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Milí golfoví přátelé,
blíží se konec roku a  m i končí gol-
fová sezóna 2022. V krátkém úvod-
ním slovu Kaskáďana se s radostí 
stručně vrá  m k některým událos-
tem této sezóny, podrobně bude 
letošní rok předmětem příš   Valné 
hromady našeho golfového klubu.

Letošní sezóna je pro náš Golf 
Club Brno a naše členy úspěšná 
a výjimečná. Díky vynikajícím spor-
tovním výsledkům jsme se stali 
nejúspěšnějším golfovým klubem 
v České republice, nejen v soutěži 
družstev, ale i umístěním hráčů na 
žebříčcích a podporou a vytvářením 
tréninkových podmínek golfi stům.

Rád bych tímto poděkoval ze-
jména našim hráčům, trenérům, 
kapitánům a rodičům za výsledky 
a podporu. Kaskáda Golf Academy 
patří mezi nejúspěšnější a největší 
golfové akademie v ČR. Máme kva-
litní a zkušené trenéry.

Zlepšili jsme komunikaci klubu, 
nově také i prostřednictvím soci-
álních sítí. Více než 20 klubových 
turnajů bylo dobře zorganizováno 
a plně obsazeno, vládla na nich pří-
jemná a pohodová atmosféra.

Vážím si také spolupráce s pro-
vozovatelem hřiště TMR. Hrajeme 
a bavíme se golfem na skvělém 
a náročném hřiš  , které je každoroč-
ně vylepšováno. S  m ovšem souvisí 
i růst nákladů. Jsem si však jist, že 
jdeme po správné golfové cestě.

Milí golfoví přátelé, dovolte mi 
jménem naší Správní rady poděkovat 
vám za společné příjemné golfové 
zážitky na Kaskádě a přeji vám i va-
šim nejbližším krásné a pohodové 
proži   vánočních svátků a do nového 
roku hlavně zdraví a dobré vztahy.

Bavte se golfem a užívejte si 
golf! Ať žije golf, ať žije Kaskáda!

Antonín Jízdný

Ahoj Stando, co je u Tebe nového? 
Začali jsme Tě pravidelně vídat 
tady na Kaskádě. V jaké fázi se teď 
nachází Tvá golfová kariéra?
Nové je u mě vlastně úplně všechno! 
Začínám se více soustředit na rozvoj 
hráčů v nové roli trenéra. Vždycky 
jsem ke zlepšení své hry využíval ze-
jména mezinárodní trenéry a své zku-
šenos   budu rád předávat dál. Klienty 
už trénuji druhým rokem a začínají při-
nášet dobré výsledky. Přesto vnímám 
roli trenéra jako novou zkušenost.

Připomeň nám své největší golfové 
úspěchy.
Těch je určitě spousta. Přece jen golf 
hraju již dvacátou sezonu a profesio-
nálně už od roku 2010. Mezi ty úplně 
největší úspěchy řadím postup z tře   
ligy (Pro Golf Tour), kde jsem dokázal 
vyhrát dva turnaje. Díky tomu jsem 
postoupil na vyšší Challenge Tour. 
Potom určitě postup přes kvalifi kační 
školu European Tour 2019, která má 
obrovské síto. Dokázal jsem se pro-
bojovat z přibližně 1 400 hráčů až do 
samotného fi nále mezi 45 nejlepších, 
kde jsem jako první Čech v historii 
bojoval o kategorii European Tour. Tu 
jsem získal a kartu si udržel až do le-
tošního roku.

My z Kaskády si tě pamatujeme ja-
ko předního hráče, mnohdy i vítěze, 
fi nálových turnajů české profesio-
nální golfové túry a Grand Finále 
Czech PGA Tour. Jaký máš vztah ke 
Kaskádě? Zdá se, že ti  sedí!
Je to můj skoro druhý domov, jak 
jsem vždycky říkal při vyhlášeních. 
Kaskáda mi herně vždy seděla a cí  l 
jsem se tam dobře jak po herní, tak 
i osobní stránce. Cí  l jsem tam vždy 
velkou podporu a se spoustou členů 
jsem si vybudoval i dobré vztahy na 
mnoho let.

Jaká je tvá nejoblíbenější a nejméně 
oblíbená jamka na Kaskádě?
Oblíbenou jamku asi nemám. Jak už 
jsem říkal dříve, celé hřiště mi sedí 
a vždycky jsem se sem na turnaje rád 

vracel. Nejméně oblíbená, ale přitom 
skvělá jamka, je devátá jamka Dřevěné 
devítky. Buď jsem tam turnaje vyhrá-
val, nebo naopak prohrával. Mám s ní 
nevyřízené účty. (úsměv)

V kolika letech ses dostal ke golfu 
a kdo Tě k němu přivedl?
Golf jsem začal hrát poměrně pozdě. 
Chytl jsem se ho „až” ve dvanác   le-
tech. Hrával jsem dlouho závodně 
hokej a tenis. Přesto jsem byl už v pat-
nác   letech na střední golfové škole 
v Americe a zůstal jsem tam celých 
devět let včetně univerzity v Arizoně. 
Ke golfu mě přivedli rodiče. Převážně 
mamka, která se už nemohla dívat na 
ty zlomeniny a sádry z hokeje. U nás 
v Rožnově otevřeli devítijamkové 
hřiště, a tam jsem pak denně dochá-
zel na tréninky, tak jak jsem byl zvyklý 
z ostatních sportů.

