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Žít každý den naplno, ne ho přežívat,
shodují se Petr a Gabriela Koukalovi
více „tady a teď“. Na střelnici, na kurtu,
na hřišti…i v životě!

Petr a Gabriela Koukalovi
fandí dětem z Kaskády

Jste jedni z nejpopulárnějších sportovců u nás, určitě je o vás obrovský
zájem. Čím jsme si zasloužili tu čest,
že jste přijali pozvání právě k nám na
Kaskádu?
Gabriela: Petr je vášnivý golfista a často
mi o místním nádherném hřišti vyprávěl.
Když mě sem nedávno poprvé vzal, byla
jsem unešená. Nedokáži zatím ocenit
golfové kvality hřiště, ale líbí se mi jeho
citlivé zasazení do přírody, členitost
a v neposlední řadě také architektura budov. Samostatnou kapitolou jsou potom
umělecká díla, která mě uhranula. Když
mi Petr navíc u skvělého dezertu v místní
restauraci říkal, jak se zde věnujete práci
s mládeží, tak jsem následné pozvání přijala opravdu s nadšením a ráda.

Manželé Gabriela a Petr Koukalovi se díky jejich sportovnímu nasazení, píli a odhodlání
vyhoupli až do těch nejvyšších příček celosvětových žebříčků. Petr v badmintonu
a Gabriela v biatlonu. A není to tak dávno, kdy se spojili ve svazek manželský.
Biatlon a badminton jsou sporty s velkou fyzickou zátěží. Považujete golf za
něco srovnatelného? My golfisté se
cítíme jako sportovci, ale připadá vám
to úsměvné vedle vašich výkonů?
Gabriela a Petr: Úsměvné určitě ne!
Není pochyb, že špičkový golfista musí
podávat velké výkony po všech stránkách. Samozřejmě, že vyloženě fyzicky
to s našimi sporty srovnávat nelze, ale
my zase na golfu obdivujeme tu dlouhou dobu, po kterou musí hráč udržet
tak vysokou koncentraci, klidnou hlavu,
správnou techniku úderů a podobně.
Gabriela: Navíc mám pocit, že po osmnáctce na golfu se Petr vrací domů víc
zničený, než po celém badmintonovém turnaji.
Máte vy osobně nějakou golfovou zkušenost?
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Petr: Já „hraji" už asi osm let, ale
vzhledem k náročnému cestování,
které k profesionálnímu badmintonu
patří, jsem se většinou nedostal více
než ke třem až čtyřem rundám za
sezónu. Nyní, po skončení kariéry, se
však chystám pořádně za to vzít a velmi se na to těším! Gabča si zatím ke
golfu úplně cestu nenašla, ale jsem
přesvědčený, že je to jen otázka času.
Myslíte si, že biatlon a golf mají něco
společného? Zklidnit po fyzické námaze mysl i srdce a pečlivě mířit na cíl
nebo na malou golfovou jamku? Můžete nám golfistům poradit, co dělat
pro maximální soustředění a uklidnění těla? Nějakou tajnou radu, prosím.
Gabriela a Petr: Rozhodně! Správná
technika úderů i pohybu, to je základ
všech technických sportů. Radu máme,

ale obáváme se, že tajná není. Naopak,
všichni ji znají. Trénink. Stejně jako fyzickým a technickým tréninkem učíme
své tělo, tak i naše hlava potřebuje svůj
trénink ‒ mentální. Vnímáme, že stále
je to velmi podceňovaná část přípravy.
A vlastně i podceňovaná součást každodenního života. Společnost se zaměřuje na materiálno a ztrácíme trochu
„přehled” sami o sobě. Měli bychom žít

