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Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2015 pro členskou schůzi GCA dne 25. 1. 2016 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

  dovolte mi, abych vás přivítal na členské schůzi Golf Clubu Austerlitz a popřál Vám všem 

do nového roku a nové golfové sezóny spoustu zdraví, štěstí i golfových úspěchů. Také bych mezi 

námi  zvláště rád přivítal nové členy, kteří vstoupili do GCA v minulém roce. 

   

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

          Zpráva je tradičně rozdělena do dvou částí: 

1) Zpráva o činnosti Správní rady GCA za rok 2015 

2) Výhled pro rok 2016 

Ad 1) Zpráva o činnosti SR GCA za rok 2015 

Poslední řádná členská schůze proběhla dne 26. 1. 2015 a Správní rada GCA od té doby zasedala 

celkem 9 x. Detailně se můžete seznámit s programem a zápisy z jednotlivých zasedání na našich 

webových stránkách www.gca.cz.  

Nyní bych rád uvedl hlavní témata,  jimiž se SR GCA zabývala. 

Zasedání SR GCA  ze dne 2. 2. 2015 

SR 

• Zabývala se úpravou STANOV GCA dle nové právní úpravy 

• Zabývala se návrhem Standardu hřiště, jako součásti nové smlouvy mezi GCA a 

G.I.A. 

• Schválila a podepsala Podpisový řád GCA 

• Projednala návrh smlouvy k novému programu evidence členů 
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                   Zasedání SR GCA  ze dne 20. 2. 2015 

                   SR 

• Opravené Stanovy dle členské schůze byly schváleny SR a odeslány k registraci 

• Projednala  smlouvu s G.I.A. o vstupech na hřiště, smlouva vychází z tezí 

schválených na členské schůzi GCA 26.1.2015, schválila ji a podepsala se zástupci 

G.I.A. 

• Vzala na vědomí informaci od zástupců G.I.A. o poskytnutí míčů zdarma pro 

reprezentační družstva GCA, dále i voucherů na volné vstupy pro členy, za stejných 

podmínek jako v r. 2014  

• Schválila smlouvu se společností Whiterun o pronájmu a správě informačního 

systému pro GCA, dále i dohodu o mlčenlivosti a ochraně informací(evidence 

členů) 

• Schválila delegáta na Konferenci ČGF 14.3.2015 Ing. Michala Hlaváče 

• Podpořila kandidaturu O.Rese do Rozhodčí  komise ČGF 

• Schválila text informačního dopisu pro veřejné členy GCA 

• Schválila převody členství a nové členy GCA 

• Vedoucí TCM předala písemnou zprávu o činnosti TCM a realizaci nové koncepce 

GCA 

 

Zasedání SR GCA  ze dne 27. 4. 2015 

 

SR 

 

• Vzala na vědomí zprávu z Konference ČGF ze dne 14.3.2015 

• Schválila tzv. Motivační směrnici pro trenéry, kteří trénují hráče reprezentující 

GCA  

• Projednala dopis od Regionální komise mládeže  

• Projednala dopis STK GCA ke stavu hřiště 

• Projednávala otázku účasti rozhodčích při HCP středách 

• Schválila dle rozpočtu pro rok 2015 uvolnění prostředků ve výši 37.000,- Kč pro 

družstva seniorů 

• Schválila převody členství a nové členy 

 

 Zasedání SR GCA  ze dne 18. 5. 2015 

 

      SR 

 

• Byla schválena dohoda s G.I.A. o obsazení rozhodčích na HCP středy (1/2 zajistí 

GCA a ½ G.I.A.) 

• Schválila zablokování členů GCA na serveru ČGF, těch, kteří neuhradili roční hrací 

poplatky pro r. 2015 

• Schválila převody členství a nová členství 

• Schválila faktury pro dodavatele služeb  
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  Zasedání SR GCA  ze dne 20. 7. 2015 

        

       SR 

• Schválila objednání míčků do cen  na Mistrovství klubu (na rány a v jamkové hře)  

• Schválila odeslání dopisu členům o zrušení jejich členství z důvodu neuhrazení 

ročních hracích poplatků pro rok 2015 

• Schválila prodloužení smlouvy s pojišťovnou Kooperativa o pojištění odpovědnosti 

členů SR GCA 

• Schválila termín turnaje o Pohár prezidenta na 23.8.2015  

• Pověřila sekretáře GCA zajištěním úprav webu GCA 

• Schválila převody členství a faktury G.I.A. a GOLF HOTELU AUSTERLITZ   

 

 

Zasedání SR GCA  ze dne 28. 8. 2015 

 

SR 

 

• Provedla celkové zhodnocení výsledků soutěžních družstev a poděkovala panu 

Ing.Sedláčkovi za práci při vedení reprezentačních týmů 

• Pověřila pana Ing.Wojnara Martina, aby na zasedání STK Východ B vznesl dotaz, 

zda by ČGF vypsala další dětské turnaje pro týmy B z klubů  

• Schválila převody členství 

 

Zasedání SR GCA  ze dne 9. 10. 2015 

 

SR 

 

