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Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2012 pro řádnou VH GCA dne 28. 1. 2013 

 

           Vážené dámy, vážení pánové, 

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

Vám všem do nového roku a nové golfové sezóny spoustu zdraví, štěstí a pěkných odpalů. 

  Máme za sebou jeden z historicky nejúspěšnějších roků, v němž naše týmy dosáhly 

skvělých výsledků v extraligových i individuálních soutěžích. Titul mistryň ČR získal 

extraligový tým žen,  družstvo dívek do 18 let a družstvo seniorek. Extraligový tým mužů 

skončil na 2. místě a smíšené družstvo do 16 let obsadilo 3. místo.   

 Chtěl bych za tyto úspěchy poděkovat všem hráčům, kapitánům , realizačnímu teamu 

a trenérovi Ianu Campbellovi, který musel bohužel na podzim minulého roku spolupráci s 

GCA  musel ukončit z rodinných důvodů.  

 V příští sezóně bohužel přicházíme o několik skvělých hráčů. Svůj přestup k 

profesionálům oznámil vzorný reprezentant Tadeáš Sedláček a barvy jiného klubu budou hájit 

Michaela Fabiánková, Františka, Johana a Marie Luňáčkovy. Děkujeme jim za výbornou 

reprezentaci GCA a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších letech. 

 Jsem také rád, že se nám povedlo znormovat zámeckou akademii, kde je nyní možné 

hrát nesoutěžní výsledky pro úpravu hcp v rozmezí 54 - 36. Podmínkou pro zápis takového 

výsledku je doprovod zapisovatele a odehrání 18 jamek tzn. 3x6 jamek. 

  

 

 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 2012 

2. Výhled pro rok 2013 
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Ad 1) Zpráva o činnosti SR GCA za rok 2012 

Poslední Valná hromada proběhla dne 27. února 2012 a Správní rada GCA  od té doby 

zasedala celkem 9 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. 

 2.3.2012 

 ocenila práci Ing. Martina Wojnara a Ing. Vítězslava Dostála v minulém funkčním 

období a poděkovala jim za dosavadní práci v SR GCA 

 zvolila všemi hlasy přítomných členů SR GCA na návrh prezidenta JUDr. J. Kováře 

předsedou Sportovně - technické komise GCA pana Ing. Pera Vávrů na funkční 

období do roku 2016, 

 zvolila všemi hlasy přítomných členů SR GCA na návrh předsedy STK pana P. Vávrů 

členy STK Romana Nagyho, Ing. Roberta Vartu a Ing. Martina Vojnara, 

 vzala na vědomí informaci Ing. J.Sedláčka o stále probíhajícím jednání se společností 

PAYPAL zajišťující účtování elektronických plateb, 

 vzala na vědomí informaci prezidenta GCA JUDr. J. Kováře o rozeslání dopisu 

„Informace o úhradě ročních hracích poplatků“ všem členům klubu bezprostředně po 

VH GCA, 

 vzala na vědomí informace Ing. J. Sedláčka o přihlášení všech reprezentačních 

družstev GCA do soutěží ČGF a úhradě poplatků za družstva pro sezónu 2012, dále 

o postupu prací Ing. Vymyslického na softwaru pro evidenci členů a informaci o 

spuštění nové funkce na stránkách GCA, která umožňuje elektronickou vzdálenou 

kontrolu úhrady ročních hracích poplatků členy GCA, 

 vzala na vědomí informaci o zimním soustředění reprezentantů GCA v Turecku, od 

18. - 25. 2. 2012. Soustředění proběhlo ve velmi dobré a poklidné atmosféře, bylo 

velmi dobře využito k přípravě pro sezónu 2012. SR poděkovala trenérovi I. 

Campbellovi a všem účastníkům campu za zodpovědný přístup k přípravě na novou 

sezónu. 

 zajistila úpravu stanov a jejich zaslání na ČSÚ MV ČR. Úprava stanov se dotkla čl. 

