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Rozhovor s ředitelem resortu• 

Grandfi nále ve jménu • 
Aleše Kořínka

Pohled Jiřího Kapeše• 

Rady a ti py z Kaskády• 

Klubové turnaje a soutěže• 

Závěrečný turnaj domácí profesionální 
série Por  va Golf Trophy – Grandfi ná-
le Moneta Czech PGA Tour 2020 do-
tovaný částkou 300 000 Kč se odehrál 
ve dvou kolech 2.–3. října na brněn-
ské Kaskádě. Navzdory proměnlivým 
podmínkám, a především silnému so-
botnímu větru, který míchal pořadím, 
dominovalo turnaji po oba hrací dny 
jediné jméno – Aleš Kořínek.
Po kolech 68 a 71 celkem 139/-5 zví-
tězil nad druhým, konzistentně hrají-
cím Filipem Rážou 142/-2 (nejlepším 
amatérem turnaje) o poklidné tři úde-
ry a jeho výhra 60 000 Kč z něj udělala 
o pouhých 11 000 Kč i vítěze žebříčku 
Moneta Czech PGA Tour 2020.
Jak tvrdé podmínky na Kaskádě bě-
hem závěrečného kola panovaly, 

Grandfi nále ve jménu Aleše Kořínka
pokračování na straně 2

pokračování na straně 2

Vážené členky a členové klubu,

společně si užíváme golf v krás-
ném a kvalitním golfovém areá-
lu Kaskáda, který dle mne patří 
k nejlepším v ČR. Jsem zde dlou-
holetým členem a také bývalým 
prezidentem golfového klubu 
Sokrates v Kořenci. Většina z vás 
mě zná a často se spolu na hřiš   
potkáváme.
Miluji golf, často hraji na mnoha 
hřiš  ch a porovnávám plusy a mi-
nusy. Nejbližší a známí mluví o mé 
závislos   na golfu, ale to nejsem 
sám, však víte. Golf je pro mě 

a celou rodinu životním stylem.
S úctou a golfovou chu   jsem při-
jal nabídku stát se členem Správní 
rady našeho klubu. Rád bych při-
spěl svými golfovými a životními 
zkušenostmi a schopnostmi k vaší 
spokojenos  , je to pro mne velkou 
výzvou. Také chci podpořit dobrou 
komunikaci, spolupráci mezi re-
sortem, golfovým klubem a námi 
golfi sty, klubovou, společenskou 
a sportovní činnost s trendem 
zlepšování podmínek golfu.
A jaké jsou mé, a věřím i vaše, 
nejbližší cíle? Hlavně přežít toto 
složité období ve zdraví a pohodě! 
Hrát na kvalitním hřiš   s odpoví-
dajícím zázemím, kvalitním servi-
sem, přátelskou atmosférou. A to 
vše pro zdraví, spokojenost a ně-
kdy i úspěšné sportovní výsledky!
Golfu zdar, ať žije Kaskáda!

Antonín Jízdný
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Jak moc vás zaskočily aktuální 
omezující vládní restrikce?
Díky zkušenostem z jara jsme již věděli, 
co dělat. Určitě jsme nebyli zaskočeni, 
a tak z pohledu členů klubu mohlo být 
nejviditelnějším „problémem“ zrušení 
všech existujících rezervací v okamžiku 
přenastavování rezervačního systému, 
aby odpovídal vládním omezením. 
Bohužel jinak nastavit 2členné fl ighty 
a kratší intervaly nejde. Zvolený sys-
tém je navíc osvědčený a jedou podle 
něj i ostatní hřiště.

A restaurace?
Původní zkrácení otevírací doby do 
dvacáté hodiny žádný problém ne-
dělalo, ale následné uzavření prostor 
a omezení jen na výdejní okénko již 
komplikace působilo, a tak jsme mu-
seli razantně omezit nabídku. I tak by 
ale měla být většina základních potřeb 
hráčů uspokojena a mohu vás ujis  t, 
že jsme připraveni pružně reagovat 
na jakákoli uvolnění týkající se jak gas-
tronomického provozu, tak i ostatních 
hotelových a wellness služeb.

