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Golf Club Brno | Zpravodaj pro členy klubu

Repromeda Cup 2017
- Grand Finále Moneta Czech PGA Tour
Nejen nám amatérským hráčům skončila hlavní část sezony,
také českou profesionální túru zakončil závěrečný turnaj Repromeda Cup 2017
‒ Grand Finále Moneta Czech PGA Tour, který se již tradičně odehrál
u nás na Kaskádě.

Co možná nevíte o Kaskádě
Sezóna 2017 se pomalu chýlí ke konci a já bych se s vámi ráda podělila o pár faktů,
které možná neznáte, a i o několik perliček, které se letos staly na našem hřišti.
Nejen golfisté nám zachovávají přízeň, ale i zvířata. Kromě stáda muflonů, které je k vidění převážně v zimních měsících, zde velmi aktivně
(což nevidíme rádi) běhají i divoká
prasata, to má vesměs za následek
časté poškození odpališť na jamkách
v těsné blízkosti lesa.
V letošním roce se u nás usídlily vydry, jsou velmi plaché, pouze
velmi tiší jedinci je mohou občas
zahlédnout. Poznají se podle trusu,
který je obvykle na vyvýšených kamenech a silně zapáchá rybinou.
Z opeřenců nám momentálně
uletěly labutě. Dorostla jim křídla,
a rozhodly se změnit působiště, je
možné, že je potkáte při procházce
na přehradě. Volavka si pravidelně
dolétá na snídani na jezera Dřevěné devítky. To vše sleduje ledňáček, který loví drobné rybky, skryt
v houštinách na březích jezer. Našli
jsme i hnízdo rákosníka, ale necháme si pro sebe jeho adresu. V okolí
hotelu a restaurace vesele dovádí
malé skupinky stehlíků, kteří svým
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hašteřením a výrazným zbarvením
navozují příjemnou atmosféru. Větší
množství zlatohlávků, užovek, drobného ptactva a luční flóry je příslibem
zvyšující se biodiverzity v „prý“ sterilním prostředí, jakým je golfové hřiště.
Citlivý přístup k používání herbicidů již
přináší kýžené ovoce.
Kdo vlastně opravdu ví, co obnáší
péče o golfové hřiště? Z udržovaných
110 ha je jen asi třetina součástí hry.
Upravený green si ročně žádá 3800
hodin údržby. A není to pouze sečení, jak se mnozí domnívají, greeny se
válcují, pískují, prořezávají, aerifikují,
hnojí, ale také třeba čistí od nečistot
(zvířecí trus, nedopalky kuřáků a podobně). V případě fervejí je to ročně
2000 hodin a k přípravě ostatních
ploch je potřeba 2700 hodin údržby.
Třeba jen takové převrtávání jamek
vyjde ročně na 550 hodin. Greeny
se sečou denně, stejně tak se denně
hrabou i bunkry. Odpaliště, ferveje a
jejich okolí se sečou obden. A tohle
všechno je pod neustálým dohledem
našich greenkeeperů a i vás golfistů,

kteří nás pravidelně upozorňujete na
případné nedostatky.
V plné sezóně se o vás stará 90 zaměstnanců a brigádníků, z toho se 22
lidí stará jen o hřiště. Na plynulost hry
dohlíží 14 marshallů a v restauraci a na
kongresu o vás pečuje celkem 34 číšníků, servírek a kuchařů. Během roku se
v restauraci zkonzumuje asi 1,5 tuny
brambor, 37500 vajec, napeče 3200
koláčů a zakoupí 3000 pecnů chleba.
Celebrity, které k nám letos zavítaly, ať už soukromě nebo v rámci turnaje: Gabriela a Petr Koukalovi, Jorge
Lorenzo, Marek Eben, Slávek Boura,
Ondřej Hejma, Tomáš Matonoha, hokejisté Roman Čechmánek, Martin
Straka, Martin Havlát a určitě ještě
několik dalších, které jsme nestačili
zaznamenat.
Na turnaji Concentus Moraviae, který probíhá tradičně koncem července,
se ztratil jeden flight, vyhlašování proběhlo bez něj, jelikož jeho členové došli
až 2 hodiny po něm. Hru si prý ale velmi
užili. Hřiště je zjevně tak rozhlehlé, že
nebude třeba nic přistavovat.