V jakém věku je podle Tebe opti -
mální začít brát trénink golfu vážně? 
Nebo je to individuální?
Osobně si myslím, že je to hodně indi-
viduální. Pokud má člověk píli a chce 
na sobě pracovat, tak pod dobrým ve-
dením se dá golf naučit i v pozdějším 
věku. Samozřejmě doba se trochu mě-
ní a zaměření na golf v brzkém věku je 
velkým přínosem. Já začal ve dvanác   
a můžu jen spekulovat, co by se dělo, 
kdybych začal dříve.

Věnoval ses nebo se ještě věnuješ 
i jinému sportu?
Aktivně rozhodně nebyl čas, protože 
jsem veškerý volný čas věnoval přípra-
vě na turnaje nebo po nich jezdil. Strávil 
jsem 10 až 11 měsíců v kuse na turna-
jích nebo zimních přípravách, kde jsem 
se vždy alespoň jeden den v týdnu snažil 
věnovat jiným sportům, abych si zlepšo-
val dovednos   a trošku se od golfu od-
reagoval. Teď, když mám více času, se 
snažím alespoň jednou týdně s  hnout 
tenis nebo si večer zahrát hokej.

Co nejraději sám trénuješ a co tě 
naopak nebaví?
Já jsem byl vždycky typ, který odtréno-
val kvanta. Takže jsem celé dny trávil 
na cvičných plochách nebo na hřiš  , 
abych se každý den posunul o něco blíž 
vysněnému cíli, kterým byla European 
Tour. Rád trénuju patovaní a vždycky 
mě bavily wedge. Chodil jsem často 
za trenéry, kteří se na to specializovali, 
a hodně mi to pomohlo.

Jaká je Tvá nejoblíbenější hůl?
Patr, určitě patr. Ten mi vždy zachrá-
nil výsledek, když se nedařilo, a věděl 
jsem, že se na něj můžu spolehnout, 

když se mi dařilo. Spoustu turnajů 
jsem dotáhl do vítězného konce, i když 
mi to třeba úplně nešlo v poli. Upato-
val jsem všechno na greenech.

Kolik hodin týdně jsi běžně trávil na 
golfu?
To se těžko dá sumarizovat, protože 
tréninkové jednotky mimo sezónu 
jsem měl rozdělené. Ráno cvičení, golf, 
rehabilitace, fyzio… Na sedmou ranní 
hodinu jsem chodil cvičit a domů se 
vracel večer kolem večeře. Zimní pří-
pravě jsem opravdu věnoval spoustu 
času, ale věděl jsem, že z toho můžu 
čerpat celou sezónu. V sezóně, pokud 
byl týden volna mezi turnaji, tak jsem 
si dal obvykle den pauzu. Potom jsem 
však opět trávil celé dny na golfu.

Kdybys mohl vráti t čas, udělal bys 
něco ve své dosavadní golfové 
kariéře jinak?
Bylo by toho asi více, co bych chtěl 
změnit a udělat trochu jinak, ale niče-
ho nelituji. Chybami se člověk učí a já 
jsem se učil každý týden něco nového. 
Je však jedna věc, co jsem viděl u vy-
cházejících hvězd nebo těch hráčů, 
kteří se později prosadili i na té nej-
vyšší úrovni, a to byla konzistence tré-
ninkových jednotek. Těžké vysvětlovat 
takhle narychlo, ale myslím  m jejich 
cílevědomost, věřili v ten proces, kte-
rý mají nastavený týmem lidí, kteří se 
o ně starali. Týden co týden dělali to 
stejné a věřili, že se to jednou zlomí 
a přinese to ovoce.

Upřednostňuješ v tréninku dospě-
lou, nebo mladší klientelu?
Tím, že jsem neměl moc času, jsem 
bral spíše starší klientelu a lidi, kteří 
byli hodně fl exibilní časově. Teď je času 
více, chci své nabrané zkušenos   pře-
dávat hráčům mladším a ukázat jim tu 
správnou cestu, jak se dostat minimál-
ně na tu úroveň, kde jsem byl já. Mys-
lím si, že jsem takovým průkopníkem 
toho vrcholového golfu u nás a prošel 
jsem si to od těch nejnižších tour až po 
vrchol, takže mám určitě co předávat.

