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Prozradíte, jak se stát kapitánem?
PG: Jako hrající profesionál se zkuše-
nostmi jak z Ameriky, tak z nejvyšších 
evropských profesionálních túr jsem 
byl docela často zván tady na Kaská-
dě na dětské kempy, které vedli zdejší 
profesionálové Petr Moučka s Mar  -
nem Laimarem. Chodil jsem tam rád 
déle než rok, pořád jsem ale cí  l, že 
našemu náhodnému nepravidelnému 
setkávání něco chybí. Nemělo to žád-
nou formu, žádný systém, a tak jsme 
jej s Ondrou začali hledat.

OS: Cílem bylo předávání zkušenos  , 
které jsme s Petrem získali každý za 

dobu své aktivní kariéry a na Euro-
pean i Challenge Tour, on jako hráč, 
já jako caddy. Nechtěli jsme však po-
máhat pouze vybraným jednotlivcům, 
ale celému klubu, abychom mu vrá  li, 
co nám kdy dal, a viděli to tu vzkvétat. 
Tak se zrodila myšlenka specializova-
ných kempů, kde se neučilo švihat 
holí, ale jejichž náplní byla ucelená 
komplexní příprava, zaměřená přede-
vším na aspekty hry a související efek-
ty. Kempy se líbily, a tak jsme byli na 
podzim loňského roku požádáni, zda 
bychom chtěli převzít odpovědnost za 
hráčskou přípravu a nakonec se stát 
i kapitány. Tuto výzvu jsme přijali.

Jaké byly vaše první kroky?
PG: Jasně jsme věděli, co je základ-
ním cílem. Určitě jsme nechtěli, aby 
k nám chodily dě   jen „plácat do ba-
lónů“, ale aby je naše společné lekce 
posouvaly vpřed. Musím přiznat, že 
koncept a administra  va je především 
Ondrova záležitost. Já se starám hlav-
ně o stránku golfovou.

OS: Cíl byl jasný, pouze jsme museli hle-
dat formy a vymýšlet, jak konkrétně by 
měla příprava vypadat. Předávat zku-
šenos   byla priorita. Dě   se také musí 
ch  t zlepšovat samy od sebe, ne pouze 
na základě přání nás nebo rodičů.

Jaké byly vaše kapitánské začátky 
a co si pod tou funkcí máme 
představit?
PG: S autoritou jsme problém neměli. 
Nejsme jen nějací kluci. Byli jsme s On-
drou dvacá   na Challenge, udělali cut 
na European Tour v Dánsku, víme, jak 
se pohybovat na turnajích i jak se na 
ně připravovat. Trénink to  ž není jen 
o tom jít na driving a „vypráskat“ tam 
šest košíků. Trénink může být i zajímavý 
a s jeho pomocí se dá posouvat dál.

OS: Kapitánství je administra  vně spor-
tovní záležitost. Něco jako sportovní 
ředitel. Vybíráme reprezentanty do 
skupin, s kapitány jednotlivých druž-
stev dáváme dohromady jednotlivé 
sestavy, zajišťujeme ubytování, dopravu 
a všechny organizační záležitos  , aby se 
týmy mohly soustředit jen na svůj vý-
kon. Samozřejmě to ale není jen o nás, 
bez pomoci Petra Vávrů a Tomáše Krou-
py by to byla loď bez kormidla.

Viditelným měřítkem úspěchu 
bývají výsledky. Jaké jsou ty vaše?
OS: Uplynulá sezona byla úspěšná, 
nejde ale o naše úspěchy, ale úspěchy 
hráčů, my jim jen vytvářeli podmínky. 
V rámci kempů jsme se jim věnovali 
jednou měsíčně, zbytek museli od-
pracovat sami. Snad jsme jim alespoň 
pomohli. Ve všech dětských týmových 
soutěžích jsme se nejenom probojova-
li z kvalifi kací do fi nále, ale z každého 
fi nále jsme přivezli i medaile. Třikrát 
stříbrnou (čtrnáctky a obě osmnáctky) 

Vážené golfi stky a golfi sté,
nádherné babí léto bylo tou nej-
lepší možnou tečkou za golfovou 
sezonou. Příroda nás letos obda-
rovala opravdu vrchovatou mě-
rou. Odvděčila se nám za loňské 
rozmary obzvláště  m, že květen 
i červen byly srážkově nadmíru 
„úrodné” v naší dosavadní histo-
rii. I díky tomu jsme se opětovně 
mohli přesvědčit o kvalitách na-
šeho hřiště, které se právem řadí 
k těm nejlepším v naší zemi. Za to 
patří především velký dík Jirkovi 
Kapešovi a jeho lidem.