Zpět ke hřišti , provoz na něm se zdá 
enormní, tedy zejména z pohledu 
možnosti  rezervovat si hru. Je to 
pravda, nebo se mně to jen zdá?
Ano, zájem o hru je obrovský a někteří 
členové nelibě nesou, že je v určité dny 
uzavřená jedna z devítek. Opro   jaru, 
kdy bylo hřiště vyladěné výhradně pro 
hru, je však potřeba odvést na podzim 
na hřiš   i velké penzum práce, které je 
součástí uceleného technologického 
procesu udržování jeho kvality. Pokud 
bychom teď cokoli ošidili, na jaře to už 
nedohoníme. Výsledkem by pak byla 
horší kvalita hřiště, zejména greenů.
Vím, v rámci rezervačního systému tak 
vzniká často velké pnu  , ale věřte, že 
děláme maximum. Práce, které nelze 
provádět za plného chodu, realizuje-
me vždy jen na jedné devítce, za  mco 
osmnáctka zůstává otevřená a na ví-
kendy – abychom zvládli zájem členů – 
po dohodě s údržbou otevíráme také 
tuto rozdělanou devítku. I když jdeme 
do rizika.

Jaké riziko máte na mysli?
Každý, kdo jezdí i na jiná hřiště, ví, že 
touhle dobou už mají téměř všude 
aerifikované (provzdušněné) greeny, 
to znamená rozpíchané a zapískova-
né. I my jsme to měli naplánováno. Po 
dohodě s Jirkou Kapešem, který jako 
headgreenkeeper odpovídá za kvalitu 
hřiště, jsme se rozhodli umožnit členům 
co nejdéle hru na co nejkvalitnějších 
greenech, jít do rizika a aerifi kaci posu-
nout až na začátek listopadu. Bohužel 
pro její realizaci potřebujeme několik 
dní sucha, což nám příroda v prvním 
listopadovém týdnu nenabídla. S napě-
 m tak sledujeme předpokládaný vývoj 

počasí a věříme, že se nám co nejdříve 
podaří nezbytnou aerifi kaci realizovat.

Jakým způsobem se s novými 
pravidly vyrovnávají samotní hráči?
Začátky nebyly slavné. Část (téměř 
pě  na) hráčů se snažila nová pravidla 
obcházet a vytvářet početnější fl ighty 
s  m, že vyzrají na vládní nařízení. Vů-
bec si ale při tom nejspíš neuvědomo-
vali, že svou neukázněnos   kazí zážitek 
ze hry všem ostatním. Hra ve dvou jde 
rychle a plynule. Bez ohledu na hráč-
skou úroveň pak skupina tří nebo čtyř 
hráčů dokáže na hřišti plném dvojic 
startujících po sedmi minutách zasta-
vit hru na několik jamek. Naštěs   se už 
ale vše srovnalo, tedy alespoň jsem za 
několik posledních dnů nezaznamenal 
žádné excesy podobného typu.

A co zima? Budete na Kaskádě 
podporovat i zimní sporty?
Určitě bude otevřeno, protože leden 
a únor bývá na hotelu ve znamení 
wellness balíčků, ale na vytváření ly-
žařských stop či bruslařského zázemí 
se nechystáme. Vždyť za poslední dva 
roky kvůli nepříznivému počasí nezpro-
voznila své osvětlené lyžařské tratě ani 
naše Ostravice, která má podstatně 
výhodnější geografi ckou polohu. Ne, 
že bychom jen rezignovali, ale proto-
že se na sníh a mráz už spoléhat nedá, 
musíme hledat nové alterna  vy.

A jak to bude přes zimu s golfem? 
Vše záleží na konkrétní podobě počasí. 
Rádi bychom měli neustále otevřenou 
alespoň jednu devítku na zimní gree-
ny, ale rozhodující slovo bude mít he-
adgreenkeeper Jiří Kapeš, který může 
v závislos   na úrovni podmáčení či ná-
mrazy hru omezit či úplně hřiště uza-
vřít. Vždy to ale bude jen na nezbytně 
nutnou dobu.