Už jsi měl možnost seznámit se 
s hráči z GC Brno a spolupodílet se 
na tréninku našich reprezentantů 
(členů SVG Elite a SVG Junior). Jak 
vnímáš naše hráče? Jak jsi s trénin-
ky spokojený?
Jsem zde na hodnocení velice krátce, 
ale nasazení klubu, abyste své hráče 
zlepšovali a pomohli jim uspět, je vel-
ké. To se mi tady na Kaskádě moc líbí. 
Základna je velmi slušná a je z čeho 
vybírat, takže se nebojím, že by se hrá-
čům nedostávalo dobrých podmínek. 

Teď už bude jen na nich, jestli ty infor-
mace od nás trenérů použijí ve svůj 
prospěch a zužitkují svůj potenciál.

Na co by ses chtěl soustředit v nad-
cházející sezóně v tréninku mládeže 
na Kaskádě?
Budu jim ch  t předat vše, co jsem za ty 
roky sám nasbíral. Tréninkový proces je 
základ úspěchu. Zimní příprava je sa-
mozřejmě kapitola sama o sobě, mož-
nos   jsou limitované, ale i z těch se dá 
vymačkat maximum. A já se o to budu 
snažit. Chci hráče připravit tak, aby na 
jaře mohli zužitkovat nabrané informa-
ce a pracovat s nimi na turnajích.

V čem jsou limity českých hráčů, 
hlavně mužů, dostat se na nejvyšší 
soutěže? Je to odhodlanost, vytrva-
lost, cílevědomost… sponzoři?
Je to asi jako s každou prací. Než se 
adaptujete, je to něco nového. Každá 
úroveň, profesionální nebo amatérský 
golf, obnáší něco nového. Vyvolává to 
úvahy typu „Mám na to?“ „Jsem do-
statečně připravený?“ „Ten švihá lépe, 
ten je fakt dobrý.“ Tím jsem trpěl i já. 
Pak jsem se adaptoval a zjis  l jsem, že 
ty kluky dokážu porážet a že to jsou 
lidi stejně jako já. Chybují, mají dobré 
i špatné týdny. Každý tam chce uspět. 
Myslím si, že u kluků trochu chybí ten 
hlad po úspěchu. Nechci to nijak zleh-
čovat, ale konkurence u holek není tak 
velká a možná i proto máme skvělé 
holky, které prorazily tu bariéru dřív 
než kluci. Teď už hráči sami vidí, že to 
jde. Když to vidí nebo se mnou hrají, 
už jim musí šrotovat v hlavě, že když 
to zvládl on, tak proč ne já. Na tom 
chci s hráči zapracovat a dodat jim tu 
potřebnou sebedůvěru.

Kdyby ses nestal golfi stou, čím si 
myslíš, že bys byl?
Hokejistou, rozhodně. Mám ten sport 
pořád moc rád, kdykoli můžu, tak se 
jdu podívat na nějaký zápas nebo si ho 
sám zahraju.

Chtěl bys něco, komukoli, prostřed-
nictvím časopisu Kaskáďan vzkázat?
Začala zimní příprava a už jsem to 
jednou zmiňoval. Je to velmi důleži-
tá část přípravy pro letní měsíce a dá 
se z ní čerpat po celou sezónu. Budu 
komukoliv k dispozici, rád pomohu 
s tréninkovým procesem, budu se 
snažit posunout vás zase o krok dál 
tak, abyste byli spokojeni hlavně sami 
se svou hrou.

Kdy Tě můžeme na Kaskádě potká-
vat? Jak Tě mohou zájemci kontak-
tovat?

Kaskáda je skoro můj druhý domov
Přesně tohle tvrdí jeden z aktuálně nejlepších českých profesionálů Stanislav 
Matuš. Jako první český golfi sta se dokázal probojovat na nejvyšší evropský 
profesionální okruh a nedávno se rozhodl předávat své zkušenosti  dál i tady na 
Kaskádě. Více už prozradí na následujících řádcích.

Od října zde na Kaskádě působím v po-
zici asistenta hlavního trenéra SVG Eli-
te, kde doplňuji současný tým trenérů. 
Specializuji se zejména na hru na hřiš   
a krátkou hru. Setkávám se i s dětmi ze 
SVG Junior v podobě dobrovolných in-
dividuálních tréninků, či skupinové hře 
na hřiš  . Aktuálně mě můžete potká-
vat na indooru v pondělí a v sobotu. 
Vedle tréninku mládeže se věnuji i do-
spělé klientele. Kontaktovat mě může-
te telefonicky na čísle 777 749 044. 

