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Proč jste se rozhodl kandidovat do 
pozice viceprezidenta?
Slovo kandidovat není přesné. Já o po-
zici viceprezidenta určitě neusiloval, 
ale spíš to vyplynulo ze situace, kdy 
se změnil prezident a na uvolněnou 
pozici viceprezidenta bylo potřeba ně-
koho doplnit. Možná i proto, že jsem 
loni udělali kus práce, ve které jsme 
chtěli pokračovat, dostal jsem nabíd-
ku, abych se stal viceprezidentem, a já 
ji přijal. Má to nakonec i svou logiku. 
Tonda Jízdný bude mít na starost ve-
dení klubu, Pavel Rohlínek ekonomiku 
a mým úkolem bude golf, respek  ve 
golfové turnaje.

Většina členů vás zná, přesto 
si dovolím požádat o stručné 
představení.
Je mně dvaapadesát, snažím se hrát 
alespoň dvakrát týdně a hendikep 
mám kolem dvou. S golfem jsem začal 
zhruba před sedmnác   lety ve Slavkově 
u Brna, odkud jsem po otevření Kaská-
dy přestoupil do Golf Clubu Brno, kde 
jsem poslední dva roky i členem v jeho 
Správní radě. Profesně se zabývám rea-
lizací interiérů na klíč. V roce 1993 jsem 
začínal s kuchyněmi, které jsem neza-
vrhl, ale jsou dnes už jen jednou z inte-
riérových položek, které nabízím.

Jak vnímáte klubové golfové 
turnaje, o které se staráte?
Snažím se, aby klubové turnaje ne-
byly vnímány jen jako prostor pro 
společenské setkávání, ale aby získaly 

i nějaký sportovní náboj, aby se z nich 
staly dlouhodobější společensko-spor-
tovní ak  vity, ve kterých se budou mo-
ci navzájem setkávat členové všech 
výkonnostních kategorií.

A zájem hráčů?
Zájem, pravda, opro   loňsku trošičku 
poklesl, ale není se co divit. Za  mco 

minulý rok se účast pohybovala mezi 
80 až 90 hráči, letos je to „jen“ 50 až 
60, protože tentokrát zcela chyběli 
hráči mladších kategorií, kteří museli 
doháněli na oficiálních federačních 
turnajích z důvodu covidu promar-
něný začátek sezony, a tak jim zbý-
valo jen málo času na klubové akce. 
Vše se na první pohled srovnalo až 

na Prezidenstském poháru, kde jsme 
měli opět „plný dům“ a odehráli ho na 
všech třech devítkách.

Tradiční součás   vašich turnajů 
bývá i charita…
Určitě se snažíme nezapomínat na 
ty, co měli méně štěstí a nemohou 
si společně s námi užívat golf, a tak 

jsou charita  vní projekty pravidelnou 
součástí našich turnajů. Například 
minulý rok jsme částkou 250 000 Kč 
podpořili nevidomou Andrejku, za-
 mco letos byla naše pomoc určena 

paní Krajsové, které změnilo život řá-
dící tornádo.

Proč jste si vzal za svůj cíl pořádání 
turnajů?
Máme super hřiště i špičkové zázemí. 
To nám nikdo nevezme. O co se ale 
musíme zasloužit sami je, aby sem 
lidé chodili rádi. Jsem přesvědčen, 
že klubismus není mrtvé slovo a že 
klubový život může existovat i ve vel-
kých klubech, jako jen ten náš, jen se 
o něho musíme zasloužit, postavit ho 
na nohy a pečovat o něj. Vím, je to 
mnohem komplikovanější než v men-
ších klubech, kde se všichni navzájem 
znají, ale věřím, že si ho můžeme uží-
vat i u nás. A společné klubové turnaje 
jsou určitě cestou.

A co případné náměty či 
připomínky?
Určitě jsem otevřen jakýmkoli pod-
nětům, zejména těm, co se týkají gol-
fových turnajů. Neumím řešit chod 
restaurace, ani zasahovat do správy 
hřiště, ale pokud půjde o nápad na 
zlepšení klubového života, rád ho 
s každým proberu. Vím, existují velká 
témata jako například klubovna, což 
je běh na dlouhou trať, existují ale 
i drobnos  , které dokáží udělat radost 
okamžitě a mezi které patří například 
zvon hole-in-one.