Co Vám dodává sílu a motivaci v cestě
za vysněným cílem? Na Kaskádě trénuje
mnoho dětí, mezi nimi pak pilně trénují
i děti s touhou být tím nejlepším golfistou na národní, dokonce i mezinárodní
úrovni. Co byste jim vzkázali? Co vám
pomohlo, když jste si nebyli jisti, jestli
za to všechno váš stávající tvrdý trénink
(únava a málo volného času) stojí?
Gabriela a Petr: Přesvědčení, že člověk
by měl život a každý jeho den naplno
prožívat a ne ho jen přežívat. Neměli
bychom se bát mít velké sny a jít za
nimi z plných sil. Vždyť právě ta cesta
k vysněnému cíli by měl být náš cíl. Ta
by nás měla naplňovat. A každý krok
bychom měli na té cestě prožít naplno. Tady a teď! 
Děkuji za rozhovor

editorial
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Letošního jara se přihodilo spoustu
krásných věcí u nás v klubu či v okolí.
Je radost připravovat tento zpravodaj.
U nás, na Kaskádě, byl velký mezinárodní turnaj se státními vlajkami
a a hymnami států, takže zase jsme
o kousek slavnější. Náš prezident se
stal viceprezidentem České golfové
federace a naše mladá reprezentace
do 16 let vyhrála přípravné zápasy.
Na mezinárodním turnaji mladých olympijských nadějí se tým
chlapců umístil na čtvrtém místě
a dívky na místě stříbrném.
Velkým úspěchem našeho klubu,
je také 13. místo Lucie Hinnerové na
LET ACCESS.
Klára Spilková potěšila českého
golfistu, protože tolik let vyzývaný
okamžik, taková modla, aby se nějaký český reprezentant umístil ve
velkém světě, se stala skutečností.
Brnu zase udělala radost hokejová Kometa, když získala po 51 letech
dvanáctý titul mistra, asi jste o tom
už slyšeli. Při takovém přívalu kladných emocí by bylo škoda se mračit
a nadávat, že se nám na konec dubna na chvilku pokazilo počasí. Ne,
nemůžeme chodit hrát. V době, kdy
budete číst tento úvodník, už bude
dávno škaredé počasí zapomenuto
a zůstanou jen ty pěkné zprávy. Proto
vám je také přinášíme, aby neupadly
v zapomnění.
Jaromír Klanica

ČGF - Media Invitational na Kaskádě
Součástí European Olympic Hopes
Trophy na Kaskádě byla i pravidelná
tisková konference České golfové federace, která se konala ihned po závěrečném ceremoniálu EOHT 23. dubna
2017.

Novináři se zde od federace dozvěděli bližší informace o sportovním
kalendáři nejvyšších soutěží, ale i dalších připravovaných akcí. Podstatnou
informací byl záměr obnovit a výrazně
oživit náborovou akci Hraj golf změň

život a to s výraznou podporou a ve
spolupráci právě vedením golfových
resortů. Akce bude mediálně pokrytá ČGF.
Součástí TK byl i pravidelný turnaj
Media Invitational. 
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Koncem března, už po uzávěrce našeho časopisu, probíhala Konference České
golfové federace, kde si vyslaní kandidáti v tajné volbě volili nové předsednictvo.
Kromě Karla Kodejše, který zůstává další čtyři roky prezidentem ČGF, dostali důvěru
i dva viceprezidenti, z nichž jeden je Juraj Werner, prezident našeho klubu.
Využil jsem této události a požádal jsem ho o rozhovor:
Co je přesně Česká golfová federace?
Česká golfová federace je sportovní svaz. Jak máme zkráceně napsáno na fecebookovém profilu, vytváří
podmínky pro organizování závodní
činnosti, vypisuje vrcholné celostátní
soutěže a turnaje, organizuje státní
reprezentaci České republiky, zajišťuje
zájmy svých členů ve vztahu k jiným
subjektům. Všem golfistům navíc spravuje handicap. Tím se možná trochu
liší od většiny svazů či federací.
Takže pokud chci hrát golf pro zábavu, musím být členem federace?
Určitě to není třeba. Pokud golfista
nemá zájem hrát turnaje na úpravu
hendikepu, tak nemusí. Historicky se
však svázalo členství v klubu a členství ve federaci právě proto, abychom
mohli mít tu svou mantru, golfový
handicap. Je to logické, praktické
a většině golfistů to tak vyhovuje. Ano,
v současné době vzniká nová skupina
golfistů. Chtějí si golf občas zahrát, nemají o handicap zájem, neodehrají ani
takový počet kol, aby se jim vyplatilo
členství v klubu a konec konců, nechtějí se ani vázat na jedno hřiště.
Ale nemohu se účastnit různých
amatérských turnajů, protože nebudu mít nikde počítaný HCP.
Pojmy aktivní a neaktivní handicap byl
zrušen. Naštěstí. Byl jsem odpůrcem
tohoto institutu od začátku. Byl veden
snahou ochránit poctivé golfisty před

