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Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2011 pro řádnou VH GCA dne 27. 2. 2012 

 

           Vážené dámy, vážení pánové, 

 dovolte mi, abych Vás přivítal na Valné hromadě Golfového klubu Austerlitz a popřál 

Vám všem v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním životě tak v golfovém. 

  Uplynulý rok 2011 přinesl GCA opět spoustu vynikajících výsledků. Především bych 

chtěl zmínit mistrovský titul družstva chlapců do 14 let, 3. místo družstva dívek do 18 let, 2. 

místo družstva žen a 3. místo družstva mužů  v extraligové soutěži. Skvěle náš klub 

reprezentovali  a dosáhli výborných výsledků v individuálních soutěžích také Marie 

Luňáčková, Blanka Marešová, Matyáš Zapletal, Tomáš Kadlec, Irena Foretová, Radka a 

Kateřina Vlašínovy a spousta dalších, které jsem nejmenoval.   

 Tradičně výborné výsledky má naše TCM, které letos obhájilo 1. místo v turnaji 

„O putovní pohár Moravy“. Všem hráčům, trenérům, realizačnímu týmu za výborné výsledky 

patří můj velký dík. Úspěchy našich hráčů nezůstaly bez povšimnutí a do tréninkového 

programu ČGF bylo nominováno hned několik našich hráčů. Do výkonnostní skupiny 

tréninkového programu reprezentace ČR byla nominována Kateřina Vlašínová a do rozvojové 

skupiny dostali pozvánku Marie a Johanka Luňáčkovy, Michaela Chotová a Vojtěch Kostelka. 

 GCA se letos musel vypořádat i se změnou trenéra, poděkování patří trenérovi Jiřímu 

Kromichalovi za odvedenou práci v klubu a novému trenérovi Ian Campbellovi přejeme 

hodně úspěchů. Nadcházející sezóna bude plná výzev i z toho důvodu, že GCA bohužel 

přichází o několik skvělých hráčů. Matyáš Zapletal přestupuje do GC Kunětická Hora a mezi 

profesionály vstoupili naši dlouholetí reprezentanti Tomáš Kadlec a Vilém Ráček. 

  Dovolte mi nyní, abych Vás stručně informoval o činnosti SR GCA za uplynulý rok. 

         Zpráva je opět ve dvou částech: 

1. Zpráva o činnosti SR GCA za rok 2011 

2. Výhled pro rok 2012 

 

Ad 1) Zpráva o činnosti SR GCA za rok 2011 

Poslední Valná hromada proběhla dne 31. ledna 2011 a Správní rada GCA  od té doby 

zasedala celkem 10 x. Detailně se můžete seznámit s programem jednotlivých zasedání na 

našich webových stránkách, kde jsou umístěny zápisy. 

 

 

Nyní bych rád uvedl zásadní témata,  jimiž se SR GCA zabývala. 
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4. 2. 2011 

 Rozhodla upravit program pro evidenci členů, který bude spuštěn společně s novými 

internetovými  stránkami GCA 

 Projednala dořešení autorizačních práv s p. Vlašínem 

 Schválila termín dne otevřených dveří na 8.5.2011 od 9.00 hod. do 15.00hod. a 

zajistila zveřejnění pozvánek ve Slavkovském zpravodaji a na internetových stránkách 

Slavkova 

 Schválila speciální nabídku osobního členství ke Dni otevřených dveří. Zájemci mají 

možnost zakoupení osobního členství v GCA na splátky, přičemž první splátka 25.000,- Kč 

(nevratná) je splatná v roce 2011. Člen neplatí v roce 2011 roční členský poplatek. Druhá 

splátka 25.000,- Kč bude splatná v roce 2012 + roční poplatek (schválený VH GCA) za rok 

2012. Člen může hlasovat na VH GCA, až po uhrazení celého členství a ročního poplatku. 