Stanislav Matuš si před závěrečným
finálovým kolem vytvořil pohodlný
náskok osmi ran na druhého Filipa
Mrůzka. Ke skvělému výsledku mu
jistě také pomohla jeho hra v prvním soutěžním kole, kde zahrál nový
rekord hřiště. Kombinaci Kamenná ‒
Dřevěná zahrál za 63 ran, tedy mínus
devět. Svůj náskok si udržel i do poslední finálové jamky, přestože Filip
Mrůzek z druhého místa útočil a ztrátu stahoval až na tři rány, ale zkušenost Stanislava Matůše mu nedovolila ztratit klid a dojít si pro vítězství
a finálovou prémii 80 000 Kč. Třetí
skončil Petr Nič.
Z profesionálů našeho klubu a amatérů, kteří dostali divokou kartu se nejlépe umístil Zdeněk René Políšenský,
který obsadil celkové dvacáté místo.
Celou akci doprovázelo několik doprovodných turnajů, ať již Czech PGA
Senior Tour, Czech PGA Junior Tour
nebo také dva turnaje partnerů a tradiční nedělní Pro-Am. Na slavnostním
galavečeru, vzdávali funkcionáři České
profesionální golfové asociace hold
Kaskádě a našemu hlavnímu greenkeeperovi Jiřímu Kapešovi. Celou akcí
prováděl známý golfový komentátor
Mike Hrubý. 

Počet ukradených bot 2, každá
byla levá, lupič byla kočka, boty se našly o pár dní později ve vysoké trávě
v okolí hotelu. Prosím, nesušte si boty
venku bez dozoru! Dlouho nám nebylo jasné, proč si „zloděj“ bere vždy
botu jen jednu.
Počet utopených vozíků je 8. Jelikož
se letos výlov neplánuje, tak si na dně
asi ještě chvíli zůstanou. Rekordní počet vylovených míčků byl 10463 kusů.
A absolutně největší návštěvnost?
Bohužel to není žádný golfový turnaj,
ani kongres, je to v době, kdy se na
Kaskádě udělají stopy a začne se běžkovat. Restaurace jásá, greenkeeper
pláče. Lidé většinou stopy příliš nere-
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Vážení členové klubu, přátelé čtenáři. Končí hlavní část golfové sezony. Ti
více postižení golfem budou zase balit
hole do cestovních bagů. Otužilí hráči nasadí kulichy a rukavice, a pokud
nebude hřiště pod sněhem, budou
hrát na zimní gríny. To vše patří k rituálu příchodu zimy. Zrovna tak končí letošní ročník našeho zpravodaje
Kaskáďan. Přinášíme v něm různé (zasloužené) chlubení, v čem jsme dobří
a v čem jsme dosáhli úspěchů. Pokud
jsme v něčem špatní, nechť. O tom
dnes psát nechci. Máme pěkné hřiště a máme kam chodit hrát. Co víc si
přát? Také si můžete přečíst zajímavosti o Kaskádě, které možná nevíte.
S koncem letošní sezóny bych se
rád rozloučil i já osobně. Po devíti!
letech šéfredaktorování Kaskáďana,
kterého jsem vymyslel a prosadil,
rád přenechám tuhle práci někomu
jinému.
Přeji Vám mnoho zdaru v golfu
i osobních životech. Těším se zase na
jaro, až se budeme na hřišti znovu potkávat.
Jaromír Klanica

spektují a jezdí, kudy chtějí, někteří
potom třeba padají i do bunkrů.
Závěr sezóny patří již tradičně
odvozu autíček. Za asistence PČR
zastavíme na chvíli dopravu v Kuřimi
a celá letka se stěhuje do haly v TOS
Kuřim, odkud na jaře opět vyjíždí
směr Kaskáda.
Během letošní zimy bude provoz
na hřišti omezen. Je třeba hodně
věcí opravit, upravit a sem tam i vylepšit něco zasadit, něco pokácet
a něco zasypat.
Jsme rádi, že nám zachováváte
přízeň. My Vám za to děkujeme a těšíme se na viděnou v nové sezóně. 
Eva Možná
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Známe mistry

KASKÁDA KIDS GOLF TOUR - presented by UAX 2017
V sobotu 14. října proběhl pátý, letos
tedy již poslední turnaj v druhém ročníku túry pro děti, a nemohli jsme si
přát krásnějšího počasí.
Děkujeme všem dětem, kamarádům, rodičům, prarodičům a dalším
účastníkům našich turnajů, moc nás
bavilo je pro Vás připravovat.
Děti, které se staly mistry ve své
kategorii, vyhrály originální žluté polo
tričko s malovanou grafikou Kaskády
od Radka Leskovjana, jehož společ-

nost UAX byla hlavním partnerem túry
v roce 2016 i 2017.
Při předávání cen vítězům přislíbil Radek partnerství i v příštím roce.
Můžeme se tak společně těšit na minimálně 5 turnajů v roce 2018, další
krásné ceny a také obohacení túry
o veselou grafiku spolu se zajímavými
vloženými soutěžemi.
Prohlédněte si fotografie vítězů finálového turnaje i celé túry 2017. 
Veronika Mojžíšová