jedinci, kteří svůj handicap udržovali
na vysokém čísle v naději, že vyhrají
dobře dotovaný turnaj. Bohužel opatření spíše poškodilo ty poctivé, kteří
neměli ambice vyhrávat, ale pouze si
občas zahrát i nějaký turnaj. Turnaj
se dá hrát i bez handicapu. Záleží na
pořadateli turnaje. Nicméně platí zásada, že pokud se hráč nemůže prokázat svým handicapem, nastupuje s 0
a ne s 54. Tohle je častá chyba pořadatelů. Má to logiku. V podstatě se tím
říká „hraj, ale nemůžeš vyhrát“. To je
fér vůči těm, kteří mají svůj handicap
řádně vedený, a tím pádem jsou jejich
výsledky objektivně srovnatelné.
Za zapsání výsledku na server federace po turnaji se platí 100 Kč na osobu. To asi nebude zanedbatelná položka, když je tolik turnajů na všech
hřištích, skoro každý den?
Peníze, které se vybírají tímto způsobem, vybírají. Neputují do ČGF. Naopak ČGF zajišťuje provoz tohoto systému ze svých prostředků. Sto korun,
zůstává tomu, kdo výsledky zapisuje.
Někde je to klub, někde hřiště. Slouží
k pokrytí nákladů na organizaci turnaje. Pro informaci, všechny golfové
kluby, které jsou členy České golfové
federace, tedy i Golf Club Brno, odvádí
do pokladny ČGF poplatek 300 korun
ročně. Kolem tohoto čísla kolují mýty
a dokonce se říká, že je to 1 000 korun.
Za těchto 300 korun nám rekreačním
hráčů spravuje hendikep. Kromě toho

organizuje veškerý sportovní golf,
včetně reprezentace a další činnosti,
jak jsem o tom už hovořil.
A pro Vás osobně? Je funkce viceprezidenta nějaká banalita nebo je to ocenění Vaší celoživotní práce pro golf?
To je tak trochu za trest, že jsem se
do toho montoval. ČGF momentálně
postrádá generálního sekretáře, takže
součástí mé práce je vedení komise
pro marketing a média. Oblast, která
byla doposud zcela opomíjena, ale
v které máme velké resty a o to větší
plány. Je to volená funkce a tak jako
i jiní členové výboru nedostávám za ni
žádné peníze. Mohu všechny ujistit, že
je to regulérní druhá práce. Ale musím
říct, že mne to baví. Golf nemá dobré
renomé a my se budeme snažit ho napravit. Je to úkol těžký, ale ne nereálný. Doposud se dával v médiích důraz
na sportovní golf. Novináři smutnili, že
nemáme hráče v evropské túře, Klára
Spilková proplouvala evropskou túrou
bez výrazného úspěchu a ejhle. Najednou vyhrála turnaj a zájem se oživil.
Přesto všechno nejde naši práci postavit na jedné osobě. Potřebujeme osvětu. Takové staré slovo, ale vystihuje to,
čemu se v newspeaku říká „napravit
image golfu“. Takže žádná banalita.
Znamená to kancelářskou práci a vysedávání před počítačem? Jste teď
něco jako golfový úředník? Mají
funkcionáři svazu vůbec čas na golf?

