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Filip Jakubčík – úspěšná sezóna
ale nesvazujeme výkonnostními plány.
Rozhodně se snažíme rozvíjet radost
z činnosti, jakékoliv, i podpůrné.
Vede si Filip statistiky? Jaké? Tréninkový deník, zpovídá se ti?
Ted už občas ano, když hlásí počty GIR
a FIR. Ale pořád má ještě čas na to, aby
se kontinuálně stresoval procenty. Děti
nezajímá matematika, děti chtějí hrát
golf. Filip nepoužíval tréninkový deník,
natož aby nějaký vyplňoval. Na statistiky, kontrolu a morální podporu má
tátu. Ten musí chudák vyplňovat všechny formuláře, dotazníky a další balast.
Vždy jsme si vystačili bez tužky a papíru. Pokud má rodič zájem a účastní se
tréninku, tak vnímá a pamatuje si. Fik
(Filip) se mi nemusí zpovídat, ale přijde
se pochválit nebo si postěžovat. To ano,
to máme zavedené. Určitě mě zajímají
jeho názory, postoje, nápady, zážitky.
S těmi musím pracovat a ty řeším.

Filip Jakubčík
Filipe, sleduji tvé výsledky a poslední
dobou mám pocit, že soutěžní kolo hraješ takřka denně. Výsledkový servis přinášíme na jiném místě Kaskáďana, ale
můžeš prosím vyjmenovat podle tebe
své 3 TOP umístění letošní sezóny?
Moje TOP umístění letošní sezóny?
Řekl bych, že jsou to:
‒ německý dorostenecký šampionát,
German Boys & Girls Open, 6. místo
(71,69,68),
‒ Národní mistrovství žáků a kadetů,
2. místo (70,70,74),
‒ Czech International Amateur Championship 2019, 2. místo (71, 69, 69, 70).
To jsou tři turnaje, kterých si cením individuálně, ale velkou hodnotu mají pro
mě hlavně týmové soutěže. Kromě evropských týmových šampionátů do 16
a 18 let jsem strašně rád za možnost
reprezentovat Kaskádu v družstvech 16
a 18 let (bronz, stříbro).
Druhé místo na mezinárodním mistrovství ČR ve tvém věku je hodně dobré. Opravdu to byl dramatický šampionát. Na záchrannou ránu z klubovny
v podání Thomase Rosenmuellera se
bude ještě dlouho vzpomínat. Málokdo ale zaregistroval, že první místo
bylo na dosah, neboť jsi hrál play off
s Leonem Breimerem. V situaci, kdy jsi
měl putt na birdie, dal tvůj soupeř chip
in, kterým zahrál eagle. Co se ti prosím
v tu chvíli honilo hlavou?
Druhé místo z Karlových Varů je super.
Že bych mohl útočit na první místo, mi
došlo po třetím kole, kdy jsem dostal
několik SMS zpráv od kamarádů, že mi
drží palce do finálového kola. Po skvěle zahraném chip in jsem nebyl určitě
zklamaný. U Leona stálo prostě v té
chvíli více toho golfového štěstí.
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Pro zajímavost, kolik soutěžních rund
jsi letos odehrál? Počítej i jamkovky.
Celá letošní sezóna je velmi náročná.
Jen v měsíci srpnu jsem od 7. do 22. 8.
odehrál 17 ostrých kol a k tomu vždy
cvičnou rundu. Prakticky nonstop hra.
MMČR Karlovy Vary, MČR družstev do
16 let, MČR družstev do 18 let v řadě za
sebou, plus cestování.
Nejsi unavený? Máš čas na trénink?
Na sebe? Na zábavu?
Unavený, ale šťastný. Musím se přiznat,
že když jsem na týmové soutěži, je to
jiné, bojovat za tým, než když hraju jako
jednotlivec.
Času na trénink tedy v srpnu zatím
mnoho nebylo. Naštěstí se mi ve švihu
neobjevily žádné zásadní chyby, které
by mou hru ovlivnily. Ale vím, že bez
tréninku je to špatně. Trénink je důležitý a jsem si toho vědom.
A zábava? Pokud mám být upřímný, zábavou je pro mě golf. A když jsou
u toho i moji golfoví kamarádi, tak je to
fajn a cítím se výborně.
Bydlíš v Holešově, na Kaskádu dojíždíš. Čím ti Kaskáda pomáhá?
Kaskáda mi pomáhá svým zázemím. Je
to perfektní klub. Přijet někam, kde se
všichni znáte, kde se vás zeptají, jak je
a co chystáš, je prostě skvělý pocit. Obklopen přáteli, se kterými se potkávám
už od dětství a kteří si navzájem fandí, potkávat se s Johnnym, Adamem,
Kryštofem, Peťou a Honzou, Onďou,
Vilémem, ale i Sofií, Terkou, Máry, Karolínou, Leňou a mnohými dalšími. Obklopen jejich super rodiči, kteří po vás
pořád pokukují, jestli něco děláte nebo
neděláte. Potkávat se s tebou nebo
s panem Plašilem, to je to, co mi pomáhá. Cítím se tu prostě jako doma.

To nám na Kaskádě samozřejmě lichotí. Filipe, přeji ti mnoho dalších úspěchů v dresu Golf Clubu Brno.