VÝSLEDKY TURNAJE 14. 10. 2017

Ročník 2010 a 2009
1. místo Adam Lhoták
2. místo Eduard Moučka
3. místo Filip Hladký

Ročník 2008 a 2007
1. místo Tomáš Beck
2. místo Ondřej Šustek
3. místo Ester Otiepková

Ročník 2006 a 2005
1. místo Tomáš Sobotka
2. místo Kateřina Janíková
3. místo Anna Zapletalová

Ročník 2004 a 2003
1. místo Marek Faitz
2. místo Radim Kala
3. místo Tomáš Kábrt

VÍTĚZOVÉ TÚRY 2017

Ročník 2011 a mladší
1. místo Laura Pavlíčková 2. místo Ema Vojancová

Ročník 2010 a 2009
1. místo Eduard Moučka
2. místo Adam Lhoták
3. místo Janík Juráček

Turnaj regionů
Turnaj regionů je jeden ze tří vrcholů seniorského golfu družstev. Na
rozdíl od M ČR zde nejde o hráče
z jednoho klubu. Dvoudenní turnaj,
který se hrál 19. – 20. 9. na Kaskádě,
hraje 10 golfistů a jeden náhradník
z každého regionu.
Od letošní sezony jsem vedením
seniorské sekce GC Brno pověřen
jako kapitán sestavením seniorských
soutěžních družstev. Pro tuto soutěž
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regionů, kde náš region je vlastně Jižní Morava včetně Olomouce, (severně od Olomouce je Slezský region)
jsem musel sledovat výsledky i hráče
z ostatních GC.
Pro tuto soutěž, kde se z hrajících
deseti hráčů počítají výsledky nejlepších osmi, jsem měl docela dobrou
volbu, kde se podařilo dát dohromady
do dvojic hráče, aby si navzájem vyhovovali a ve dvojici uhráli společně dobrý

Ročník 2008 a 2007
1. místo Tomáš Beck
2. místo Ester Otiepková
3. místo Ondřej Urminský

výsledek (hraje se na rány, první den ve
dvojicích a druhý den jednotlivci).
Tato desítka + náhradník byla složena celkem ze čtyř GC: Brno, Olomouc, Slavkov a Kořenec. Drtivá většina (6 hráčů) byla z našeho GC Brno.
Kapitán – Novotný Vladimír, Jedlička
Libor, Picek Libor, Maňas Petr, Lípa Daniel, Čejka Libor. Ze Slavkova Koval Radek,
z Kořence Kucián Lubomír a Baláž Roman a z Olomouce Bak Petr a Pikna Karel. Všem těmto patří velké poděkování
za mimořádné nasazení a perfektní hru,
kde i přes zdravotní problémy, které se
v seniorském golfu již často objevují, dovedli porazit české regiony a dosáhnout,
i když těsně, na krásný putovní pohár.
Moji snahou je dostat do Brna více
těchto velkých seniorských turnajů a vyprodat tak kapacitu resortu jak v ubytování, jídle a zejména tee – timech na
hřišti.
Seniorský golf má na Jižní Moravě
hodně příznivců, čemuž napomáhá
snad nejlépe organizovaná a navštěvovaná seniorská tůra (celkem hrálo
1500 hráčů na 24 turnajích) RSTM,
kterou výborně organizují kolegové
z našeho GC Brno.

Ročník 2006 a 2005
1. místo Kateřina Janíková
2. místo Long Pham
3. místo Anna Zapletalová

Na základě výsledků jednotlivé hráče oslovuji a nominuji do všelijakých seniorských soutěží. Zde je jen podmínka,
aby byli členy ČSGA, což je seniorská
sekce ČGF, a zaplatili za rok členský příspěvek 500 Kč.
Jelikož dobře vím, kolik času a úsilí celé
tůře RSTM kolegové (M. Bučik, I. Doušek,
J. Svoboda a R. Kubák) věnují a kolik věnuji
já soutěžnímu družstvu, tak mě jen velice
mrzí, když na toto úsilí od lidí, kteří nic pro
ostatní neudělají, slyším nějaké posměšky.
Osobně jsem na základě databáze z našeho klubu oslovil cca 40 hráčů. Někteří se
ani neozvali, někteří nemají čas a zájem
a dokonce mně i jeden odpověděl, abych
ho takto neobtěžoval, že nemá zájem hrát
tuto „rakva tour“. Potom se doslechnu, že
všude hraje stejná „partička“.
Samozřejmě, přednost dostanou
hráči slušní, pracovití a se zájmem,
kteří se pravidelně účastní většiny seniorského dění. Ti kteří nikam nejedou
a nikde s námi nehrají, tak nemůžou
být dotčeni, že se do družstva na MČR,
kde hraje jen pět hráčů, nedostanou.
Ty neznám a není z čeho vybrat a pouze nízký HCP nic neříká a není zárukou
dobrého teamového hráče.