Zima na Kaskádě očima Radka Běláče
Sezona plná zvratů pokračuje. Ke golfu přívěti vý začátek roku vystřídaly jarní restrikce, pak přišla letní euforie 
z uvolnění, nakonec současný podzimní šok. A jak to bude dál? Věřím, že se mně podařilo od ředitele resortu Radka 
Běláče získat odpovědi na většinu otázek, které vás zajímají.

„Golfu není nikdy dost 
a vždycky to může 

být lepší!“

Zleva: Vladimír Plašil, Radana Mělnická, Jan Cafourek, Aleš Kořínek, Filip Ráža, Barbora Barcalová a Roman Svoboda
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dosvědčuje i fakt, že z 82členného 
pole byli první dva hráči jediní, kdo 
dokázal ve větrných poryvech po-
kořit v součtu obou kol par hřiště. 
Další v pořadí Jan Cafourek, který 
bral za třetí místo 30 000 Kč, už 
zapisoval (jako poslední) alespoň 
144/PAR.

GRANDFINÁLE 
ZAHAJUJÍ PARTNEŘI
Závěrečný turnaj české profesio-
nální série, letos hraný jako Por  va 
Golf Trophy – Grandfi nále Moneta 
Czech PGA Tour 2020, se odehrá-
vá tradičně na Kaskádě, a i tento-
krát šlo o čtyři dny plné golfu. Ve 
čtvrtek – coby předjezdci – vyrazili 
jako první vyzkoušet kvalitu připra-
veného hřiště partneři. A zájem 
byl obrovský. Téměř stovka hrá-
čů byla rozdělena do tří kategorií, 
které ovládli Dušan Hozák (0–15), 

Kamil Sečka (15,1–22) a Pavel Svo-
reň (22,1–54).

V PÁTEK PSALA PROGRAM 
GRANDFINÁLE MLHA
Páteční ráno 2. 10. si vzala do své 
režie mlha, která dokázala posunout 
první starty Portiva Golf Trophy – 
Grandfinále Moneta Czech PGA 
Tour o více než hodinu, což v těchto 
krátkých podzimních dnech zname-
nalo nejenom odehrání turnaje pro-
fesionálů pod neustálou pohrůžkou 
přerušení pro nedostatek světla, ale 
i nutnost odehrát doprovodný turnaj 
partnerů jen na devět jamek.
Obstrukce počasí ale partnery neodra-
dila, a tak se úderem desáté vydala ví-
ce než osmdesátka hráčů zabojovat na 
Železné devítce o co nejlepší výsledek. 
Opět se hrálo ve třech hendikepových 
kategoriích, kterým dominovali Dalimil 
Remunda (0–14), Jan Šenkeřík (14,1–
22) a Iva Šťastná (22,1–54).

dokončení ze strany 1 

dokončení ze strany 1 
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Jiří Kapeš: Výjimečná sezona

VÝSLEDKY TOP 10
Poř. Hráč Výsledek
1. KOŘÍNEK Aleš 68, 71 | 139
2. RÁŽA Filip (am) 71, 71 | 142
3. CAFOUREK Jan 74, 70 | 144
4–5. MRŮZEK Filip 72, 73 | 145
4–5. POKORNÝ Jakub 70, 75 | 145
6–7. POSPÍŠIL Michal 74, 72 | 146
6–7. STRÝČEK Kryštof (am) 71, 75 | 146
8–11. BALÍK Jan (am) 75, 72 | 147
8–11. BECK Tomáš 75, 72 | 147
8–11. BAČA Matěj (am) 75, 72 | 147
8–11. MLÝNEK David (am) 74, 73 | 147

Když se navíc ohlédnu za letošním 
začátkem roku, tak jsme již v únoru 
částečně otevírali jednu z devítek na 
letní greeny. Pokud bude letošní zima 
podobná, rádi vše zopakujeme i v ro-
ce 2021.