ONDRA TRUPL – Filipův trenér

Ondra Trupl sice není trenérem na Kaskádě, ale dnes dostane prostor, neboť
je trenérem úspěšného Filipa Jakubčíka
hrajícího za Golf Club Brno.
Ondro, jak dlouho Filipa trénuješ?
Filipa trénuju dlouho, už to nedokážu
vlastně ani spočítat. Jednoduše řečeno
od malička.
Dá se tedy říct, že Filipův švih je tvoje
práce, nebo se na něm podíleli ještě
i jiní trenéři?
Filipův švih je Filipova práce, ne moje.
Vždycky bude švihat tak, jak chce on
sám. Ale je pravda, že jeho cestu jsme
hledali společně bez pomoci jiných
trenérů.

Jak se Ti spolupracuje se Staffanem Johansonem, reprezentačním trenérem?
Staffan je první trenér, se kterým musím spolupracovat a se kterým to lze.
První, který má zájem komunikovat
vzhledem ke společným cílům, vzhledem k jeho historii. Jsem rád za takovou spolupráci. Někdy si sice připadám
jako při obhajobě diplomové práce ve
škole, ale na druhou stranu, jsem alespoň přinucen lépe a přesněji formulovat své argumenty, názory a pohledy na
danou tematiku. Což v důsledku dělá
společnou práci efektivnější. Se Staffanem se hlavně potkáváme v rámci
jeho kontrolních setkaní se členy NTS.
Tam nejvíc diskutujeme. A pak, a to si
především pochvaluju, že Staffan po
mě požaduje, abych nalinkoval pokyny,
co a jak má sledovat u mých hráčů na
svých soustředěních. Líbí se mi jeho názor, že já jsem zodpovědný za výchovu
a vývoj hráče a on mi pomáhá to řešit.
Mně se zdá, že Filipovi rodiče patří
mezi ty osvícené. Netlačí na pilu, ale

Radek Běláč

nový ředitel na Kaskádě
Dovolte, abychom vám představili nového ředitele Kaskády, Radka
Běláče, který do této funkce nastoupí v září. Radek Běláč má bohaté zkušenosti s managementem
golfového resortu. V této funkci
pracoval jako ředitel Greens Gate
na Dýšině, v Alfrédově a Františkových Lázních-Házlově, tedy na
18jamkových hřištích. Za dobu 13
let v těchto funkcích nasbíral dostatečné množství zkušeností. Kaskáda, jako jeden z největších resortů
v republice, by měla být logickým
postupem v jeho kariérním růstu.
Kromě jiného je i předsedou regionální komise mládeže regionu západ „A“ a pro Českou golfovou federaci pracuje i jako rozhodčí 1. třídy.
Zkušenosti tedy má i ze sportovního
golfu. Hraje s handicapem 9.
Podrobnější rozhovor s konkrétními dotazy přineseme v prvním
čísle příštího roku potom, co se
s resortem podrobněji seznámí. 
intenzivně pomáhají. Jak do toho zapadáš ty?
Máme zavedený model, trojúhelník
hráč – trenér – rodič. Pro individuální
sport nejlepší varianta. Vše je založeno na naprosté otevřenosti, respektu,
pokračování na str. 2 

Je tedy talent, výjimečný talent, dříč,
nebo šikovný, sportovně nadaný kluk
dodržující rady trenéra.
Myslím si, že je úplně normální kluk
vyrůstající ve zdravém prostředí, které
mu fandí a podporuje ho. Jestli je talent? Co je talent v golfu? Má zdravé
návyky, dobrou výchovu z domu a celkem pořádek v hlavě, přiměřeně věku
samozřejmě. 6 Rady dodržuje pouze
ty, které chce. Na mně je, aby chtěl to,
co považujeme za potřebné a správné.
Takto na něj musím.
Jak probíhá standardní Filipův trénink?
Nemáme tréninkovou šablonu, to ovšem neznamená, že nemáme tréninkové plány. Ty máme. Naproti tomu se
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dokončení ze str. 1 