Vždy když jsem na hřiš  , inten-
zivně vnímám, jak rok od roku do-
spívá, a téměř vždy si vzpomenu na 
slova našeho architekta Jonathana 
Gaunta, který vždy na dotaz, zda 
by dnes na Kaskádě něco měnil, 
odpověděl jediným slovem: Ne! 
A má pravdu.

S potěšením sleduji, že poslání, 
se kterým jsme náš resort budo-
vali, dále rozvíjíte. Kaskádu si dnes 
užívají začátečníci i profesionálové. 
Nacházejí zde prostor pro svůj dal-
ší rozvoj dě   i senioři, ženy i muži. 
Výsledky našich reprezentantů jsou 
toho nejlepším důkazem.

Jsem pyšný na naše společné 
dílo a věřím, že se klubu, hřišti 
i nám všem bude takto dobře dařit 
i v příš  ch sezonách.

Světlo v duši nejenom na golfu!
Vladimír Plašil
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Rozhovor• 
s klubovými kapitány
Změny stanov• 
pod drobnohledem
Správní rada se představuje• 
Jak to vidí Jiří Kapeš• 

Dva kapitáni jedné lodi
Titul klubového kapitána patří v britském poje   golfu k těm nejpres  žnějším. Kapitán bývá ve svém klubu 
nejvyšší sportovní autoritou, garantem výkonnostního růstu, spravedlivým arbitrem i nesmiřitelným 
supervizorem dodržování pravidel fair play. Přestože jde o funkci, kterou obvykle zastává jen jedna osobnost, 
bylo na podzim roku 2018 rozhodnuto, že na Kaskádě budou kapitánské povinnos   vykonávat rukou společnou 
pětadvace  letý Petr Gál (PG) a o rok mladší Ondřej Symerský (OS).

Závěrečný turnaj české profesi-
onální série, Portiva Golf Trophy 
– Grandfinále Moneta Czech PGA 
Tour, který se odehrál 3.–5. října 

na Kaskádě, ovládl – byť o jedinou 
ránu – po kolech 68, 67, 70, celkem 
205/-11 Ondřej Lieser, za což si vy-
sloužil šek na 60 000 Kč. Na druhé 
místo odsoudila mocně fi nišujícího 

Stanislava Matuše až chybička na 
poslední jamce, takže se musel spo-
kojit s šekem na 47 200 Kč. Za celko-
vý výkon -6 si tře   místo a 27 200 Kč 

odváží z Kaskády Gregg Lavoie Hod-
nocení letošního Moneta Order of 
Merit díky vítězství na Czech Open 
nedostižně kraloval Jan Cafourek, 
jemuž k ocenění stačilo 242 000 Kč. 

Druhou příčku obsadil Štefan Pále-
ník (223 000 Kč), tře   Aleš Procház-
ka (64 010 Kč).

Tradiční součás   profesionálních 
turnajů bývají i doprovodné ama-
térské turnaje, včetně oblíbeného 
 Pro-Am, kterých se v průběhu grand-
fi nálových dnů na Kaskádě zúčastnilo 
i mnoho členů GC Brno a kteří – ale-
spoň podle výrazu tváře na stupních 
vítězů – byli maximálně spokojeni. 
Doufám tedy, že i je potěší informa-
ce, že tradice Grandfi nále Czech PGA 
Tour bude pokračovat a že čtrnáctý 
ročník se uskuteční ve dnech 30. 9. 
– 4. 10. 2020 opět na Kaskádě. ■

Grandfi nále 2019 za námi. Ať žije Grandfi nále 2020!
Závěrečný turnaj domácí profesionální série se uskutečnil již po třinácté v řadě na Kaskádě. Hrálo se tradičně na tři kola, což zvětšuje 
šance favoritů, a společně s vítězným šekem pro nejlepšího hráče posledního turnaje sezony byl oceněn i nejúspěšnější hráč celého 
letošního ročníku. A pak přišla na řadu zábava.