Ročník 2004 a 2003
1. místo Marek Faitz
2. místo Radim Kala
3. místo Tomáš Kábrt

Je nás cca celkem 20 lidí z celé členské seniorské základny GC Brno, kteří
se pravidelně a se zájmem scházíme
a kromě oficiálních turnajů hrajeme spolu jen tak o tu kávu na konci
hry. Proto bych těmto všem dobrým
a spolehlivým chtěl na závěr sezony
poděkovat, ty škarohlídy vybídnout,
aby něco pro ostatní udělali a těm,
kteří jsou třeba „mladí“ senioři, nabídnout, aby se zapojovali do RSTM
a pokud budou dosahovat dobrých
výsledků, tak je jistě pozvu ke společné hře a budou v širší nominaci seniorů GC Brno.  Vladimír Novotný
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Z lásky ke golfu do světa
Člen našeho golfového klubu. Jako jediný od nás na největších golfových výstavách
světa. Člen golfového klubu v St Andrews. Pan Martin Kaspar. Zajímavý tip na
rozhovor do našeho klubového zpravodaje.
managery, majiteli většiny zastoupených firem. Reakce a domluva je tedy
velmi rychlá. Další zajímavostí je, že je
tam jen velmi málo amatérských hráčů, naprostá většina jsou lidé z branže,
manažeři resortů, trenéři, obchodníci,
výrobci, zástupci asociací, škol apod.
Od naší účasti na veletrhu se návštěvnost našich stránek více než ztrojnásobila a stále dále roste. Aktuálně máme
nejvíce návštěv ze sousedního Německa, z ČR, celé Velké Británie a USA.
Asi nebude překvapením, že hned za
těmito státy je Jižní Korea, kde golf
roste momentálně asi nejrychleji.
Jaká byla tvoje cesta ke golfu?
Začal jsem s golfem až v roce 2012.
Byl jsem tímto sportem fascinován.
Ještě přes analogový satelit jsem v té
době živě sledoval Nicka Falda, Grega
Normana a dokonce i Jacka Nicklause
na seniorské túře. Chtěl jsem golf zkusit, ale nedovedl jsem si představit,
že bych se trefil do míčku na pravou
ruku, protože jsem aktivně hrál hokej
nalevo. Navíc jsem vyrůstal v jižních
Čechách a tehdy tam nebylo moc
příležitostí. Po všech zkušenostech
z předchozích sportů jsem byl po
vstupu do světa golfu překvapen, jak
je činnost trenérů golfu a klubů vcelku neorganizovaná a nechávají kolem
sebe klienty jen tak proplouvat.
Takže proto gryyny? Co to je přesně?
Gryyny.com je webový portál pro hráče, ale i pro trenéry. Hráčům poskytuje
nástroj na vyhledání a výběr trenéra,
možnost on-line objednávky jejich
služeb. Chtěl jsem pomoci dalším začínajícím golfistům, především nejuniorům, s výběrem trenéra, jakmile zjistí,
že bez něho to nejde, a jakmile začnou
řešit s kým tedy. Metoda pokus omyl
bohužel v tomto případě může vést
k tomu, že člověk s golfem nikdy pořádně nezačne nebo přestane k trenérovi chodit a trénuje sám nebo vůbec.
Pro trenéry je na Gryyny sada nástrojů pro práci s klienty, nabídku služeb, komunikaci a vlastní prezentaci.
Pro obě skupiny pak máme sekci tréninkových tipů, kde je k dnešnímu dni
něco přes 150 článků, které četlo přes
30 000 návštěvníků.
Nedovedu si představit, že bych si
měl vybrat trenéra podle internetového popisu.
Ideální by samozřejmě bylo, kdyby každý trenér měl u nás na profilu alespoň
jeden tréninkový videotip, aby jej hráč
dopředu viděl a slyšel, protože to je právě ten okamžik, kdy vzniká nějaká chemie, reakce, sympatie, antipatie. Pokud
k tomuto procesu dojde až při prvním
tréninku a pocit není ideální, tak to je samozřejmě pozdě a je to zbytečné.
Ale trenéra si přece vybírám podle
toho, kam chodím na driving. Je to
špatně? Mám nějaké jiné možnosti?
Je to samozřejmě nejpraktičtější, ale
nemusí to tak být. Např. jistý Brendan
Glynn provozuje v Austrálii mobilní
aplikaci, kde může hráč komunikovat
pouze s trenéry, kteří jsou v ten stejný
okamžik pomocí stejné aplikace on-line
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a pracuje se zde pouze s video analýzou. Hráč se natočí, trenér udělá analýzu a předá zpět. Není to určitě vhodné
pro začátečníky, ale například pro ladění detailů, pomoc od trenéra speciality
kdekoliv na světě naprosto skvělé. Čili,
chceme dát trenérům i hráčům oboustranně nové možnosti.
Mám takový pocit, že u nás jsou
trenéři konkurenti. Když půjdu k jinému, vyšlu mu jasný vzkaz, že s ním
nejsem spokojený. Nebo je to jinak?
Tak u nás je situace specifická v tom,
že golf je zde sport relativně mladý
bez dlouhé tradice a většina trenérů
si sama neprošla juniorským tréninkem. V tradičních golfových zemích se
trenérské „řemeslo“ vlastně již dědí
z generace na generaci, existují tam
trenérské vzory a legendy s obrovskými
zkušenostmi. A tito lidé, když vysloví
nějaký názor, tak jsou schopni něčím
pohnout a měnit i zažité věci. Byl jsem
na přednášce Marka Steinbauera. Na
jeho akademii musí trenér udržovat
pro každého hráče v systému informace o tom, jaké jsou dispozice hráče,
jaký je aktuální cíl, na čem pracují, jaké
používají techniky, drily apod. a jaký je
vývoj hráče. V případě, že hráče dostane do ruky trenér jiný, tak vidí všechny
tyto informace, což je nesmírně cenné.
Nemusí s předchozím trenérem nutně
souhlasit v tom, na čem a jak pracovali. Prostě řekne „vidím, že jste dělali
to a to, dosáhli jste toho, to je skvělé,
pojďme pracovat dále“. A klidně může
pokračovat vlastními metodami. Skvělé
na tom je, že hráč vůbec není vystaven
myšlenkovému a pocitovému zmatku,
že vše dosud dělal možná špatně nebo
zbytečně, má neustále důvěru a dobrý pocit z obou trenérů. To je naprosto fantastické. Přál bych si, aby takto
gentlemansky a systémově pracovali
všichni trenéři. Samozřejmě Gryyny
umožňuje všechny tyto informace pro
jednotlivé hráče i lekce zaznamenávat,
pokud ses chtěl nyní zeptat. 6
Vím, že jste s tímto portálem byli
jako jediná česká firma na golfovém veletrhu na Floridě. Co to je za
výstavu?
Nejenom na Floridě, byli jsme i v Číně,
v Irsku a měli jsme zastoupení ve
Skotsku. Na Floridě je to tradičně každoroční největší golfový veletrh PGA
Merchandise Show. Určitě stojí za návštěvu, za jeden den se nedá rozumně
projít. Ohlas? Na tom veletrhu je skvělé, že se tam člověk potká s prezidenty,