Prozradíte na závěr vaše golfové 
přání týkající se Kaskády?
Mám rád britský životní styl, snažím 
se ho zde na Kaskádě žít, bydlím tady, 
cí  m se zde dobře a chtěl bych, aby 
se i ostatním členům na Kaskádě líbilo, 
chodili sem rádi, pravidelně si užívali 
golf s přáteli a účastnili se klubového 
života. Vždyť to děláme pro sebe!

Za rozhovor děkuje Josef Slezák
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Rozhovor s viceprezidentem • 
Jiřím Symerským
Rozhovor s kapitánem reprezentace • 
Milanem Mojžíšem
Challenge Tour 2021• 
Rady a  py z Kaskády• 
Klubové turnaje• 

Jaká je z pohledu klubové 
reprezentace vaše pozice a úkoly?
V pozici kapitána reprezentace mám 
několik úkolů. Plánování sezony, tvor-
bu rozpočtu, nominaci jednotlivých 
kapitánů družstev a výběr širších vý-
běrů reprezentace včetně „dra  ová-
ní“ nových hráčů z jiných klubů. Dále 
jde o komunikaci s rodiči, hráči, tre-
néry a resortem, sledování individu-
álních a kolek  vních výsledků a pre-
zentaci na facebooku. V neposlední 
řadě jde o zajištění chodu obou sekcí 
Střediska vrcholového golfu (SVG), ve 

kterém se celoročně připravují repre-
zentan   GC Brno.

Jak vnímáte vítězství mužského 
týmu v letošní extralize?
Jde určitě o historický výsledek, na 
který se dlouho čekalo. Z mého po-
hledu to bylo vyústění dlouhodobé 
přípravy jednotlivých hráčů GC Brno 
a očekával jsem boj o zlato. Podaři-
lo se sestavit velmi silný tým, který 
umí hrát jak na rány, tak především 
na jamky. Jen pro zajímavost, většina 
hráčů reprezentace měla silně pluso-
vé hendikepy.

Co vše za ním stálo?
Situaci nám hodně usnadnil výběr do-
mácích hráčů, neboť na Kaskádě má-
me velmi širokou členskou základnu. 
Nominace a poskládání týmu tudíž 
bylo rela  vně snadné.Odehráli jste 
všechna kola se stabilním kádrem?

Ano, základ byl stejný. Výhodou také 
bylo, že se finále odehrálo v novém 
termínu a mohli jsme využít i repre-
zentanty, kteří studují v Spojených 
státech. Toto nebylo možné v před-
chozích sezonách, protože se finále 
hrávalo na konci října.

Chtěl byste nějaká jména 
vyzvednout?
Je to týmová soutěž, takže chci po-
děkovat a vyzvednout každého hrá-
če. Každý hráč měl v určitý moment 
okamžik, kterým napomohl ke zlatu. 
Formát soutěže mužů je tak velký, že 
se medailové umístění nedá získat 
s jedním nebo dvěma skvělými hrá-
či. Samozřejmě máme v týmu Fíka 
(Filip Jakubčík), který patří již několik 
let do naprosté Evropské a nebojím 
se říct i světové amatérské špičky.

Devítka Milana Mojžíše

pokračování na straně 2

Jiří Symerský:
Klubismus není mrtvé slovo
Když se v září stal prezidentem klubu Antonín Jízdný, byl na uvolněný post viceprezidenta zvolen Jiří Symerský. 
Věřím, že i vás bude zajímat, s jakými představami a cíli do nové pozice ve vedení klubu vstupuje.

Nejvyšší republikovou soutěž klubových družstev v roce 2021 v kategorii mužů 
poprvé v historii ovládla reprezentace GC Brno, čímž splnila sen mnoha činovníků, 
kteří se podíleli jak na budování špičkového zázemí, tak tréninkových podmínek.
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A jaký potenciál má váš ženský 
tým? Myslíte, že mají i ony na 
 tul?

Potenciál na titul určitě je, tým je 
kvalitní a zatím stále velmi mladý. 
Bohužel formát hry v soutěži žen 
je zrádný v tom, že k postupu do 
semifinále stačí mít v týmu pouze 
dvě dobré hráčky. Domnívám se, že 
kdyby se čtvrtfinále hrálo v plném 
formátu, tak holky by letos jistě bo-
jovaly o medaile.