Za rozhovor děkuje 
Veronika Mojžíšová

NEJLEPŠÍ GOLF 
SE HRAJE NA KASKÁDĚ
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Vážené členky, vážení členové,
s koncem sezóny přišla zvýšená 
intenzita prací na hřiš  . Nejdříve 
však informace o otevření hřiště. 
Máme již za sebou tradiční velkou 
aerifi kaci a pískování greenů. Hřiš-
tě bude otevřeno na letní greeny 
tak, jak nám dovolí počasí. Pokud 
dojde k velkému poklesu teplot, 
a to hlavně v noci, budou postup-
ně zavírány devítky Železná a Dře-
věná. Tradičně zůstane celou zimu 
otevřena devítka Železná s  m, že 
se budeme snažit co nejdéle udr-
žet provoz na letní greeny.

Také letos bylo v plánu několik 
projektů, jejichž cílem bylo zvýšení 
kvality hřiště a komfortu hry. Již ny-
ní na některých jamkách došlo ke 
změnám. Především je nutné zmí-
nit zvětšení mistrovského odpaliště 
na jamce č. 8 na Kamenné devítce. 
Jeho velikost a intenzita hry již ne-
dovolovala, aby dostatečně rych-
le regeneroval povrch odpaliště. 
Jednalo se zejména o sportovní 
turnaje, pro které je využívána 
přednostně kombinace KD.

Dále došlo ke zvětšení plochy 
žlutých odpališť na jamce č. 3 Že-
lezné devítky. Toto odpaliště patřilo 
k nejmenším „žlutým“ odpališ  m 
na hřiš  . Vzhledem k povaze jamky 
(par 3) je toto odpaliště intenzivně 
využíváno a svojí velikos   již nespl-
ňovalo základní standardy. V době, 
kdy dostáváte do rukou tento ča-
sopis, bude i tato rekonstrukce do-
končena. Došlo k jeho výraznému 
zvětšení a srovnání do roviny. Sou-
časně se na této jamce prodloužila 
asfaltová cesta pro buggy po celé 
její délce. Propojili jsme také cestu 
u odpališť se stávajícím asfaltovým 
výjezdem před greenem.

Nedílnou součás   mimosezon-
ních aktivit se stávají pravidelné 
prořezy dřevin a nejinak tomu je 
i nastávající zimní období. Mezi 
tyto úpravy patří čištění kles   ve 
vodoteči, v okolí hranic lesa, ale 
hlavně vyvětvení stromů s nízkými 
korunami v ose hry.

Pokračovat budeme nadále 
v opravách okolí asfaltových cest, 
výměně písku v bankrech a také 
oprav po letošních letních měsí-
cích, které nám zanechaly některé 
plochy bez travního drnu.

Z dalších zásahů na hřiš   je po-
třeba zmínit fi nální úpravy v okolí 
nedávno vybudované asfaltové 
cestičky na jamce č. 7 (Železná) 
či práce na cvičném hřiš   – aka-
demii. Právě na 6jamkové akade-
mii dojde k rozšíření závlahového 
systému spolu s výsadbou dřevin 
v okolí odpaliště č. 1 akademie 
a greenu jamky č. 6, čímž hezky 
vymezíme vstupní prostor pro 
příchozí hráče na první odpaliště 
celého tohoto hřiště.
S přáním hezkých zimních dnů za 

kolekti v Kaskáda, Radek Běláč

Vážené golfi stky a golfi s  , v tomto pří-
spěvku vám přiblížíme výsledky klubo-
vé reprezentace v roce 2022. Po his-
torickém úspěchu extraligového týmu 
mužů a dvou stříbrech v kategorii U18 
v roce 2021 jsme měli za úkol v letošní 
sezóně na tyto výsledky navázat a ide-
álně je ještě posunout.

V soutěžích družstev po infarkto-
vém semifi nále (výhra v rozehrávce 
na 21. jamce) a velmi vyrovnaném 
fi nále muži na Kácově obhájili extra-
ligové prvenství! V červenci v Telči 
smíšené družstvo do 16 let poprvé 
v historii vybojovalo zlato v mládež-
nické kategorii a na tento úspěch 
navázaly dívky do 18 let v Bechyni, 
které turnaj zcela ovládly.

Dařilo se i týmu chlapců do 18 
let v Bitozevsi, kterým bohužel ne-
vyšel semifinálový zápas a museli 
se spokojit s bronzem. Jediným tý-
mem, který nezískal žádnou medaili 

v mládežnické kategorii, bylo smíše-
né družstvo do 14 let, které obsadilo 
nepopulární 4. místo v Rožnově.

Díky těmto výsledkům se GC Brno 
stal nejúspěšnějším klubem v týmo-
vých soutěžích v ČR a dva roky po 
sobě všechny mládežnické týmy po-
stoupily do bojů o medaile!

