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Kandidáti do výboru PGA of Czech Republic

Oldřich Nechanický
 56 let, členem předsednictva PGAC od roku 1993. V letech 1995-96 trenér národní

reprezentace ČGF. Od roku 2000 členem vzdělávací komise PGAC. V Royal Golf Clubu
Mariánské Lázně působím od roku 1990 jako hlavní trenér a sportovní manažer.

Jakou pozici byste ve výboru PGAC chtěli zastávat a proč?

Rozhodl jsem se kandidovat na post prezidenta PGAC. Důvodem tohoto rozhodnutí je má
přesná představa toho, kam by měla PGAC směřovat v následujících letech. Chci vaši
případnou podporu využít pro realizaci několika změn a také do jisté míry zachování
kontinuity.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?

Myslím si, že je potřeba ke všem činnostem, které naše organizace PGAC nabízí a
poskytuje, přistupovat vyváženě. Z tohoto pohledu se dá říci, že žádná oblast není prioritní.
Zvláštní kapitolou je ovšem vytváření dobrého jména naší organizace, a to si dovolím vzít,
jako hlavní úkol pro můj případný mandát ve funkci prezidenta PGAC.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?

Za naprosto zásadní považuji větší a cílenou spolupráci s ČGF, vyhodnotit jednotlivé činnosti
a navázat na vše co se v posledních letech podařilo. Zlepšit komunikaci směrem k negolfové
veřejnosti, podporovat a vytvářet nové kvalitní projekty, které povedou k celkovému a
viditelnému rozvoji PGAC.
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Alan Babický
 Rodák z Prahy, 51 let, inženýr ekonomie (VŠE Praha, 90), Master of Business

Administration (Rochester Institute of Technology, New York, 93), dosažené odborné
golfové vzdělání: Head Professional (2014). Deset poté co v roce 1994 začal hrát golf
jako ředitel marketingu společnosti Pepsi Cola Alan začal podnikat v golfu a založil
golfovou servisní a poradenskou společnost INGOLF s.r.o.. (www.ingolf.cz) O necelý
rok později se stal členem PGAC. Od roku 2009 je Alan člen Vzdělávací komise pro
výchovu profesionálních trenérů České Profesionální golfové asociace. V letech 2007-
2009 působil jako šéftrenér juniorské golfové reprezentace Slovenské republiky.
V roce 2015 obdržel Hlavní cenu odborné poroty za dlouhodobý inovativní přínos
rozvoji golfu v ČR během vyhlášení ankety Golfista roku. Působil ve funkci Generální
komisař Czech PGA Tour (2013-2015). Působil ve funkci Sportovní ředitel Prague Golf
Team (2015-2016). V letech 1999 až 2016 působil jako golfový komentátor a analytik
české verze Eurosportu. V roce 2005 založil golfový festival nazvaný International
GolfWeek (www.igwchina.com). Alan je spoluautor konceptu a organizátor
Mezinárodního mistrovství České republiky středoškolských družstev – PB
Středoškolského poháru. Akce je součástí oficiální kalendáře akcí České golfové
federace. V roce 2018 se odehraje 12. ročník. V roce 2005 Alan otevřel za účasti
tehdejší ministryně školství, Petry Buzkové, historicky první třídu v ČR s volitelnými
specializovanými předměty Golf a Golf a jeho management na PB Střední škole
managementu. Alan publikoval více než 300 výukových, odborných i populárně
naučných golfových článků doma i v zahraničí. Přeložil 14 titulů odborné golfové
literatury včetně dvou vydání Velké golfové encyklopedie golfu, USGA Manuálu pro
normování hřišť pro Českou golfovou federaci a také Malé červené knížky Harveye
Pennicka. V roce 2007 Alan inicioval první specializovaný golfového program
v českém éteru. Relaci pod názvem Handikepová středa na rádiu Expres spoluvysílal
s populární dvojicí Těžkej Pokondr. Od loňské sezóny se seriózně věnuje seniorské
části své hráčské kariéry, letos se pokusí o účast v Senior European Tour 2018. 