Některé stavební práce nejde 
přehlídnout. Prozradíte jejich 
význam?
Aktuálně rozšiřujeme závlahy na dvoj-
ce Kamenné a čtyřce Železné, což 
je podmínkou pro rozšíření fervejí. 
A myslím, že tento krok ocení větši-
na hráčů zejména ne dvojce Kamen-
né. Stále to bude těžká jamka, ale 

většina drajvů už bude končit na fer-
veji. A bankr? Ten tam za  m zůstane. 
Zda má bankr v daném místě smysl, to 
vyhodno  me po sezoně.

Chystáte i nějaké další úpravy?
TMR je společnost podnikající v cestov-
ním ruchu, takže byla koronavirem sil-
ně zasažena, a tak se obávám, že větší 
inves  ce budou muset počkat na lepší 
časy. Přitom nápadů je hodně, jako na-
příklad spojování odpališť na jamkách 
do větších celků, což by pomohlo jak 
jejich údržbě, tak i jejich kvalitě. Jde 
však o fi nančně náročné operace, které 
v této nejisté době nejde zodpovědně 
naplánovat, a  m ani provést.

Počítáte v příští m roce i s možností  
rozšíření hry členů GC Brno na 
dalších hřiští ch?
Věřím, že většina členů zaznamenala 
uzavření spolupráce se slovenskou 
Skalicí a že oceňují možnost hrát za 
minimální příplatek bez omezení na 
dalších třech hřiš  ch – Ostravici, Olo-
mouci a Skalici. Současný 2tisícový 
doplatek se nejspíš zvýší, ale určitě 
nepůjde o žádnou zásadní částku. 
A co se týká dalšího rozšiřování na-
bídky? Rádi bychom v ní pokračovali, 
ale kvůli dnešní turbulentní době by 
to bylo věštění z křišťálové koule. Však 
uvidíme.

Za rozhovor děkuje Josef Slezák

Další sezona se chýlí ke konci a již 
nyní si můžeme říci, že byla opět vý-
jimečná. Hra, nehra, hra a nyní opět 
omezená hra. Prší, jak dlouho ne, 
snad jen divočáci vědí, kdy přijít.
Jak jsme se obávali letního horka 
a sucha, tak nás letos srážkoměr 
neustále překvapoval. V tuto chvíli 
(11. 10. 2020) nám na Kaskádě napr-
šelo 515 mm. Ani distribuce srážek ne-
byla k zahození. Nasycenost půdního 
profi lu napomohla nejen bylinnému 
patru, ale i stromům. Letošní přírůstky 
budou na letokruzích velmi patrné.
Letos jsme se tedy kompletně, a rádi, 
obešli bez letních veder a dlouhého 
sucha. Zeleň zůstala zelená po celou 
sezonu. Celoročně zelené ferveje 

a okolí greenů rozhodně nejsou pro 
Kaskádu typické, ale určitě bychom si 
na takové rádi zvykli. Dostatek vody 
se pochopitelně projevil i na travních 
porostech. Tak husté a celoročně 
zelené jsem je nepoznával, což se 
náležitě projevilo i na četnos   sečí, 
které nejsou u vysokých rafů zatím 
dokončené a nějakou dobu ještě po-
trvají. Tolik trávy, kdo to kdy – na Jižní 
Moravě – viděl!
Za zmínku rozhodně stojí i několik 
projektů, které jsme letos realizovali. 
Asi největším z nich byl projekt nové 
modelace terénu se změnou travní-
ho drnu před greenem na Dřevěnné 
devítce. Nejen že jsme ho s  hli do-
končit před masivní jarní hrou, ale 

