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Prozradíte nám něco o sobě?
Ano, rád. Osobně co bylo, je již his-
torie, důležitější je to, co bude. Měl 
jsem a dosud mám pracovně zajímavý 
a na zkušenosti bohatý život. Zákla-
dem a prioritou mé fi lozofi e je zdraví 
a dobré vztahy kolem sebe. Back-
ground mám dobrý. Vážím si toho, že 
jsem měl možnost pozi  vně ovlivnit 
podmínky obchodu a jeho zákazníků 
v ČR z pozice prezidenta Svazu obcho-
du a cestovního ruchu ČR a zaklada-
tele a generálního ředitele holandské 
královské obchodní společnos   Ahold 
v ČR. Za pracovní výsledky jsem byl 
oceněn  tulem Manažer roku ČR.
Z pozice bývalého člena Správní ra-
dy VZP a krajského ředitele jsem se 
podílel na zajišťování zdravotní pé-
če. V současné době své zkušenosti 
uplatňuji při řízení Domova seniorů 
a pomáhám těm, co naši péči potře-
bují. Mám velkou radost, že mohu po-
máhat starším a nemocným.
Golf jsem nastartoval po tenisové 
etapě, krátce po roce 2000 na Auto-
motodromu Brno a poté na Kaskádě 
a v Kořenci, kde jsem byl prezidentem 
klubu s dobrými výsledky, příjemnou 
atmosférou a spokojenými golfi sty.

Vstupujete do nové funkce 
s nějakými konkrétními plány?
Nejdříve bych rád poděkoval panu 
Petru Konečnému, mému předchůdci 
v pozici viceprezidenta, za jeho golfový 

přínos. Svou golfovou činnost nespat-
řuji ve funkci, ale vidím ji jako dobro-
volnou službu ve prospěch našeho 
golfového klubu a spokojenos   našich 
členů. Své bohaté manažerské a golfo-
vé zkušenos   chci uplatnit v podpoře 
podmínek pro rozvoj golfu.
A co konkrétně mohu nabídnout? 
Svůj osobní čas. Jako základní priori-
ty vidím dobrou komunikaci, spolu-
práci mezi provozovatelem resortu, 
golfovým klubem a námi golfisty. 
Rád bych podpořil klubové, spole-
čenské a sportovní činnos   s tren-
dem zlepšování podmínek golfu. 
Rovněž chci napomáhat s vývojem 
členské základny, podporovat školní 
golf a úzkou spolupráci s kapitánem 
reprezentace Milanem Mojžíšem, 
spolupracovat při organizaci klu-
bových turnajů s Jiřím Symerským 
a zasloužit se o podporu reprezen-
tace midů a seniorů s Vladimírem 
Novotným.

A co hřiště?
Hřiště je skvělé, golfový areál Kaskáda 
patří k nejlepším v ČR. Zde je nutné 
ocenit strategii a koncepci majitele 
Ing. Vladimíra Plašila. Partnerem klu-
bu je dnes provozovatel TMR v čele 
s ředitelem Radkem Běláčem, který 
zajišťuje provoz areálu. I v letošním 
roce jsme svědky vylepšování a úprav 
hřiště, vedoucích k jeho zkvalitňování. 
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Rozhovor s viceprezidentem • 
klubu Antonínem Jízdným

O úpravách hřiště• 

UAX! Kids Golf Tour 2021• 

Rady a ti py z Kaskády• 

Klubové turnaje, novinky a akce• 

Většina golfi stů se „bojí“ zahrát míč do 
bankru a následné hry z této pískové 
překážky. Proto jistě přivítáte zasypá-
ní dvou bankrů na devítce Kamenné, 

a to na jamce číslo jedna a devět. Oba 
se nacházely na úrovni greenu, avšak 
mimo zónu dopadu většiny míčů. Ne-
plnily tedy svoji funkci.

Možná jste zaznamenali v létě loňské-
ho roku úpravu bankru vlevo upro-
střed deváté jamky na Kamenné de-
vítce. Byl vybrán písek a dno bankru 

bylo osazeno speciální fólií. V těchto 
úpravách budeme nadále pokračovat. 
V březnu byl toto fólií osazen první 
bankr z pozice odpaliště na jamce č. 1 

Kamenné devítky. Následovat budou 
některé bankry na Dřevěné devítce.