Jakou pozici bys ve výboru PGAC chtěl zastávat a proč?
 Rád bych kandidoval na prezidenta PGAC, případně se ucházel o pozici člena výboru

vedoucího vzdělávání. Záleží na případné změně stanov a dalších konstalacích.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Tvého pohledu prioritní?
 Prioritní je – nejen z mého pohledu – prezentace práce a úlohy PGAC navenek, směrem ke

golfové i negolfové veřejnosti. PGAC nemá takové jméno jaké si zaslouží a je třeba se tímto
směrem vrhnout nejvehementněji. Dalším hlavním strategickým směrem pro PGA a i pro
ČGF musí být zlepšení obrazu golfu v očích těch, co ho ještě nehrají. Významný strategický
směr je faktické nastartování úzké spolupráce s ČGF při přípravě „olympijských nadějí“.
Finálně je prioritou dopracování a „rozhýbání“ karierního řádu uvnitř PGAC a vytvoření tak
nástroje, který opravdu „rozproudí“ vnitřní dění v PGAC. Je příliš mnoho členů, kteří stojí
mimo „hlavní proud“, PGAC pro ně moc nedělá a oni ani od ní nic nechtějí. To je moc
špatně. Většina věcí, na které si členové stěžují má svůj prapůvod v nerespektování vnitřní
cechovní hierarchie, která je po desetiletí ve vyspělých PGA organizacích jasně dána a
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dodržována. A na závěr, je třeba se rozumně a citlivě vypořádat s dlouholetou rozpolceností
mezi snahou prezentovat se jako „turnajová organizace“ versus cech „špičkových odborníků
na výuku a rozvoj golfu“. PGAC jako jedna ze dvou PGA v Evropě má svou vlastní túru „pro
trenéry“ a úsilí na ní vynaložené by podle mě mělo smysl napřímit na práci s našimi klienty,
s kluby, areály a budoucími klienty. Od mládeže až po firmy. Podpora juniroské série,
proamové série a 2 mistrovství PGAC se zdá být ideální východisko minimálně do doby než
budeme mít cca 50 hrajících profesionálů, neb je několik výborných nezávislých akcí, kde se
naši vyučující trenéři mohou svou vlastní hrou pobavit a prezentovat, případně poměřit
s těmi co jsou skuteční hráči, statutárně i programově.

Jaká je Tvá představa o budoucnosti PGAC?
 PGA snad už konečně získá prezidenta, který se bude dění věnovat a bude žít tam, kde žije

jeho PGA. A bude věřit, že mnoho věcí se dá aktivně změnit. To určitě pomůže mnohému.
Pokud se navíc bude jednat o „perzónu“, která má golfové jméno mezi lidmi mimo golf,
odborný respekt mezi lidmi uvnitř golfu, charisma obecně a umí dobře anglicky pro
nezbytnou diplomatickou práci s okolními zeměmi, tak se snad dají očekávat lepší zítřky.
PGA má historické předurčení být vrcholný odborný orgán golfu, je jen na jejích činovnících,
jak odborně, rozhodně a entuziasticky se dokáží postavit problémům na cestě a problémům
zděděným po vedeních, která se zacyklila v otřepaných frázích starých 20 a více let, které
nejsou dostatečnou výbavou pro moderní výzvy v golfovém prostředí. Při výuce budoucích
profesionálů potkávám mladé lidi s vášní pro golf a svou kariéru, kteří chtějí a doufají, ale
jsou z toho všeho do čeho mají vstoupit poněkud bezradní. Těm a zdravému jádru nás
starších je třeba podat pomocnou ruku a vytvořit organizaci, kde nás práce a sdílení
zkušeností bude bavit. To je smyslem cechu odborníků, kde starší čelí ranám a ukazují směr
a mladí do nich vlévají nadšení a drzost

 

Ladislav Trubač
33 let, golf hraji od roku 1999. V roce 2009 jsem se stal členem PGA C. Vystudoval
jsem bakaláře v oboru právo v podnikání. Působím jako trenér TCM v Karlových
Varech a dále pracuji pro tréninkový systém ČGF od roku 2014.

Jakou pozizici byste ve výboru PGAC chtěli zastávat a proč?
 Vzhledem k tomu, že se golfu věnuji na plný úvazek a není mi lhostejná budoucnost golfu v

Čechách, rozhodl jsem se kandidovat do výboru PGAC na pozici hospodáře.

http://www.pga.cz/wp-content/uploads/2018/01/Ladislav-Truba%C4%8D.jpg


9. 1. 2018 Valná hromada 2018 – PGA of Czech Republic

http://www.pga.cz/members/valna-hromada-2018/ 4/7

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?
 Jako prioritní oblast vidím vzdělávání a systém kontinuálního vzdělávání členů. Sám se

účastním všech rozšiřujících seminářů a díky tomu mohu říci, jak moc je důležité pokračovat
v osobním rozvoji.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?
 Myslím si, že v budoucnu bude důležité navázat lepší vztahy s ČGF,  protože máme

společný cíl, kterého dosáhneme pouze vzájemnou spoluprací. Dále bych rád podporoval
aktivní profesionály, ať už ty hrající nebo ty, co se chtějí dále vzdělávat.