Existují ještě nějaké vyšší cíle než 
 tul z nejvyšší týmové soutěže?

Určitě! Obhajoba  tulu. Dalším cílem 
je zisk zlata v některé z mládežnických 
kategorii. Co se týče letošní sezony 

extraligového týmu mužů, tak určitě 
co nejlepší výsledek v lize mistrů (EU-
ROPEAN MEN‘S CLUB TROPHY), která 
se letos hraje v Portugalsku.

Co děláte pro jejich naplnění?
Neustále zkvalitňujeme pravidelný 
tréninkový proces reprezentantů, 
od letošní sezony probíhá příprava 
reprezentantů dvakrát týdně (mimo 
individuální tréninkovou přípravu). 
Do přípravy zapojujeme co nejvíc 
odborníku z různých odvětví. Tím 
bychom měli dosáhnout co nejlep-
šího rozvoje domácích hráčů. Týmy 

budeme nadále rozšiřovat o kvalitní 
hráče z okolí ve formě hostování.

Komu byste chtěl – kromě hráčů – 
za dosažené výsledky poděkovat?
Velké díky patří resortu a klubu, pan 
Plašil se snaží rozvíjet sportovní pří-
pravu a věnuje tomu značné množ-
ství energie a financí. Dále musím 
poděkovat rodičům a osobním trené-
rům, bez kterých by výsledky hráčů 
nebyly možné.

Za rozhovor děkuje Josef Slezák; 
foto: Zdeněk Sluka a archiv 

Petra Šustka

Vítězem celého podniku se po čty-
řech kolech stal Marcel Schneider 
z Německa s celkovým výsledkem 

-16 ran. S odstupem jediné rány 
za ním se seřadila trojice golfistů 
– Josh Geary (Austrálie), Dimitros 

Papadatos (Austrálie) a Lorenzo 
Scalise (Itálie). Poslední jmenovaný 
se 61 údery ve třetí rundě dokonce 

postaral o nový rekord hřiště. Hned 
tři čeští hráči prošli cutem do víken-
dových kol, nejlépe se z nich umístil 

Stanislav Matuš na děleném 18. 
místě.

Promotér turnaje – společnost 
RELMOST – připravil v Golf Resortu 
Kaskáda Brno opravdu úžasný týden 
plný golfu. Její zástupce Petr Dědek 
mladší pak k organizaci dodal: „Ve 
shrnutí celého týdne na Kaskádě 
mám mnoho pozitivního a jen vel-
mi málo negativního. Pro náš tým 
to byl velice příjemný turnaj, který 
běžel nadmíru hladce. Spokojenost 
partnerů a fakt, že se i diváci na-
konec mohli podívat na závěrečný 
boj o vítězství, všichni uvítali. Po-
těšující byly i pozitivní komentáře 
hráčů k obtížnosti hřiště, učinili tím 
radost všem, kdo turnaj připravova-
li. Doufám, že se budeme vracet na 
Kaskádu i v budoucích letech a že 
se tento podnik bude dále ještě 
zlepšovat.”

Za společnosti TMR, jež resort pro-
vozuje, se vyjádřil Jan Kastner: „Jsme 
opravdu rádi, že můžeme hos  t takto 
vrcholnou akci. Rádi v tom budeme 
v budoucnu pokračovat. Je to dů-
kaz špičkové kvality, která na golfi sty 
u nás čeká, a každý podobný turnaj 
nás posouvá opět dál. Teď už se těší-
me na golfi sty, kteří si k nám přijedou 
vyzkoušet hřiště, kde hrají   nejlepší 
profesionálové.“ 

dokončení ze strany 1 

Challenge Tour 2021 na Kaskádě

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

Tři birdie na posledních třech jamkách posunuly Marcela Schneidera na Kaskádě nejenom k jeho druhému vítězství na Challenge Tour, ale také k vytouženému 
místu ve startovním poli Bri  sh Open.

Ve dnech 30. 6. až 5. 7. proběhl na Kaskádě turnaj KASKÁDA GOLF CHALLENGE 2021, tvořící součást celoevropské Challenge Tour. Pro golfový 
resort na jihu Moravy i pro golfové nadšence v České republice se jednalo o jeden z hlavních vrcholů sezony, čemuž odpovídaly i výsledky 
a průběh hry.

