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Dozvěděla jsem se, že ses ke golfu 
dostal už ve dvou letech, tedy stej-
ně jako Tiger Woods. Jak to u tebe 
tehdy vypadalo?
Většinou je to tak, že když dělají rodiče 
nějaký sport, přivedou k němu i své dě-
 . A u mě tomu nebylo jinak. Byl to te-

dy táta, který už pár let golf hrával, kdo 
mi pořídil první hole. A jak to vypadalo? 
Radost a absolutní bezstarostnost, jak 
to dopadne. Jednoduše jen přibližovat 
míček, co nejvíc k jamce. O nic jiného 
nešlo. A pořád to byla jenom zábava, 
i když to mi opakuje táta dodnes.

Je velká výhoda, když je dítě podpo-
rováno rodiči. Mám pocit, že u tebe 
to pla   dvojnásob. Tvůj táta je od 
malička tvým „golfovým asisten-
tem“ a mamka „golfovou manažer-
kou“? Jaké to je? Vyhovuje vám to?
Je to mega výhoda. Mít rodiče, nebo 
alespoň jednoho, kteří vás podpo-
rují a kteří třeba i ten sport zároveň 
umí, je fakt super. Pomůžou, poradí, 
vysvětlí. Třeba u mého táty byl celý 
přístup ke mně fantastický, bez ja-
kýchkoliv ambicí uspět. Byla to pro 
mě ohromná zábava, při které jsem 
se toho dost naučil. Ze strany táty to 
pak byla neuvěřitelná oběť. Golf pře-
stal hrát a věnoval se pouze mně. Asi 
si všichni dokážou představit, kolik 

trpělivos   a podpory ho to stálo, ko-
lik vymýšlení si různých her, aby mě 
to pořád bavilo, to chce opravdu pev-
né nervy. U mamky nevím… Jasně, že 
byla a je mou velkou fanynkou, ale 
jestli bych ji nazval přímo „manažer-
kou golfu“, to si nejsem jistý. Ta byla 
vždy především „manažerkou všeho 
ostatního“. Jako třeba školy, knížek… 
a plného břicha. (úsměv)

Všimla jsem si, že taťka nosí na 
zápěs   velkou spoustu korálkových 
náramků a věří v jejich sílu. Pomáhá 
  také nějaký podobný talisman?

Už jako malý kluk jsem od rodičů do-
stal a nosil na krku tři amulety, a aniž 
bych tomu dával nějakou větší váhu, 
mám je dodnes. Prostě ke mně patří 
a vlastně si už ani nedokážu předsta-
vit, že bych byl bez nich. Takže mož-
ná jsou to právě ony, které mě chrání 
a pomáhají být ok.

Máš nějaký rituál, který pravidelně 
opakuješ a bez kterého by ses cí  l 
v turnaji nesvůj?
Ano, jsou věci, které dělám vždycky, 
aniž bych nad  m ale přemýšlel jako 
o rituálu. Mám je prostě tak zažité, 
že už nad nimi nepřemýšlím. Snídani 
nikdy nevynechám a pak jsou to put-
ting, chipping, driving a pak znovu 

putting. To dělám vždycky, přesně 
v tomto pořadí.

Když je na turnaji taťka s tebou, 
dělá   caddyho?
Táta byl vždycky u všech mých turnajů, 
vždycky mě na nich doprovázel. Když 
jsem byl malý, tak jako caddy, ale asi 
tak od dvanác   už jen jako divák. Ni-
kdy nevynechal. Nikdy si tu příležitost 
vidět mě hrát nenechal ujít. Takže 
caddyho mi táta nedělá a je to možná 
proto, že se chci prostě rozhodovat 
sám, jakou ránu, hůl nebo tak  ku zvo-
lím. Fakt mi to vyhovuje. Naučil jsem 
se  m si ve volbě rány věřit. Nehledě 
na to, už táta říká, že by to tak jako tak 
nevymyslel líp.