Zleva Petr Gál a Ondřej Symerský

pokračování na straně 3

„Byl to vynikající turnaj na špičkově připraveném hřiš  . Tak skvělé 
greeny na Kaskádě nepamatuju. Jsem rád, že se mně podařilo 

navázat na dobré výsledky z minulého týdne, kdy jsem si ve fi nále 
Pro Golf Tour vyhrál kartu na Challenge, a potvrdit svou formu 

i zde,“ uvedl ve svém vítězném projevu Ondřej Lieser.
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PROVOZ INDOORU: Od pondělí 25. 11. 2019 je naplánováno zahájení 
provozu v indoorové hale na BVV, v pavilonu H. Permanentky a vjezdy na 
BVV si můžete zakoupit na recepci hotelu Kaskáda, na DR v Žabovřeskách, 
případně přímo na recepci indooru. Pro všechny držitele karty GOPASS 
nabízíme na vstup zvýhodněnou cenu. Provoz indooru je předpokládán do 
15. 3. 2020.

NABÍDKA PRÁCE: Milujete golf a chcete se stát součás   týmu maršálů 
na Kaskádě? Do našeho golfového resortu hledáme spolehlivého, 
samostatného a komunika  vního maršála. V případě zájmu a pro více 
informací nás prosím kontaktujte na: info@gol  rno.cz. Těšíme se na vás!

UZAVŘENÍ RESORTU: Dovolujeme si vás informovat, že v termínu od 
20. 12. 2019 (od 11:00) do 12. 1. 2020 (včetně) bude resort z důvodu 
pravidelné generální údržby uzavřen. Otevřeno bude opět v pondělí 13. 1. 
2020. Děkujeme vám za pochopení.

DOTAZY A OBJEDNÁVKY: TOMÁŠ KROUPA, TEL.: +420 734 418 880, E-MAIL: TOMAS.KROUPA@GOLFBRNO.CZ

Správní rada GC Brno

V legisla  vní oblas   se jedná přede-
vším o splnění požadavků GDPR a de-
fi nici sportoviště a smluvních vztahů 
klubu. GDPR upravuje bod 4.5. Stanov 
a jedná se o náhradu za zákon o ochra-
ně osobních údajů. Členové klubu jsou 
díky Nařízení lépe informování o naklá-
daní s jejich osobními údaji a také dů-
kladněji chráněni před zneuži  m osob-
ních dat. Ve Stanovách v bodě 2.2. je 
nově defi nován pojem domovské hřiš-
tě a jeho adresa. Současně s  m je zde 
uvedena povinnost smluvního vztahu 
mezi klubem a majitelem. Defi nice do-
movského hřiště je důležitá především 
pro vztahy klubu a ostatních subjektů, 
smluvní vztah naopak garantuje čle-
nům klubu, že klíčový vztah se zakládá 
na písemném smluvním ujednání.

V oblas   kategorie členství dochá-
zí v první řadě k narovnání dishar-
monie mezi nabízenými kategoriemi 
a Stanovami, dále pak ke změnám 
v jednotlivých kategoriích. Zcela nově 
je zde defi nováno Členství na zkouš-
ku (bod 4.2.e), které klub již několik 
let nabízí golfovým nováčkům. Na-
opak zcela mizí Studentské členství. 
K výrazným změnám dochází ve dvou 

kategoriích – juniorské a seniorské. 
Junioři (bod 4.2.c) mohou nově být 
členové klubu, kterým je méně než 
27 let. Nadále již nebudou členové 
omezováni řádným denním studiem 
na střední nebo vysoké škole. Cílem 
tohoto kroku je co nejvíce zpřístupnit 
golf mladé generaci a otevřít tak klub 
dalším, doufám, dlouholetým čle-
nům. V kategorii Seniorů (bod 4.2.d) 
je klíčový posun věkové hranice pro 
Seniory na 65 let. Srovnání gendero-
vých rozdílů mezi muži a ženami je 
trendem v celé společnos  , klub by 
to měl reflektovat. Věková hranice 
65 let je cílovou hranicí pro odchod 
do starobního důchodu, proto byla 
i pro Stanovy zvolena tato hranice. 
Stávajícím členům se Seniorským 
členstvím, kteří jsou mladší 65 let 
však samozřejmě nehrozí, že budou 
muset transformovat své Senior člen-
ství na Osobní. Stanovy obsahují pře-
chodné ustanovení právě pro tento 
případ (bod 4.2.d).