musím říci, že dopadl nad očekávání 
dobře. Cílem bylo odstranit pekelný 
psinečnový drn (agros  s stolonifera), 
terén vyspádovat tak, aby povrchová 
voda mohla volně odtékat, a také 
homogenizovat substrát, na kterém 
jsme poté mohli položit nový travní 
drn vypěstovaný na naší travní školce 
v křoví vedle Kamenné čtyřky.
Na Kamenné jedničce, čtyřce a na 
Železné trojce jsme instalovali nové 
závlahy v okolí greenů. Byla to dlou-
hodobě slabší místa, která trpěla 
vysokou herní zátěží a nedostatkem 
vody. A i když letos bylo vody požeh-
naně, tak efekt těchto projektů byl 
patrný.
Skvělým počinem byla v tomto roce 
instalace informačních tabulí s ptac-
tvem z místních luk, vod, sadů a hájů. 
Velký dík patří p. Plašilovi, p. Řezáčovi 
a p. Konečnému. Povědomí o našem 
okolí by mělo být samozřejmos  .
Užovka hladká (Coronella austriaca), 
která se zabydlela na Dřevěné pětce 
v kamenné zídce vyvolala nemálo 
rozruchu. Často je zaměňována za 
zmiji a nezřídka je z tohoto důvodu 
usmrcována. Pravidelným pozorová-
ním vyšlo najevo, že tam není sama. 
V jedné štěrbině jsme měli dvě užov-
ky hladké. No není to nádherné? Jen 
pro úplnost musím dodat, že jsou na 
hřiš   k vidění i užovky obojkové (Na-
trix natrix). Některé exempláře jsou 
i 70 cm dlouhé.
Divoká prasata přišla škodit s obdi-
vuhodnou dochvilností. Máme se 
nač těšit! Snad to vše včas opravíme. 
Doufám, že jste si letošní a rozhodně 
nezapomenutelnou sezonu zahráli 
do sytos  .

Lahodná vína 
z Portugalska

Do Portugalska rádi zavítají 
i milovníci dobrého pití .

Ochutnejte i Vy lahodná vína 
z vyhlášených vinařských oblastí  
a nechte se unášet vírem chutí  do 
slunného Portugalska.  

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

Chcete vědět více?
Mar  n Laimar | 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

KAMENNÁ 4
Jamka z kategorie jednodušších. Opět 
si uvědomte, hráč jaké kategorie 
vzhledem k HCP jste. Nejvýs  žnější 
popis, jak hrát jamku bezpečně, je 
pro bogey hráče. První rána kamkoliv 
na fervej, vzhledem k převýšení ne-
ní opět potřeba vždy drajvr. Druhou 
ránu potom směřovat na levou stra-
nu ferveje, abyste se hlavně vyhnuli 
bankrům na terénním zlomu a ná-
slednému svahu za nimi s travním po-
rostem kategorie raf (rána na green 
z tohoto svahu a rafu opravdu není 
jednoduchá). Po ráně do levé čás   se 
míč zpravidla bude nacházet na fer-
veji před trestným územím (žlutou 
vodou). Cesta na green je otevřená.

TIP
Nesnažte se hrát svoji první ránu 
na levou stranu jamky s tím, že míč 

seběhne dolů „na plošinku“, pokud 
nedisponujete dostatečnou délkou 
a přesností. Rány z levého rafu, pří-
padně z odkloněné ferveje nemají 
moc šance na úspěch. Při ráně do 
greenu, ať už je druhá v pořadí 
nebo třetí, nebuďte nikdy krátcí, 
zvolte klidně o číslo delší hůl, než 
si myslíte!

Vše výše uvedené není návodem, 
jak hrát „zbabělý“ golf, nýbrž „chyt-
rý“ golf s minimalizací ztrát a se zvý-
šením šance na skórování. Ale to už 
je na zvážení každého hráče, zda to 
„zkusí zahrát jako profesionál“ a pro-
hranou kávu a koláč v klubovně pak 
zapla  , nebo bude hrát chytře, ne-
bude ztrácet údery a kávu s koláčem 
si vítězně vychutná!

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. 3
Velmi zajímavý pětipar, kde největší 
problém představuje první rána. Trefi t 
se mezi bankry je fakt problém. Do-
poručuji mířit na levou stranu ferveje, 
hrajete-li fade, případně slice, s kli-
dem miřte na levý svah k ferveji. Když 
náhodu zahrajete rovnou ránu, nemu-
síte se bát, míč se stejně odrazí dolů. 
Pomůže i fervej, která se svažuje mír-
ně doprava směrem k bankrům. Míče 
mají tendenci se do nich zakutálet. 