Reprezentantům klubu se dařilo 
i v individuálních mistrovstvích ČR. Filip 
Jakubčík na domácím hřiš   obhájil  tul 
MMČR, doma se dařilo i Sofi i Hlinoma-
zové, která vybojovala bronz. Těsně 
unikl na Ypsilonce  tul Tereze Zavřelo-
vé, když prohrála v rozehrávce na MM 
dorostenek, v juniorské kategorii zís-
kala stříbro Mariana Poláková a bronz 
Adam Bruzl. V Sokolově na MČR žáků 
a kadetů vybojovala zlato Julie Oplat-
ková a stříbro Anna Zapletalová.

Naši hráči zanechali nesmazatel-
nou stopu i na velkých mezinárodních 
turnajích.

Filip Jakubčík a Karolína Stará byli sou-
čás   týmu mužů a žen na ME. Barbora 
Bujáková a Sofi e Hlinomazová získaly 
5. místo na ME dívek do 18 let.

Úspěchy zaznamenali i trenéři z GC 
Brno, s týmem dívek do 18 let byl u 5. 
místa v roli trenéra Lukáš Pavelka 
a jako kapitán Milan Mojžíš. Druhý 
jmenovaný působil i v pozici kapitána 
u historického vítězství na European 
Young Masters ve Finsku a s muži na 
MS ve Francii.

Filip Jakubčík byl jedním ze tří hrá-
čů nominovaných na MS, kde obsadil 

dělené 19 místo. Karolína Stará získa-
la  tul MM Chorvatska, kde po smol-
né prohře v rozehrávce bral stříbro 
Jan Šustek.

V souhrnu výsledků neuvádíme 
další individuální umístění hráčů v jed-
notlivých túrách a turnajích, ke kte-
rým hráčům gratulujeme. Díky tomu 
všemu můžeme prohlásit letošní se-
zónu za nejúspěšnější v historii GC 
Brno. Děkujeme! 

Za trenérský tým
Milan Mojžíš

Kapitán reprezentace GC Brno

Golf Club Brno nejúspěšnějším 
klubem v ČR v sezóně 2022

1. místo, dívky do 18 let

1. místo, smíšené družstvo do 16 let

1. místo, extraliga muži

3. místo, chlapci do 18 let

V roce 2020 se nám spolu s vámi 
a městem Kuřim podařilo vybrat 
220  síc korun na nákup kompenzač-
ních pomůcek nevidomé studentce 
z Jinačovic. Rádi bychom pomáhali 

dál. V roce 2023 chceme spus  t po-
dobný projekt a vám, členům našeho 
golfového klubu, nabízíme možnost 
podílet se na něm od samého začát-
ku. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo 

se dostal do ob  žné životní situace 
a máte nápad konkrétní možné po-
moci, pošlete nám svůj námět písem-
ně na email petr.vavru@gol  rno.cz. 
Do března 2023 vybereme jeden 

z vašich návrhů a v průběhu nadchá-
zející sezóny tak budeme moci znovu 
společně pomáhat.  

Děkujeme. 

Charitati vní projekt 
Golf Clubu Brno v roce 2023
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INZERCE

Sledujte nás na Faceboo-
ku a Instagramu, najdete 

nás jednoduše jako Golf Club Brno (oranžové 
logo už poznáte). Naše sledující zde bavíme 

a informujeme o novinkách, tak se také přidej-
te. Sledují nás už i hráči z jiných golfových klu-
bů. Mladí jistě ocení naši ak  vitu i na TikToku.

GOLF CLUB BRNO žije na sociálních sítí ch

Letošní rok byl pro seniorské družstvo horší 
než loňský, což bylo zapříčiněno absencí ně-
kterých nejlepších hráčů. V půli června se na 
slavkovském hřiš   konalo MČR družstev seniorů 

v jamkové hře. Ve velké konkurenci zde naši mu-
ži skončili na 8. místě, které znamenalo sestup. 
Opus  li jsme tak elitní skupinu osmi nejlepších 
družstev a v příš  m roce budeme hrát o Pohár 
ČR, a hlavně o návrat zpět do elitní osmičky. 
 Ženy na tomto turnaji nehrály.

Na MČR družstev na rány, které se hrálo na 
Čeladné, skončilo naše družstvo A na 5. místě. 
Družstvo Master seniorů (nad 75 let) zde skonči-
lo na 4. místě. Ženy tu opět nestartovaly.

Tradiční střetnu   Moravského a Slezského re-
gionu dopadlo již počtvrté v řadě naší výhrou nad 
„severem“, čímž jsme tento pohár opět obhájili.

Závěrem sezóny se odehrál Pohár regionů 
v Českém Krumlově, kde jsme obhajovali pohár 
z minulého roku, a to jak muži, tak i ženy. Ženy zde 
vybojovaly bronz a muži skončili na 5. místě. 

Připravil: Vladimír Novotný

Dětské golfové túře na Kaskádě říkáme UAX 
podle partnera, který dětem věnuje krásné ceny 
opatřené originálním designem právě na míru 
Kaskádě a danému turnaji.