Ostatní provedené změny jsou 
dvojího charakteru. Mezi formál-
ní opravy patří především oprava 
chyb, opakovaných frází a neúplnos   

předchozích Stanov. Dodatkové 
změny pak upravují práva a povin-
nos   členů klubu, především právo 
využívat zařízení spolku a služby do-
movského hřiště (bod 4.6.a), ale také 
povinnost dodržovat Etický kodex 
spolku (bod 4.7.d).

Současně s navrhovanou změnou 
Stanov musí dojít i ke změnám ve 
Statutu spolku.

V první řadě se opět jedná o posí-
lení vztahu mezi členy, klubem a maji-
telem. Dále pak Statut upravuje pod-
mínky transformací mezi jednotlivými 
kategoriemi členství, přičemž nově je 
upravena transformace z Členství na 
zkoušku a také transformace z Pře-
chodného Senior členství na Osobní 
členství. Ve Statutu je také drobně 
upraven Etický kodex – povinnost 
včasného odhlášení se ze hry či turna-
je a povinnost správní rady řešit s  ž-
nos   na chování hráčů na golfových 
hřiš  ch. Ostatní úpravy dokumentu 
byly především formální, s výjimkou 
ustanovení o ochraně osobních úda-
jů, které je opět považován za změnu 
z legisla  vních důvodů. ■

Připravil: Pavel Rohlínek

Změny ve Stanovách je možné rozdělit do tří 
oblas   – legisla  vní, kategorií členství a ostatní

JAN POLOLÁNÍK
Věk: 52
Profese: správa, provozování a údržba 
nemovitos  
Mo  o: Mlčení je někdy výmluvnější 
než mluvení...
Čeho bych chtěl ve správní radě do-
sáhnout: Chtěl bych zlepšit podporu 
mládežnického golfu.

LUBOMÍR FABÍK, viceprezident klubu
Věk: 55 let
Profese: předseda představenstva ob-
chodní společnos  
Životní moto: Když něco dělám, tak 
pořádně.
Čeho bych chtěl ve správní radě dosáh-
nout: Udržení rozpočtu, ekonomiky, fi -
nancování a řízení klubu v souladu s plat-
nou legisla  vou, stanovami a statutem 
spolku. Spolupráce s ostatními na řešení 
témat v oblas   sportovního a rekreační-
ho golfu či rozvoji členské základny.

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Věk: 62 let
Profese: podnikatel ve stavebnictví
Životní motto: Žít a nechat žít, re-
spek  ve vydělat a nechat vydělat.
Čeho bych chtěl ve správní radě 
dosáhnout: Cílem je fungující klub, 
kde budou členové spokojení a hráči 
se budou rádi vracet. A samozřejmě 
podpora seniorského golfu.

JURAJ WERNER, prezident klubu
Věk: 60
Profese: majitel reklamní a eventové 
agentury LESTO
Životní moto: Lhát se nemá.
Čeho bych chtěl ve správní radě do-
sáhnout: Své snažení zaměřuji na po-
pularizaci golfu, příliv nových golfi stů, 
ukazování cesty, jak si cestu k pohodo-
vému golfu co nejrychleji najít. Chtěl 
bych najít op  mální rovnováhu a spo-
kojenost ve vztahu členství v klubu – 
klub – majitel (provozovatel) hřiště.

NOVINKY Z RESORTU

INZERCE

EVA PLAŠILOVÁ
Věk: 41
Profese: podnikatel v oboru nemovi-
tos   a těžkém průmyslu
Životní mo  o: Pokud se nevypořádáte 
s okolnostmi, vypořádají se ony s vámi.
Čeho bych chtěla ve správní radě 
dosáhnout: Rozvíjet a podporovat 
golfové možnos   pro nejmenší členy 
klubu. Zajis  t větší podporu dámské 
klubové činnos  .

ZORA HLINOMAZOVÁ
Věk: 47
Profese: prak  cká lékařka
Životní moto: Vždy s úsměvem a na 
golfu zvlášť.
Čeho by chtěla ve správní radě do-
sáhnout: Pomáhat s organizací spor-
tovního golfu dě   a mládeže a s čin-
nos   SVG. Chci, aby čas strávený na 
golfu na Kaskádě byl pro každého čle-
na nejhezčí čás   jeho dne.
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a jednou bronz v šestnáctkách. Trochu 
nás zamrzela extraliga, ve které oba 
týmy sice skončily shodně na pěkném 
sedmém místě z dvanácti, ale moc 
nám nefungovalo generační propoje-
ní, a tak máme zejména v rámci týmo-
vé soudržnos   ještě co zlepšovat.