Co je cílem či výhodou této úpravy? 
Pokud je bankr běžné konstrukce, 
dochází časem vlivem hry a údržby 
ke kontaminaci písku hlínou ze dna 
a stěn bankru. Například pokud hůl 
hráče projede pískem až do hlíny. 
Fólie pokrývá celé dno bankru a vy-
tváří separační vrstvu mezi hliněným 
dnem a pískem. Písek také lépe drží 
na šikmých stěnách. 
Jednu z hlavních úprav letošní zimy 
však postupně zaznamenáte během 
roku na obtížné jamce č. 2, na Ka-
menné devítce. Byla zde rozšířena zá-
vlaha v oblas   dopadové zóny první 
rány (oblast okolo bankru). Díky pra-
videlné závlaze budeme moci rozšířit 
sekání více do šířky a postupně dojde 

Na Kaskádě jsme v zimě nezaháleli
pokračování na straně 2

pokračování na straně 2

Vážené členky a členové klubu,

nová sezona sice nezačíná moc 

slavně, ale nezbývá než věřit, že 

už bude jen lépe. Hra ve dvou je 

sice příjemné zpestření, je svižná, 

je rychlá, ale dobrou a napínavou 

čtyřhru nikdy nenahradí. O inten-

zitě sdílené rados   z vítězství ani 

nemluvě. Nu což, co bylo, to by-

lo, teď už nám nezbývá, než če-

kat a doufat, že návrat k normálu 

nebude trvat věčně.

Naštěstí je ale stále se z čeho 

radovat, protože hřiště je rok od 

roku krásnější. Doufám, že jste 

již zaznamenali většinu realizo-

vaných úprav, nový písek v ban-

krech i nové míče na drivingu. 

Vím, stále je co zlepšovat, když 

však zohledníme současnou si-

tuaci, myslím, že se na Kaskádě 

dělá maximum.

Naplno pracuje i vedení klubu. Na 

první pohled to sice není vidět, 

ovšem nadcházející turnajová 

sezona přinese jak nové zajímavé 

formáty, tak zachová ty osvědče-

né. Vše je připraveno a čeká už 

jen na pomyslný startovní výstřel. 

Doufejme, že zazní již brzy.

Tak za  m hezkou hru a pohodový 

začátek sezony!

Radek Běláč

editorialJUDr. Antonín Jízdný: 
Golfu není nikdy dost 
a vždy to může být ještě lepší!
Na dubnové Správní radě byl za viceprezidenta našeho golfového klubu zvolen Antonín Jízdný. Od pohledu ho, 
respekti ve jeho žlutou větrovku, známe skoro všichni, jsem ale přesvědčen, že i vás bude zajímat, jak se chystá na tuto 
klubovou funkci.

Pokud počasí dovolilo, pracoval Jiří Kapeš a jeho tým na úpravách hřiště. Některé úpravy jsou viditelné hned, některé 
se projeví během několika týdnů. Jaké to tedy jsou?

Nová závlha, Kámen, jamka č. 2Folie bankr Kámen, jamka č. 1
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ke zvětšení fervejové plochy. Pro 
hráče se tak zvýší šance, že budou 
hrát velmi těžkou druhou ránu z níz-
ko střižené plochy, nikoliv z rafu. 
Podobnou úpravu zaznamenáte také 
na Dřevěné devítce na jamce č. 4. 
I zde byla rozšířena závlaha na pravé 
straně ferveje v oblas   dopadové zó-
ny a i tady dojde postupně k rozšíření 
nízko sekané plochy. Bude tedy více 
místa na „oblíbený“ šlajs u praváků.

Další úpravou, kterou však může-
me zařadit mezi tradiční, je výměna 
písků v bankrech. Snažíme se tento 
písek vyměňovat každé tři roky. Bě-
hem zimy a jara byl vyměněn písek 
ve 44 bankrech, převážně na Kamen-
né devítce. Starý písek je nadále vy-
užíván zejména na pískování fervejí. 
Tím dochází k jejich provzdušnění 
a významnému ozdravění.
Hráči, využívající ke hře buggy, také 
určitě ocení nový úsek asfaltové ces-
 čky, která propojila jamky číslo osm 

a devět na Kamenné devítce. 