Před několika lety jsme navázali spolupráci 
s designérem a majitelem fi rmy UAX Radkem 
Leskovjanem. Radka nadchla naše práce s dět-
mi a společně jsme tak vymysleli a zrealizovali 
oblíbenou UAX túru, která je určena i dětem 
z okolních klubů. Tímto bychom Radkovi rádi po-
děkovali a vzkázali, že si jeho zápalu pro dětský 
golf vážíme a těšíme se na další spolupráci.

A jak to letos dopadlo? V neděli 16. října se 
uskutečnil fi nálový turnaj z celkem pě   akcí túry 

roku 2022. Účast v něm si nenechalo ujít rekord-
ních 46 hráčů. O vítězství bojovali mladí hráči ve 
4 věkových kategoriích (ve věku od 7 do 14 let). 
Hrálo se na Železné devítce. Přinášíme výsledky ce-
lé túry i fi nálového turnaje spolu s fotografi emi.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem 
dětem, které turnaje hrály, moc nás to s vámi 
bavilo! V neposlední řadě děkujeme rodičům, 
prarodičům a všem, kteří své mladé golfi sty na 
turnajích doprovázeli.

Těšíme se na příš   rok a můžeme vám už ny-
ní prozradit, že spolu s partnerem turnaje při-
pravujeme řadu vylepšení a zkvalitnění turnajů 
UAX série, máte se na co těšit! 

Výsledky našich 
seniorů v roce 2022

Kaskáda UAX Kids 
Golf Tour 2022

MČR družstev na jamky Austerlitz

Pohár regionu Český Krumlov – ženy Pohár regionu Český Krumlov – muži, ženy

VÍTĚZOVÉ UAX TÚRY 
roku 2022
Kategorie 2014, 2015
1. místo Jakub Ullreich
2. místo Max Tomášek
3. místo Oliver Sebas  an Holík

Kategorie 2012, 2013
1. místo Tobias Burian
2. místo Petr Filipenský ml.
3. místo Vladimír Plašil ml.

Kategorie 2010, 2011
1. místo Michal Szalay

2. místo Samuel Hemzal
3. místo Jan Michelfeit 

Kategorie 2008,2009
1. místo Vojtěch Zmeškal
2. místo Eliška Ondřejková
3. místo Dominik Popluhár

VÍTĚZOVÉ TURNAJE 
16. 10. 2022
Ročník 2014, 2015
1. místo Karolína Šustková
2. místo Max Tomášek
3. místo Jakub Ullreich

Ročník 2012, 2013
1.místo Tobias Burian
2.místo Vladimír Plašil ml.
3.místo Petr Filipenský ml.

Ročník 2010, 2011
1. místo Samuel Hemzal 
    (po rozstřelu)
2. místo Michal Szalay
3. místo Linda Wasserburgerová

Ročník 2008, 2009
1. místo Dominik Popluhár
2. místo Vojtěch Zmeškal
3. místo Ondřejková Eliška

Vítěz celé túry kategorie 
2014, 2015, Jakub 
Ullreich

Vítězové turnaje 
kategorie 2008 a 2009

Vítězové turnaje 
kategorie 2010 a 2011

Vítězové turnaje 
kategorie 2014 a 2015

Vítězové turnaje 
kategorie 2012 a 2013

Vítěz celé túry kategorie 2008, 
2009 a kategorie 2010 a 2011, 
Michal Szalay, Vojtěch 
Zmeškal

Vítěz celé túry kategorie 
2012 a 2013, Tobias 
Burian
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Co plánujeme pro příští sezónu? 
Osvědčily se nám cannon starty, a to 
nejen ze společenského hlediska, kdy 
se se spoluhráči rádi setkáváte před 
i po turnaji, ale též z pohledu dodržo-
vání rychlos   hry. V budoucnu se tak 
budeme snažit zorganizovat ještě více 
turnajů s  mto způsobem startu.

Chtěli bychom se také zaměřit 
na lepší catering nebo třeba na více 
unikátních putovních pohárů (trofejí) 
pro absolutní vítěze turnajů, jako má 
například Prezidentský pohár.

Musím však zmínit i nešvar, který se 
nám při turnajích stával. Někteří hráči 
se nám přihlásí do turnaje, na turnaj 
však nakonec nedorazí, a z turnaje se 
ani neomluví. Tímto neohleduplným 
chováním neumožní náhradu hracího 
místa v turnaji jiným, kteří se vzhle-
dem k plné kapacitě přihlášených 
ocitli tzv. „pod čarou“. Toto nás trápí, 
a proto pro nadcházející sezónu vy-
mýšlíme systém, ve kterém by dostá-
vali přednost v přihlášení se do turna-
jů   hráči, kteří se takto nechovají.