Takže se naskýtá otázka proč, to vlastně děláte? Jaká je Vaše motivace?
Nejspíš je to naivní motivace. Nevím.
Jsem přesvědčen, že čím více lidí se
bude v osobním životě řídit golfovými
pravidly, zejména jedním z těch úvodních, které se nazývá tak hezky "Spirit
of the game", tím bude na světe lépe.
Samozřejmě další motivací je něco
nového vědět, učit se a předávat dál.
Takže čím víc golfistů, tím lépe. Myslím si, že každý by měl dělat něco pro
společnost. Nad rámec své práce. Na
tom stojí západní kultura. U nás jsme
tak trochu pro smích.
Má Vaše funkce ve vedení ČGF nějaký
benefit pro nás, členy golf klub Brno?
Doufám, že ano. Kaskáda se za posledních pár let hodně v českém, ale i evropském golfu zviditelnila. Hráči, kteří
tady hráli evropské turnaje, přijíždí
domů s dobrou zprávou o krásném
hřišti u Brna. Není to samozřejmě jen
moje zásluha. První mezinárodní turnaj jsem domlouval ještě v době, kdy
jsem dělal na Kaskádě. Dále loboval
pro další akce. Od českého golfového
světa nás nepříjemně odděluje fenomén D1. Ale i ta se časem opraví. Do
Brna přijede více fee hráčů, nechají
tady nějaké peníze. Věřím, že budou
investovány do hřiště nebo jiných vylepšení. To by měl být sekundární benefit pro nás členy, kteří chceme hrát.
Co se momentálně děje v ČGF, co
řeší? Čím žije? Nebo to jsou jen formální funkce?
Federace je po volbách. Nemáme nového prezidenta a ve výboru se objevili pouze dvě nové jména a sedm jich
zůstalo. Trochu se promíchaly pozice.

Foto: Zdeněk Sluka

Juraj Werner ‒ Viceprezident ČGF

Bez sezení u počítače to nejde. Ale hlavní jsou schůzky, novináři, vydavatelé,
média. A na golf se čas najde. Jenom se
trochu mění obsazení flajtů. Bohužel je
méně času na hru se starými kamarády.

Juraj Werner

Takže na první pohled malá změna.
Začínáme však novou etapu. Chceme
být otevřenější veřejnosti, víc s ní mluvit. Chceme lidi lákat na golf. Ne jako
panskou kratochvíli, ale jakou skvělou
celoživotní zábavu. Našel se konsenzus ve spolupráci s kluby a majiteli
hřišť současně. To je výsledek i mé
práce v posledním volebním období.
Delegáti ji na volební konferenci přijali a volbou potvrdili, že chtějí tento
trend. Čeká nás hodně práce. Doufejme, že s dobrým výsledkem.
Kde se můžeme dozvědět něco o práci ČGF?
Federace má své stránky. Přihlašujeme
se přes ně na turnaje. Pokud se někdy
podíváte i na home page a ne jenom
přes oblíbené na turnajový přihlašovací
formulář, tam jsou všechny informace
a také informační servis. Mimochodem
v létě bude nový web. Bude přehlednější a objeví se zde mnoho nových
funkcionalit. Zejména v sekci turnaje. Samotného mne ten webový old
school rozčiloval. Existuje i Facebook.
A žije. Informaci o historicky prvním vítězství na evropské tour mělo přes 40
tisíc zhlédnutí. Nejsme tak staromódní,
jak by si někdo mohl myslet. 
Děkuji za příjemný rozhovor
Jaromír Klanica

European Olympic Hopes Trophy 2017 Den otevřených dveří
Ve dnech 20. ‒ 23. dubna hostila
Kaskáda mezinárodní turnaj mladých
olympijských nadějí do 16let.
Reprezentace Česka, Maďarska,
Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska musely bojovat

především z počasím, které letos tedy
moc nevyšlo. Víkend byl větrný, deštivý a mrazivý.
Domácím kapitánem chlapců byl
náš trenér Petr Moučka a celkově se
umístili na čtvrtém místě. Radost nám

přinesly dívky, které pod kapitánským vedením Petra Němečka získaly stříbrnou příčku.
Celkově zvítězil tým dívek ze Slovinska a chlapců z Německa. 