Samozřejmě nezapomínáme ani na 
Železnou devítku. Na podzim došlo 
k prořezu a redukci vrbového po-
rostu na jamce č. 6, čímž můžeme 
rozšířit sekání ferveje více napravo. 
Zvětší se tedy dopadová plocha pro 

první ránu z odpaliště a  m i prostor 
vyhnout se obávanému bankru na 
levé straně ferveje.

Práce, které jsme rozhodně neplá-
novaly, jsou opravy hřiště od divo-
kých prasat. Tento rok prasata hřiště 
navštěvovala celou zimu opakovaně 
a poškodila téměř všechny jamky 
hraničící s lesem. Nejhorší poškoze-
ní je vidět u bankrů, kdy prasata po-
škodila jejich hrany a okolí a u odpa-
lišť. Opravy stály stovky hodin práce 
a úplné zhojení poškozených ploch 
bude trvat týdny až měsíce. 

dokončení ze strany 1 dokončení ze strany 1 

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

www.gcbrno.cz
www.gol  rno.cz

UAX! Kids Golf Tour 2021
Populární dětská tour letos napíše 
už svoji šestou epizodu. V průběhu 
uplynulých pě   let si vyzkoušelo naše 
turnaje mnoho malých golfi stů nejen 

z naší akademie. Jedná se o unikátní 
projekt, který nejmenším hráčům dá-
vá možnost prvního kontaktu s turna-
jovým golfem a jeho nezaměnitelnou 
atmosférou. Z mnoha účastníků této 
série postupem času vyrostli členové 
mládežnické i seniorské klubové re-
prezentace. A jen budoucnost ukáže, 
jak daleko v golfu ještě dokráčí.

Pevně věříme, že koronavirová pande-
mie ovlivní letošní ročník co nejméně, 
abychom pomohli dětem vrá  t se k je-
jich oblíbenému sportu co nejdříve. Při-
hlášky do jednotlivých turnajů můžete 
zasílat na petr.vavru@gol  rno.cz.

Oprava poškození od prasat, Dřevo, jamka č. 8

Tento proces v rámci nákladů a kvali-
ty je třeba řídit a ovlivňovat.

Co tí m myslíte?
Dobré vztahy, pravidelná a trans-
parentní komunikace mezi klubem 
a resortem je základ. Vedení resortu 
by mělo vědět, co chtějí jeho zákaz-
níci – golfi sté. I když spokojenost i ne-
spokojenost je individuální pojem, tak 
pla  , že to vždy oboustranně může být 
lepší. Důležité jsou i detaily.

Neznamenal by odliv nespokoje-
ných členů více startovních časů pro 
ty, co zůstanou?
V golfovém světě existují různé mo-
dely, ale obecně u nás převažuje klu-
bový golfový model. Vývoj členské 
základny na Kaskádě v současných 
podmínkách svědčí o stabilizované 
členské základně.

Považujete současnou výši poplatků 
za dobře nastavenou?
Poplatky se vyvíjejí, dle mého názoru 
nic není zadarmo. Důležitým fakto-
rem je ekonomika, konkurence, trh. 
V této ekonomicky složité covidové 
době nesmíme zapomínat na ná-
klady a inves  ce. Máme k dispozici 

tři kvalitní devítky a můžeme téměř 
celý rok hrát. V současné době ros-
toucích nákladů považuji roční fee za 
přiměřené.

Vraťme se ke spokojenosti  členů…
Zásadní věci jsou smluvně zajištěny. Ze 
zkušenos   vím, že obecně je spokoje-
nost klientů dána kvalitním hřištěm, 
fungujícími procesy, možnos   kvalitně 
hrát, chováním a kvalitním servisem 
jak personálu, tak i nás  golfi stů.

Chybí vám klubovna?
Kaskáda má více než 1 000 členů. 
Existují golfi sté, kteří po hře odjíždějí 
a klubové zázemí jim nechybí, a golfi s-
té, kteří si chtějí po hře sednout, užít 
si golfového prostředí a společenské 
atmosféry. Chápu obojí. Pravou golfo-
vou klubovnu bych uvítal.