důvěře a asertivitě. Základem pro spolupráci je srovnaný žebříček hodnot. Je
třeba, aby si zúčastnění lidsky sedli. Názory se budou neustále tříbit a vyvíjet,
k diskuzím bude neustále docházet, ale
vývoj musí probíhat v rámci celého trojúhelníku. Ten se musí se rozvíjet celý,
ne jenom jedna strana.
O čem s Filipem po turnaji hlavně
mluvíš? Rozebíráte jamku po jamce?
Nebo jenom hole nebo situace, ve
kterých mu to nešlo?
Po turnaji s Filipem řeším, co mu šlo,
co se mu povedlo, na co bude vzpomínat. K čemu je výčet chyb a omylů? Pro
stres a zklamání. Sám přece nejlépe ví,
co se mu nepovedlo. Já se to dočtu ve
skórkartě. Nepotřebuju mu otloukat
o hlavu jeho nedostatky. Negace není
produktivní. Dobrou hru přece nepostavím na tom, co neumím, ale na tom,
co mi funguje. Filip si sám řekne, s čím
chce pomoct. Je to jeho zájem, chce se
zlepšovat. Samozřejmě s rozpoznáváním musí napomoct zbytek trojúhelníku. To je naše starost, ale jeho volba
a rozhodnutí.
Co jsou Filipovy silné stránky?
Obavám se, že v patnácti je ještě brzo
hodnotit silné a slabé stránky. Sotva
vletěl do puberty a my po něm máme
chtít uvědomělý přístup? Potřebuje se
ještě bavit hrou, mít radost ze sportu
a pak bude mít i chuť se sám zlepšovat.
Protože sám chce, nemusí. Vyhořelých
nadějí je všude plno. A silná stránka? Zatím dobře snáší odpovědnost a dokáže
docela přijímat své chyby. Na tom ale zároveň pořád potřebuje pracovat. A opět
nejenom sám, ale celý trojúhelník.
Znáš jeho ambice, mluvíte někdy
o nich spolu?
Myslím, že má ambice přiměřené svému věku. Samozřejmě že se chce prosazovat. Je to normální vymezovaní se
vůči prostředí, ve kterém žije. Zvláště
teď v pubertě. Nicméně žádný vysněný
obláček si rozhodne nepěstujeme. Děláme postupné krůčky a učíme se přijímat jejich důsledky. Radost a uspokojení nehledáme na konci, ale po cestě.
Znám tvoje články o golfové fyzice,
jak moc ti tyto znalosti pomáhají
v tréninku? Nebo je to jenom záliba
a touha poznávat?
Mám rád věci jasné a srozumitelné.
Mám rád, když se dokážu orientovat
v problému. Potřebuju rozklíčovat souvislosti. Jinak nemůžu cokoliv řešit, natož
vysvětlovat. Domněnky a chiméry ne.
Ondro, děkuji za rozhovor. Přeji vám oběma mnoho dalších úspěchů. 

Nadační fond

Modrý hroch

Dnes jsme se potkali s Monikou Chasákovou,
duší nadace Modrý hroch. Nadační fond, který kromě
jiných foundrisingových eventů dělá i golfové turnaje.
Jeden z nich proběhl na Kaskádě právě v srpnu.
Moniko, jak dlouho nadace funguje
a komu pomáhá?
Nezisková organizace Nadační fond
Modrý hroch byla založena v roce 2005
ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie,
ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice.
Modrá je symbol naděje a hroch
symbol statečnosti. Nic víc by náš fond
lépe nevystihovalo. Modrý hroch pomáhá především dětem s těžkých fyzickým
postižením a dětem po těžkých úrazech.
Jedním z cílů fondu je kromě materiální pomoci v podobě nadstandardních přístrojů, zakoupení speciálních
lůžek, zpříjemnění prostředí hospitalizovaných dětí a vybavení pro volný
čas také rozšíření možnosti společné
hospitalizace rodičů s dětmi.
Další prostředky věnujeme do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost. Jedním z nejdůležitějších
cílů posledních let je podpora konkrétních dětí po těžkých úrazech a pomoc
při jejich návratu do běžného i sportovního života. Svou pomoc postupně rozšiřujeme do dalších měst a nemocnic
v rámci celé České republiky.

Kolik peněz za celou dobu získali a co
jste za to dětem pořídili?
Nadační fond Modrý hroch získal od
svého vzniku již více než 33 milionů korun a velké díky patří především všem
dárcům a dobrovolníkům, bez jejichž
podpory by nemohl nadační fond své
cíle uskutečňovat.
Pro dětskou brněnskou nemocnici
jsme například zakoupili mechanické
vozíky, speciální polohovací lůžka, jídelní stolky, počítačovou výbavu, převazové stoly, pulzní oxymetry, ultrazvukové
zvlhčovače, monitory vitálních funkcí,
babysense, resektoskopy, gynekologic-

ké a urologické zákrokové stoly, infúzní
pumpy, lineární dávkovače, léčebný přístroj terapie BEMER, dokovací stanice,
sprchové hydraulické lůžko pro osobní
hygienu dětí a další. Proběhly rekonstrukce dětské herny, výukových místností na odděleních, dovybavení pokojů pro „matku a dítě“ a zrealizovali jsme
vlastní projekt pod názvem Nemocnice
u Modrého hrocha. Je toho opravdu
spousta a velmi rádi jsme podpořili
například také dětská oddělení v Nemocnici Benešov, Nemocnici Třebíč,
Thomayerově nemocnici, Nemocnici
Hořovice, FN Ostrava a FN Olomouc.
Na našich webových stránkách jsou
uvedeny příběhy konkrétních dětí po
těžkých úrazech nebo dětí s těžkým
fyzickým postižením, kterým jsme pomohli a podpořili je v jejich další léčbě.
Jak dlouho se této náročné práci věnuješ?
V neziskovém sektoru pracuji už více než
17 let a pořád mě to baví. Není to „práce“
na pár hodin denně, organizujeme sami
spoustu charitativních a benefičních akcí,
často jsou to celé víkendy. Právě tady
bych ráda zmínila neocenitelnou práci
a pomoc našich dobrovolníků, kteří nám
pravidelně a dlouhé roky pomáhají.
Naštěstí se u mě zatím nedostavil pocit „vyhoření“, což není v této práci nic
neobvyklého. Každý den si uvědomuji,
jak se může právě po úrazu život změnit
během pár vteřin, a to jak dítěti, tak celé
rodině. Má práce se týká nemocných
dětí, což je pro mne jako ženu i mámu
dvou dětí někdy docela náročné.
Na druhou stranu jsou pro mne právě osobní setkání s nemocnými dětmi
i jejich rodiči, ale i našimi dárci a partnery určitým „hnacím motorem“ a povzbuzením do další práce. Velmi si vážíme podpory všech firem, společností
i jednotlivců, kteří nás celé roky podporují a účastní se také osobně našich akcí.