Foto: Petr Halaburda

Vítězky 5. ročníku EOHT přijely ze Slovinska

Vítězové v kategorii chlapců do 16 let jsou z Německa.

Den otevřených dveří na drivingu
v Žabovřeskách se konal 23. dubna
2017.
Zájemci o golf si mohli zdarma
pod vedením trenérů vyzkoušet, jaké
to je trefit se do míčku, děti se učily švihnout golfovou holí výukovým
systémem Snag.

Pro golfisty byl připraven fitting
a také soutěž v délce odpalu. Zvítězil pan Martin Veselý, který dopálil
241,92 metrů carry.
Další akce „JAK ZAHRÁT DRIVEM
DÁLE“ se v Žabovřeskách připravuje
18.5.2017 od 17.00 hodin, pod vedením Adama Studeného. 

Foto: Jiří Hůrek
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Přihlášky zasílejte na:
zabovresky@golfbrno.cz
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Kluby v klubu
Na valné hromadě klubu náš prezident Juraj Werner mluvil o tom, že
v rámci našeho velkého klubu vznikají přirozeně menší skupinky hráčů. Jsou to malé neoficiální kluby,
které cosi nepojmenovaného spojuje a chodí spolu hrát, potkávají se
a vznikají nová přátelství a sportovní
soupeření. Ale nevznikne to samo.

Většinou je za tím nějaká organizační práce navíc. Zajímalo mě, co vede
hlavní organizátory těchto akcí k tomu,
že svůj volný čas věnují kromě hraní
také chystání turnajů a dalších věcí kolem. Jaké je jejich motivace.
Já osobně jsem byl přizván ke dvěma takovým aktivitám, do dvou „klubů“
v rámci klubu. Možná existuje ještě více

Devítková jamkovka
ředitelem resortu Jurajem Wernerem
a ten tento záměr podpořil a velmi
rychle jsme se dohodli.

Jakub Nosek
Jaká je ústřední myšlenka vzniku?
Jak to celé začalo? Jak dlouho už?
Začalo to tak, že jsme před zhruba pěti
lety seděli s kamarády v restauraci na
Kaskádě a bavili se o PGA, o tom, jak je
to super, že profíci hrají dlouhodobou
soutěž. Došli jsme k tomu, že by nás
to taky bavilo, ale nic takového tady
není. Mluvili jsme taky o tom, že by to
také mohla být taková fajn příležitost se
v týdnu po turnaji potkat, dát pivo a popovídat. V týdnu po práci ale většina lidí
nemá čas odehrát 18 jamek, proto jsme
Tour pojali jako devítkovou. Tak jsem říkal: „Tak si to pojďme uspořádat,ˮ a kamarádi mi řekli, ať to teda uspořádám A
Původní idea byla hrát soutěž od
dubna do září ‒ turnaje na devět jamek, každých čtrnáct dní, a to ve všední dny. Šel jsem teda za tehdejším