Vyplatilo se vám to? Chystáte na
veletrh i příští rok?
Ano, udělali jsme tam skvělé kontakty
mimo jiné do Irska, Německa, Austrálie,
Indie. To by se jinak nepodařilo a díky
tomu můžeme pracovat na nových
věcech, které postupně přineseme
golfové komunitě. Před dvěma týdny
jsem podepsal smlouvu na příští veletrh. Tentokrát budeme sousedit s největším vystavovatelem, sice jako malý
mraveneček, ale přece jen je to vedle
Callaway. Kdyby chtěl někdo s námi, rád
poradím, kde se ubytovat, kam na jídlo
a můžeme společně zahrát golf.
Jak dál se to bude vyvíjet?
Od původního nápadu z roku 2013 jsme
samozřejmě poznáním, kontakty, zkušenostmi a rozhledem i přes konkurenci
mnohem dále a chceme z Gryyny vytvořit takový one stop shop. Tedy nabídku
většiny z toho, co běžný golfista dělá
a potřebuje. Nechci zatím prozrazovat
moc, ale chystáme skvělé věci. Před vydáním máme mobilní aplikaci, kde nyní
bude moci trenér evidovat všechny své
klienty, tréninky a poznámky k nim mnohem jednodušeji. V druhé verzi přibude
možnost nahrávat tréninkové videotipy,
videoanalýzy a mnoho dalšího. Naprostou novinkou bude opět celosvětová
a doufáme, že postupně největší a jediná ucelená nabídka Stay & Play, což
nyní nikdo nedělá a rozhodně to velmi
pomůže resortům a hráčům.
Kromě toho, že máš členství na
Kaskádě, vím, že máš ještě jedno
členství v St Andrews. Jak jsi se tam
dostal?
To jsou životní náhody – i když se říká,
že nic se neděje náhodou: takže ano, asi
to tak mělo být. Letěl jsem se třemi kamarády do Skotska, jeden z nich dostal
k padesátinám hru na Old Course. V nejgolfovější hospůdce na světě Dunvegan
jsem se potkal s největším „golfovým“
a „skotským“ fanatikem, co jsem zatím
poznal, Lackem Smatanou. Strávili jsme
společně nějaký čas, vzal nás do klubu,
byl jsem naprosto uchvácen a už to nešlo jinak. Za rok jsem letěl do St Andrews
již jako člen The New Clubu.
Co je to za klub? To není ten slavný
Roayal and Ancient?
V St Andrews je několik klubů, R&A
není samozřejmě jediný, i když nejznámější. The New Club neznamená, že je
nový, podobně jako New Course, i za
jeho založením stál Old Tom Morris
v roce 1902. Ve znaku klubu je nápis
Semper Nova, což se dá přeložit jako