Patronem tour je od jejího počátku Ondřej Bank, bývalý reprezentant
ČR v alpském lyžování.
Sám Ondřej podporuje dlouhou
dobu náš fond například výtěžkem
z prodeje svých brýlí nebo dražbou
svých závodních čísel ve Světovém poháru. Každý rok přiveze na tour něco
zajímavého do dražby a letos je to závodní číslo lyžařky Ester Ledecké s jejím podpisem.
Tour Modrého hrocha je sérií pěti
turnajů a během uplynulých 11. ročníků jsme získali pro děti již více než 12
milionů korun! Hlavními partnery jsou
golfová hřiště Golf & Ski Resort Kořenec, Prosper Golf Resort Čeladná, Golf
Resort Kaskáda, Austerlitz Golf Resort
a Golf Resort Olomouc.
Velmi si vážíme jejich dlouholeté
podpory a například díky velkorysému
partnerství Golf Resort Kaskáda byly
získány již 3 miliony korun pro léčbu
dalších dětí.
Jaké jiné akce děláš a pomáhají ti
v tom i nějaké osobnosti?
Každý rok pořádáme více než dvacet
vlastních charitativních a benefičních
akcí, podílíme se na různých projektech
a jsme partnery desítek firemních akcí.
Mezi naše největší sportovní akce
patří právě charitativní golfová tour,
ale také závody dračích lodí a tenisové
turnaje. Dále pořádáme koncerty, výstavy obrazů dětských pacientů, diva-

delní představení v mateřských školách
s protiúrazovou tematikou a podporujeme lyžování handicapovaných dětí.
Jsme moc rádi, že s námi spolupracují různé osobnosti a podporují naši
myšlenku pomoci dětem.
Patří mezi ně například již zmiňovaný Ondřej Bank, Tomáš Bank, Petr Švancara, David Kostelecký, Šárka Kašpárková, Petr Bende, Kryštof Krýzl, Filip
Trejbal, Martin Vráblík, René Wagner,
Kateřina Paulátová, Josef Kalenský, ale
také brněnské sportovní kluby KP Brno,
Fanclub HC Kometa Brno, FC Zbrojovka
Brno, Volejbal Brno a další. 

Informace o naší činnosti
a kontakty:
www.modryhroch.cz
www.facebook.com/modryhrochcz
Číslo účtu nadace: 197206466/0300
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Odkdy se profiluješ i na golfu?
Charitativní golfové turnaje pořádám
již 16 let a od roku 2008 organizujeme
CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH,
která podporuje především dětskou
traumatologii a děti po těžkých úrazech.

Dnes se ptáme Jany Giacintové
Ohodnoť svůj hráčský tým, koho trénuješ, jejich výsledky a co tě na tom
baví?
Vzhledem k tomu, že se věnuji především začátečnickému ženskému, studentském a dětskému golfu, tak mám
radost ze všech smsek s výsledky z turnajů, ze všech osobních zlepšení, které
mi moji žáci posílají. Nejvíce mne těší
zapálené jiskry, které znám z akce 4 do
flajtu, jak pokračují v načatém díle.
Z dětského golfu mi dělá radost
Sebastian Schamberger. Sebík má 6
let, golf ho baví. Děti jsou jako houby,
nasávají vše jako celek. On sám chce
golf moc hrát, je to vidět, a proto mne
jeho trénování baví víc. Trénování je
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psychologie v praxi. Člověka před
vámi musíte načíst, vyhodnotit jeho
způsob myšlení a jeho pohybový potenciál a pak s tím pracovat.
Která golfová událost tě za poslední
období zaujala?
Mám radost, že se Lucka Hinnerová
věnuje mládežnickém golfu a předává své zkušenosti a taky že naši mladí reprezentanti přivezli medaile jak
z Čeladné, tak s Beřovic MČR .
Na co se v golfu těšíš příští měsíc?
Těším se na Czech Masters na Albatrossu, nabrat do očí hezký golf. A v příštím
měsíci na svůj vlastní golf v Beleku. 
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Výsledky našich reprezentantů