Jaké to je, když golfem Fíka Jakubčí-
ka žije celá rodina? Když se všichni 
sejdete, bavíte se i o něčem jiném 
než o golfu?
No, jasně. Když jedu z tréninku nebo 
z turnaje, tak to ještě v autě všechno 
rozebereme. Co bylo super, co se ne-
podařilo, co se mohlo možná udělat 
jinak. Ale doma, doma je to už úplně 
jiné. Skoro vždycky si jdu hned zahrát 
„pinčes“. Ten fakt miluju. To mě ale 
vždycky úplně dorazí. A potom řešíme, 
většinou s mamkou, co je zrovna důle-
žité zvládnout. Teď třeba studentské ví-
zum I-20 a všechno spojené se školou. 
Hodně se taky bavíme o životě v Ame-
rice, o školství tam, to je hrozně zajímá, 
ale i o fi lmech, knížkách a o životě vů-
bec. Prostě asi tak, jako u jiných.

Na jaře jsi odmaturoval na fl oridské 
střední škole, co myslíš, že   tato 
zkušenost nejvíce dala? Čemu tě 
Florida nejvíce naučila?
Všechno, co jsem na Floridě zažil, bylo 
úžasné. Ať už to byla škola, golfová aka-
demie, tréninky, turnaje, setkání s vel-
kými hráči, ale i navázaná přátelství 
s lidmi z celého světa. Měl jsem kolem 
sebe skvělé lidi, kteří uměli nabudit, 
namo  vovat a dostat ze mě to nejlepší. 
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Rozhovor s Filipem Jakubčíkem• 
GC Brno na ME družstev• 
Jak trénují dě   a mládež na Kaskádě• 
GC Brno žije na sociálních sí  ch• 
Výsledky reprezentace• 
Klubové turnaje• 

Gratuluji k pátému místu na ME 
na Islandu. Jaká tři slova/sousloví 
vys  hující golf na Islandu?
SH: Skvělý týmový duch, nezapome-
nutelné zkušenos  , a hlavně zážitky 

za nejdrsnějšího počasí, jaké si jde 
jen představit. Už si rozhodně nikdy 
nebudu stěžovat na špatné počasí, 
zejména na silný vítr. (úsměv)
BB: Zima, vítr, déšť.

Hrály jste někdy v tak extrémních 
povětrnostních podmínkách?
SH: Nikdy! A myslím si, že takový vítr 
tady v Čechách nikdy nezažiji. Záro-
veň jsem velmi ráda, že jsem si to 
mohla zkusit, rozhodně se mi tato 
zkušenost bude ještě hodit.
BB: Už jsem mockrát hrála v nepří-
znivých podmínkách, ať už to byla 
šílená zima a tolik vrstev oblečení, 
že se nedalo hýbat, nebo déšť a hole 

létající z rukou, ale zimu, déšť a vítr 
70 km/h dohromady jsem ještě neza-
žila. Občas to nebylo o golfu, ale spíš 
o tom, kdo je lépe oblečený, komu 
méně kloužou hole… a vůbec, kdo to 
přežije. (úsměv)

Co se vám na Islandu a na evrop-
ském šampionátu líbilo?
SH: Island je krásná země, ale 
ne moc na golf. Turnaj byl skvěle 

zorganizovaný, nejvíce bych ale vy-
zdvihla své spoluhráčky, kouče Luká-
še Pavelku a kapitána Milana Mojží-
še. Byli jsme skvělý tým, který se po 
celou dobu podporoval. Žádná věc 
nás nevyvedla z dobré nálady. Užili 
jsme si to.
BB: Jediné, co jsme s holkami vidě-
ly, byl náš dům nebo golfové hřiště, 
o Islandu jako o zemi tak moc říct 

Zástupci GC Brno na mistrovství Evropy družstev
pokračování na straně 2

pokračování na straně 2

Filip Jakubčík:
Chci se rozhodovat sám
Ve svých 18 letech se stal Filip Jakubčík, nebo spíše „Fík“, jak mu všichni říkáme, nejlepším amatérským golfi stou 
Česka. Ve WAGRU (World Amateur Golf Ranking) je k 25.7. na 147. místě na světě (druhý nejlepší český hráč). 
V roce 2021 vyhrál Mezinárodní mistrovství ČR na rány, Mezinárodní juniorské mistrovství, ale i pres  žní 
šampionát German Boys Open na hřiš   v St. Leon-Rot. V USA opanoval tři juniorské turnaje a stál na stupních 
vítězů dalších čtyř turnajů. Začíná být zvykem, že pokud se objeví na startovní lis  ně, očekáváme výtečný golf 
a tleskáme mu na stupních vítězů.