Rád bych ještě zmínil Turnajovou sé-
rii roku 2022, která se skládala z 6 běž-
ných klubových turnajů a 4 velkých pré-
miových turnajů. Zdá se mi, že mnoho 
hráčů výsledky série nevnímá a nesle-
duje započítávání výsledků vybraných 
turnajů do celkového výsledku série. 
Líbilo by se mi zvýšit konkurenci této 
série a sledovat boj o prvenství více 
hráčů. Budeme se tedy snažit o těchto 
průběžných výsledcích častěji psát, vy-
věšovat je a lépe tak hráče informovat.

V předešlém vydání Kaskáďana jste 
si mohli prohlédnout nejlepší hráče 
velkých klubových turnajů do konce 
června, nyní pokračujeme ve foto-
přehledu vítězů od července do konce 
sezóny. Přeji hezkou podívanou.
Krásné svátky a těším se na jaře zase 
na startu! 

Jiří Symerský,
viceprezident Golf Clubu Brno

PREZIDENTSKÝ POHÁR, 
28. SRPNA 2022
Tento velký klubový turnaj s rekordním 
počtem hráčů (tentokrát 107) se neo-
bešel bez drama  čtějšího počasí, střídal 
se déšť a dusno. Drama pak vyvrcholilo 
při trouble shotové rozehrávce o abso-
lutního vítěze turnaje mezi jmenovci 

a kamarády. David Michek (80 ran) 
a David Jízdný (78 ran) měli to  ž shodné 
skóre (stableford s ½ vyrovnáním) a díky 
dřívějšímu „chip-inu do sudu“ nakonec 
zvítězil David Jízdný a stal se absolutním 
vítězem turnaje. Bylo hezké sledovat, jak 
prezident turnaje Antonín Jízdný předá-
vá Prezidentský pohár svému vnukovi.

• Kategorie A (Kamenná–Dřevěná)
1. místo Roman Šindelka
2. místo Petr Hoff mann
3. místo Thang Thanh Mai
• Kategorie B (Železná–Dřevěná)
1. místo Jan Sedláček st.
2. místo Radek Večeřa
3. místo Pavel Svobodník
• Kategorie C (Železná–Kamenná)
1. místo Dominika Machová
2. místo Jiří Heikenwalder
3. místo Pavel Rohlínek

MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE 
NA RÁNY, 10. 11. 9. 2022
• MUŽI
1. místo Stanislav Nestrašil ml. (141/-3)
2. místo Adam Bruzl (144/E)
3. místo David Jízdný (147/+3).
• ŽENY
1. místo Sofi e Hlinomazová (149/+5)
2. místo Julie Oplatková (150/+6)
3. místo Tereza Schwarzová (153/+9)
• MID AMATÉŘI
1.  místo Stanislav Nestrašil   

a Petra Chudá

• MLÁDEŽ DO 14 LET
1. místo Alex Zavřel (83,80)
2. místo Daniel Běhal 
3. místo Adam Lhoták

SENIORSKÉ MISTROVSTVÍ 
KLUBU VE HŘE NA RÁNY, 
10. 11. 9. 2022
Senioři hráli ve stejný den jako muži 
a ženy a vytasili se s ozdobou celého 
mistrovství, jamkou na jeden úder! 
Hole in one to  ž zahrál Radomír Jurča 
na dlouhé tříparové jamce č. 5 Dře-
věné devítky (194 m ze žlutých od-
pališť). Titul mezi seniory získal Pavel 
Klement, u seniorek to byla Stanislava 
Stejskalová. Kategorii master seniorů 
ovládl i s přispěním hole in one šťast-
livec Radomír Jurča a master seniorka 
Renata Volná.

• MUŽI
1. místo Pavel Klement 83, 90
2. místo Radomír Jurča
3. místo Dalimil Remunda
• ŽENY
1. místo Stanislava Stejskalová 96, 106
2. místo Renata Volná
3. místo Milada Michaela Lazarová
• MASTER SENIOŘI
1. místo Radomír Jurča 87, 91
2. místo Ludvík Kafoněk
3. místo Zbyněk Fiala
• MASTER SENIORKY
1. místo Renata Volná (102, 107)

2. místo Milada Michaela Lazarová
3. místo Yvona Němečková

SÉRIE KLUBOVÝCH TURNAJŮ, 
FINÁLE 15. ŘÍJNA 2022
Do série klubových turnajů se počí-
taly výsledky z celkem 10 turnajů: 
šes   klubových turnajů a čtyřech vel-
kých klubových turnajů, kterými by-
ly: Turnaj zakladatelů, Turnaj správní 
rady, Prezidentský pohár a Finálový 
turnaj série klubových turnajů. Ab-
solutním vítězem celé série se stal 
Petr  Hoff mann.

VÝSLEDKY CELÉ SÉRIE KLUBOVÝCH 
TURNAJŮ 2022 (10. 4.–15. 10. 2022)
1. místo Petr Hoff mann (254 b.)
2. místo Jiří Sachr (250 b.)
3. místo Jiří Symerský (248 b.)
4. místo Radek Babáš (243 b.)