 Termín ČS POHÁRU byl stanoven na 19. - 21. 6. 2011, Mezinárodní mistrovství se 

uskuteční 12. - 14. 7. 2011, přípravou turnajů byl pověřen Ing. M. Wojnar 

 Pověřila sekretáře klubu rozesláním dopisů členům o úhradě ročních poplatků a 

vyřazením nezaplacených veřejných členství z ČGF 

7. 3. 2011 

 Vyslechla informaci o upravení programu evidence členů a o přípravě nových stránek 

GCA 

 Pověřila p. Válku zajištěním návrhů a zveřejněním pozvánek na Den otevřených dveří 

ve Slavkovském zpravodaji a na stránkách města www.veslavkove.cz a sekretář klubu zajistí 

pozvánky v tištěné podobě 

 Projednala organizační náležitosti ČS POHÁRU a Mezinárodního mistrovství 

(oslovování sponzorů, sponzorský turnaj, ubytování v Golfhotelu Austerlitz a jiných 

slavkovských hotelích) 

 SR GCA schválila jednomyslně JUDr. Jiřího Kováře kandidátem na prezidenta ČGF a 

Ing. Jaroslava Sedláčka na funkci člena výboru ČGF. Delegátem Konference ČGF byl 

schválen Ing. Jaroslav Sedláček. 

 Schválila pokračování projektu Školní golf, pověřila Head Pro zajištěním větší 

prezentace ve školách. Poplatky členů TCM za přípravu 2x 6000,- Kč. Zajištěním nového 

oblečení pro družstva TCM byl pověřen Ing. Sedláček. 

 Vyslechla návrh p. Války, aby byl od letošní sezóny zahájen kroužek pro děti, které 

nechtějí hrát golf na výkonnostní úrovni. Lekce by byly jedenkrát týdně cca 1,5 hod pro širší 

skupinu dětí. 

http://www.veslavkove.cz/
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 Vzala na vědomí požadavek STK GCA a pověřila p. Wojnara objednáním bund a vest 

pro rozhodčí 

 Schválila možnost úhrady udržovacích poplatků v roce 2011 pro konkrétní členy. 

 Vyslechla zprávu p. Wojnara o konferenci, která proběhla na Krajském úřadě v Brně, 

TCM GCA zde reprezentovala R. Vlašínová a J. Vlašín 

11. 4. 2011 

 Opětovně projednala upravení programu evidence členů a přípravě nových 

internetových stránek GCA 

 Schválila uzavření dohody s firmou MONTI o právech k webu a schválila možnost 

přidání služby platby elektronickým bankovnictvím 

 Projednala distribuci zpracovaných pozvánek na DOD 

 Schválila rozpočet na ČS POHÁR a Mezinárodní mistrovství a další organizační 

náležitosti 

 Doporučila svolání schůzky mezi GCA, GIA a p. Kromichalem za účelem stanovení 

jasných pravidel pro konání projektu Školní golf 

 Schválila možnost placení udržovacích poplatků pro  konkrétní členy 

 Diskutovala o cenách do turnajů GCA a schválila částku 500,- Kč na osobu za pomoc 

při turnajích GCA 

 Schválila, že ukončení všech neplatných a nedořešených členství bude vždy k datu 

zahájení sezóny (letos dne 1.4.2011) 

2. 5. 2011 

 SR pověřila p. Sedláčka dořešením autorizačních práv s p. Vlašínem a podpisem 

smlouvy 

 Diskutovala o organizaci DOD (obsluha driving range, distribuce přihlášek ke 

členství, zajištění občerstvení, pomoc hráčů z TCM, reklama v Rádiu Krokodýl atd.) a rovněž 

o přípravě ČS POHÁRU a Mezinárodního mistrovství 

 Pověřila p. Kučerku zajištěním návrhů na kalendáře GCA 

 Pověřila p. Vrbku přípravou návrhu na umístění Knihy přání a stížností GCA 

 Požádala majitele hřiště o zprávu týkající se stavu hřiště, zejména k těmto otázkám: 

- termín opravy greenů do herního standardu (nerovnosti povrchu a rychlost) 

- v případě, že nebude sekán rough mezi jamkami č. 4 a č. 5 je třeba vzhledem k průchodnosti 

hřiště vrátit aut do původní polohy 



4 

- případná rekonstrukce greenů jamek č. 4 a č. 5 vzhledem k nemožnosti navrtat jamky jinde 

než na dvou místech 

-  bude se pokračovat v rekonstrukci odpališť, je zpracován nějaký plán? 