Je historickým úspěchem, že se čtyřem reprezentantům z GC Brno podařilo 
získat nominaci na týmová mistrovství Evropy. Jedním z nich byl Filip Jakubčík, 
který vyrazil s týmem mužů do Anglie, dalšími pak byly tři dámy, s nimiž jsme 
udělali krátký rozhovor. Sofi e Hlinomazová (SH) a Barbora Bujáková (BB) 
bojovaly s týmem i s drsným počasím na Islandu. Dlouhodobě nejúspěšnější 
reprezentantka GC Brno Karolína Stará pak soutěžila v týmu žen ve Walesu.

Na evropském šampionátu GC Brno reprezentovali Barbora Bujáková, Sofi e 
Hlinomazová a z pozice trenérů Lukáš Pavelka a Milan Mojžíš.
Foto: archiv EGA
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nemůžu. Mrzí mě, že jsme nevidě-
ly laguny, gejzíry nebo lávové pole, 
ale světlo dvaadvacet hodin denně 
a čtyři stupně v červenci mě moc 
k návratu nelákají.

Sofi e, letos jsi byla úspěšná na 
pres  žním turnaji German Girls 
Open, kde jsi skončila na děleném 
14. místě (75, 70, 71), k tomu účast 
v týmu na ME na Islandu. Čemu 
tyto úspěchy přisuzuješ?
Jsem za to moc ráda, velký podíl na 
tom mají i moji trenéři Lukáš Pavel-
ka a Milan Mojžíš, se kterými pra-
videlně trénuji. S Lukášem druhým 
rokem a s Milanem snad už osm let, 
což mi připadá neskutečné. Snažím 
se hodně trénovat, a hlavně na sobě 
makat. Letos jsem měla individuál-
ní plán ve škole, díky kterému jsem 
mohla trávit více času na golfu. I tak 
chci makat ještě víc, golf mě moc 

baví a přeji si, aby mi forma vydržela 
po celou sezónu.

Báro, na ME Girls jsi startovala po-
druhé. Vloni jste hrály v Portugal-
sku a stejně jako letos jste skončily 
na pátém místě. V čem kromě po-
časí byly výjezdy jiné? Které z obou 
umístění je podle tebe cennější?
Šlo o dva odlišné extrémy. V Portu-
galsku holky kolabovaly z vysokých 
teplot, na Islandu byla půlka týmu 
nemocná. Kromě počasí byl největší 
rozdíl v sestavě týmu, z hráček jsme 
zůstaly jen já s Klárkou Hurtovou 
a kapitán Milan Mojžíš. Je super vi-
dět, že i v jiném složení týmu máme 
vždy stejný cíl – vyhrát. Jsme s holka-
mi úžasná parta a máme skvělý vztah 
i mimo golfové hřiště, a to na zážitku 
z ME ještě přidalo. Které umístění je 
pro mě cennější, to se říct nedá, mi-
nulý rok jsme porazily favoritky Ital-
ky, letos zase minulé mistryně Evropy 
Španělky. Beru obě pátá místa jako 

velké úspěchy a doufám, že se hol-
kám podaří příš   rok uhrát bednu!

KAROLÍNA STARÁ

Kájo, v letošní sezoně máš stabil-
ně výborné výsledky, na turnajích 
vystupuješ pravidelně na podium 
(Czech Open Golf Tour Kaskáda 
2. místo, Slovenské mistrovství 
juniorů 2. místo, Mistrovství 
Chorvatska 1. místo, LET Access 
na Zbraslavi 12. místo – první 2 
kola jsi byla do 3. místa). Probojo-
val ses konečně i do týmu na ME, 
čekala jsi to?
Rozhodně bych neřekla, že jsem to 
čekala. Už jen proto, že jsem nikdy 
před  m na ME nebyla. Ale v průbě-
hu sezony a s blížícím se deadlinem, 
kdy měly být oznámeny nominace, 
mě napadlo, že by se to letos ko-
nečně mohlo povést. A já jsem moc 
ráda, že jsem mohla být poprvé 
součás   týmu a reprezentovat naši 

republiku. Přineslo mi to zase další 
velkou zkušenost.