Proč to děláš? Jaká je tvoje motivace?
Zcela upřímně ‒ protože to nedělá klub.
Jak je vidět z letošního ročníku, poptávka členů je opravdu velká (do celoroční
devítkové jamkovky se přihlásilo přes
čtyřicet hráčů). Zájem tedy je a mrzí
mě hodně, že dva páni ředitelé resortu
po Jurajovi tyto aktivity nepodporovali, spíše naopak… Nepochopili jsme se
v základní věci toto není můj business ‒
já mám svůj konzultační/koučovací business, vymýšlím inovace a zlepšení pro
klienty, tak jim pomáhám vydělávat peníze. Páni ředitelé se k tomu stavěli jako
ke komerční akci a chtěli po mně, abych
jim platil za každého účastníka více než
je symbolické startovné apod. ‒ další
personál a i někteří lidé z klubu viděli
v mých aktivitách spíš konkurenci...
Jaká je vize?
První tři roky jsme odehráli model
pravidelných středečních turnajů –
odehráli jsme dva plné ročníky, bez
jakékoliv marketinkové podpory bohužel zájem upadal, chodilo málo lidí.
Zkusil jsem tedy inovaci: hrát celoroční
jamkovku, kdy si účastníci mohou domlouvat termíny zápasů sami. Hrajeme napřed ve skupinách a potom

takových menších uskupení, ale o nich
nevím. Proto pouze dva rozhovory. Zeptal jsem se Ivoše Douška- prezidenta
MGS (Malé golfové společnosti) a Jakuba Noska, organizátora devítkové
jamkovky ,na jejich pohled na věc.
V každém případě bych chtěl jejich práci vyzdvihnout, protože to
my jsme klub, a jaký „klubový život“
si uděláme, takový ho budeme mít.
A tihle dva, a možná někteří další,
o kterých nevím, to dělají za nás. 

play-off na dva vítězné zápasy. Tato
inovace se osvědčila, minulý ročník
jsme hráli ve dvaceti lidech, letos se
postupně přihlásilo 41 lidí!
Jamkovka je super a mám ji rád,
ale to, co bych opravdu chtěl, je celoroční devítkovou tour, kde se zúčastní
co nejvíce členů (prvního ročníku mé,
málo propagované tour, se účastnilo
70 lidi) od „solidních playerůˮ, rekreačních hráčů, žen, až po děti. Myslím,
že by to výrazně prospělo klubovému
životu i oživení golfové komunity na
Kaskádě. Bylo by fajn také získat nějaké sponzory myslím, že např. kdyby
se hrálo o golfové zájezdy, mohlo by to
být pro všechny hodně atraktivní.
Budoucnost?
Budoucnost se uvidí ‒ pokud mají lidé
zájem hrát (a neháže mi nikdo klacky
pod nohy), mám na to čas a energii, rád
bych pořádal „devítkyˮ dál. Uvažoval
jsem už letos o jamkovce dvojic nebo
družstev v minulosti jsme hráli dvakrát
devítkový Ryder Cup. Cestuji hodně po
světě, dělám business inovace, vidím
obrovský nevyužitý marketingový potenciál. Klub má velkou členskou základnu, resort zase kvalitní a rozsáhlé
zázemí. Myslím, že je zde potenciálně
velký business a zároveň přínos pro
členy za předpokladu, že se do toho
pustí aktivní lidé, lidé s energií a vizí.
Uvidíme, co budoucnost přinese A
Jakub Nosek

Golfový obchod
v Žabovřeskách
Golfový obchod na drajvingu v Žabovřeskách má nový sortiment a je
barevnější. Odborný dozor nad sortimentem převzal náš trenér Lukáš
Horák: „Nabízíme novinku v Evropě,
a tou je Snapcap, barevné ferrule,
které si může každý nasadit sám.“
Lukáši, co jsou to ferrule?
„To je to, co vždy bývalo černé, teď
můžeš mít barevné. Takové ty plastové krytky, které se nasazují na hůl
v místě, kde se šaft napojuje na hlavu hole.“
Aha! Co nabízíte dál?
„Dále nabízíme doplňky od firmy
Loudmouth, bagy, deštníky, gripy,
brýle. Pak máme velikou a nově
rozšířenou nabídku v oblasti gripů.
A kromě toho, protože se specializuji na montáž holí, máme kromě zna-
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se, že když někdo bude mít nápad jít
hrát a nebude mít s kým, ozve se ostatním. Bylo nás šest, z nich se objevují tři
– Honza Ráž, Honza Turoň a já. Tehdy
se na Kaskádě stavěla první devítka.
Většina z nás si koupila členství, seniorské tehdy stálo desítku.
Začali jsme v Žabovřeskách pořádat
miniturnaje v patování. Chodili jsme
tam s pásmem a to přitáhlo spoustu
dalších lidí. Dokonce jsme si na turnajích dávali poháry, chodili na večeře
a vítězi to platili atd.
A pak nás bylo dvacet, padesát…
volný spolek. Červená trička s emblémem, která všichni měli za úkol mít
při našich turnajích na sobě, vlajka,
kterou jsme párkrát vztyčili při turnaji.
Taková skupina přirozeně dosahovala