-  SR žádá o zvýšení navrtání jamek na cvičných geenech na osm o umístění kamenů odpališť 

ve směru hry 

-  SR vyjádřila své uspokojení nad dotvořením jamky č. 5 

-  Projekt B 18 

30. 5. 2011 

 Byl spuštěn testovací provoz stránek na http://www.mcrai.cz/weby/golf, členové GCA 

mohou dávat připomínky ke vzhledu a obsahu stránek 

 SR řešila přípravu ČS POHÁRU dle materiálů předložených p. Wojnarem 

 Pokračuje příprava kalendáře GCA 

 SR žádá majitele hřiště o informace o stavu hřiště a plánovaných úpravách hřiště. 

 Vyjádřila uspokojení nad novou Birdie Card 

 Schválila odkup členství zesnulého Petra Tučka, částka bude převedena na účet 

manželky 

 Projednala žádost družstva seniorek na nákup reprezentačních triček do částky 

30 000,- Kč 

 Schválila částku 20 000,- Kč na ceny do turnaje Mezinárodní mistrovství seniorů 

 Nominovala p. Kučerku delegátem GCA na schůzi ČSTV 2. 6. 2011 

 Schválila změnu názvu firemního členství Avenet 2x a JT Banka a změnu typu členství 

Netprosys 

 Specifikovala plateb: při převodu členství z osoby na osobu, při koupi osobního 

členství od GCA vlastníkem veřejného členství, při převodu členství či koupi členství od GCA 

majitelem veřejného členství 

 

17. 6. 2011 

 Hodnocení testovacího provozu webových stránek 

 Byla podepsána smlouva o autorizačních právech s Ing. Vlašínem 

 Řešila přípravu a technické zajištění ČS POHÁRU a Mezinárodního mistrovství 

 Pokračuje příprava kalendáře 

 Schválila nákup ceny do turnajů GCA předložených Ing. Wojnarem 

http://www.mcrai.cz/weby/golf
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 Vzala na vědomí zprávu ze schůze ČSTV 2. 6. 2011 (GCA zdroje od ČSTV 

nedostane) 

 Pověřila sekretáře GCA odesláním upomínky neplatičům 

 Na členy STK GCA navrhla p. Roberta Vartu, p. Petra Vávru 

 Budou zahájena jednání o doplnění smlouvy mezi GCA a GIA 

 

18. 7. 2011 

 V souvislosti se spuštěním testovacího provozu webových stránek se dořešuje spuštění 

platebního modulu 

 Navrhla na člena STK GCA p. Petra Nagye, setrvání ve funkci člena STK GCA bude 

projednáno s p. Kromichalem; zahajovací schůze STK GCA bude přítomen prezident klubu 

 Zahajují se jednání o doplnění smlouvy mezi GCA a GIA 

 Ocenila výborně připravené hřiště na ČS POHÁR a Mezinárodní mistrovství 

 Ing. Dostál navrhl založení Síně slávy GCA 

 SR schválila jednorázový příspěvek 200,- EUR na startovné na zahraničním turnaji 

pro hráče M. Vantucha, T. Kadlece, V. Ráčka a V. Jánošíka. Další případně příspěvky bude 

vždy projednávat SR a jejich vyplácení bude podmíněno výsledky v turnajích. 