Co stojí za letošní za  m velmi dob-
ře rozjetou sezonou?
Každoročně jezdím se svým trenérem 
Mirkem Stehlíkem na kemp do Turecka. 
To mi vždy pomůže nastartovat celou 
sezonu. Jezdíme v době, kdy se u nás 

ještě venku nehraje, takže se můžu po-
řádně rozehrát a rovnou pak naskočit 
do turnajů. Taky jsem letos pojala troš-
ku jiným způsobem tréninky – chodím 
více hrát na hřiště, naopak méně času 
trávím na rohožce na drivingu.

Kterého výsledku v letošní sezoně 
si vážíš nejvíc a proč?
Určitě musím zmínit výsledek na LET 
Acces, ačkoliv se mi poslední kolo úpl-
ně nepovedlo. Po prvních dvou kolech 
jsem byla na tře   příčce, což je na ta-
kovém turnaji úspěch. Dále si cením 
druhého místa na Czech Open u nás 
na Kaskádě, kde jsem poprvé v životě 
mohla vyhrát i nějaké prize money. 
A v neposlední řadě nikdy nezapomenu 
na svoji první účast na ME a čtrnácté 
místo, které jsme s holkami obsadily.

Jaká tři slova vys  hující golf ve 
Walesu, kde jsi v červenci hrála 
Mistrovství Evropy družstev žen?
Links, silný vítr, déšť. 

Měl jsem vždycky pocit, že můj pro-
spěch je pro ně prvořadý. A co jsem 
se naučil asi kromě anglič  ny nejvíc, je 
samostatnos   a víře v sebe sama. Celé 
ty dva roky na Floridě mě pak už jen 
vlastně utvrdily v tom, že tohle je ži-
vot, který mi dává smysl a o který moc 
stojím. A že to byla všechno dřina, ne-
musím určitě nikomu říkat.

Kam směřují tvé studijní a golfové 
kroky dále?
Po střední škole je na řadě univerzita 
v Arizoně. Takže další čtyři roky jsou 
jasné. Cílem tedy je úspěšně studo-
vat a při tom se věnovat vrcholové-
mu golfu. Být dobrý v tom, co dělám 
a zlepšovat se, jak jen to mé schop-
nos   dovolí. A co přijde potom, to se 
rozhodne až v průběhu studií, vždycky 
podle toho, jak se mi bude dařit.

Zdá se, že jsi věrným sportovcem, 
pokud to tak můžeme nazvat. Tvým 
trenérem je už 12 let Ondra Trupl, 
svůj domácí klub Golf Club Brno 
také stále reprezentuješ. Je to tak, 
že nerad měníš to, co funguje, nebo 
jsi měl prostě štěs   na to „pravé 
ořechové“, kde se cí  š dobře?
Je to asi kombinace obojího. Mnoho-
krát jsem to také zmiňoval při každém 
rozhovoru, že jsem měl opravdu štěs   
na všechno a na všechny, se kterými 

jsem se v životě setkal a stále se se-
tkávám. A to pla   nejen pro trenéra 
Ondru, ale i pro můj domovský klub 
Kaskáda, kde se cí  m opravdu velmi 
dobře. Na druhou stranu si taky mys-
lím, že pokud něco funguje, bylo by 
asi hloupé se toho vzdát. Nikdo mě 
jako hráče nezná lépe než Ondra, stá-
le mě posunuje dopředu, takže není 
důvod něco měnit. A u Kaskády je to 
taky jasné. Úžasné zázemí, fungující 
systém vzdělávání dě   a mládeže, su-
per lidi kolem vás a spousta kamará-
dů, se kterými se znáte už odmalička. 
To je něco, co se neopouš  .

Kdo je tvůj golfový vzor?
Asi by to měl být Tiger Woods, kvůli 
jeho neuvěřitelně dlouhé šňůře úspě-
chů a kvůli tomu, jak golf zpopularizo-
val. To se mu fakt nemůže upřít. Ale 
já mám rád Roryho Mcllroye, který 
je pro mě stále světovou jedničkou 
a velkou inspirací. A proč? Mládí, golf, 
dřina, úspěch. Tak snad proto.