Nejlepší žena Petra Chudá (celkově 
dělené 14. místo)

FINÁLE KLUBOVÝCH TURNAJŮ 
15. 10. 2022
• Kategorie A společná na rány do 
HCP 11,4
1. místo Petr Hensl
2. místo Jiří Symerský
3. místo Petr Hoff mann
• Kategorie B společná stableford 
HCP 11,5–19,9
1. místo Dalimil Remunda
2. místo Luboš Zavřel 
3. místo Roman Kolařík
• Kategorie C společná stableford 
HCP 20,0–54
1. místo Ivo Karásek
2. místo Emilie Hamzíková
3. místo Pavel Rohlínek

POMSTA GREENKEEPERŮ, 
22. ŘÍJNA 2022 
Hrála se železná devítka a na každé 
jamce čekala záludnost, kterou si na 
hráče připravili greenkeepeři.  

SPOLEČNÁ KATEGORIE na rány s vy-
rovnáním (nett o):
1. místo Tomáš Doušek
2. místo Jiří Sachr
3. místo Ivo Doušek

CROSS COUNTRY, 30. ŘÍJNA 2022
Tento oblíbený turnaj, který se hraje 
na speciálně vytyčených jamkách přes 
všechny tři devítky, si letos nenechali 
ujít ani letošní mistři Golf Clubu Brno 
spolu s dalšími mladými reprezentan-
ty. Mladí ostřílení hráči se předvedli 
v dobrém světle i v tomto speciálním 
formátu hry a brali přední stupně ví-
tězů v jednotlivých kategoriích.

Účast v turnaji byla maximální 
možná. Nejen pořadatele, ale i samot-
né hráče, potěšila parádní klubová at-
mosféra, kterou si všichni užili až do 
vyhlášení výsledků. Děkujeme, jsme 
rádi, že vás to baví stejně jako nás.
• MUŽI
1. místo Stanislav Nestrašil
2. místo David Jízdný
3. místo Richard Polan
• ŽENY a DĚTI do 12 let
1. místo Barbora Bujáková
2. místo Tereza Zavřelová
3. místo Sofi e Hlinomazová

HUSA CUP, 6. 11. 2022
Hrálo se 9 jamek, bez úpravy HCP 
a jen čtyřmi holemi (patr a 3 hole dle 
vlastního výběru).

• Kategorie A HCP 0–18
1. místo Zdeněk Růžička
2. místo Miroslava Kaziková
3. místo Pavel Klement
• Kategorie B HCP 18,1–54
1. místo Antonín Jízdný
2. místo Radek Babáš
3. místo Ilnara Dudash

KLUBOVÉ JAMKOVKY 
ROKU 2022
Vítězem letošní klubové jamkovky se 
stal David Jízdný, který ve fi nále pora-
zil Julii Oplatkovou 7&6. V seniorské 
jamkovce v souboji vyrovnaném do 
posledního patu zvítězil šťastnější Li-
bor Daněk nad Michalem Chaloupkou 
(1 up). V soutěži dvojic si trofej pro 
vítěze odnesla dvojice David + Anto-
nín Jízdní (ve fi nále přehráli Michala 
Brychtu s Petrem Hoff mannem). 

Klubové turnaje 2022
Milí členové, spoluhráči, rád bych vám touto cestou poděkoval za krásnou sezónu 
a parádní atmosféru na klubových turnajích. Podle vysoké účasti  je vidět, že jste 
si klubové turnaje oblíbili. Nejdříve jsme si nebyli jisti , jak pojmout organizaci 
jednotlivých turnajů. Ukázalo se však, že nejen ty velké, ale i klasické, menší 
klubové turnaje, se krásně naplnily a našly si u vás oblibu.

Mistrovství klubu, muži 
zleva: Adam Bruzl, Stanislav 
Nestrašil ml., David Jízdný

Prezidentský pohár kategorie A

Absolutní vítěz série klubových 
turnajů Petr Hoff mann.

Klubové jamkovky 
Soutěž dvojic D. a A. Jízdní

Klubové jamkovky 
senioři L. Daněk

Klubové jamkovky 
(1. D. Jízdný, 2. J. Oplatková)

Mistrovství klubu, senioři

Mistrovství klubu hole in one 
Radomír Jurča

Cross Country, muži

Mistrovství klubu seniorky

Mistrovství klubu master senioři

Cross Country, ženy a děti  do 12 letPrezidentský pohár kategorie B Prezidentský pohár kategorie C

Mistrovství klubu, ženy
zleva Julie Oplatková, Sofi e 
Hlinomazová, Tereza Schwarzová

Mistrovství klubu mládež do 14 let
zleva Daniel Běhal, Alex Zavřel, 
Adam Lhoták