PG: Při samotném výjezdu už žádný 
tlak na hráče nevyvíjíme. Nevozíme na 
soutěže tým, který by se o hráče sta-
ral. Takový rozpočet bohužel nemáme. 
My se snažíme primárně nabídnout to 
nejlepší zázemí tady v Brně. K dispozici 
máme špičkového fyzioterapeuta Rad-
ka Nekulu, který byl se mnou v Ameri-
ce, prožil si všechna má zranění a teď se 
nám stará o celou reprezentaci, propra-
cované kondiční tréninky vedou Lucka 
Hinnerová a Milan Mojžíš, o golf se sta-
rá Kíno. Pokud by se objevil požadavek 
na cokoli dalšího, co by dávalo smysl, 
jsme připraveni to zařídit. Na turnaje už 
ale jezdí s hráči jen kapitáni družstev.

Prozradíte svou fi lozofi i a přístup 
k sestavování týmů?
PG: Hned na začátku jsme se s Ond-
rou shodli, že nechceme mít v každé 
věkové kategorii více týmů (A, B, C, 
D…), aby měl každý hráč jistotu, že 
bude reprezentovat. Chtěli jsme, aby 
se hráči museli o místo v týmu prát, 
snažit se, makat. Výběr konkrétních 
hráčů do jednotlivých týmů jsme pak 
dělali společně s kapitány družstev jak 
s ohledem na aktuální výši hendikepu, 
tak s přihlédnu  m ke hřiš   (zejména 
k jeho délce), které na hráče čekalo.

OS: Možná by se daly poskládat dva 
týmy, ale jde o přístup. Letos jsme více 
týmů v jedné kategorii nepřihlašovali, co 
bude příš   rok, teprve rozhodneme. My 
chtěli dát šanci hráčům, kteří hrají, mají 
výkonnost. Ne, že by na to ostatní nemě-
li, ale každý růst má své etapy a někdy je 
potřeba třeba ještě rok, aby hráč vyrostl 
a sám si byl jistý, že si zaslouží své místo 
v týmu. Dostat se do týmu, aniž bych se 
o to musel prát, je podle mě demoti-
vující. Navíc se jedná jen o jednodenní 
kvalifi kaci, ze které pak může stejně po-
stoupit za každý klub jen jeden tým.

Jak vypadá klubová reprezentační 
pyramida?
PG: Head Pro zodpovědný za kvalitu 
a úroveň obecného golfového vzdělává-
ní na Kaskádě je Mar  n Laimar, který se 
společně s Petrem Moučkou stará jak 
o základní kurzy a první golfové krůčky 
dě   v základně pyramidy, tak o sportov-
ní základy u dě   ve věku od sedmi do 
jedenác   let, které postoupily do vyšší 
úrovně, tzv. SVG (střediska vrcholového 
golfu) Junior. Nad ní je už jen tzv. SVG 
Elite, o který se s Ondrou staráme, a sa-
mozřejmě dále reprezentace GCB.

OS: Jak řekl Petr, v SVG Elite sdružuje-
me nadějné hráče, pro které pořádá-
me kempy a kteří mají zájem na sobě 
pracovat. Naše prvotní kritérium byl 
věk nad dvanáct a hendikep pod de-
set. V tento okamžik pracujeme s pat-
náctkou hráčů ve věku 12 až 18 let 
a průměrným hendikepem 3.

Jaké jsou vaše plány pro blízkou 
i vzdálenější budoucnost?
PG: Říjen a listopad necháme hráče od-
počinout. Na první kemp je pozveme 
v prosinci, kde nejprve projdou rukama 
terapeuta, pak kondičního trenéra. Zjis-
 me, jak na tom jsou, zda někdo něco 

nepotřebuje. Následovat budou kempy 
dvakrát za měsíc, vždy o víkendu, vždy 

zaměřené na něco konkrétního, na put-
 ng, na krátkou hru, na výbušnost. Teď 

přes zimu se budeme hráčům věnovat 
my, na jaře pak nastoupí Kíno, který po-
vede každý týden pravidelné tréninky.