A přehrát ty bankry? Tak to chce sku-
tečně dlouhý odpal.
Druhá rána je zde na zváženou, bank-
ry před greenem jsou dobře umístěné 
překážky. Buď hrajte přes pravé ban-
kry, za kterými je ještě asi 30 metrů 
ferveje, odkud se dá dobře hrát. Nebo 
před ně. Tře   rána odsud je o výběru 
hole, green je dlouhý a dost záleží na 
návrtu. Mohou váš čekat ještě těžké 
paty, zvláště pokud je jamka vlevo na 
začátku či vzadu ve středu či vpravo.
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KAROLÍNA STARÁ 
VÍTĚZKOU POHÁRU MISTRŮ
Velkého úspěchu dosáhla Karolína 
Stará na turnaji Tipsport Pohár Mistrů 
na Konopišti, který ovládla s celko-
vým skóre  -3 (71,70) po dvou dnech. 
 10.-11. října se na Konopišti sešlo 
téměř 70 hráčů. Mezi muži se stal ví-
tězem Ondřej Melichar z GC Hos  vař 
s výsledkem 175/+1. Karolína však byla 
celkově lepší - 171/-3.Podruhé za do-
savadních 16 ročníků se tak celkovou 
vítězkou stala žena. Tradičního turna-
je mají právo zúčastnit se pouze mistři 
klubů ve hře na rány. Kromě pres  žní 
trofeje Karolína také získala pro klub 
prémii 50  síc Kč.

SKVĚLÉ VÝSLEDKY 
FILIPA JAKUBČÍKA ZA MOŘEM
Filip Jakubčík odešel na začátku 
školního roku studovat do USA na 
střední školu. Naplno se však věnuje 
i golfu a skvěle reprezentuje český 
golf i na turnajích série Interna  o-
nal Junior Golf Tour (IJGT). Hned na 
svém prvním turnaji (Fall Kickoff) 
obsadil 2. místo, aby vzápě   na dal-
ším zvítězil (Central Florida Classic). 
Následovala trochu smolná diskva-
lifi kace (Columbus Day Open) kvůli 
špatně zapsanému výsledku jamky, 
avšak na posledním turnaji (Bishops 
Gate Shootout) již byl opět mezi nej-
lepšími – 2. místo.

MISTROVSTVÍ KLUBU 
VE HŘE NA RÁNY 2020
O víkendu 12.–13. 9. se odehrálo 
letošní klubové mistrovství ve hře 

na rány. Mezi muži jasně dominoval 
Standa Nestrašil ml. (na snímku upro-
střed), který zahrál 73 a 67 ran (cel-
kem 140/-4), na druhém místě skončil 

David Jízdný (148/+4), tře   místo pat-
řilo Janu Staňkovi (154/+10).
V ženské kategorii se rozhodovalo až 
na poslední jamce a  tul si nakonec 

odnesla Karolína Stará – 79 a 72 ran – 
celkem 151/+7 (na snímku upro-
střed). Druhá skončila Eliška Mech-
lová (152/+8), třetí místo obsadila 
Kristýna Abrahamová (154/+10).
Nejlepším Mid-amatérem se stal 
Jaroslav Sedlář, Mid-amatérkou Lu-
cie Horná.

V souběžně hraném seniorském mi-
strovství získal  tul Roman Baláž (na 
snímku uprostřed) před Dalimilem 
Remundou a Doan Van Sonem.

V seniorkách zvítězila Stanislava Stejs-
kalová (na snímku uprostřed), druhá 
skončila Renata Volná a třetí místo 
patřilo Miladě Michaele Lazarové.
V kategorii Master seniorů zvítězil 
Petr Mareček, nejlepší Master seni-
orkou je Renata Volná.