dobrých cen při vyjednávání turnajů
na hřištích, zvlášť když většina manažerů hřišť byla členy MGS.
Léta to běželo tak, že jednotliví
členové pořádali svůj turnaj od jara
do hlubokého podzimu. Hrávali jsme
na všech pěti hřištích u Brna, počítám
do toho Kořenec a Poysdorf, asi půlka
nás byla z Kaskády, pak už větší půlka.
Na turnaje jsme každý přinesli nějakou
cenu a vybírali se z nich podle výsledku. Hráli jsme zásadně na rány a měli
dvoutřetinové vyrovnání, takže vyhrát
mohla spousta hráčů. Na vyhlášení čekal každý… jako z pohádky, že?
Léta běžela, členové přicházeli, jiní
odpadávali, nebo naopak postupovali
výš do Lobby Tour a jiných vyšších tříd,
ale když se vypsal turnaj, třicet se nás
sešlo. Zároveň byli ti aktivnější z nás
u založení jihomoravské seniorské túry
Region Senior Tour Morava (RSTM).
Ta se pak rozrostla do takových
rozměrů, že převážila činnost MGS.
Pořadatelé ubývali, členové přestávali na naše turnaje nosit červená trika,
prostě to začalo upadat. To je tak:
uspořádáš turnaj, za rok další, pak ještě, ale z těch, kdo tam chodí, to dělá
jen málokdo. A tak, i když tě to stojí
jen trochu organizačního úsilí, se na to
počtvrté (někdo podruhé, někdo podesáté) vybodneš…

ček Titleist a Srixon i nadstandardní
podmínky od Callaway pro fitting na
Kaskádě. Další velice nadstandardní
dohodu máme s firmou USKIDS Golf
nejen na drajvingu u Žabovřeskách,
ale i na Kaskádě.“
Takže máš teď na starosti pro-shop
v Žabinách?
„Ne, já jsem tam jen odborný dozor
a barevný poradce.“ 

První letošní
klubový turnaj
V neděli 16. dubna na Boží hod velikonoční se na Kaskádě uskutečnil první
letošní klubový golfový turnaj hraný
v novém soutěžním systému eklektik.
Bude celkem pět turnajů a do celkového hodnocení se započítá pouze jeden
nejlepší výsledek na každé jamce. Šance je tedy zahrát celkově pěkné skóre.
Bohužel jak jsem potkával hráče,
skoro všichni si stěžovali, že jim na
hřišti pěknému výsledku nepřálo počasí. Na to, že od Kuřimi často vanou
severní větry, jsme si už tak nějak na
Kaskádě zvykli, ale to, co předváděl vichr onu neděli, bylo místy až mrazivé.
Hodně hráčů zapomnělo na slušné vychování a klelo jak špačci. Na jamkách
po větru se dalo snadněji dosahovat
grínu (Tomáš Jízdný zahrál ragle na pětiparové trojce dřevěné devítky), ale
zahrát nějaký stablefordový bod proti
větru bylo těžké. Na celém turnaji se
podařily pouze tři birdie!
Přes to všechno dokázali čtyři
nejlepší hráči zahrát jednu ránu pod
par hřiště. To je úctyhodný výkon. 