OS: Letos jsme se snažili dělat kempy 
každý měsíc, bylo jich, myslím, osm, 
takže tou nejviditelnější změnou bude 
příš   rok jejich struktura. Nebudeme 
už dělat kempy uprostřed sezony, ale 
zhus  li jsme je do zimní přípravy. Na 
léto se povedlo i díky panu Plašilo-
vi vyjednat a odsouhlasit spolupráci 
s Kínem, který má za sebou v přípra-
vě juniorů úctyhodné výsledky. Jeden 
kemp jsme uprostřed léta ale ponecha-
li. Uskuteční se v Beřovicích v termínu 
těsně před vrcholem individuálních 
šampionátů mládeže a stejně jako letos 
na Čeladné bude mít v náplni přede-
vším strategii a course management.

Proč padla vaše volba při výběru 
trenéra na Kína?
PG: Kíno není jen trenér. On vás naučí 
mít sport rád. Nestojí jen na podložce 
a nekřičí, že je něco špatně. Na Kínovi 
je vidět, že ho to baví, že to dělá rád, 
což děcka vycí  .

OS: Kíno má obrovské zkušenosti, je 
nějakým způsobem podepsaný pod 
úspěchy mnoha klubů a hráčů, navíc 
ho oba s Petrem známe i jako jeho 

svěřenci, které trénoval. Byl s námi 
tenkrát dva roky a dokázal nás posu-
nout hodně vysoko. Vyhrávali jsme 
 tuly, vozili medaile, mnoho z nás se 

jeho zásluhou probojovalo do národní 
reprezentace.

Mezi vámi a vašimi svěřenci je 
přibližně dese  letý věkový rozdíl. 
Vnímáte nějaký rozdíl i na přístupu 
dě   k tréninku?
PG: Určitě ano. My tenkrát chtěli všich-
ni hlavně hrát, dostat se do reprezenta-
ce. Dnes je cílem americká univerzita. 
Pomocí golfu získat  tul z kvalitní uni-
verzity a svět se vám otevře. Je to dle 
mého názoru skvělá cesta, jak skloubit 
studium a sport. V dnešní době téměř 
všichni nejlepší češ   amatéři studují 
a hrají v USA, nic lepšího si pro český 
amatérský golf nemůžeme přát.

OS: V tom se s Petrem shodneme. 
My tenkrát chtěli hrát všechno a re-
prezentovat klub byla ta největší po-
cta. Hráli jsme cokoli šlo a kde nás 
někdo nominoval. Dnes mně připa-
dá, že některé od týmového druž-
stva spíše tlačíme, a berou to jako 
takové nutné zlo. Rozdíly jsou vidět 
i v přístupu k tréninku. My tenkrát 
bývali akčnější. Na golfu jsme byli od 
nevidím do nevidím, když jsme byli 
jinde, hráli jsme fotbal, jezdili na ko-
le… Dnes děcka odtrénují a spěchají 

sednout si někam s mobilem v ruce 
nebo k počítači. To jde víceméně po-
znat i na jejich fyzické stavbě, výbuš-
nos   a kondici. Netýká se to všech, 
ale kdy jindy to nahnat než v jejich 
věku, kdy bývá jedinou další priori-
tou škola?

Prozradíte nám i své osobní cíle?
PG: Pro mě to bude dát tělo znovu do 
pořádku a pokusit se být lepším atle-
tem a sportovcem, jelikož vrcholový 
golf je velice náročný jak po fyzické, 
tak po technické stránce. V zimě budu 
pracovat v indooru na švihu, abych se 
zvládl připravit na novou sezonu i na 
sezony nadcházející. Čeká mě poslední 
rok bakalářského studia na Ekonomic-
ko-správní fakultě Masarykovy univer-
zity a potom se budu ch  t nějaký čas 
plně soustředit na svou golfovou kari-
éru a také na dokončení studia včetně 
zisku inženýrského diplomu.

OS: Já už mám jasno. Jsem po ope-
raci ramene, pracuji v developmentu 
jedné brněnské společnos   a práce 
mě baví. Určitě bych si ale chtěl udě-
lat více času na golf, začít od zimy 
opět pravidelně trénovat, a když to 
půjde, stát se nejenom kapitánem, 
ale i hrající oporou našeho extraligo-
vého týmu.

Za rozhovor děkuje Josef Slezák
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KDE PLATÍ GOPASS?

Česká republika 
Slovensko 

HOTELY
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Slovensko
Polsko

Rakousko

SLUŽBY

S bezplatnou registrací 

www.gopass.cz

GOPASS SE VYPLATÍ

PAVEL ROHLÍNEK
Věk: 44
Profese: ředitel logis  cké společnos  
Životní mo  o: Nic není nemožné.
Čeho bych chtěl ve správní radě 
dosáhnout: Aby Správní rada byla 
vždy dobrým partnerem všem čle-
nům našeho klubu a stmelovala klu-
bový život.