Naši muži vybojovali  tul v letošní extralize družstev, když naprosto suverén-
ním způsobem ovládli základní část hranou na rány a v následném play-off  
nenašli přemožitele.

Základní část, hranou čtyři kola na rány, ovládli naši muži s náskokem 46 ran 
(!) na druhý Beskydský GK. Ve čtvr  inále play-off , hraném na jamky, vyřadili 
Royal GC Mariánské Lázně poměrem 3,5:1,5. Nejvyrovnanější souboj přineslo 
semifi nále s Prague City GC, které naši borci vybojovali poměrem 5:4. Ve fi nále 
si pak poradili s Greensgate GC výsledkem 6:3.

Družstvo hrálo ve složení: Filip Jakubčík, David Jízdný, Bence Kötel, Stanislav 
Nestrašil ml., Richard Polan, Jan Šustek, Bence Bertényi. Kapitánem družstva 
byl Ondřej Symerský.

Na sobotní fi nále přijel podpořit naše hráče i nový prezident klubu Antonin 
Jízdný, který byl mezi prvními gratulanty k tomuto historickému úspěchu.

Ženám se nepodařilo obhájit loňské pódiové umístění. Po základní čás   sice 
byly na skvělém druhém místě, avšak prohra ve čtvr  inále s GC Kuně  cká 
Hora poměrem 1:2 přisoudila našim hráčkám konečné dělené 5. místo.

Složení družstva: Barbora Bujáková, Lucie Hinnerová, Karolína Stará, Tereza 
Zavřelová, Sofi e Hlinomazová a kapitánka Silvie Procházková. 

TÝM MUŽŮ GC BRNO VÍTĚZEM EXTRALIGY DRUŽSTEV

Ondřej Symerský

Filip Jakubčík
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ŽELEZNÁ 2
Po úvodní jamce, která pro delší hráče může 
představovat poměrně snadný útok na birdie, 
přichází jamka, jež představuje spíš boj o par. 
Hráč může zvolit buď poměrně heroický útok 
na bližší pozici pro přihrávku z cca 40 metrů. 
Bližší pozice je vykompenzována horším výhle-
dem na green. Především drajv představuje 
ránu, která musí uletět skrze aut a přes vodní 
překážku minimálně 240 metrů, aby pak do-
padla na nepříznivě odkloněnou fervej, která 
společně s výhledem na green zmenšuje vý-
hodnost této cesty.

Pro většinu hráčů je tedy lepší cesta, kte-
rá začíná vcelku snadnou ránou s potřebnou 

délkou okolo 180 metrů. I o dost delší rána 
případně skončí s dobrým výhledem na green, 
chráněný pouze jedním bankrem. Nedoporučuji 
hrát směrem k přechodu mezi vodami nebo co 
nejblíže k vodě. Plocha se tam svažuje směrem 
k vodě, a pokud míč skončí v semirafu, druhá 
rána není v tu chvíli jednoduchá a málokdy 
skončí na greenu. Pokud jste na středu ferveje 
po drajvu, druhou ranou jděte po greenu, který 
je výše než vy a je úzký. Ale rozhodně je lepší 
být někde v těsné blízkos   než pod ním. Při-
hrávky zpod greenu jsou hodné mistra. Green 
tak jako většina greenů na Kaskádě je mode-
lovaný a umí hráče potrápit, zvláště pak jeho 
pravá přední strana.

P R O S T O R  P R O  
V A Š I  

R E K L A M U   

Prezentujte Vaši f irmu v jedinečném
prostředí.

Tatry mountain resorts CR a.s., Golf resort Kaskáda Brno, 

Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim

Kontakt: eva.blaskova@tmr.sk, +420 604 290 817

Golf resort Kaskáda 
 

od 15 000 Kč + DPH
(za rok ) 

 

INZERCE

Chcete vědět více?
Lukáš Horák | T.: +420 774 860 570 | E: lukas.horak@gol  rno.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 hřiš  m bez ohledu na kombinaci zvolených devítek. I proto věříme, že vám budou k užitku  py 
zdejších profesionálů. Podělí se s vámi pravidelně o pár rad a  pů, jak vyzrát na ty nejzáludnější jamky nebo jak hrát vybrané typy úderů.