 Pověřila J. Kromichala nominací na Seminář pro talentovanou mládež na Kořenci 

30. 7. 2011 a dále nominací na soutěž o nejlepší TCM 23. 10. 2011 

 Prezident klubu poděkoval extraligovému týmu mužů a žen za dosavadní výbornou 

reprezentaci klubu a popřál hodně úspěchů na dalších turnajích 

 Nominovala  hráče na turnaj O pohár klubů na Ostravici dne 28. 8. 2011 

 

 

5. 9. 2011 

 Do vzhledu webových stránek byly zapracovány připomínky a podněty členů GCA 

 Poděkovala za spolupráci s dosavadním správcem stránek Fronk Design a rozhodla o 

ukončení spolupráce 

 Plánovaná schůzka mezi GIA, GCA a J. Kromichalem by měla nastavit jasná pravidla 

pro vedení Školního golfu a plán zimní přípravy 

 Rozhodla o ukončení členství hráčům, kteří neuhradili roční poplatky za rok 2011 

k 20. 9. 2011 

 Vyjádřila poděkování všem hráčům, trenérovi Jiřímu Kromichalovi a celému 

realizačnímu týmu, který se podílel na velkém úspěchu týmů mužů a žen z GCA na ve  finále 
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EXTRALIGY mužů a žen v Sokolově. Družstvo žen obsadilo v extraligové soutěži 2. místo a 

družstvo mužů 3. místo. 

 Vyslechla zprávu z jednání členů STK GCA a prezidenta GCA, zápis z jednání byl 

předán majiteli hřiště. 

 Schválila členy vyjednávací skupiny za GCA pro jednání mezi GCA a GIA 

 Pověřila Ing. Dostála zpracováním návrhů na kriteria pro uvedení členů do Síně slávy 

GCA 

 Schválila jednorázový příspěvek 120,- EUR (startovné) na Mezinárodní mistrovství 

MID amatérů Rakouska pro hráče J. Štěpánka, D. Kostelku a V. Dostála 

 Semináře pro talentovanou mládež na Kořenci 30. 7. 2011 se za GCA zúčastnil Filip 

Jakubiček 

 Pověřila Ing. J. Sedláčka nominací hráčů na turnaj o nejlepší TCM ČR, který se koná 

23. 10. 2011 ve Slavkově u Brna 

 Schválila nákup počítače pro potřeby GCA dle nabídky firmy Coprosys. 

 

3. 10. 2011 

 Vzala na vědomí dopis HEAD PRO Jiřího Kromichala, který v něm uvedl, že žádá 

o ukončení smlouvy s GCA k 30. 9. 2011 ze zdravotních důvodů 

 SR odvolala ke dni 3. 10. 2011 Jiřího Kromichala z funkce HEAD PRO a vedoucího 

TCM 

 Schválila vedoucím reprezentačních týmů (extraligových týmů) Ing. Josefa Vlašína a 

asistentkou vedoucího Radku Vlašínovou 

 Schválila vedoucím TCM viceprezidenta R. Válku 

 Schválila návrh J. Vlašína na novou strukturu reprezentace a TCM 

 Novým trenérem reprezentačních týmů byl navržen Ian Campbell, člena British PGA, 

podmínky smlouvy mezi GCA a Ianem Campbellem jsou dojednávány 

  SR pověřila J. Vlašína návrhem zimní přípravy 

 Projekt Školní golf povedou učitelé ze ZŠ, dalším jednáním s ředitelem ZŠ 

Komenského byl pověřen vedoucí TCM 

 Pověřila Ing. M. Wojnara účastí na Konferenci prezidentů 

 Projednala termín a organizační záležitosti večera k ukončení sezóny, který se 

uskutečnil 19.. 11. 2011 v 17:00. 

 

31. 10. 2011 
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 Vzala na vědomí termín jednání o platebních podmínkách pro spuštění platebního 

modulu na webových stránkách GCA dne 1. 11. 2011 

 Podepsala pracovní smlouvu s trenérem reprezentačních týmů GCA Ianem 

Campbellem 

 Vzala na vědomí plán pro zimní přípravu 

 Vyslechla závěry schůzky s hráči reprezentace GCA, kde se řešila otázka dalšího 

zařazení hráčů do reprezentačního týmu GCA. Seznam hráčů reprezentace a talentové 

skupiny bude upřesněn. 