PETR KONEČNÝ, viceprezident klubu
Věk: 60 let
Profese: spoluvlastník rodinné spo-
lečnos  
Životní motto: Mluví-li vzdělanec, 
poslouchej; mluví-li přítel, diskutuj; 
mluví-li blbec, odejdi.
Čeho bych chtěl ve správní radě do-
sáhnout: Rád bych byl přínosem pro 
rekreační hráče, kteří hrají golf pro 
radost, a pomáhal jim při organizaci 
přátelských miniturnajů, včetně zajiš-
tění cen.

Ze života na Kaskádě:
• Golfový areál Kaskáda

• Kaskáda Golf Academy

Nejlepší český výsledkový servis 

• Česká golfová federace

Všechno o tom, jak začít hrát golf,  
aneb kam nasměrovat své přátele, 

• Bav se golfem
• stejnojmenná je i

www.bavsegolfem.cz

SLEDUJTE NA FACEBOOKU

INZERCE

VLADIMÍR PLAŠIL
Věk: 59
Profese: generální ředitel obchodní 
společnos  
Životní moto: Sportem ku zdraví, gol-
fem pro radost. Nehledejte důvody, 
hledej způsoby.
Čeho by chtěl ve správní radě dosáh-
nout: Rozvoj mladých hráčů v rámci 
Střediska vrcholového golfu. Zprofe-
sionalizování činnost správní rady.
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Jak byste popsal 
současný stav 
hřiště. Za co tomu 
vděčíme a je na 
něm ještě vůbec 
co zlepšovat?

Po první polovině sezony, která byla 
sportovně a zároveň konfrontačně la-
děná a která si vyžádala nemálo nervo-
vého vypě  , jsem byl doslova nadšen 
z průběhu léta, které bylo výjimečně 
příznivé. Se vstupem do druhé polovi-
ny sezony bylo o značnou část problé-
mů méně. Žádné opravy odumřelých 
ploch, žádné intenzivní zalévání.

A vlastní hodnocení? Stále patrné 
poškození od divokých prasat, hrabo-
ši jsou opravdu všude, není snad dne, 
kdy by po greenech nepřeběhlo stá-
do mufl onů, mnoho zaseklých postři-
kovačů z důvodu zvýšeného nárůstu 
vodních řas, neopravované ballmarky, 
nepohrabané bunkery, hra před tee 
 me, některá místa podmáčená, ně-

která ne a ne zamokřit, zaseklé hrany 
greenů a fervejí, neúplně přihrnuté 
hrany bunkerů, plevele všude, plísně 
všude, lipnice roční také všude. A tak-
to bych mohl pokračovat. Tak nějak je 
toto op  ka, kterou používám.

Ale mimo to si nemohu nevšimnout 
nádherných rozbřesků do zarosených 
ploch, odcházejících mlh, hravých s  -
nů, letos až neskutečně zabarvené-
ho lis  , rovných pruhů na fervejích, 
hladkých a pěkně rolujících greenů, 
zarostlého okolí greenů, spokojených 
úsměvů hráčů a mnoho jiných pozi-
 vních vjemů.

Co vás čeká v zimě? Pus  te se do 
další generální údržby některé 
z devítek?
Větší zásahy bych rád uskutečnil na 
Kamenné devítce, kde škody po divo-
kých prasatech příliš zasahují do hry. 
Také hraboši se letos činili. Zejména 
v hranách bunkerů se jich usídlilo 
značné množství. Přispívají  m k rych-
lé kontaminaci písku, do kterého ne-
ustále vyhrabují zeminu z hrany bun-
kerů. Současně uvažujeme o rozšíření 
závlahy v okolí greenů nebo trvale 
slabších míst mezi jamkami. Zcela ur-
čitě budou probíhat intenzivnější 
prořezy dřevin v celé délce vodoteče. 
Některá místa jsou již značně zarostlá 
a již zasahují do hry. Jak jste si mohli 
všimnout, tak na Kamenné na jamce 
č. 9 jsme vykles  li část břehu u jezera, 

kde se výhled na green při druhé ráně 
již ztrácel. Naopak protější část jezera 
jsme úmyslně nechali hustou z důvo-
du oddělení od Železné devítky. To vše 
jsou spíše drobná vylepšení. Generál-
ní zásahy za  m neplánujeme.