Dodáte něco na závěr?
Golf je výjimečná záležitost! Můžete 
jej provozovat jako sport, ale také si ho 
jen užívat pro zdraví a pohodu. Umož-
ňuje nám hrát individuálně, s rodinou, 
přáteli a hrát si jen tak nebo soutěžit. 
A toto je cíl, který bych chtěl podpořit! 
Golfu zdar! Ať žije Kaskáda!

Za rozhovor děkuje Josef Slezák
Budování cesti čky Kámen, 
jamka č. 8–9

Letos budou golfové naděje soutě-
žit o krásné věcné ceny od  tulární-
ho partnera Tour, společnos   UAX!, 
v těchto termínech:

Sobota 24. dubna – řeší se náhradní 
termín
Sobota 15. května
Sobota 19. června
Neděle 26. září
Neděle 10. října – závěrečné fi nále

INZERCE

Seznam recipročních hřišť zůstává 
stejný jako v předešlém roce a je pub-
likován na našich webových stránkách 
www.gcbrno.cz. Novinkou je zařazení 
nového 18jamkového hřiště v Dolní 
Dobrouči, které se nachází v podhůří 
Orlických hor, kousek nad Svitavami. 
Členové zde mohou čerpat tradiční 
reciproční slevu ve výši 20 % z běžné-
ho denního fee. Hřiště má své kouzlo 
především umístěním doslova v srdci 
přírody, obklopené lesy s krásnými 
zákou  mi, a ještě hezčími výhledy do 
okolní krajiny z výše položených jamek. 
Určitě stojí za to se v Dobrouči zastavit 
a poznat nové hřiště, které navíc není 
od Kaskády až tak vzdálené…

Reciprocity s novinkou

Foto: Golf Dobrouč
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KAMENNÁ 2
Nejtěžší čtyřpar na Kaskádě, pokud jde o skóro-
vání, případně zahrání solidního výsledku. Osob-
ně nevím, kde se v hráčích bere ta sebedůvěra 
(v tomto případě nesmyslná), že se rozhodnou 
drajvovat přes výběžek lesa! Ano, pro „dlou-
hého“ hráče je to možné, i když mu i tak držím 
palce vzhledem k ráně tzv. naslepo, aby svůj míč 
našel. Zvláště když za dopadovou plochou najde-
te hustý raf. Následná druhá rána na green urči-
tě nebude z rafu jednoduchá. Což ovšem pla   
pro bílá odpaliště, která jsou blíže k vrcholkům 
stromů. Už ze žlutých je to ob  žné a z červených 
prak  cky nemožné vzhledem k požadované dél-
ce rány v závislosti na její nutné výšce. Takže 

nedoporučuji! Out po první ráně téměř jisto jistě 
znamená double bogey a horší výsledek.

TIP
Hrajte tuto jamku jako par 5. Pokud chcete uhrát 
par, spolehněte se na dobrou příhru a jeden pat. 
Vzhledem k převýšení vám stačí na první ránu hyb-
rid nebo železo! Míč se ve většině případů dokutálí 
do oblas   bankru vpravo, odkud oceníte možnost 
příjemné rány z vyvýšeného místa někam do vzdá-
lenos   100 metrů do greenu na otevřenou fervej. 
Opět bude stačit úder železem, případně hybridem. 
Často svým klientům při společné výukové hře na 
hřišti říkám, že po odehrání těchto dvou jamek 
z Kamenné mají v podstatě to nejhorší za sebou...

LETNÍ 
GOLFOVÉ 

5 DENNÍ GOLFOVÝ KEMP

• 
• 
• 
• 

2. – 6. 8. 2021�

5 DENNÍ GOLFOVÝ KEMP

• 
• 
• 
• 

16. – 20. 8. 2021�

• 
• 

• •
•

5 DENNÍ GOLFOVÝ KEMP

• 
• 
• 
• 

26. – 30. 7. 2021�

5 DENNÍ GOLFOVÝ KEMP

• 
• 
• 
• 

19. – 23. 7. 2021�

�

5 DENNÍ GOLFOVÝ KEMP SVG

• 
• 
• 
• 

9. – 13. 8. 2021�

�

INZERCE

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…

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.