Výčet úspěchů našich hráčů je tentokráte obzvlášť dlouhý a potěšující. I když se nám úspěchy
v podobě prvního místa vyhýbají, tak konstatování, že ve všech týmových soutěžích přivezli
naši reprezentanti medaile, je více než nadějné a ukazuje na dlouhodobě skvělou práci našich
trenérů a sytému, který se na Kaskádě podařilo vybudovat.
Národní mistrovství žáků a kadetů
2019 – Ypsilon Liberec
Na hřišti Ypsilon u Liberce se o víkendu 28. – 30. 6. 2019 odehrálo Národní mistrovství žáků a kadetů. Z našich
mladých reprezentantů si nejlépe vedli
Filip Jakubčík – 2. místo kadeti, Petr Pololáník – 2. místo starší žáci a Jan Šustek
– 3. místo kadeti. Do TOP 10 ve svých
kategoriích se vešli Sofie Hlinomazová
– 6. místo ve starších žákyních, Ondřej
Šustek – 6. místo v mladších žácích, Tomáš Sobotka – 8. místo mezi staršími
žáky a Tereza Zavřelová – 10. místo v kadetkách. S výjimkou kategorie mladších
žákyň tak měl náš klub zastoupení mezi
nejlepšími ve všech kategoriích! Gratulujeme vítězům a děkujeme za úspěšnou reprezentaci našeho klubu!
3. RB Czech Golf Amateur Tour
– Hluboká
Na hřišti GK Hluboká nad Vltavou se
ve dnech 3. – 5. 7. odehrál 3. turnaj
nejvyšší české amatérské túry (CGAT).
Z našich hráčů se mezi muži blýskl 9.
místem Richard Polan, mezi ženami
skončila na 12. místě Magdalena Petrlová. Cutem po dvou kolech ještě prošli
Adam Bruzl, Standa Nestrašil ml., Jan
a Petr Pololáníkovi a Tereza Zavřelová.
Jaroslav Sedlář seniorským mistrem
Slovenska
Velkého úspěchu se podařilo dosáhnout našemu seniorovi Jaroslavu Sedlářovi, který si ze slovenského hřiště
Welten-Báč odváží titul mezinárodního
seniorského mistra Slovenska. Turnaj se
hrál ve dnech 3. – 5. 7. Gratulujeme!
3. Národní golfová tour mládeže
– Dýšina
Ve dnech 12. – 13. 7. 2019 se na hřišti
Greensgate Golf Resortu Dýšina u Plzně
odehrál 3. turnaj nejvyšší mládežnické
túry ČGF. Opět byli v popředí výsledkových listin vidět naši mladí reprezentanti. Nejlépe skončila Sofie Hlinomazová
– 2. místo mezi staršími žákyněmi, na
„bednu“ ještě dosáhli Adam Benčík ve
starších žácích a Adam Bruzl v kadetech – oba 3. místo. Umístění na stupních vítězů těsně uniklo Ester Otiepkové
v mladších žákyních a Honzovi Šustkovi
mezi kadety.
Mezinárodní mistrovství ČR juniorů
a dorostenců – Karlštejn
18. – 20. 7. 2019 se na hřišti GR Karlštejn uskutečnilo Mezinárodní mistrovství ČR juniorů a dorostenců. Z našich reprezentantů si nejlépe vedli
Karolína Stará – 9. místo mezi dorostenkami a Richard Polan – 13. místo
mezi juniory.

www.golfbrno.cz

Mezinárodní mistrovství ČR MIDamatérů – Kácov
Ve dnech 18. – 20. 7. 2019 se v Panorama Golf Resortu na Kácově konalo
Mezinárodní mistrovství ČR věkové
kategorie nad 30 let – MID-amatérů.
Výborného výsledku dosáhl náš člen
Jaroslav Sedlář, který po kolech 81, 77
a 73 (+15) obsadil pěkné 8. místo.
Rakouské žákovské mistrovství –
Gutenhof
Na hřišti nedaleko Vídně – Colony Club
Gutenhof se ve dnech 19. – 21. 7 2019
odehrálo rakouské žákovské mistrovství, kterého se zúčastnili i hráči našeho klubu. Petr Pololáník skončil v kategorii starších žáků (U14) na děleném
5. místě. Stejného výsledku, avšak samostatného 5. místa, dosáhl i Ondra
Šustek v mladších žácích (U12).
Regionální kvalifikace družstev
mládeže do 14 a do 18 let
Úterý 23. 7. 2019 – společné regionální
kvalifikace družstev mládeže – nejmladší smíšené reprezentační družstvo do
14 let skončilo v Lázních Bohdaneč na
1. místě! Na hřišti ve Slavkově hráli svoji
kvalifikaci družstva dívek a chlapců do
18 let – naše dívky postoupily do finálového turnaje z 2. místa, chlapci pak završili úspěšný den postupem ze 3. místa.
European Young Masters
– Filip Jakubčík
Na Kunětické hoře se 25. – 27. 7. konal prestižní evropský turnaj European
Young Masters, kterého se v reprezentačním výběru ČR zúčastnil i náš mladý
talentovaný Filip Jakubčík. Po kolech
69 a 69 obsadil v individuálním hodnocení dělené 6. místo, a výrazně tak
přispěl k celkovému 7. místu družstva
ČR (startovalo 28 družstev). Třetí kolo
bylo kvůli bouřce zrušeno.
Extraliga družstev mužů a žen
– 3. a 4. kolo – Telč
O víkendu 27. – 28. 7. se hrála na hřišti GR Telč další dvě kola základní části
extraligy družstev mužů a žen. Obě naše
družstva si vedla velmi dobře a v průběžném pořadí si polepšila – ženy jsou na
skvělém 2. místě za GC Kunětická hora,
muži poskočili na 7. místo zaručující boje
play off o titul. Finálové kolo kvalifikace
a následné boje play off a play out se
hrají na konci srpna na Zbraslavi.
LETAS – Amundi Czech Ladies
Challenge 2019 – Konopiště
Ve dnech 1. – 3. 8. se na hřišti Radecký v konopišťském Golf & Spa Resortu
odehrál turnaj nižší ženské evropské
profesionální série LETAS. Turnaje se
zúčastnily i 3 hráčky našeho klubu