Kolik hodin týdně trénuješ, pokud 
nehraješ turnaj? A čím si od golfu 
odpočineš?
Už odmalička jsem trénoval prak  cky 
denně. Jak jsem se ale začal zlepšovat, 
tak tréninky probíhaly intenzivněji. 
Kromě Štědrého dne jsem byl na golfu 
každý den a takhle je to dodnes. Den-
ně pak trénuji v průměru čtyři až pět 
hodin, o prázdninách nebo o víkendu 
déle. Není to ale o hodinách. Stovky 

odbouchaných míčů ještě nemusí v ko-
nečném důsledku to  ž znamenat zlep-
šení. Jde spíš o efek  vitu tréninku.

A odpočinek?
Pinec, dobrý film, pokec s kámo-
šem…

Letos se na Kaskádě opět konala 
Challenge Tour, kde jsi skončil 
s výsledkem čtyři rány pod par na 
děleném 31. místě ze 149 hráčů. 
Zároveň jsi byl nejlepší z šestnác   
českých hráčů a celkově nejlepší 
amatér turnaje. Jak se   hrálo na 
domácím hřiš  ? Cí  l jsi na sobě tře-
ba nervozitu, větší tlak a očekávání, 
než když hraješ v zahraničí?
Na Kaskádě se mi hraje vždycky úžas-
ně, hřiště bývá perfektně připravené 
a po organizační stránce to nemá chy-
bu. Tlak nebo nervozitu většinou ne-
prožívám, a to ani v zahraničí. A když 
přece jen ano, nikdo to na mně stejně 
nepozná. To si nechávám pro sebe. Ve-
směs si ale turnaje dost užívám a jsem 
vždycky zvědavý, jaké číslo donesu. Le-
tos jsem ale trochu toho stresu zažil, 
a to na poslední jamce druhého dne, 
kdy se rozhodovalo o cutu. Byl jsem 
na poslední jamce a měl jsem před se-
bou ještě poslední, asi metrový pu  . 
Byl jsem přesně na hranici cutu, takže 
jsem si moc dobře uvědomoval, že 
když to nedám, jedu domů. Cíl byl ale 
projít. Takže v tomto momentě jsem 
na sobě nervozitu opravdu cí  l.

Co jsi říkal na hřiště? Překvapila tě 
něčím, nebo pro tebe byla Kaskáda 
„snazší“ než hřiště v Americe?
Hřiště, jak už jsem říkal, je vždycky 
v perfektní kondici a slovo lehčí a těžší 
v souvislos   s hřiš   moc nepoužívám. 
Spíš jde o to, jestli mi to hřiště sedne. 
A Kaskáda mi sedí.

Máš na Kaskádě oblíbenou i obáva-
nou jamku? Které to jsou a proč?
Dost mě baví asi sedmička Kamenné 
devítky. A neoblíbenou si myslím, že 
nemám. Možná devítka na Dřevěné, 
a to hlavně proto, že působí tak ma-
lebně, ale může být i záludná a doká-
že člověka pěkně vytrestat.

Jakou ránu hraješ nejradši? Jakou 
golfovou dovednost musíš nejvíce 
trénovat?
Teď mám nejraději trojku dřevo. Ta 
mě baví. A asi nejvíc trénovat musím 
pu  y, ale to jsem měl vždycky.

Fíku, máš rád  ky?
Jasně a nejraději s medem! (úsměv)

Začátkem července jsi hrál na 
Mistrovství Evropy družstev mužů 
v Anglii, které se hrálo na hřiš   The 
Royal St. George´s, tedy v dějiš   
slavných The Open turnajů mimo 
Skotsko. Jak se   hrálo a jaké to 
tam bylo?
Bylo to jedno z nejhezčích linksových 
hřišť, na kterém jsem hrál. Všude by-
ly hluboké bunkery, zvlněné ferveje 
a ob  žné a rychlé greeny. Hrát tady 
byla fakt velká výzva. Přítomnost vět-
ru mně pak dávala možnost hrát níz-
ké rány, které umím a které mám rád. 
Co mě ale třeba překvapilo, bylo to, 
že někteří hráči, třeba ze Skotska, si 
raději při tom silném větru vzali ho-
le, o dvě, o tři delší a hráli dál ty své 
standardní vysoké rány a docela jim to 
fungovalo.