III.7 – Vznik a zánik členství, kde VH schválila doplnění nového písmene f, které 

zní: “rozhodnutím SR GCA v souvislosti s opakovaným zneužitím firemního členství 

ke komerčním účelům“, 

 

 navrhla zabývat se do budoucna strukturou kompetencí mezi SR – STK a TCM GCA, 

tak aby byla jasně stanovena osobní odpovědnost za jednotlivé úseky činnosti, 
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 schválila termín akce „Den otevřených dveří“ na hřišti GCA Slavkov u Brna na neděli 

6. 5. 2012 od 10:00 do 15:00, 

 pověřila zajištěním inzerce ve „Zpravodaji města Slavkova u Brna“ a na webových 

stránkách „VE SLAVKOVE.CZ“ pana R.Válku, 

 pověřila pana Ing. J. Sedláčka prověřením možnosti propagace této akce ve 

Vyškovských listech, 

 projednala podklady ke Konferenci ČGF, která proběhne 10. 3. 2012 a pověřila 

zastupováním GCA prezidenta JUDr. J. Kováře, 

 vzala na vědomí informaci Ing. J.Sedláčka o zahájení pravidelných tréninků v indooru 

– Pavilon „H“ BVV od 3. 3. 2012 za účasti HEAD PRO – I.CAMPBELA, 

 vzala na vědomí informaci Ing. J.Sedláčka o uhrazení 250 ks nových „Pravidel“, které 

budou poskytnuty prvním 250 členům, kteří uhradí roční hrací poplatek v termínu do 

31. 3. 2012, 

 uložila sekretáři klubu provést kontrolu databáze členů v souvislosti s přechodem na 

studentské či osobní (přidružené) členství a zároveň provést kontrolu členů – seniorek 

a seniorů, 

 uložila panu Ing. J. Sedláčkovi připravit revizi směrnice, která upravuje vyplácení 

náhrad a cestovních výdajů členů reprezentačních družstev, 

 projednala umístění nových kamenů na odpalištích a ve spolupráci s provozovatelem 

hřiště panem R. Válkou budou do zahájení nové hrací sezóny všechny nevyhovující 

„kameny“ opraveny, 

 projednala návrh Ing. P. Vávrů ohledně prověření možnosti znormování akademie v 

zámeckém parku, což by umožnilo pořádat HCP turnaje pro veřejné členy GCA a pro 

řádné členy GCA a to do HCP 36,0. 

 

  30. 3. 2012 

 projednala provoz a spuštění E-shopu na www.gca.cz a podmínky smlouvy s GO PAY 

a schválila podpis smlouvy, 

 zajistila předání práv pro kontrolu uhrazených ročních poplatků recepčním tak, aby 

bylo možné vydávat od 15. 4. 2012 karty členům ČGF, kteří uhradili roční poplatky za 

rok 2012, 

 pověřila přípravou karet ČGF M. Svobodovou, 

 projednala a schválila žádosti o udržovací poplatky pro rok 2012 

 projednala změny členství, převody členství a nových OČ, POČ a SČ, 

 schválila novou strukturu funkcí a schválila osoby, které budou tyto funkce zastávat: 

 Manager reprezentačních týmů: Ing. Josef Vlašín 

 Vedoucí TCM: Radka Vlašínová 

 Manager přípravky: Radim Válka  
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 vzala na vědomí nový projekt Reprezentační tým B, který se bude účastnit 

meziklubových turnajů. Jeho nominaci bude schvalovat SR. 

 projednala proplácení tréninků s externími trenéry, 

 schválila úpravu směrnice č. 1/2009 (proplácení náhrad) 

 organizačně řešila akci „Den otevřených dveří“, který se uskuteční na hřišti GCA 

Slavkov u Brna v neděli 6. 5. 2012 od 10:00 do 15:00 (zajištění tisku pozvánek, 

inzerce, zajištění účasti reprezentantů atd.), 

 stanovila termíny turnajů Mistrovství klubu na jamky a Mistrovství klubu dvojic, 

 rozhodla o vyhlašování kategorie "nejlepší BRUTO" při klubových turnajích GCA; při 

účasti méně než 5 hráčů v jakékoliv kategorii bude vyhlašováno pouze 1. místo, 

 pověřila Ing. P. Vávrů  zajištěním  cen na turnaje GCA, 

 zvolila pana Radima Válku více-prezidentem GCA, 

 schválila žádost Ing. J. Neštického o čerpání finančních prostředků z rozpočtu seniorů 

na QUATRO-CUP. 