KAMENNÁ 9
Rela  vně krátký par 5 vyzývá k pokusu o eagle 
či birdie. Pokud vám vyjde drive, kterým mine-
te biozónu vpravo, která z odpaliště není moc 
vidět, máte na birdie zaděláno. Ke greenu už to 
není daleko. Budete nějakých 180 až 200 met-
rů od greenu. Stačí vám k tomu dobře trefený 
hybrid nebo fervejové dřevo. Rány přes vodu 
se nemusíte bát. Od vody je to ještě 50 metrů 
ke greenu, což vám dává mnoho prostoru pro 
druhou ránu.

Hráčům, které driver tak moc neposlouchá, na-
vrhuji železo č. 5 z odpaliště před bankry, dal-
ším železem přes roh biozóny, kdy se dostanete 

na vzdálenost zhruba 150 metrů od greenu. Vý-
běr hole bude kri  cký vzhledem k velikos   gre-
enu. Věnujte pozornost tomu, kde je navrtáno. 
Případně to zahrajte „pouze“ na modelovaný 
green a doufejte ve dva paty.
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V letošním roce bude pokračovat sé-
rie nedělních klubových turnajů. Tato 
série se v loňském roce velmi osvěd-
čila díky organizátorům pod vedením 
Jiřího Symerského, a proto bude nos-
nou osou i letošního kalendáře klubo-
vých turnajů.
Vzhledem k tomu, že za  m není mož-
né pořádat klubové turnaje a výhled 
na květen v tomto směru také není 
příznivý, rozhodli jsme se zrušit první 
část původně plánované série neděl-
ních turnajů včetně 1. major turnaje. 
Pokud to aktuální situace dovolí, chtěli 
bychom v květnu uspořádat alespoň 
Nedělní hendikepový turnaj, abychom 
uspokojili ty z vás, kteří si chtějí zahrát 
na soutěžní výsledek.

Oblíbený dámský turnaj Ladies Cup 
jsme z výše uvedených důvodů pře-
sunuli z 23. května na 13. června, kdy 
snad už bude možné společenské tur-
naje pořádat.
V polovině července (18. 7.) se do 
kalendáře vrací rodinný turnaj Fami-
ly Cup, na jehož formátu pracujeme, 
avšak budeme se snažit, aby byl co 
nejzajímavější a přitáhl co nejvíce 
rodin. V polovině srpna (14. 8.) si vy-
zkoušíme novinku – Večerní turnaj. Na 
konci prázdnin nebude chybět tradiční 
Prezidentský pohár.
Podzimní část klubových turnajů za-
hájí jednodenní Juniorské mistrovství 
klubu (4. 9.), po kterém bude následo-
vat „velké“ Mistrovství klubu na rány 
11.–12. září, rozdělené podobně jako 

v loňském roce na „open“ pro všech-
ny věkové kategorie a seniorské – pro 
hráče a hráčky nad 50 let.
Na konci září (26. 9.) se můžete těšit na 
Podzimní texas čtveřic. Ve spoluprá-
ci s resortem TMR zakončíme sezonu 
rozlučkovým turnajem 17. října. Nebu-
de to však ještě úplný konec sezony – 
chybět to  ž nebude ani tradiční a velmi 
oblíbený Cross Country (24. 10.), hraný 
napříč celou Kaskádou, a Husa Cup (7. 
11.) – turnaj na 9 jamek, hraný pouze 3 
holemi a pu  erem. A pokud to počasí 
dovolí, uspořádáme v polovině listopa-
du (14. 11.) Zabijačkový turnaj.

Turnaje jsou rozděleny na běžné turnaje 
se startovným 350 Kč a hlavní turnaje se 
startovným 490 Kč, zahrnujícím bohaté 
občerstvení v podobě snídaně, oběda 
a občerstvení na hřiš  . Rozdělení turna-
jů najdete v přiloženém Kalendáři.
V letošním roce bychom chtěli také vy-
zkoušet čistě hendikepové turnaje, které 
se odehrají bez občerstvení a bez vyhla-
šování výsledků. Samozřejmě s odpoví-
dajícím (základním) startovným.