Je něco, co bys chtěl v Kaskáďanovi 
komukoli vzkázat?
Vždycky když můžu, tak velmi rád, 
alespoň takhle na dálku, děkuji všem 
těm, kteří mě podporují a fandí mi. 
Toho není nikdy dost. Velké poděko-
vání tedy patří mé rodině, trenérovi, 
ČGF a samozřejmě mému domovské-
mu klubu GC Brno. Chci, aby všichni 
věděli, že si jejich podpory vážím. 
Jsem si vědom toho, že bez nich bych 
to sám nikdy nezvládl. 

Za rozhovor děkuje
Veronika Mojžíšová

dokončení ze strany 1 

dokončení rohovoru
s Filipem Jakubčíkem 

V letošním roce se to za  m dobrými 
individuálními výsledky našich repre-
zentantů jenom hemží. Nemáme do-
statek prostoru, abychom zde ukázali 
všechny vítězné hráče, vybíráme jen 
některé, veškeré úspěchy najdete na 
sociálních sí  ch našeho klubu. Zmínit 
však musíme tři hráče, kteří se v této 
sezoně za  m dostali do WAGR žeb-
říčku a jsou jimi Mariana Poláková, 
Tereza Fialová a Adam Bruzl.

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ 
ČR DOROSTENCŮ A JUNIORŮ 
14. 16. 7. YPSILONKA
Tereza Zavřelová (72, 68, 72), 
vicemistryně dorostenek
Mariana Poláková (76, 68, 74),
vicemistryně juniorek Adam Bruzl (73, 72, 70),

2. vicemistr juniorů

NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ 
A KADETŮ 29.6. 1.7. SOKOLOV
Julie Oplatková (75, 69, 83),
mistryně v žákyních
Anna Zapletalová (77, 70, 76),
vicemistryně v kadetkách

MISTROVSTVÍ SLOVENSKA 
JUNIORŮ 25. 27. 6., PENATI
Karolína Stará (73, 73, 73),
2. vicemistryně juniorek

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ 
CHORVATSKA, 9. 12. 6. ZAGREB
Karolína Stará (73, 72, 75), mistryně
Jan Šustek (69, 77, 71, 70), vicemistr



Reprezentace

bl k ř l

Karolína Stará

Á Í Í

Karolína Stará a Jan Šustek

Anna Zapletalová vlevoJulie Oplatková uprostřed

Zleva: T. Zavřelová, A. Bruzl, 
S. Hlinomazová, M. Poláková
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KGA FUN
Tréninkové skupiny jsou určeny pro dě   jakého-
koliv věku, které jsou buď velmi mladé, nebo ne-
mají sportovní ambice a golf je pro ně primárně 
koníček. Tyto tréninky budou trvat jednu hodinu 
a budou rozděleny na skupinky do 8 let a starší. 
Na výběr bude z mnoha tréninkových dnů a ča-
sů. Kapacita jedné skupiny je maximálně dvanáct 
dě   na dva trenéry.

KGA PLAY
Tyto skupiny jsou určeny pro dě   se sportovní-
mi ambicemi, budoucí reprezentanty GC Brno. 
Trénink bude probíhat dvakrát týdně po 1,5 ho-
dině. Na dě   budou kladeny vyšší nároky a KGA 
bude garantovat pravidelné zlepšení sportov-
ních dovednos  . Pro tuto sezonu očekáváme 
otevření dvou tréninkových skupin.

Jedna skupina bude pro děti do cca 9 let, 
která bude mít tréninky vždy v pondělí a čtvr-
tek, druhá skupina pro starší dě   (do cca 13 let) 
s pravidelnými tréninky v úterý a pátek. Kapacita 
jedné skupiny a počty trenérů jsou stejné jako 
v KGA FUN.

Pro tyto skupiny plánujeme nad rámec KGA 
různé výjezdy na turnaje a intenzivní kempy. 
Kurzovné v této skupině bude opro   FUN ce-
nově zvýhodněné. Kapacita KGA Play je omeze-
na celkem na 24 dě  , tak neváhejte s podáním 
přihlášky.

SVG
Kam dál v systému, pokud je pro vaše dě   golf spor-
tem číslo jedna a uvažujete do budoucna o vrcholo-
vém sportu nebo studiu na univerzitě v USA? Na Kas-
kádě máme vrcholové patro přípravného systému, 
a sice Středisko vrcholového golfu (SVG), ve kterém 
již 8 let pravidelně trénuje zhruba 24 sportovců.