a všechny prošly cutem! Nejlepšího
výsledku dosáhla Karolína Stará, která
po kolech 72, 71 a 76 obsadila dělené
42. místo. Kristýna Abrahamová (74,
73, 74) skončila na děleném 52. místě a Lucie Hinnerová (76, 71, 76) brala
dělené 63. místo.
4. Národní golfová tour mládeže –
Česká Lípa
2. – 3. 8. hostil Golf Club Česká Lípa
4. turnaj naší nejvyšší mládežnické
túry (NGTM). Naši mladí reprezentanti
si jako tradičně nevedli vůbec špatně.
Nejlepšího výsledku tentokrát dosáhl
Ondra Šustek, který skončil v kategorii mladších žáků na 3. místě. Tři šestá
místa obsadili Ester Otiepková v mladších žákyních, Sofie Hlinomazová ve
starších žákyních a Honza Šustek v kadetech. Do Top 10 se vešla ještě Tereza
Zavřelová v kadetkách (9. místo).
Filip Jakubčík vicemistrem ČR ve hře
na rány!
Velkého úspěchu dosáhl náš talent Filip
Jakubčík na Mezinárodním mistrovství
České republiky ve hře na rány. Po čtyřdenní bitvě (7. – 10. 8.) dosáhl na karlovarském hřišti stejného výsledku (279/9) jako Němec Leon Breimer. V následné
rozehrávce však německý hráč rozhodl
eaglem o svém vítězství. Druhé místo
je však obrovským úspěchem. „Fíkovi“
k jeho skvělému výsledku a reprezentaci
našeho klubu gratulujeme!
Mistrovství ČR smíšených družstev
do 16 let – 3. místo!
Ve středočeských Beřovicích proběhlo
od úterý 13. 8. Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – Pohár
klubů. Naše družstvo skončilo v úterní
jednokolové kvalifikaci na 8. místě, a postoupilo tak do play off o titul, které se
hrálo na jamky. Ve středečním čtvrtfinále si naši mladí reprezentanti vyšlápli na
vítěze kvalifikace – družstvo Greensgate
GC z Dýšiny a po vítězství v obou dopoledních foursomech přetlačili svého
soupeře i v odpoledních singlech a zvítězili 5:2 na zápasy. Ve čtvrtečním semifinále se našim hráčům již tolik nedařilo
a podlehli Golf & Country Clubu Svobodné Hamry 2:5. V pátečním souboji
o 3. místo zdolalo naše družstvo GC Kunětická hora 4,5:2,5 a odváží si z Poháru
klubů bronzové medaile. Družstvo startovalo ve složení: Sofie Hlinomazová,
Mariana Poláková, Tereza Zavřelová,
Adam Bruzl, Filip Jakubčík, Jan Šustek
a Kryštof Jan Veselý. Kapitánem družstva
byl Petr Moučka.
Karolína Stará si odváží 3. místo ze
slovenské juniorky v kategorii do 18 let

Karolína Stará skončila na skvělém 3. místě v kategorii dívek do 18 let na slovenském juniorském mistrovství, hraném ve
dnech 14. – 16. 8. v Golf Resortu Sedin.
Karolína zahrála vyrovnaná kola 74, 75,
76 (225/+6) a za vítěznou Gabrielou Robertou Vítů zaostala o 5 ran. Jan Pololáník
skončil ve stejné věkové kategorii mezi
chlapci na velmi pěkném 6. místě.
Skvělé představení Terezy Zavřelové
na Morava Cupu ve Skalici
Na turnaji Morava Cup ve slovenské
Skalici (18.8.) se skvělým výsledkem
prezentovala Tereza Zavřelová, která
obešla hřiště s parem 72 za 68 ran!
K výsledku jí pomohlo 5 birdie a pouze
1 bogey na 8. jamce. Gratulujeme!
Mistrovství ČR družstev mládeže do
14 a do 18 let – Čeladná
Od úterý 20. 8. do čtvrtka 22. 8. se na
hřišti Old Course na Čeladné hrálo Mistrovství ČR družstev mládeže do 14 a do
18 let. Nejmenší hráli 3 kola na rány (počítaly se 3 nejlepší výsledky ze 4), dívky
a chlapci do 18 let hráli jamkovou hru.
Všechna naše družstva postoupila do
finálových bojů o titul. Bohužel se žádnému družstvu na vítězství dosáhnout
nepodařilo, a čeladenské mistrovství
tak má pro náš klub stříbrný punc. I tak
tento výsledek, spolu s bronzovými medailemi z Mistrovství ČR smíšených družstev do 16 let minulý týden v Beřovicích,
znamená nejúspěšnější sezonu v historii
klubu a zároveň dokládá absolutní postavení Golf Clubu Brno mezi českými
kluby, pracujícími s mládeží.
Nejblíže k zisku titulu mělo družstvo do 14 let, kde nakonec v součtu
9 nejlepších výsledků za 3 dny zaostali
naši mladí reprezentanti za vítězným
Beskydským GK o jedinou ránu…
Složení mládežnických družstev:
U14 – A. Benčík, S. Hlinomazová,
P. Pololáník, T. Sobotka, O. Šustek;
kapitán: P. Moučka
U16 – S. Hlinomazová, M. Poláková,
T. Zavřelová, A. Bruzl, F. Jakubčík,
J. Šustek a K. J. Veselý;
kapitán: P. Moučka
U18D – E. Otiepková, M. Petrlová,
M. Poláková, K. Stará, T. Zavřelová;
kapitán: L. Hinnerová
U18CH – A. Bruzl, F. Jakubčík, J. Pololáník, J. Staněk, J. Šustek, K. J. Veselý;
kapitán: M. Mojžíš 