DŘEVĚNÁ Č. 9
Devátou jamku na Dřevěné považuji za nejhezčí 
jamku, i když je to samozřejmě subjek  vní názor. 
Dogleg, par 4, s krásně posazeným greenem me-
zi dvě jezera. Pohledem ženy-amatérky jde podle 
mých zkušenos   o bogey jamku, kde je potřeba 
počítat za úspěch spíše zahrání osobního paru, 
než se pokusit o skórování a zisk rány.

Zvláště ženy, které nepatří mezi dlouhé hráčky, 
musí obejít fervejové bankry na levé straně. Ne-
snažte se je zdolat drajvem. Avšak i ženy, které tyto 
bankry přehrají, stojí před ob  žnou druhou ránu – 
cca 150 metrů carry s  m, že pokud minete green, 
s největší pravděpodobnos   míč skončí ve vodní 
překážce, takže opět bojujete o záchranu paru.

Jako obecnou strategii doporučuji běžným golfi st-
kám směřovat drajv na kolík označující 200 m – te-
dy na střed a pravou část ferveje. Druhou umís  t 
ke stometrovému kolíku tak, aby míč doběhl před 
zúžení před greenem.

Při ráně z oblas   před zúžením by měl být gre-
en dosažitelný pro většinu hráček i poměrně jistou 
ranou železem č. 7. Pokud je taková rána kratší, ne-
představujete to takové riziko ve srovnání s ranou, 
která přeběhne green, neboť zde se nalézá bankr. 
Fervej před greenem není sice zcela rovná, ale lze 
zde volit například níže uvedený  p, tedy chip hybri-
dem, pat nebo jakoukoliv oblíbenou přibližovací rá-
nu s velkou šancí na to, že následně vám postačí už 
jen jeden, maximálně dva paty k dohrání jamky.
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O víkendu 24., 
respek  ve 25. 
a 26. září se 
odehrály po-
slední letošní 
významné in-
dividuální tur-
naje z kalen-
dáře ČGF.

Na Prez i -
dent Masters 
v  Kar lových 

Varech se blýskla velmi pěkným 
3. místem mezi ženami Tereza Za-
vřelová, která se k bronzu dostala po 
vyrovnaných kolech 3× 75 ran. Na 9. 
místě skončila Karolína Stará.

Finálovým turnajem Masters 
byla zakončena letošní Národní 
Golfová Tour Mládeže. Na Daro-
vanském dvoře si vedl nejlépe Petr 
Pololáník, který zvítězil v kategorii 
kadetů. V žácích se Ondra Šustek 
umístil na druhé příčce. Mezi žáky-
němi obsadila Ester Otiepková čtvr-
té místo, pouhou ránu za pódiovým 
umístěním.

O víkendu 11.–12. září se odehrá-
lo Mistrovství klubu ve hře na rány. 

Mistrovství se zúčastnilo celkem 54 
hráčů a hráček.

V mužské kategorii si prvenství od-
nesl Stanislav Nestrašil ml. výko-
nem 146 ran. O ránu zpět skončil 
Petr Pololáník (147) a o další ránu 
zpět na třetím místě skončil Adam 
Bruzl (148).

Mezi ženami zvítězila Tereza Zavře-
lová - 157 ran před druhou Karolínou 

Starou (159), 3. místo brala Mariana 
Poláková (164).

Mezi Mid-amatéry byli nejlepší Ja-
kub Krejčí (151) a Lucie Horná (195).

V seniorech dominoval Petr Ma-
reček (174) před Liborem Jedlič-
kou (181) a Radovanem Drobílkem 
(188). Seniorky ovládla Stanislava 

Stejskalová (191) před Elenou Ma-
chátovou (199) a Miladou Michaelou 
Lazarovou (218).

Petr Mareček svým výkonem ovlá-
dl i kategorii Master seniorů.

Gratulujeme všem vítězům a děkuje-
me všem za účast na Mistrovství.