 

 23. 4. 2012 

 schválila automatický převod z OČ a POČ na SENČ vždy v následujícím roce po 

dovršení příslušného věku tj. ženy 55 let a muži 60 let, 

 projednala úhradu ročních poplatků na rok 2012, zaslání upomínky neplatičům a  

jejich blokaci na ČGF, 

 schválila kapitány týmů: 

Kapitán družstva žen: Ing. Josef Vlašín 

Kapitán družstva mužů: Ing. Jaroslav Sedláček 

Kapitán reprezentačního týmu B: Ing. Vladislava Kozáková 

Kapitán družstva MID MUŽI: Ing. David Kostelka 

Kapitán družstva seniorů: Ing. Oldřich Res 

 vzala na vědomí informaci Ing. J. Vlašína o činnosti TCM a reprezentace, 

 upravila pravidla proplácení externích trenérů (od 1. 4. 2012 mohou hráči uplatňovat 

pouze 1000,- Kč měsíčně u trenérů M. Bauera a J. Kromichala), 

 pověřila Ing. M. Kučerku organizací Dne otevřených dveří, 

 schválila Směrnici STK č. 3 o zapisování HCP, 

 vyslechla informaci p. Války o stavu hřiště a probíhajících úpravách hřiště. 

 

 

 

28. 5. 2012 

 Byla podepsána smlouva se společností MC RAY. Proběhla technická příprava pro 

spuštění E-shopu. Zajištěním základního zboží byl pověřen Ing. J. Vlašín. 
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 vzala na vědomí rozeslání upomínky neplatičům, 

 schválila nominaci hráčů reprezentace GCA pro rok 2012, 

 nakládání s osobními údaji hráčů je nutné v souladu se Zákonem o ochraně osobních 

údajů, 

 zhodnotila Den otevřených dveří, kterého se zúčastnila necelá stovka zájemců o golf, 

 podrobně se zabývala stavem hřiště a názory obsažené v Knize stížností a připomínek, 

 projednala zprávu o stavu hřiště a návrhy na řešení aktuálního stavu hřiště, 

 vzala na vědomí zprávu o probíhajících jednáních za účelem znormování akademie v 

zámeckém parku, 

 projednala organizační záležitosti  Prezident cupu, 

 zabývala se dopisem handicapovaného golfisty Lukáše Tesaře o možnostech slev pro 

hráče ZTP, 

 schválila částku 20 000,- Kč z rozpočtu GCA určené pro seniory a MID na Mistrovství 

republiky seniorů, 

 podepsala Směrnici STK č. 3 o zapisování HCP. 

 

18. 6. 2012 

 odsouhlasila zrušení členství členům GCA, kteří neuhradili poplatek pro rok 2012, 

 nominovala Anetu Abrahámovou do reprezentace GCA, 

 pověřila Ing. J. Vlašína přípravou dopisu na ČGF s  dotazem jakým způsobem funguje 

dodržování kritérií pro reprezentaci ČR, 

 organizačně řešila přípravu Prezident Cupu 22. 7. 2012, 

 rozhodla, že následující turnaj GCA bude seřazen podle HCP, hráči budou na základě 

dotazníku vyzváni k vyjádření názoru, zda preferují startování dle HCP či nikoliv, 

 pověřil Ing. J. Sedláčka účastí na Setkání před konferencí ČGF pro ČR - východ na 

Kaskádě dne 18. 6. 2012, 

 zabývala se přípravou na konferenci ČGF, vyzvala členy GCA k zasílání svých 

připomínek na sekretariát GCA, 

 projednala aktuální stav hřiště, objednala znormování akademie v parku 

 vzala na vědomí odložení semifinálových a finálových kol Mistrovství klubu ve hře na 

jamky 2012 na 21. 7. 2012 s ohledem na nabitý program většiny hráčů, 

 pověřila sekretáře GCA odesláním odpovědi na žádost Petru Krupovi, 

 řešila dotaz na Městský úřad ve Slavkově u Brna ohledně kritérií pro přerozdělování 

finančních prostředků z rozpočtu obce, 

 poděkovala družstvu seniorek za výbornou reprezentaci GCA a pogratulovala družstvu 

seniorek k 1. místu. 
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12. 10. 2012 

 SR vyjádřila poděkování extraligovým týmům za výbornou reprezentaci GCA; ženy 

vyhrály extraligu a muži obsadili 2. místo, 

 vzala na vědomí žádost R. Vlašínové o ukončení spolupráce a ocenila její dosavadní 

práce ve funkci vedoucí TCM, 

 schválila Viktora Janošíka novým vedoucím TCM, 

 s okamžitou platností rozhodla zastavit proplácení nákladů všem týmům GCA a 

rozhodla veškeré žádosti řešit individuálně, 

 schválila termín Valné hromady na 28. 1. 2013, 

 řešila organizační záležitosti v souvislosti s pořádáním večera k ukončení sezóny, 

který se uskuteční 8. 12. 2012, 

 podrobně projednala dokumenty, které budou řešeny na konferenci ČGF, 

 schválila delegátem konference za GCA Ing. J. Sedláčka a pověřila ho, aby odmítl 

předložené dokumenty ČGF, 

 vznesla dotaz na majitele hřiště, zda by bylo možné vystavět na hřišti toalety, 

 vzala na vědomí sdělení ČGF, že kluby nemohou žádat o dotace pro rok 2013. 