věčně mladý nebo svěží. A je to právě
ten klub, ve kterém Old Tom spadl ze
schodů a na následky zranění pak zemřel. Klub bohužel v loňském roce vyhořel, sice částečně, ale kvůli poničení
kouřem musela být většina původního
nábytku a vybavení vyměněna.
Pojďme se bavit o členských
poplatcích, kolik to stojí?
Já myslím, že to většinu lidí překvapí.
Roční poplatek je něco přes 200 liber,
vstupní myslím dvojnásobek. Není
v tom tedy žádná hra, kluby jsou samostatné, oddělené od hřišť. V St Andrews
se pak kupuje Links Ticket, na který se
tedy několik let čeká, jelikož je jich vydán
určitý počet, a jeho cena je různá dle
toho, zda je držitel např. rezident, zda je
členem místního klubu, zda umožňuje
neomezenou hru celý týden, nebo jen
od pondělí do pátku a zda je v tom i Old
Course. Průměrná cena neomezené hry
na všech 7 hřišť je nějakých 450 liber na
rok. Jednorázové fee na Old Course bez
Links Ticketu je v létě 175 liber. Jinými
slovy za cca 45 jamek na Old Course se
vrátí roční neomezená hrací karta.
Jak často se tam dostaneš si zahrát?
Aktuálně každý rok na týden klubových turnajů, tzv. Fellowship Week,
kdy se slétnou členové doslova z celého světa a je to fakt skvělý týden.
Máš nějaké výsady, práva a povinnosti?
Nic výjimečného, základní povinností
je čestnost, gentlemanství a přátel-

ské chování, což se tam ale bere jako
standard. Jedna kuriózní povinnost je
osobní přepsání soutěžního výsledku do počítače. Prostě se tam vůbec
nepřipouští, že by někdo podváděl.
Příjemnou výsadou je možnost přednostního zápisu do volných míst odpoledních flightů na Old Course. Jako
člen mám možnost hrát klubové turnaje za různě zvýhodněná fee, např.
tradiční Australia Cup na Castle Course v rámci Fellowship Week stojí 5 liber, standardně 120.
Aha, a jak to tam chodí?
Klub byl založen za účelem přátelského setkávání milovníků golfu a tato
základní hodnota se v klubu uchovává
dodnes a velmi se střeží. Staří pánové
se tam scházejí na snídani, počíst noviny, knihy nebo popovídat, je tam úžasný klid a duch golfové historie. Všichni
členové se chovají neuvěřitelné přátelsky. Ve spodním baru jsou původní
šatní skříňky, v jedné z nich najdete
hůl Old Toma. Je tam jen tak, můžete
si ji vzít do ruky, prohlédnout a zase jí
dáte zpět do skříňky. Klub měl ve své
historii čtyři čestné členy, Old Toma,
Sandyho Herda, Bobbyho Jonese a Arnolda Palmera. Host může do klubu
pouze v doprovodu člena, na druhou
stranu na požádání si můžeš kdykoliv
pro skupinu přátel nechat připravit večeři, oslavu s výhledem na 18. jamku
Old Course a R&A. 
Děkuji za rozhovor
Jaromír Klanica

