 3. NA EXTRALIZE!
Družstvo žen vybojovalo v letošním 
ročníku extraligy vynikající 3. místo! 
V turnaji, hraném na Old Course resor-
tu Čeladná ve dnech 27.–30. 8. 2020 
skončily naše hráčky na 2. místě cel-
kově po třech kvalifi kačních kolech na 
rány. V následném play-off , hraném na 

jamky, si ve čtvr  inále poradily po na-
pínavém souboji s družstvem GC Olo-
mouc 2:1 na zápasy, v semifi nále pak 
nestačily na Beskydský GK poměrem 
4:2 a v boji o 3. místo udolaly soused-
ní GC Austerlitz 2:1.

Ženy hrály ve složení: K. Abraha-
mová, S. Hlinomazová, E. Mechlová, 
M. Poláková a K. Stará, kapitánkou 
byla S. Mikulíková.

Mužům se tolik nedařilo a po 
6. místě z kvalifi kačních kol na rány 
prohráli po velmi vyrovnaném bo-
ji ve čtvrtfinále s pozdějšími vítězi 
z Beskydského GK poměrem 3:2  
na zápasy a obsadili tak konečné 
5.–8. místo.

Výsledky reprezentace GC Brno

Klubové turnaje a soutěže KALENDÁŘ ZBÝVAJÍCÍCH TURNAJŮ SEZONY 2020

Kromě fi nálového Major turnaje 27. 9. 
se odehrají ještě následující klubové turnaje:

11. 10. Podzimní Fourball/Texas Scramble (formát hry bude upřesněn)
18. 10. Juniorské mistrovství klubu (pro mládež do 18 let)

25. 10. Cross Country (tradiční turnaj na netradičním hřiš  )
8. 11. Husa Cup (na 9 jamek 3 holemi + pu  erem)

KLUBOVÝ TURNAJ 16. SRPNA
Neděle 16. srpna patřila dalšímu ze 
série nedělních klubových turnajů. 
Na první odpaliště dorazilo celkem 
78 hráčů, kteří tradičně soutěžili ve 
3 vypsaných kategoriích. V katego-
rii A s HCP do 11,4 zvítězil Jaroslav 
Sedlář výkonem 66 ran po vyrovnání. 
V kategorii B (HCP 11,5–19,9), hrané 
na stableford, si prvenství odnesl Petr 
O  epka výkonem 41 st. bodů. V kate-
gorii C (HCP 20–54) se nejvíce dařilo 
Mar  novi Jílkovi, který přinesl 45 st. 
bodů. Nejlepším mužem byl vyhlášen 
domácí Jaroslav Sedlář, mezi ženami 
Melánie Šmejkalová z GK Lázně Kos-
telec u Zlína.

PREZIDENTSKÝ POHÁR
V neděli 30. 8. se odehrál nejvýznam-
nější sportovně-společenský turnaj 
sezony – tradiční Prezidentský pohár. 
Turnaji přálo počasí a všichni účast-
níci si pochvalovali dobře připravené 
hřiště i dobré tempo hry.  Absolutním 
vítězem mezi 90 účastníky se stal Jiří 
Symerský. V jednotlivých kategoriích 
zvítězili Rudolf Večeřa (kat. A), Jan 
Sedláček mladší (kat. B) a František 
Špillar (kat. C). Jiří Symerský se záro-
veň stal nejlepším mužem, mezi žena-
mi si prvenství odnesla Lucie Horná.

Turnaj byl zároveň MAJOR turnajem 
za prázdninové období, ve kterém se 
odehrály klubové turnaje 12. 7., 26. 7. 
a 16. 8. Vítězem kategorie A se stal Ji-
ří Symerský, kategorii B ovládla Lucie 
Horná a v kategorii C zvítězil Pavel 
Nedbálek.

Finálový turnaj celé série neděl-
ních klubových turnajů se odehra-
je v neděli 27. 9. a kromě jiného se 
dozvíme celkového vítěze celoroční 
soutěže, který si odnese hodnotnou 
cenu v podobě zájezdu do luxusního 
exo  ckého resortu.

Nejlepší hráči 
hendikepové 
kategorie do 11,4

Nejúspěšnější hráči 
hendikepové 
kategorie 20 – 54

SOUTĚŽ DVOJIC 
ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

V soutěži dvojic, která probíhala 
od května do září zvítězila dvojice 
Karolína Stará  a Jan Staněk, která 
ve fi nálovém zápase zdolala dvoji-
ci Tomáš Sobotka, Václav Starý ml. 
Tře   skončili Viktor Hladký s Pet-
rem Leicmanem. 
 Gratulujeme!

KAROLÍNA STARÁ ZÍSKALA 
TITUL ZE SLOVENSKÉ 
JUNIORKY

Velkého úspěchu dosáhla Karolína 
Stará na slovenském juniorském 
šampionátu, když po kolech 71, 74, 
71 (216/E) ovládla kategorii dívek 
do 21 let a získala tak  tul sloven-
ské juniorské mistryně. Turnaj se 
hrál na hřiš   Black Stork ve Velké 
Lomnici ve dnech 12.–14. 8. 2020.