 Schválila aktualizovanou verzi dokumentu o Statutu reprezentanta pro rok 2012, kteří 

budou hráči podepisovat 

 Vzala na vědomí závěry schůzky s ředitelem ZŠ Komenského Mgr. Soukopem k 

projektu Školní golf. Nově probíhá výuka golfu v hodinách tělocviku pod vedením učitelů ZŠ. 

Golf bude od září 2012 zapsán jako volitelný předmět. Připravuje se podpis  smlouvy o 

spolupráci mezi GIA a ZŠ Komenského. 

 Schválila žádost Matyáše Zapletala o uvolnění z reprezentace GCA 

 Schválila termín Valné hromady GCA na 27. 2. 2012 a jednala o jejím programu 

 Vzala na vědomí závěry Konference prezidentů, zápis z konference a návrh Stanov 

ČGF budou zveřejněny na stránkách GCA a členové mohou posílat své podněty k návrhu 

Stanov na sekretariát GCA 

18.11.2011 

 Schválila aktualizovanou verzi dokumentu a Statutu reprezentanta pro rok 2012, kteří 

      budou hráči podepisovat 

 Pověřila sekretáře klubu přípravou pozvánek na Valnou hromadu GCA,Jednacího a 

Volebního řádu a zajištění PF 2012 pro členy klubu 

 Vzala na vědomí navrhovaná kritéria pro uvedení členů do Síně slávy GCA 

 Schválila prodej kalendářů GCA pro rok 2012 

 Řešila organizační záležitosti k přípravě večera k ukončení sezóny 

19.12.2012 

 Rozhodla, že s ohledem na vysoké poplatky (4%) poskytovatele provozujícího 

platební modul, že nebude možné využívat možnost placení ročních poplatků kartou 

 Vzala na vědomí informaci p.Sedláčka o možnosti kontroly plateb ročních poplatků 

členy GCA na stránkách klubu 

 Pověřila sekretáře klubu vyřazením z databáze ČGF a GCA majitele veřejného 

členství, kteří nepožádali o prodloužení členství na rok 2012 



8 

 Vyslechla informaci p.Vlašína, že členové TCM hradí poplatky za zimní přípravu a o 

úpravě grantového systému -1/2 grantu tvoří účast v týmových soutěžích 

 Projednala přípravu Valné hromady a navrhla členy do komisí (návrhová, mandátová a 

volební) 

 Řešila doplnění stanov: otázku výše ročních poplatků u majitelů OČ (POČ) mladších 

18ti nebo 26ti let 

 Schválila vyplacení odměny rozhodčím za turnaje GCA v roce 2011 

 Řešila fakturu č. 1100303 z ČGF – doplatek za členy GCA 

9,1.2012 

 Projednala možnost spuštění E-Shopu na stránkách klubu. Pověřila p. Sedláčka 

jednáním s poskytovatele služeb pro placení v E-Shopu 

 Řešila možnost kontroly plateb ročních poplatků členy GCA na stránkách klubu 

 Vzala na vědomí provedení pravidelné roční kontroly HCP na ČGF 

 Provedla nominace do ankety o Sportovce roku 2011 Vyškov ( akademic. mistr T. 

Kadlec družstvo mistrů rep. do 14) 

 Pověřila p. Wojnara, aby na regionální schůzi STK vznesl dotaz na možnost zpětné 

kontroly počtu členů na serveru ČGF z důvodu přesnější kontroly plateb členských 

poplatků ČGF 

3.2.2012 

 Možnost kontroly plateb ročních poplatků členy GCA by měla být spuštěna na 

stránkách GCA do 27.2.2012 

 Vzala na vědomí informaci p.Války o schůzce, která proběhla mezi zástupci GIA a ZŠ 

Komenského. Ředitel ZŠ Komenského potvrdil, že golf bude vypsán jako volitelný 

předmět od září 2012. Přihlašování dětí bude probíhat v měsíci červnu. GIA připraví 

materiál pro děti a rodiče s informacemi o výuce golfu. Na DOD bude věnována 

pozornost dětem, které o volitelný předmět golf projeví zájem. 