Mistr klubu

Blahopřeji k získání titulu Mistr
Klubu. Jaký je to pocit být nejlepší
v klubu?
Je to samozřejmě skvělý pocit. Nikdy jsem mistrovství klubu nevyhrál,
i když jsem se o to už několikrát snažil. Tak to konečně vyšlo...
Bylo těžké vyhrát?
Myslím si, že to nikdy není úplně jednoduché. Moji spoluhráči hráli velmi
dobře, musel jsem ze sebe vydat to
nejlepší.
Kde se to vítězství zrodilo?
Už od začátku jsem šel na mistrovství
klubu s jedinou myšlenkou a to bylo
vítězství. Chtěl jsem, aby děda mohl
parkovat dole, jelikož je po operaci
obou kyčlí a nerad hledá parkovací
místo. Byla to velká motivace.
Špatné počasí nevadí? Nebo vadí
méně než ostatním soupeřům?
Snažil jsem se to nevnímat. I když
byla zima a pršelo, soustředil jsem se
jenom na hru.
Jste zvyklý chodit dvě osmnáctky
za sebou?
Jelikož hraji v sezóně mnoho vícekolových turnajů, tak mi dvě osmnáctky nedělají problém.
Nějaké posilování?
Chodím cvičit 2x týdně s trenérem.
Když jsou prázdniny a mám čas, tak
chodím více i kvůli tomu, že se mnou
chodí můj kamarád David Jízdný, který je můj tréninkový partner i v golfu.
Myslím si, že cvičení je nedílnou součástí vrcholového golfu.

David Michek
Kdo je váš trenér?
Můj trenér je Ing. Miroslav Stehlík.
Spolupracuji s ním už 4 roky a tímto
bych mu chtěl velice poděkovat, že
mě dovedl tak daleko. Je to výborný
trenér a taky skvělý mentor.
A psychická odolnost? Nějaký
psycholog? Odborná pomoc?
Letos jsem začal spolupracovat s Ing.
Radkem Ševčíkem. Je to určitě krok
správným směrem a věřím, že mě to
posune ještě dál. Psychika je přece
jenom v golfu velice důležitá.
Jak dlouho hrajete golf? Kdo Vás
k němu přivedl?
Teď je to 11 let. Ke golfu mě přivedli prarodiče, hlavně tedy děda. Od malička
se mnou děda jezdí po turnajích a velice mě podporuje. Jsem mu ohromně
vděčný za to, co pro mě dělá.
Baví vás to? Co vás na tom baví?
Golf mě vždy bavil a baví stále. Líbí se
mi, že v golfu není hranice, kdy mohu
říct, že už to opravdu umím. Je tam
neustálá možnost se zlepšovat.
Vidíte se v nějaké golfové budoucnosti? Máte plány a cíle?
Zatím jsem o tom nijak vážně nepřemýšlel. Stále však zůstává hlavní prioritou dodělat gymnázium a potom
vysoká škola. Naštěstí mi dobré studijní
výsledky umožňují se golfu hodně věnovat. Uvidíme, jak půjde další sezóna,
od ní se to bude dále odvíjet. 
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Hole-In-One

na památku. Byl to neznačkový nalezenec a také na další jamce jsem ho
střelil do vody.
Po dojití do klubovny jsme teprve
od ostatních hráčů zjistili, že za takové
oficiální hole-in-one je nějaká cena.
S tou jsem vůbec nepočítal a ani o ní
nevěděl, protože ten poutač vítr shodil na zem a já jsem to nezaregistroval.
O to bylo moje překvapení větší a děkuji sponzorovi ceny. Také se všichni
z pořadatelů ptali na fotku a jiné detaily. Proto jsem se na jamku vrátil a dodatečně se vyfotil, jen škoda, že ten
míček, co vše způsobil, již z rybníčku
nevylovím.
Podobnou cenu jsem již jednou na
turnaji v Liberci vyhrál. Zde jsem vy-

Vladimír Novotný

hrál finále ČSOB banky a první cena
byl golfový zájezd pro dva lidi do Portugalska a ještě nějaké ceny z golfového obchodu. Tehdy jsem byl zbaven
na 6 měsíců statutu amatéra (což ale
neznamenalo, že bych byl profesionál), protože jsem dostal více cen, než
dovoluje status amatérského golfisty.
Toto jsem tehdy cítil jako velkou křivdu
za vydařený turnaj a dobrou hru a dodnes nechápu, proč ty ceny v takové
hodnotě dávali a potom ty hráče takto
potrestali. Tehdy to znamenalo, že nemůžu hrát žádný oficiální turnaj a být
zde hodnocen. Jelikož trest byl přes
zimu a končil v březnu, tak mně to
ani nevadilo, ale ta nespravedlnost ve
mně zůstala. 
Vladimír Novotný