Do SVG není možné dítě přihlásit a zaplatit 
kurzovné, do SVG jsou dě   pravidelně každý rok 
vybírány na základě mnoha objek  vních kritérii. 
Tréninky probíhají 2x týdně pro skupinu SVG Juni-
or (do cca 16 let) po 2,5 hodinách a 2x týdně pro 
SVG Elite (do cca 25 let) po 3 hodinách. Nad rámec 
tréninků se organizují vícedenní soustředění, kem-
py v Turecku nebo Španělsku, pravidelná kondiční 
příprava a mnoho dalších ak  vit. Tréninky v tomto 
systému jsou již částečně dotovány GC Brno.

Ceník kurzovného od září do června následu-
jícího roku: FUN (1× týdně 60 min.) 11 000 Kč; 
PLAY (2× týdně 90 min.) 17 500 Kč; Kondice (30× 
60 min.) 5 000 Kč. Přesné rozpisy skupin a podrob-
nos   budou komunikovány začátkem září prostřed-
nictvím newsle  eru, webu a na sociálních sí  ch.

Neváhejte také kontaktovat pro všeobecné in-
formace, KGA FUN a platby kurzovného mana-
gera KGA Tomáše Kroupu (734 418 880, tomas.
kroupa@tmr.sk). Jakékoliv informace o spor-
tovním golfu, KGA PLAY a SVG směřujte na ka-
pitána reprezentace GC Brno Milana Mojžíše 
(606 644 490, milan.mojzis@gol  rno.cz). 

INZERCE

TRÉNINKY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Kaskáda Golf Academy (KGA) patří mezi nejúspěšnější a největší golfové akademie v ČR. V tréninku naši zkušení trenéři využívají moderní 
tréninkové metody a z akademie vzešlo mnoho nynějších reprezentantů GC Brno i členů národních týmů ČR. Od září jsme se rozhodli do 
tréninkového systému zařadit několik novinek, abychom trénink ještě zefek  vnili a zároveň zjednodušili orientaci v produktech a patrech 
systému. Rodiče se mohou rozhodnout, zda pro své dě   vyberou sportovní, nebo volnočasovou přípravu a podle toho máme v akademii 
dva produkty.

Počátkem května jsme rozhýbali komunikaci 
klubu navenek a rozhodli jsme se tak jít s do-
bou. Golf Club Brno má svůj profil na Face-
booku a stále více oblíbeném Instagramu (nej-
mladší překvapujeme i na TikToku!).

Nejpozději do druhého dne po klubovém 
turnaji se zde dozvíte o výsledcích, které jsou 
vždy obohaceny o fotografi e z vyhlášení i pří-
mo ze hřiště. Velmi pružně a včas informujeme 
o výsledcích mladých hráčů a reprezentantů 
a daří se nám od nich získávat zajímavé pod-
klady či fotografi e. Zábavnou formou stříháme 

krátká golfová videa buď z golfových akcí, nebo 
třeba například návod, jak správně vypichovat 
pitchmarky, apod.

Přidejte se k nám i vy! Pokud chcete být 
v obraze a máte v telefonu či počítači někte-
rou z těchto sociálních pla  orem, rozhodně si 
najděte náš klub jednoduše pod názvem Golf 
Club Brno a dejte nám „to se mi líbí “ či „sledo-
vat“. Budeme se na vás, vaše komentáře a sle-
dování moc těšit. A pokud vás to láká, a nevíte 
jak na to, zeptejte se doma mladých, velmi rádi 
vám poradí – to si buďte jis  ! 

GOLF CLUB BRNO žije na sociálních sí  ch

Reprezentan   Golf Clubu Brno (někteří na fotografi i chybí, hráli turnaj...)
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Turnaj zakladatelů

Turnaj správní rady

TURNAJ KLUBOVÉ 
REPREZENTACE 14. DUBNA
PRO-Am turnaj reprezentantů klubu 
a jeho případných sponzorů se hrál 
jako Texas scramble čtveřic a v pozici 
PRO byli právě mladí reprezentan  . 
Turnaj všechny moc bavil a ve své 
tradici konání bude pokračovat. Spor-
tovní ráz akce jen potvrdil bru  o vý-
sledek -15, který se povedl fl ightu ve 
složení Julie Oplatková, Šimon Zach 
(host turnaje), Ondřej Šustek a Vladi-
mír Plašil. Vítězi turnaje s best ne  o 
výsledkem se však stali Ondřej Symer-
ský, Eva Plašilová, Pavel Rohlínek a To-
máš Rohlínek.