 J.Vlašín informoval SR o zimní přípravě reprezentačních týmů GCA. Zimní příprava 

reprezentace probíhala v Indooru do prosince 2011 a zúčastnilo se jí 18 dětí. V únoru 

bude organizováno soustředění pro reprezentaci GCA v Turecku. Od 3.3.2012 budou 

probíhat další tréninky reprezentace. Před zahájením sezóny se připravují přátelské 

turnaje mezi hráči reprezentace GCA s hráči Rakouska a Anglie. 

 Pověřila sekretáře klubu zasláním požadovaného materiálu o počtu členů na ČSTV a 

p. Sedláčka zasláním zpracovaných příjmů a výdajů za rok 2011 na ČSTV 
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 Hráči gca se v kategorii 14letých umístili v anketě o Sportovce roku okresu Vyškova 

na 2 místě  

 

Ad) 2   Výhled pro rok 2012 

a) V otázce „hráčského života“ 

 Je garantováno opět minimálně 14 klubových turnajů 

 Budou pokračovat HCP dny 

 Jednáme i pro rok 2012 o pokračování reciproční spolupráce s několika golfovými      

resorty, jejichž seznam bude k dispozici na začátku golfové sezony, po ukončení jednání 

s nimi 

 Je dohodnuta spolupráce s Golfovým klubem SKALICA 

a) Očekávané akce na hřišti v roce 2012 

V letošním roce z významnějších akcí pořádaných ČGF proběhnou na našem hřišti 3 

akce: 

  Česko-Slovenský pohár 

 Mezinárodní mistrovství dorostenců a juniorů 

 Czech Golf Amateur Tour - major 

 

Vážené dámy a pánové, tradičně si dovolím na závěr trochu statistiky: 

GCA má k dnešnímu dni: 

 Dětských členství                    67 

 Dětských ročních členství       52 

 Osobních členství                              399 

 Přidružených členství                       94 

 Seniorských členství                        42 

 Studentských členství                       63 

 Veřejných členství                           96 

 Firemních členství zlatých                 10  (20 osob) 
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 Firemních členství stříbrných               9 (12 osob) 

 Čestných členství                             8 

Celkem tedy ve všech formách členství má GCA  872 členů. 

Zrušeno bylo k 31.12.2011 celkem 20 členství  z důvodu nesplnění členských povinností dle 

článku VI. Stanov GCA a na základě článku III. 7c ( neuhrazení ročních poplatků). 

 Bylo uskutečněno 13 klubových turnajů a 2 dny mistrovství klubu na rány. Mistry 

klubu  na rány se stali Vilém RÁČEK a Pavla VYORALOVÁ. Tituly mistrů klubu na jamky 

získali Viktor JANOŠÍK a Irena FORETOVÁ. 

 Uskutečnilo se 28 HCP turnajů 

 SR zasedala celkem 14x 

 Hospodaření klubu skončilo posedmé  za sebou  v plusu a to ve výši 30.000,- Kč 

(vzhledem k tomu, že v loňském roce neproběhly žádné mimořádné akce na hřišti, 

neuskutečnily se ani mimořádné příjmy) 

 