PREZIDENT MASTERS 
A NGTM MASTERS VE ZNAMENÍ 
ÚSPĚŠNÝCH VÝSLEDKŮ NAŠICH 
HRÁČŮ 

MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY 2021

Prázdninové měsíce byly tradičně ve zna-
mení jednodenních kvalifi kačních turna-
jů MČR družstev mládeže. Všem našim 
mládežnickým družstvům se podařilo 

postoupit z regionálních kvalifi kací do 
fi nálových turnajů z prvních míst.

První říjnový víkend se nesl ve zna-
mení fi nálových turnajů Mistrovství 

ČR družstev mládeže do 14 a do 18 
let. V Mistrovství ČR smíšených druž-
stev do 14 let, které se hrálo na Svrat-
ce, obsadilo naše družstvo 4. místo, 
když po semifi nálové prohře v play-off  
s GC Austerlitz prohrálo v boji o bronz 
se silným Albatross GC poměrem 4:1.

V Mistrovství ČR družstev chlapců 
do 18 let (hřiště Kotlina Terezín) na-
ši hráči postupně vyřadili GC Black 
Bridge a Beskydský GK. Ve fi nále nara-
zili také na Albatross GC a stejně jako 

hráči U14 mu podlehli 4:1 a skončili 
na pěkném 2. místě.

V Mistrovství ČR družstev dívek do 
18 let (hřiště Praha Motol) obsadily naše 
hráčky také 2. místo. Po vyřazení Prague 
City GC a Beskydského GK nestačily ve fi -
nále na družstvo GC Olomouc, kterému 
podlehly až na první jamce play-off ...

Všem hráčkám, hráčům a kapitá-
nům děkujeme za předvedené vý-
kony a gratulujeme k medailovým 
úspěchům!

V neděli 29. srpna jsme společně 
oslavili 15. výročí golfu na Kaskádě 
v rámci společensko-sportovní akce. 
Součástí programu byl nejen turnaj 
o Prezidentský pohár, ve kterém zvítě-
zil velmi dobrým výkonem Petr Hensl, 
ale zejména charita  vní dobrovolná 
sbírka ve prospěch paní Krajsové, 
kterou červnové tornádo vážně zra-
nilo a připravilo o domov. Na pomoc 

paní Krajsové se vybralo 102 000 Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli paní 
Krajsové na obnovu jejího domova.

Bohatý nedělní program ve spolu-
práci GC Brno, Golf Brno a.s. a TMR 
byl úspěšný, měl společenskou a po-
hodovou klubovou atmosféru s velmi 
dobrou organizací turnaje na třech 
devítkách a s kvalitním občerstvením 
po celý den. Letošní série nedělních klubových tur-

najů již zná svého absolutního vítěze. 
Je jím Eduard Knoll, který získal nejvíce 
bodů v turnajích základní čás  , Major 
turnaji a Finálovém turnaji, který se 

uskutečnil v sobotu 9. října. V jednot-
livých kategoriích zvítězili: A – Eduard 
Knoll (166 bodů), B – Jan Sedláček 
(126 bodů), C – Jiří Sachr (105 bodů).

Součástí finálového turnaje byla 
i soutěž O Pohár starosty města Ku-
řim. Vítězem se stal David Jízdný nej-
lepším bru  o výsledkem 76 ran.

V rámci turnaje proběhla opět 
charita  vní dobrovolná sbírka ve pro-
spěch paní Krajsové, kterou červnové 
tornádo vážně zranilo a připravilo 
o domov. Všem, kteří přispěli ještě 
jednou touto cestou děkujeme!

V sobotu 25. září se konal tradiční 
Ladies Cup, přeložený na tento ne-
tradiční termín kvůli jarním covido-
vým opatřením. Turnaje se zúčastni-
lo celkem 20 žen a dívek. V kategorii 
HCP 0–23 zvítězila Eva Koláčková 
výkonem 40 stablefordových bodů. 
V kategorii HCP nad 23,1 si ceny za 
první místo odnesla Lucia Ráblová 
výkonem 56 stablefordových bodů. 
Celkovou vítězkou se stala Eva Ko-
láčková. Gratulujeme!

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV MLÁDEŽE DO 14 A 18 LET  DVAKRÁT 2. 
MÍSTO

O POHÁR PREZIDENTA  PODĚKOVÁNÍ FINÁLOVÝ TURNAJ SÉRIE NEDĚLNÍCH KLUBOVÝCH TURNAJŮ LADIES CUP 
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