MISTROVSTVÍ KLUBU 
VE HŘE NA JAMKY 2020
Mistrem klubu ve hře na jamky je 
Standa Nestrašil ml., který ve fi nálo-
vém zápase porazil Ondru Symerské-
ho 4 & 2.

SENIORSKÉ MISTROVSTVÍ KLUBU 
VE HŘE NA JAMKY 2020
Seniorskými mistry klubu ve hře na 
jamky pro rok 2020 se stali Jaroslav 

Sedlář a Renata Volná. Jaroslav Sed-
lář porazil ve fi nále Romana Baláže 4 
& 2, Renata Volná ve fi nálovém zá-
pase udolala Elenu Machátovou na 
19. jamce.

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ 
NEDĚLNÍ KLUBOVÉ SÉRIE
Neděle 27. září patřila závěrečné-
mu MAJOR turnaji ze série neděl-
ních klubových turnajů. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 91 hráčů, kteří 
tradičně soutěžili ve 3 vypsaných 
kategoriích. V kategorii A s HCP do 
11,4 zvítězil Jaroslav Sedlář výkonem 
67 ran po vyrovnání. V kategorii B 
(HCP 11,5–19,9), hrané na stable-
ford, si prvenství odnesl František 
Vašíček výkonem 41 st. bodů. V ka-
tegorii C (HCP 20–54) se nejvíce da-
řilo Thi Thuy Hang Do, která přinesla 
47 st. bodů. Nejlepším mužem byl 
vyhlášen Jaroslav Sedlář, mezi žena-
mi Karolína Stará.

Vítězem celoroční série nedělních 
klubových turnajů se stal Petr Hoff -
mann (na snímku uprostřed), který 
získal v celkovém hodnocení nejví-
ce bodů napříč všemi kategoriemi 
a odnesl si tak hlavní cenu – luxusní 
golfový zájezd od společnos   Golfo-
vé cesty.

KOUKEJTE POMÁHAT!
Závěrečný MAJOR turnaj byl zároveň vyvrcholením charita  vního projektu 
pomoci nevidomé studentce Andrejce Jakšové z Jinačovic, kdy jsme společně 
s městem Kuřim vybrali potřebné prostředky na zakoupení kompenzačních 
pomůcek pro její studium – především šlo o speciální počítačové vybavení 
pro nevidomé v hodnotě 220  síc Kč. Během celé sezony probíhala sbírka 
na konto transparentního účtu a vše bylo korunováno dražbou sportovních 
a dalších předmětů po turnaji. Andrejce jsme tak mohli společně předat šek 
s vybranou částkou a popřát jí hodně úspěchů na nelehké cestě životem.
Ještě jednou všem, kdo přispěli, touto cestou děkujeme!

NÁRODNÍ GOLFOVÁ TOUR 
MLÁDEŽE  MASTERS
O víkendu 19.–20. 9. se na Kaská-
dě odehrál závěrečný turnaj letoš-
ní Národní Golfové Tour Mládeže 
– Masters. Kromě kadetů jsme 
měli zastoupení ve všech ostat-
ních kategoriích. Nejvíce se dařilo 
Ondrovi Šustkovi, který ve starších 
žácích skončil po kolech 80 a 71 na 
2. místě. Terka Zavřelová zahrála 
82 a 77 ran a v kadetkách obsadila 
3. místo. Do TOP 10 se v mladších 
žácích vešel Daniel Běhal (8. místo), 
v mladších žákyních Julie Oplatková 
(5.) a v kadetkách Sofi e Hlinomazová 
(5.) a Kateřina Janíková (9.). V koneč-
ném hodnocení túry obsadila Tereza 
Zavřelová 2. místo mezi kadetkami, 
na 5. místě v téže kategorii skončila 
Sofie Hlinomazová. Ondřej Šustek 
skončil celkově 3. ve starších žácích.

Výsledky reprezentace GC Brno

Klubové turnaje a soutěže

Mistrovství klubu muži Major kategorie A

Mistrovství klubu ženy Major kategorie B

Mistrovství klubu senioři Major kategorie C

Mistrovství klubu seniorky Nejlepší hráči klubové série