Nyní ještě ke sportovním úspěchům GCA za sezonu 2011,Sportovní výsledky GCA budou 

součástí zprávy o činnosti TCM 

 Extraligový TEAM-MUŽI         Extraliga družstev mužů ČR – 3. místo 

 Extraligový TEAM-ŽENY         Extraliga družstev žen ČR –  2. místo 

 Družstvo GCA – U14            Mistrovství ČR družstev U14 – 1. místo 

 Družstvo GCA dívky – U18      Mistrovství ČR družstev dívek U18 –  3. místo 

 Družstvo GCA chlapci – U18 Mistrovství ČR družstev chlapců U18 –  4. místo 

 TCM GCA     Pohár TCM - 1. místo „O putovní pohár Moravy“ 

 KADLEC Tomáš    Akademické mistrovství ČR ve hře na rány  

     1.místo 

 FORETOVÁ Irena    Akademické mistrovství ČR ve hře na rány  

     3.místo 

 LUŇÁČKOVÁ Marie  Mezinárodní mistrovství ČR ve hře na rány 

     3. místo 

 ZAPLETAL Matyáš   Národní golfová tour mládeže U12   

                1. místo v 1. majoru     

                1. místo ve 2. majoru     
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     1. místo ve 3. majoru     

                1. místo ve 4. majoru     

                1. místo v 5. majoru 

 MAREŠOVÁ Blanka  Národní golfová tour mládeže U12    

                2. místo v 1. majoru      

                2. místo ve 2. majoru     

                3. místo ve 3. majoru     

                2. místo ve 4. majoru 

 FABIÁNKOVÁ Michaela      Národní golfová tour mládeže U14    

                2. místo ve 2. majoru      

                1. místo ve 3. majoru      

                3. místo ve 4. majoru 

 KOSTELKA Vojtěch            Národní golfová tour mládeže U14    

                2. místo v 1. majoru      

                3. místo ve 2. majoru     

                3. místo v 5. majoru 

 CHOTOVÁ Michaela           Národní golfová tour mládeže U14   

                3. místo v 1. majoru      

                2. místo ve 3. majoru     

                2. místo ve 4. majoru 

 LUŇÁČKOVÁ Marie Národní golfová tour mládeže U16    

               1. místo v 1. majoru      

               1. místo ve 2. majoru      

               2. místo ve 4. majoru     

               1. místo v 5. majoru 

 PLEYEROVÁ Natálie  Národní golfová tour mládeže U14    

               3. místo v 5. majoru 

 LUŇÁČKOVÁ Marie CGAT 2011 – 3. místo ve 2. majoru   

                CGAT 2011 – 3. místo ve 3. majoru 

 VANTUCH Milan  CGAT 2011 – 2. místo ve 4 . majoru  

 VLAŠÍNOVÁ Radka  CGAT 2011 – 1. místo v 5 . majoru  

 VLAŠÍNOVÁ Kateřina CGAT 2011 – 2. místo v 5 . majoru   

     3. místo v celé sérii   

 JÁNOŠÍK Viktor  CGAT President Masters 2011 – 2. místo 

 VLAŠÍNOVÁ Kateřina        CGAT President Masters 2011 – 4. místo 
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VANTUCH Milan  Mistrovství Itálie - reprezentace ČR 

JÁNOŠÍK Viktor, VANTUCH Milan   Mezinárodní mistrovství Lucemburska  

  - reprezentace ČR 

JÁNOŠÍK Viktor, VANTUCH Milan   Letní univerziáda v Číně – reprezentace ČR 

LUŇÁČKOVÁ Marie  Ladies European Tour – reprezentace ČR 

  Faldo Series Grand Final – reprezentace ČR 

PATOČKA  Radek MID Amateur Tour – celkově 2. místo 

VYORALOVÁ Pavla Pohár mistrů klubů – 3. místo 

RÁČEK Vilém, KADLEC Tomáš  přestup k profesionálům, přijati do britské PGA 

 

 

 

   Dovolte mi poděkovat všem našim úspěšným reprezentantům a popřát další  skvělé 

výsledky i v nastávající sezóně. 

 

   Vážené dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost. 

 

 

 

 

                                                                                   ______________________________ 

                                                                                                    JUDr. Jiří Kovář 

  

 

 

Ve Slavkově u Brna 27. 2. 2012 

 