Ivo Doušek ‒ prezident MGS
Malá golfová společnost (MGS) prezidenta nemá, mně tak začali říkat proto, že jsem se o to nejvíc staral.
Začalo to nenápadně. Chodil jsem
na golf sám, znal jsem jen jednoho
člověka, který mne k tomu trochu přivedl, ale ten nechodil často. Půjčil mi
hůl… tak to obvykle začíná. Pak jsem
chodíval a potkával další začátečníky,
kteří se jako já ostýchali mezi opravdovými hráči – začali jsme se zdravit.
Pak mi asi dvakrát zavolal jeden z nich
v pátek v deset večer, jestli bych nešel
zítra na turnaj nebo si zahrát. Přišel
jsem na to, že takhle to nejde. Měl
jsem malé dítě a to se sobota plánuje
víc dopředu.
Tak jsem svolal schůzku k sobě do
práce, sešlo se nás šest, a dohodli jsme

Lukáš Horák

To je stav posledních dvou, možná
tří let. Přechodilo se to. Mrtvé to ještě
není, jen má málokdo sílu sezvat další.
Lidi se raději vezou a nabídka turnajů je
převeliká. Ale něco zůstalo. Naštěstí se se
všemi aktivnějšími mgsáky (tak si říkáme)
setkáváme na Kaskádě a na RSTM a myslím si, že nejen já cítím k členům MGS
výraznější kamarádské pouto než k jiným,
které tam potkávám. Zvlášť výrazné to je,

když se setkáme jinde než na Kaskádě. To
není dáno jen četností setkání, ale cítím
příslušnost k něčemu, kde jsem i já –
a z reakcí cítím to stejné od nich.
Ale abych jen neplakal, Honza Turoň
uspořádal za dobré účasti (letos už posedmé) Novoroční odpal na Kaskádě,
Laďa Novotný turnaj Ski & Golf na Karasíně a na Kaskádě. Třeba se to zase
trochu vzpamatuje. 
Ivo Doušek
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Soustředění naší
a olomoucké smíšené
reprezentace do 16 let
Na velikonoční víkend 15. a 16. dubna se na Kaskádě uskutečnilo soustředění naší a olomoucké smíšené reprezentace do 16 let, které v neděli vyvrcholilo utkáním mezi našimi týmy.

Družstvo Golf Club Brno bylo vytvořeno ze širšího kádru reprezentačních
nadějí tak, aby hráči získali zkušenosti
také v bojích za tým. Šanci dostali spíše mladší než ti, kteří nás běžně repreI N Z E RC E

zentují, abychom rozšířili počet těch,
kteří za náš klub mohou hrát.
Protože ve stejný den probíhal na
Kaskádě klubový turnaj, hrálo se pouze na devíti jamkách železné. Dopoledne byl na pořadu formát Foursome
(spoluhráči hrají střídavě jedním míčem) na šest zápasů a odpoledne devět utkání na devíti jamkách v jamkovce dvojic. Ve hře tedy bylo devatenáct
bodů. Naši hráči si vedli skvěle, protože vyhráli 15:4.
„Jsme s výkonem nadmíru spokojeni,“ říká trenér reprezentantů Petr
Moučka. „Nečekali jsme, že vyhrajeme
tak vysoko, zvláště proto, že jsme nenasadili to nejlepší, co máme. Nejzkušenějším hráčům jsme o velikonočním
víkendu umožnili hrát první letošní
klubový turnaj.“
Po výborné zkušenosti s těmito
přípravnými zápasy jsme se dohodli
s olomouckým klubem na každoročním opakování utkání pro porovnání
výkonnosti na začátku sezony. Tedy za
rok na golfovém hřišti v Olomouci! 
Petr Moučka
Tiráž
Kaskáďan
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