Jan Mergl
narozen 15.4. 1988. Golf hraji od roku 1992, kdy jsem začal v Mariánských Lázních. V
roce 2011 jsem se stal členem PGAC. V současnoti jsem členem dvou golfových
klubů: Royal Golf Club Mariánské Lázně a Greensgate Golf Clubu Plzeň Dýšina. Jako
trenér působím od přestupu k profesionálům v plzeňském Greensgate Golf Clubu, kde
od roku 2016 zastávám funkci Head Professionala. Dále pracuji pro Tréninkový
systém ČGF a jako lektor se účastním vzdělávacího programu české PGA. Vzdělávací
systém PGAC jsem dokončil v roce 2013. V současné době se dle kariérního řádu
PGAC nacházím na pozici Golf professional licence A+.

V současné době působím ve výboru PGAC na pozici člena výboru pro media a
komunikaci a dále pak jako člen Metodické a vzdělávací komise.

Jakou pozici byste ve výboru PGAC chtěli zastávat a proč?
 Pro volební období 2018 – 2022 jsem se rozhodl kandidovat na pozici Viceprezidenta PGAC.

Uplynulé čtyři roky mi daly možnost poznat chod naší organizace zevnitř. Poznat tak mnohé
potřeby běžných členů a jsem šťastný, že jsem se mohl podílet na řadě změn, které jsme
provedli a nastavili. Byť je třeba s pokorou přiznat, že i řada úkolů zůstala nedořešená a
nebo byla těžší než se původně zdálo. Díky mnoha kontaktům se zahraničím, si myslím, že
vím, kam by se naše organizace měla ubírat. A jak by se mohla stát moderní evropskou
PGA. Organizací, která dbá o své členy, nabízí jim patřičný servis a hraje důstojnou roli na
tuzemské golfové scéně.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?
 Pokud budu mít možnost být v budoucím výboru, chtěl bych se zasadit o následující:

další rozvoj vzdělávacího procesu PGAC – obsahová úprava vzdělávacího programu,
tvorba výukových materiálů, rozvoj e-learningu a pořádání seminářů se zahraničními lektory
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Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?
 Naše organizace musí i v budoucnu zůstat silná a jednotná. Je třeba zejména v dnešní době

dávat jasná prohlášení a stanoviska, která se budou opírat o naši kvalitní činnost. Věřím, že
všichni můžeme být hrdí na naši organizaci, stejně tak jako bude český golf hrdý na své
profesionály.

organizace 3 turnajů PGAC ( strokeplay, matchplay a pairs championship), které budou
přátelským setkání členů, dále pak zachování podpory senior tour i teaching tour

vybudování vlastní PGAC golfové akademie, a s tím odvislý další rozvoj junior tour a námi
pořádaných dětských kempů

vybudování profesionálního PR a pozitivní image PGAC a s tím spojená lepší spolupráce
s médii

aktivní komunikace s ČGF ( společný program na růst členské základny, společné
pořádání turnaje ECHT, nebo LET ) a majiteli hřišť ( aktivace a uplatnění programu
kariérního růstu členů PGAC )

rozšíření programu benefitů pro členy PGAC a podpora jednotlivých členů v jejich činnosti
formou grantů ( studijní grant, stáž, účast na q-school, vzdělávání lektorů atd… )

zajistit dostatečné financování PGAC, umět využít jak soukromý sektor tak i dotace a
granty

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.
Bydliště: Český Krumlov

 Věk: 33 let, Profesionál od roku: 2009

Vzdělání:          Magisterské studium FTVS UK, obor Tělesná výchova a sport (Mgr.)
                               Doktorské studium FTVS UK, obor Kinantropologie (Ph.D.)