Masterseniorky
Za pěkného a slunečného počasí se
v neděli 15. 10. hrál turnaj GK Žabovřesky. Flajty byly rozděleny po třech
hráčích a tak náš pohodový flajt ve
složení Juraj Werner, Petr Maňas a já
jsme hráli jako vždy o kávu a pití. Celou
dobu jsme se tahali o rány a o přidělované body z „šestkového“ dělení.
Na čtrnácté jamce bylo naše score
vyrovnané a já stáhl bodovou ztrátu
na Juraje. Pod tím dojmem nezdolatelnosti jsem na patnácté jamce (dřevěné) odpaloval první a poslal odpal do
bankru, potom jsem se dvakrát vyhrával, ztratil míček v rafu a zahrál na tom
pětiparu rovných 10 ran.
To jsme již přecházeli na třipar,
jamku č. 16. Samozřejmě si pánové
ze mě dělali legraci, že kdybych řekl,
že jsem ochrnul a jsem marod, tak by
o tu kávu se mnou nehráli a jiné podobné řečičky.
Na šestnácté jamce jsem tedy odpaloval poslední, bez nálady a s vidinou
jak vše dnes platím já. Vzal jsem čtverku hybrid a bez žádného velkého přemýšlení a kalkulace s větrem, sklonem
a navrtáním jamky jsem do toho praš-

til. Ani jsem se nedíval jak to dopadne
a začal jsem se na odpališti balit.
V tu chvíli oba spoluhráči začali
křičet, že rána je super a jede pomalu cca 5 m k jamce. Tato jamka je cca
170 m dlouhá a tak jsme všichni proti
slunci „mžourali“, kam míček dojede.
Juraj, který nosí brýle i na hru, tak první křičí, že to je hole-in-one. Já jsem
sice míček nikde v okolí vlajky neviděl,
ale že by to bylo eso mě nenapadlo,
protože jsem nikdy nic podobného nezahrál, za celých deset let co golf hraji
(maximálně jsem dvakrát zahrál eagle
a to na pětiparové jamce).
Jak jsme pomalu scházeli z kopce,
tak jsem již jasně viděl okolí jamky
a když míček nikde nebyl, tak jsem už
i já začal věřit v to eso.
To již ale i flajt, co šel za námi viděl,
že to je hole-in-one a tak mě všichni
gratulovali.
V klidu, jako by to bylo každý týden,
jsem míček z jamky vytáhl, lakonicky
řekl Petrovi Maňasovi, který mě psal,
aby zapsal jedna, a šli jsme dál.
Úplně jsem se v té euforii zapomněl vyfotit a nebo si míček schovat
I N Z E RC E

Ve dnech 30. ‒ 31. srpna 2017 se na
krásně upraveném hřišti ve Mstěticích konalo seniorské mistrovství
republiky družstev na rány. Z naší
výpravy dosáhly nejlepšího výsledku masterseniorky Marta Janošková
a Eva Ptáčková, které svoji kategorii

vyhrály a díky nim máme na Kaskádě Mistryně republiky! A Vzhledem
k tomu, jaké panovalo vedro a náročné podmínky, klobouk dolů! 
Staša Stejskalová
kapitánka dámského
seniorského družstva

Pátek třináctého
není nešťastný den
Jan Svoboda

Tož tak. Hrál jsem v rámci turnaje
– tzv. KubHub – seniorskou devítkovou jamkovku. Se soupeřem Luďkem Ivančíkem a přidal se i kolega
senior Jindřich Ballon-Mierny.
Je pátek třináctého října léta páně
2017, dopoledne. Dobré rány střídají
ty špatné jako obvykle, a všímáme si
možná více nádherných podzimních
barev stromů, než golfu. Zkrátka idyla.
A najednou, bác ho! Na trojparu
Kamenné (třetí jamka) jsem zavěsil
„houlina“. Ani jsem to neviděl, vytahoval jsem týčko, jen bystrozraký
Jindřich řekl jako by se nechumelilo: „Je to tam! Fakt, je to tam!“ Tož
jsem jen nevěřícně zakroutil hlavou,
...ale tajně jsem začal doufat.
A opravdu, míč byl v jamce. Jak
prosté, milý Watsone. Dá se říci: levou zadní. Vezměte železo šestku,
břikněte do míčku Bridgestone (nalezenec) proti mírnému vánku a pokud je zrovna pátek třináctého, tak
to tam možná spadne. Anebo taky
ne... Znáte to: „Muška jenom zlatá!“
To jako potěchu pro všechny další.
Může to tam spadnout komukoli. Jen
ta muška, to štěstí, musí na Vás sednout. A tentokrát sedlo na mě. Ani
nevím proč, nepovažuji se za vola. Že
bych se zalíbil Golfovému Pánubohu?
Kdo ví? 
Jan Svoboda

Dne 18. 10. 2017, já Nguyen Huy Truong, jsem hrál v 10:10 hod. na kombinaci Železná-Kamenná hole-in-one
u jamky č. 3 na Kamené. Hrál jsem
holí č. 9 a míčkem Callaway č. 2.
Hrál jsem společně s:
1. Nguyen Hung Vi
2. Nguyen Tat Hung
3. Dam Van Kinh 
Nguyen Huy Truong
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