 

30. 11. 2012 

 ukončila členství v GCA 13 členům 

 pověřila Ing. J. Sedláčka doplněním směrnice o proplácení nákladů MID amatérům 

GCA 

 uložila vedoucímu TCM zpracovat plán zimní přípravy reprezentačních týmů, doplnit 

na internetové stránky GCA informace o TCM , 

 pověřila Ing. J. Sedláčka a V. Janošíka uzavřením dohody s GC Brno (Indoor) pro 

zimní přípravu 

 vzala na vědomí žádost Iana Cambella o ukončení spolupráce s GCA a vyjádřila mu 

poděkování za odvedenou práci, 

 schválila žádosti hráčů o uvolnění z GCA (Fabiánková - ukončení členství v GCA; 

J. Luňáčková, F. Luňáčková, M. Luňáčková, M. Novotný - změna z domovského na 

nedomovské členství) 

 opětovně řešila organizační záležitosti v souvislosti s pořádáním večera k ukončení 

sezóny, 

 vzala na vědomí informaci Ing. J. Sedláčka z Konference ČGF, 

 vzala na vědomí informaci Ing. P. Vávrů o z Konference STK východ B; členové GCA 

a SR GCA mohou podávat do 7. 1. 2013 návrhy na prezidenta a členy výboru ČGF, 

 vzala na vědomí informaci R. Války o Školním golfu; výuka je plánována ve školní 

družině 
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17. 12. 2012 

 pověřila sekretáře GCA administrativním vyřazením z evidence osob s veřejným 

členstvím, kteří si neprodloužili členství pro rok 2013, z GCA i z ČGF, 

 ukončila práce na spuštění E-shopu, 

 schválila doplněnou směrnici o proplácení nákladů MID 1/2009 a pověřila 

sekretáře klubu umístěním směrnice na internetové stránky GCA, 

 

 odsouhlasila kapitány týmů: 

Extraliga muži: Ing. J. Sedláček 

Extraliga ženy: MUDr. M. Vantuch 

14letí: I. Nebeská 

16letí:  V. Janošík 

18letí chlapci: M. Vantuch 

18letí dívky: I. Foretová 

 schválila výši poplatku za zimní přípravu 4 000,- Kč, termín úhrady do 15. 1. 2013, 

 schválila výši poplatku za letní přípravu 8 000,- Kč, 

 kladně zhodnotila průběh večera k ukončení sezóny, 

 vzala na vědomí odstoupení R. Války ze SR GCA, 

 schválila vyplacení odměn rozhodčím za rok 2012 (celkem 25 000,- Kč), 

 pověřila Ing. J. Sedláčka zasláním dopisu ČGF o přeregistraci GCA 

 

18.1.2013 

 SR vzala na vědomí dohodu s GC Brno o využití indooru pro zimní přípravu GCA 

 řešila situaci vzniklou ukončením činnosti trenéra I.CAMPBELLA 

 schválila spolupráci s J.CARROLLEM 

 projednala přípravu VH GCA 28.1.2013 

 schválila podporu pro kandidaturu J.WERNERA do Výboru ČGF za region Východ B 

 z úsporných důvodů schválila způsob oceňování hráčů GCA v klubových turnajích – 

půjde o dlouhodobou tůru, na konci sezony bude odměněno 5 nejlepších hráčů bez 

rozdílu HCP podle stablefordových bodů ze 6 jimi nejlépe odehraných turnajů 

 

Ad) 2   Výhled pro rok 2013 

a) V otázce „hráčského života“ 

 Je garantováno opět minimálně 12 klubových turnajů a 2 dny mistrovství klubu na     

rány a Velikonoční beránek 
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 Budou pokračovat HCP dny. 