LADIES CUP 15. KVĚTNA

15. května proběhl tradiční dámský 
Ladies Cup, vítězkami se v jednotli-
vých kategoriích staly Zuzana Matěj-
ková (HCP 0–26), Hana Šťastná (HCP 
26,1–54). Celkovou vítězkou se stala 
s 87 ranami Jana Sedláčková.

TURNAJ ZAKLADATELŮ 
28. KVĚTNA
Turnaj, na kterém nechyběly klíčové 
osoby pro vznik Golf Clubu Brno, se na 
Kaskádě uskutečnil poprvé a rozhodně 
dal základ velké tradici. Krásnou hru na 
začátku všem popřáli nejen zakladatelé 
a hlavní investoři Kaskády pan Vladimír 
Plašil a Lubomír Fabík, ale například Mi-
lan Gál (prezident Par Golf Clubu Brno 
2000–2004), Dagmar Špačková (spolu 
s M.Gálem našli pozemky a společně 
prosadili změnu územního plánu), Mi-
loš Šifalda (člen správní rady tehdejšího 
Par Golf Clubu), Ivan Křivánek (tehdejší 
starosta Jinačovic), Pavel Zeman (první 
ředitel Kaskády), Juraj Werner (druhý 
ředitel Kaskády) a Jiří Kapeš (první a stá-
le jediný hlavní greenkeeper Kaskády).

Vítězi jednotlivých kategorií se 
stali v kategorii HCP 0–11,4 Eduard 
Knoll, kategorii HCP 11,5–19,9 ovládl 
a celkovým vítězem turnaje se stal Jiří 
Urbánek ml., v poslední kategorii HCP 
20–54 zvítězil Jiří Kapeš.

TURNAJ SPRÁVNÍ RADY 
26. ČERVNA
Koncem června se odehrál Turnaj 
Správní rady, kdy si účastníci tohoto 
turnaje mohli své golfové dovednos   
otestovat na velmi „sportovním stři-
hu“ hřiště, neboť se hrálo krátce po 
Challenge Tour. Skvělou formu v tur-
naji předvedl vítěz kategorie 0–11,4 
HCP a se 72 ranami i absolutní vítěz 

turnaje Jiří Symerský, Miloň Mlčák 
vyhrál kategorii 11,5–19,9 HCP a Eva 
Vystrčilová ovládla kategorii HCP 
20–54.

HOLE IN ONE
Dne 22. května 2022 se v turnaji TMR 
Open podařilo zahrát Viktorovi Hlad-
kému na jamce č. 3 Železné devítky 
hole-in-one! Gratulujeme! 

Máme obrovskou radost z vysoké návštěvnos   klubových turnajů a budeme se i nadále snažit, abychom se 
společně bavili golfem. Připomeňme si dosavadní letošní vítěze velkých klubových turnajů.

KLUBOVÉ TURNAJE

Zleva Zuzana Matějková, 
Věra Kesidisová a Jana Sedláčková

Kat. C, zleva: Lukáš Nečas, Eva Vystrčilová 
a Emilie Hamzíková

Kat.A, zleva Libor Jedlička, Eduard Knoll 
a Pavel Zeman

urnaj správní rady

Kat. A, zleva Roman Šindelka, Jiří Symerský 
a Pavel Míča

Kat. C, Zleva: Miloš Šifalda, Jiří Kapeš 
a Milan Růžička

Kat. B, zleva Zdeněk Růžička, Miloň Mlčák 
a Petr Svoboda

Kat. B, zleva Stanislav Helan, Jiří Urbánek ml. 
a Jindřich Ballon-Mierny

Zleva Milada Michaela Lazarová, 
Hana Šťastná a Alena Blížkovská

Zleva Eva Plašilová
a Jana Sedláčková

Zleva: Juraj Werner, Jiří Kapeš, Pavel Zeman, Lubomír Fabík, Vladimír Plašil, Ivan Křivánek, Dagmar Špačková, Milan Gál, Antonín Jízdný a Miloš Šifalda