Chystáte pro sezonu 2020 nějaké 
nové designové úpravy, nebo 
považujete současný stav za 
defi ni  vní?
Jsme docela rádi, že letošní způsob 
léta můžeme považovat za šťast-
ný. Milosrdně po sobě nezanechalo 
větší škody. Můžeme se tak věnovat 
více agrotechnice a soustředit se na 
Challange Tour zkraje příš  ho roku. 
Stav hřiště snad a nikdy nemůže být 
defi ni  vní. Změny přichází neustále. 
Někdy jsou překvapivé a mnohdy jsou 
tak plíživé, že si jich ani nevšimnete. 
V mnoha ohledech můžeme mluvit 
o proměnách. Je tedy neustále třeba 
reagovat na změnu stavu. A to snad 
ve všech aspektech našeho (lidského) 
činění. Současný stav stále považuji, 
i potěch letech, za začátek. I když 
musím přiznat, že proměna hřiště od 
roku 2005 je, a myslím nejen pro mě, 
opravu fascinující. ■

Již tradičně se závěr sezony seniorské-
ho golfu nesl v duchu souboje regio-
nů. Na hřiš   v Olomouci tak pro   sobě 
stanulo Slezsko (Sever) pro   regionu 
Morava (Jih). Hrálo se na jamky, z kaž-
dého regionu hrálo 9 dvojic ve formá-
tu best ball. Dvojice se pro   sobě losu-
jí a vždy se staví po jedné dvojici super 
master seniorů (nad 75 let).

Loňskou výhru obhajoval Jih, který 
se nakonec radoval i v Olomouci, když 

zvítězil poměrem 6,5 ku 2,5. Díky to-
mu počet celkových výher v jedenác-
 leté historii překlopil na svou stranu, 

aktuálně má na kontě již šest výher.
Ve vítězném družstvu Jihu hrálo 

pod vedením kapitána Vladimíra No-
votného dvanáct hráčů z GC Brno, 
zbytek tvořili hráči ostatních golfových 
klubů jižní Moravy.

Text a foto: Vladimír Novotný

Vítězství obhájil Jih

INZERCE

Jak to vidí Jiří Kapeš
Pro milovníky čísel, dat i historie přináší-
me nejen stručný výčet nejúspěšnějších 
hráčů i družstev našeho klubu, ale také 
informaci o tom, kolik golfi stů a golfi stek 

ve kterých věkových či výkonnostních 
kategoriích v klubu působí. Rozdělení 
z hlediska věku a hendikepu se vztahuje 
k údajům platným k 21. 10. 2019.

GC Brno v číslech

KLUBOVÉ STATISTIKY  
Muži  852
Ženy  341
Celkem  1193
Nejmladší člen Sára Sklenářová 6 let
Nejstarší člen Fran  šek Hyrak 83 let
Průměrný věk člena  45 let
Nejnižší HCP  Filip Jakubčík +3,8
Nejnižší HCP Mid-amatér Jonáš Vokřál 1,4
Nejnižší HCP Mid-amatérka Zuzana Horáková 8,5
Nejnižší HCP Senior Jaroslav Sedlář 2,6
Nejnižší HCP Seniorka Dana Budigová 11,4

KLUBOVÉ TURNAJE 
Počet klubových turnajů 19
Počet hráčů (k 21.10.2019) 631
Průměrná účast na turnaji 37 hráčů
Eklek  k (6 turnajů) vítěz Mar  n Čížek, 70 ran

MISTŘI KLUBU VE HŘE NA RÁNY 
Muži Stanislav Nestrašil ml.
Ženy Mariana Poláková
Mid-amatéři Dušan Foret
Mid-amatérky Lucie Horná
Senioři Jaroslav Sedlář
Seniorky Stanislava Stejskalová
Master senioři Petr Mareček
Master seniorky Renata Volná
Junioři do 12 let Ondřej Šustek
Junioři do 14 let Petr Pololáník
Junioři do 18 let Vilém Panuš

MISTŘI KLUBU VE HŘE NA JAMKY 
Senioři Michal Chaloupka
Seniorky Renata Volná

VÝSLEDKY DRUŽSTEV 
Extraliga muži 7. místo
Extraliga ženy 7. místo
U14 2. místo
U16 3. místo
U18 chlapci 2. místo
U18 dívky 2. místo

Připravil: Petr Vávrů
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Celkový HCP členů je 1193