Zaměstnání:    Akademický pracovník, Laboratoře sportovní motoriky, FTVS UK
                               Golfový profesionál v GC Černý Most (Golf Channel Academy),

živnostník
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Jakou pozizici byste ve výboru PGAC chtěli zastávat a proč?
 Vážené členky, vážení členové PGAC, dovolte, abych se představil jako kandidát na člena

výboru PGAC, kam jsem byl poprvé zvolen před 4 lety na pozici člena výboru, kde jsem se
stal zodpovědným za Vzdělávací systém PGAC. Na tuto pozici bych rád opět kandidoval i na
příští volební období, neboť vzdělávání členů PGAC chápu jako nejdůležitější úkol naší
organizace. Za uplynulé 4 roky se podařilo stabilizovat Vzdělávací systém PGAC finančně,
personálně, ale zejména z pohledu uznání Vzdělávacího systému PGAC ze strany Evropské
PGA (PGAE), kde jsme dosáhli úrovně IPE. Získání této základní úrovně
v rámci Evropského systému hodnocení vzdělávacích systémů členských zemí evropské
PGA je prvním krokem k rozvoji kvality vzdělávání v golfu.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?
 Hlavním cílem na další volební období je jednoznačně získání vyššího stupně uznání

Vzdělávacího systému PGAC. K tomuto cíli jsme se již přiblížili uspořádáním kurzu pro
kouče (Tutor Training) Vzdělávacího systému PGAC. Důležitou a pozitivně vnímanou
skutečností ze strany PGAE jsou rozšiřující semináře pro plně kvalifikované profesionály.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?
 Druhým zásadním bodem mého úsilí bude kooperace s Českou golfovou federací na

golfovém vzdělávání, neboť pouze oboustranná spolupráce na všech úrovních povede k
dlouhodobě kvalitnímu rozvoji golfu v České republice.

Robert Schovánek
 Golf Club Pardubice, Golf Club Semily

 38 let,
 Golf hraji 34 let a 12 let jsem členem PGAC,

 Vítez Order of Merit 2004, profesionál roku 2004,
 Obchodní referent ve firmě GASCO s.ro.,

 Golfový trenér v Golf Clubu Pardubice

Jakou pozizici byste ve výboru PGAC chtěli zastávat a proč?
 Disciplinárka a STK

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?
 Veřejné mínění celé asociace

 Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?
 Lepší „Goodwill“ profesionální i amaterské veřejnosti a jednotné vystupování cele
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organizace..

Jaroslav Krejcar
 Jmenuji se Jaroslav Krejcar,

 pocházím z Hořic v Podkrkonoší, ale žiji v Pardubicích-Němčicích.
 Je mi 36 let, golf hraji asi 16let, od roku 2007 jsem členem PGA C-kvalifikace golf

Professional A. Sám bych se zařadil mezi dlouhodobě aktivní členy-pravidelně
navštěvuji vzdělávácí semináře a od svého vstupu do PGAC se účastním se většiny
profesionálních turnajů. Mám několik heních zkušeností z vyšších evropských soutěží
(European Challange Tour, Alps Tour či ProGolf Tour).  Trenérskou činnost provozuji
na plný úvazek nepřetržitě 12 let. Ve svých začátcích jsem působil na Nové Americe,
nyní, již sedmou sezónu jako hlavní trenér a manažer TCM v Park Golf Clubu Hradec
Králové. Od roku 2014 také spolupracuji s ČGF na pozici regionálního trenéra
východu A a kouče teamu chlapců do 18let.

Jakou pozizici byste ve výboru PGAC chtěli zastávat a proč?
 Do výboru PGAC jsem se rozhodl kandidovat, jelikož mi není chod naší organizace lhostejný

a rád bych se aktivně podílel na jejím dalším směřování. Jelikož se jedná o můj první
funkcionářský pokus, rád bych získával zkušenosti a  kandidoval “pouze” na člena výboru
řídícího STK.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?
 Jako prioritní oblast činnosti vidím vzděláváním a systém dalšího vzdělávání členské

základny PGAC.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?
 Jako člen výboru bych rád podporoval aktivní profesionály (hrající a stále se vzdělávající)

Zaujala mne také myšlenka na rozšíření stávajících či vznik dalších modelů turnajů, zejména
kategorie teaching PRO, PRO-AM atd. Dlouhodobě jsem pro zlepšení užší a vzájemné
komunikace s ČGF a také AMGH. Rád bych rozvedl diskuzi nad výší členských poplatků v
závislosti na motivačním(benefitním) programu PGAC.
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