 Bude pokračovat spolupráce s resortem ve SKALICI 

 Jednáme i pro rok 2013 o pokračování reciproční spolupráce s několika golfovými  

resorty, jejichž seznam bude k dispozici na začátku golfové sezony. 

a) Očekávané akce na hřišti v roce 2013 

V letošním roce se uskuteční na našem hřišti 4 akce pořádané ČGF: 

 12. - 16. 6. 2013  Národní mistrovství ČR na jamky 

 20. - 21. 7. 2013  3. a 4. kolo 2. ligy muži a ženy VÝCHOD 

 7. - 8. 9. 2013    Czech Golf Amateur Tour - President Masters   

 10. - 12. 9. 2013  Akademické mistrovství ČR 

 

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

GCA má k dnešnímu dni: 

 Čestných členství                             9 

 Dětských členství                    62 

 Dětských ročních členství       66 

 Osobních členství                              392 

 Přidružených členství                       81 

 Seniorských členství                        63 

 Studentských členství                       72 

 Veřejných členství                           163 

 Firemních členství zlatých                11  (22 osob) 

 Firemních členství stříbrných            9 (12 osob) 

 

Celkem tedy ve všech formách členství má GCA 962 členů, což je o 90 více než v 

předchozím roce. 

Zrušeno bylo k 31.12.2011 celkem 13 členství  z důvodu nesplnění členských povinností dle 

článku VI. Stanov GCA a na základě článku III. 7c ( neuhrazení ročních poplatků). 
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 Bylo uskutečněno 14 klubových turnajů a 2 dny mistrovství klubu na rány. Mistry 

klubu  na rány se stali Milan VANTUCH a Irena FORETOVÁ. Tituly mistrů klubu na jamky 

získali Milan VANTUCH a Radka VLAŠÍNOVÁ 

 Uskutečnilo se 28 HCP turnajů 

 SR zasedala celkem 10 x 

 Hospodaření klubu skončilo …………. 

 Nyní ještě ke sportovním úspěchům GCA za sezónu 2012: 

 Extraligový TEAM-ŽENY         Extraliga družstev žen ČR –  1. místo 

   Evropské mistrovství klubů - 4. místo 

 Extraligový TEAM-MUŽI         Extraliga družstev mužů ČR – 2. místo 

 Družstvo seniorek    Mistrovství ČR - 1. místo 

 Družstvo GCA dívky – U18      Mistrovství ČR družstev dívek U18 –  1. místo 

 Smíšené družstvo do 16 let    Pohár klubů - 3. místo 

 Smíšené družstvo do 14 let     Memoriál HG - 5. místo 

 VANTUCH Milan    CGAT 2012 - 1. místo ve 4. majoru 

  CGAT 2012 - celkově 4. místo 

  Mistrovství GCA na rány - 1. místo 

 HROMÁDKA Martin  CGAT 2012 - 3.         

 místo v 1. majoru 

   Faldo Series Austria - 3. místo 

  Mistrovství GCA na rány - 2. místo 

 ŠUSTEK Petr  MID - 2. místo 

  MMČR MID-AM - 6. místo 

 KOSTELKA Vojtěch  MM Slovinska juniorů -     

                                                                       2.místo 

 PALZELT Marek  MM Slovenska juniorů - 3. 

 místo 

 PATOČKA Radek   MM Slovenska na rány - 3.  
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 místo          

 VLAŠÍNOVÁ Kateřina Mistrovství ČR na   

 jamky - 3. místo 

  MM ČR juniorů - 3. místo 

  Mistrovství GCA na rány - 2. místo 

  MM Slovenska na rány - 1. místo 

  PMEZ Korfu - 1. místo 

  Doral-Publix Junior Golf Classic -  19. místo   

 FCWT Junior Tour - 2. místo 

 LUŇÁČKOVÁ Marie  CGAT 2012 - 2. , 3 

 a 7. místo  v majorech 

   CGAT 2012 celkově - 4. místo    

  MM ČR juniorů - 2. místo 

 FORETOVÁ Irena   CGAT 2012- 2. a dvakrát 5.  

 místo v majorech 

  CGAT 2012 celkově - 5. místo 

  Mistrovství GCA na rány - 1. místo 

 HEČKOVÁ Natália  MM Slovenska - 1. místo 

 VYORALOVÁ Pavla  Mistrovství GCA na  

 rány - 3. místo 

 FABIÁNKOVÁ Michaela NGTM - dvakrát 1.  

 místo a 5. místo v majorech 

  NGTM - celkově 1. místo 

  Faldo Series Czech - 3. místo 

 LUŇÁČKOVÁ Františka   MČR žáků a kadetů  

 - 3. místo 

 LUŇÁČKOVÁ Johanka  NGTM - 2., 3., a 6  
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 místo v majorech 

    NGTM  celkově - 6. místo 

 SEDLÁČEK Tadeáš   přestup k profesionálům  

 

 

 

 

 

 

   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 28. 1. 2013 