Pro letošní rok vypisujeme následující 
soutěže v jamkové hře:
•  Mistrovství klubu ve hře na jamky 

2021 – jamkovka pro všechny členy 
klubu

• 12. ročník seniorské jamkovky (pro 
členy a členky starší 50 let; opět dle 
počtu přihlášených žen případné 
rozdělení zvlášť na mužského a žen-
ského pavouka)

•  Juniorská jamkovka – pro hráče 
a hráčky do 16 let

Ke všem jamkovkám najdete odkazy 
na propozice na webových stránkách 
www.gcbrno.cz > Turnaje.
Přihlašovat se můžete výhradně mai-
lem na petr.vavru@golfbrno.cz – při 

přihlášení uveďte, jakou jamkovku (jam-
kovky) chcete hrát. Uzávěrka přihlášek 
pro všechny jamkovky je 14. 5. 2021 
ve 12.00. S ohledem na počty přihlá-
šených hráčů bude pro každou jamkov-
ku stanoven vlastní termínový rozpis 
jednotlivých kol, který bude rozložen 

do celé sezony s fi nálovými zápasy na 
konci září/začátku října.

V letošním roce z důvodu zkrácené 
sezony a omezení nebudeme pořá-
dat soutěž dvojic, vrá  me se k ní však 
v příš  m roce.

O víkendu 23.–25. 4. se odehrály prv-
ní letošní turnaje nejvyšších domá-
cích tour – Czech Golf Amateur Tour 
(CGAT) na Zbraslavi a Národní Golfové 
Túry Mládeže (NGTM) v Beřovicích.
Na CGAT prošli cutem do závěreč-
ného kola celkově 13. Jan Šustek 
(+15/78,79,74) a 17. Jan Pololáník 
(+18/86,73,75). Mnohem více se 
však dařilo ženám, kde Barbora Bu-
jáková skončila na skvělém 3. místě 
(+5/78,69,74) a Karolína Stará obsadi-
la 8. místo (+12/76,71,81). Cutem ješ-
tě prošly 15. Tereza Zavřelová (+18) 
a 22. Magdalena Petrlová (+24).
Ještě lépe se prezentovali mladší hrá-
či v rámci turnaje NGTM, kde jsme ve 
všech čtyřech kategoriích brali pódi-
ová umístění! V žácích skončili na 2. 

místě Ondřej Šustek (+5/71,78) a na 
3. místě Tomáš Fašina (+12/78,78), 
mezi žákyněmi byla 2. Julie Oplatko-
vá (+15/78,81), následována 3. Ester 
Oti epkovou (+17/79,82). V kadetech 
si pro vítězství došel Tomáš Sobotka 

(+15/79,80) před 2. Petrem Pololání-
kem (+17/82,79) a v kadetkách bra-
la 2. místo Sofie Hlinomazová 
(+12/81,75).
Všem našim hráčům gratulujeme k ve-
leúspěšnému startu do nové  sezony!

Od 29. března je možné vyzvedává-
ní členských karet ČGF na recepci 
resortu. Karty jsou letos vydávány 
naposledy a souběžně je také mož-
né začít využívat elektronickou 
členskou kartu, dostupnou v mobil-
ní aplikaci ČGF – více na stránkách 
www.cgf.cz.
Pokud využíváte kartu ČGF pro „na-
bíjení“ golfových produktů, jako je 
například koš míčů na driving ran-
ge, máme pro vás skvělou zprávu. 
Na Kaskádě již nemusíte používat 
pouze plastovou verzi této karty. 
Na recepci a vydavačce míčů jsme 

instalovali nové zařízení, které umí 
číst elektronickou kartu ČGF ve va-
šem mobilním zařízení. Při nákupu 
předložíte vaši elektronickou kartu 
= QR kód, recepce vám nahraje po-
čet košíků a následně QR kód při-
ložíte ke čtecímu zařízení na vyda-
vačce míčů.
Plastové karty a stávající čárové kó-
dy zůstávají stále v platnos  . Kartu 
tedy nevyhazujte. Můžete ji použí-
vat mnoho let, neboť magnetický 
proužek na kartě lze používat stále 
a můžeme vám na kartu nahrávat 
produkty neomezeně i nadále.