TITLEIST T-SERIES
NA KASKÁDĚ

Od konce srpna nabízí fitting centrum
k vyzkoušení žhavou novinku ze společnosti Titleist. Konkrétně se jedná
o převratně nová železa modelové
řady T100, T200, T300 a hybridy TS2
& TS3. Hole z rodiny T-Series zastupují
zcela unikátní přístup inženýrství k vývoji a výrobě želez. Díky průlomové
technologii tak poskytují vyvážený
poměr mezi sílou a výkonem, kterého se inženýrům společnosti Titleist
doposud nikdy nepodařilo dosáhnout. Nové hybridy pak kombinují
rychlost a délku dřeva s precizní technologií, a právě proto jsou jedničkou
na Tour. Aby byla nabídka holí Titleist
pro fitting kompletní, nechybí ani celá
škála driverů a fairwayových dřev modelů TS1-4.
Přijďte si do našeho fitting centra tyto novinky vyzkoušet na vlastní
kůži, rezervujte si čas u Lukáše Horáka
na telefonním čísle 774 860 570. 
Tomáš Kroupa

Změna otevíracích hodin
wellness centra na Kaskádě
Otevírací doba
Pondělí – čtvrtek:
bazén 16:00 – 22:00
Finská, parní sauna 17:00 – 22:00
Pátek – neděle:
bazén 8:00 – 22:00
Finská, parní sauna 17:00 – 22:00
Tato otevírací doba platí
od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.

Přehled nejbližších otevřených
turnajů pro členy klubu:
14. – 15. 9. 2019
Mistrovství klubu
Mistrovství se mohou zúčastnit
pouze hráči s členstvím v Golf Clubu
Brno. Hraje se 2 x 18 jamek na rány
bez vyrovnání, na úpravu HCP. Vítězem se stává hráč s nejlepším součtem BRUTTO ran po dvou kolech.
20. 9. 2019
Mizuno GT
Otevřený turnaj, stableford systém
27. 9. 2019
Seniorské mistrovství klubu
Mistrovství GCB je určeno pouze pro
seniory a seniorky klubu. Hraje se 18
jamek na brutto rány ve dvou kategoriích – senioři a seniorky. Vítězem
kategorie je hráč a hráčka s nejnižším
počtem ran. V PŘÍPADĚ SHODNÉHO
VÝSLEDKU NA PRVNÍM MÍSTĚ NÁSLEDUJE ROZEHRÁVKA systémem náhlá
smrt na jamkách 10 a 18 (1 a 9 Dřevěná). O pořadí na dalších místech bude
rozhodnuto dle hracího řádu ČGF.
29. 9. 2019
Nedělní klubový turnaj
Turnaje ze série klubových turnajů
„eklektik“. Hráči nejlepší kategorie
(s HCP do 11,4) hrají na rány, ostatní
kategorie na stableford.
30. 9. 2019
RSTM
OPEN soutěž seniorů – mužů a žen.
Podmínkou účasti je dosažený seniorský věk v roce 2019 – 50 let muži
i ženy. Hraje se systém stableford
s plným vyrovnáním. Hodnocení
tour je prováděno bodovým systémem z výsledků jednotlivých kol.
9. 10. 2019
MSG 65+
Turnaj ze série soutěží MSG65+ MAX
– na rány s úpravou HCP, maximální
výsledek čtyři nad par. Jedna společná věková kategorie mužů i žen,
která je omezena věkem u mužů 50+,
ženy seniorky 50+. Doplněno soutěží
družstev a možností sázení na vlastní
výkonnost.
12. 10. 2019
O putovní pohár Moravy
Regionální soutěž družstev mládeže. Startují TCM a družstva klubů
regionu Východ B, věk 7 – 18 let.
15. 10. 2019
Podzimní fourball
Hraje se ve dvojicích systémem fourball s odpočtem týmového handicapu. Každý hráč hraje svůj míč. Za
výsledek na jamce se bere nižší brutto výsledek hráče ve dvojici. Pokud
některý z hráčů nedohraje, není to
trestné. Hráči s klubovým HCP (37 – 54)
hrají s HCP 36.
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Ohlédnutí za letními kempy
Jak již bývá zažitým zvykem, i v průběhu
letošních letních prázdnin uspořádala
Kaskáda Golf Academy několik golfových kempů pro děti. Během 4 turnusů,
z nichž jeden byl již tradičně pobytový,
se na Kaskádě vystřídalo celkem 80 ma-

lých golfistů včetně několika úplných
začátečníků. Náplní kempů byla kromě
tréninků na driving range a v jeho okolí
také samozřejmě hra na akademii a hřišti. O kondiční složku tréninků se pak
postarali Milan Mojžíš s Lucií Hinnero-

vou. Kromě trenérů z KGA své cenné
rady účastníkům kempů předali také
Petr Gál nebo J. M. Navarro. Děkujeme
všem zúčastněným a už teď se těšíme
na léto 2020. 
Tomáš Kroupa

PORTIVA GOLF TROPHY
GRANDFINÁLE CZECH PGA TOUR 2019
2. – 6. října 2019 se v Golf Resortu
Kaskáda u Brna uskuteční závěreční turnaj české profesionální série,
Portiva Golf Trophy – Grandfinále
Czech PGA Tour 2019. Turnaj kromě
souboje profesionálů o vypsanou fi-

nanční prémii přináší i zajímavý golfový program pro partnery. Pokud
se rozhodnete podpořit české golfové profesionály a stát se součástí
jejich Grandfinále, pak vám můžeme nabídnout následující:

PROGRAM S ČASY ZAHÁJENÍ
2. 10.
3. 10.
3. 10.
4. 10.
4.10.
4. 10.
5. 10.
5. 10.
5. 10.
5. 10.
5. 10.
6. 10.

Zahajovací ́ turnaj partnerů
1. kolo turnaje PRO (na rány)
Turnaj partnerů (stableford)
2. kolo turnaje PRO (na rány)
Junior PGATour (1. kolo)
Turnaj partnerů (stableford)
3. kolo turnaje PRO (na rány)
Junior PGATour (2. kolo)
Senior PGA Tour (1. kolo)
Turnaj partnerů (stableford)
Players party a vyhlášení výsledků̊
PRO-AM (18 jamek)

09.00
08:00
10:00
08:00
10:00
12:00
08:00
10:00
11:00
12:00
19.00
10.00

Kontakt pro zájemce o hru na doprovodných turnajích:
Josef Slezák, tel.: 604 210 053, e-mail: golf@ccb.cz

Tomáš Kučera

a jeho druhé hole-in-one
I N Z E RC E

Vždy, pokud je to jen trochu možné,
se ptáme na pocity šťastlivce, který zahrál eso na našem hřišti. Tentokrát to
byl Tomáš Kučera, kterému se to povedlo 7. července na dřevěné číslo 7.
Hrál míčkem Titleist proV1 a použil
železo 5. Svědky byli spoluhráči ve flightu: Miloslav Černý, Ivo Kovář.
Tomáš byl v odpovědích trochu lakonický, ale dostali jsme z něj, že měl
obrovskou radost (samozřejmě), ale
na vítězství ve flajtu to bohužel nestačilo. V ten den hrál 87 ran. Dobrovolně se přiznal, že na 6 kamenné zahrál
v roughu dva prošvihy, na hřišti nechal
nedobrovolně dva míče a dal celkem
35 puttu, z čehož neměl vůbec radost.
Pokud by někdo hledal návod, jak
se přiblížit k hole-in-one, a chtěl To-

O stavu hřiště
Léto se nám již nachyluje do své finální
fáze a my si můžeme říci, že se nám vydařilo. Množství srážek bylo dostatečné
natolik, že se pouštní vzhled hřiště letos
nedostavil. I když přívalových dešťů bylo
více a vyplavených bunkeru bylo požehnaně, jsme stále rádi za každou kapku.
Dosavadní úhrn srážek za letošní rok
již překonal celkový úhrn srážek za celý
loňský rok. A to se počítá.
S koncem léta se připravujeme na
tradičně nahuštěnou závěrečnou část

SLEDUJTE NA FACEBOOKU
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
www.bavsegolfem.cz
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máše napodobit, tak nám prozradil,
že se snaží dostat na hřiště jednou
týdně a alespoň dvakrát týdně driving range. Spoluhráči ve flajtu nebyli náhodní. S Milošem Černým hraje
celkem často, asi jednou za 14 dní,
a s Ivem Kovářem tak dvakrát do roka.
Turnaje moc nehraje, letos zatím tři.
Golf hraje asi 10 let a je dítě štěstěny, neboť hole-in-one už před dvěma
lety ve Slavkově zahrál.
Děkujeme, Tomáši, za upřímnou
a vtipnou glosu a přejeme ti hezkou
hru a co nevidět další eso. 

sezóny. Od arerifikací greenů, odpališť
a cvičných ploch přes tuny písku zapraveného do travního porostu, ořezu
bunkeru, dokončení sečí rafů až po
udržení a zkvalitnění zejména greenových ploch. Též okolí jezer je již poměrně zarostlé a bude se ke konci sezóny
prořezávat.
Doufám, že se nám podaří připravit hřiště k vaší spokojenosti a že
vaše hra golfová bude mít jen a jen
pozitivní vývoj. 
Hezkou hru,
Jiří Kapeš
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