 KALENDÁŘ KLUBOVÝCH TURNAJŮ 2021

Název Termín Systém hry

Ladies cup 13. 6. neděle stableford

5. turnaj série nedělních klubových turnajů 11. 7. neděle rány/stableford

Family Cup 18. 7. neděle rány s vyrovnáním

6. turnaj série nedělních klubových turnajů 25. 7. neděle rány/stableford

Nedělní hendikepový turnaj 1. 8. neděle rány/stableford

7. turnaj série nedělních klubových turnajů 8. 8. neděle rány/stableford

Večerní turnaj 14. 8. sobota rány (max.skóre)

8. turnaj série nedělních klubových turnajů 22. 8. neděle rány/stableford

Prezidentský pohár 29. 8. neděle rány/stableford

Juniorské mistrovství klubu ve hře na rány 4. 9. sobota rány

Mistrovství klubu ve hře na rány 11.–12. 9. so+ne rány

Seniorské mistrovství klubu ve hře na rány 11.–12. 9. so+ne rány

2. major série nedělních klubových turnajů 19. 9. neděle rány/stableford

Podzimní texas čtveřic 26. 9. neděle texas čtveřic

Finálový turnaj série nedělních klubových turnajů 9. 10. sobota rány/stableford

TMR rozlučka (pořádá resort ve spolupráci s klubem) 17. 10. neděle rány/stableford

Cross Country 24. 10. neděle rány/s vyrovnáním

Nedělní hendikepový turnaj 31. 10. neděle rány/stableford

Husa Cup 7. 11. neděle stableford

Zabijačkový turnaj 14.11. neděle stableford

Pozn.: Termíny klubových turnajů, stejně jako systém hry se mohou dle okolností  změnit. Během roku mohou do kalendáře být zařazeny další klubové turnaje 
nebo turnaje, pořádané ve spolupráci s resortem TMR. Sledujte naše webové stránky.  www.gcbrno.cz

Rozdělení turnajů:
Nedělní hendikepový turnaj – startovné 150 Kč, bez občerstvení a bez vyhlášení výsledků, nezapočítává se do série nedělních klubových turnajů
Běžné turnaje - startovné 350 Kč – zahrnuje oběd (polévka + jídlo + 0,3 l točený nápoj pivo, nealko pivo, kofola, džbány vody), 2 x 0,5 l vody do hry, 
pomazánky jako občerstvení na hřiště
Hlavní turnaje - startovné 490 Kč – zahrnuje snídani (vejce, párky, výběr pečiva, „koláč“, teplé nápoje ze snídaňového automatu, džbány 
vody), oběd (polévka + jídlo + 0,3l točený nápoj pivo, nealko pivo, kofola, džbány vody), 2x 0,5 l vody do hry, občerstvení na hřiš   (ovoce 
a pomazánky)

Klubové turnaje

Skvělé výsledky našich hráčů na 
prvních turnajích domácí sezony

Členské karty ČGF

V USA si velmi dobře vedou dva naši 
členové, kteří studují na tamních ško-
lách. Filip Jakubčík hned zkraje roku 
vyhrál pres  žní juniorský turnaj Sean 
Foley Performance Junior Champi-
onship s výsledným skóre -7 po třech 
kolech. Tím si zároveň zajistil účast 
na dalších turnajích bez nutnos   hrát 
kvalifi kace. Na březnovém turnaji Du-
stin Johnson World Junior ve velmi 
silné konkurenci obsadil Filip dělené 

17. místo (+8), avšak na Sung Hyun 
Park Junior Championship na začátku 
dubna se vrá  l na stupně vítězů vyni-
kajícím druhým místem (+1).
Velmi dobré výsledky také předvádí 
Richard Polan, hájící barvy Centenary 
College, který v letošních 4 odehraných 
turnajích skončil vždy v TOP 10, přičemž 
v turnaji Pinecrest Intercollegiate na za-
čátku března sahal po vítězství. Nakonec 
mu však uniklo těsně v rozehrávce.

Výborné výsledky našich 
hráčů v zámoří

Filip Jakubčík

Ondřej Šustek Jan Šustek