• Schválila prodloužení smlouvy se společností VODAFONE a podepsala ji 

• Uložila vedoucí TCM zpracovat model zimní přípravy TCM 

• Schválila termín konání členské schůze GCA na 25.1.2016, sekretář GCA připraví 

pozvánku s programem do příští SR 

• Uložila sekretáři  klubu zajistit umístění fotografií z posledního mistrovství klubu 

na web GCA 

• Schválila převody členství 

• Schválila faktury 

 

 

Zasedání SR GCA  ze dne 23. 10. 2015 

 

SR 

 

• Projednala návrhy na doplnění a úpravu Stanov GCA pro členskou schůzi 

25.1.2016 – např. transformace přidružených a osobních členství  

• Vedoucí TCM slečna I.Foretová předložila plán zimní přípravy TCM  
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• Projednala přípravu (organizační) členské schůze GCA 25.1.2016 

• Schválila objednání vánočních přání GCA 

  

Zasedání SR GCA  ze dne 8. 1. 2016 

 

SR 

 

• Projednala definitivní změny Stanov GCA zpracované advokátní kanceláří a 

rozhodla o jejich zveřejnění členům dle Stanov GCA  

• Projednala návrh výsledků hospodaření za rok 2015 a schválila jej  

• Rozhodla o pozvání zástupců advokátní kanceláře na členskou schůzi GCA 

25.1.2016 k odůvodnění změny Stanov   

• Vzala na vědomí informaci STK o provedení roční kontroly HCP členů GCA 

• Projednala dotazy a připomínky pana Ing. Neštického a pověřila pány O.Rese a 

M.Hlaváče, aby se sešli s panem Neštickým a informovali jej o závěrech jednání 

SR 

• Schválila vyloučení veřejných členů, kteří neuhradili roční poplatek veřejného 

člena do 31.12.2015 

• Schválila přijetí nových členů GCA 

 

                  

 

           Ad) 2   Výhled pro rok 2016 

 

a) V otázce „hráčského života“ 

 Je garantováno opět minimálně 12 klubových turnajů + Mistrovství klubu. 

 Budou pokračovat HCP dny. 

 Bude pokračovat spolupráce s Golf Resortem Skalica. 

 Jednáme i pro rok 2016 o pokračování reciproční spolupráce s několika golfovými  

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

 

b) Očekávané akce na hřišti v roce 2016 

  

                        22.-24.4. 2016  CZECH GOLF AMATEUR TOUR   

                        14.-18.5. 2016  CZECH PGA GOLF TROPHY 

                        21.-23.6.2016   MISTROVSTVÍ REPUBLIKY DRUŽSTEV SENIORŮ 
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                        12.7.2016          MORAVA CUP 

                       15.-17.7.2016    2.liga – muži, ženy 3. kolo PLAY-OFF 

 

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

GCA má ke dni 7.1.2016 následující  počet členů: 

 Čestné členství                               1 

 Dětských členství                    140 

 Osobních členství                              429 

 Přidružených členství                       131 

 Seniorských členství                        72 

 Studentských členství                       68 

 Veřejných členství                           184 

 Firemních členství zlatých a stříbrných          18      

(celkem 32 osob s právem hlasovacím na ČS)         

 Celkem tedy ve všech formách členství má GCA 1057 členů.  

   

 

 

Zrušeno bylo k 31.8.2015 celkem 28 členství buď  na vlastní žádost nebo z důvodu nesplnění 

členských povinností – neuhrazení ročních hracích poplatků (čl.III.7.pís.c) a čl.VI. pís.d) Stanov) 

 

 Uskutečnilo  se celkem 10 klubových turnajů a dvoudenní Mistrovství klubu na 

rány, jarní „BERÁNEK“ a podzimní TEXAS  

 Mistry klubu  na rány se stali David Siegel a Foretová Irena.V kategorii kadetů 

zvítězili Lukáš Zušťák a Barbora Šindelářová, v kategorii MID amatérů zvítězili 

Vlaďka Kozáková a Radek Patočka .V kategorii seniorů Jana Kovářová a Tomáš 

Spáčil. Všem ještě jednou blahopřeji. 

 Mistři klubu na jamky : Jaromír Černý  a Barbora Šindelářová 

 Uskutečnilo se celkem 23 HCP  střed . 
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 Hospodaření klubu skončilo po deváté za sebou v plusu a to ve výši           ,- Kč. 

 

 

 

Nyní ještě ke sportovním výsledkům GCA za sezónu 2015 

Týmové soutěže 

Extraliga muži-9. místo 

Extraliga ženy-10. místo 

Dívky do 18ti let-6. místo 

Chlapci do 18ti let-6. místo v kvalifikaci 

Smíšené družstvo do 16 let-4. místo  

Smíšené družstvo do 14 let-5. místo 

O pohár moravských klubů – 5.místo 

Ve dnech 23. – 25. června se ve Slavkově uskutečnila již tradiční soutěž – seniorské mistrovství 

ČR klubů v jamkové hře. Družstvo seniorek – ve složení Olga Resová, Vlaďka Filipová , Jana 

Hůrková, Jana Kovářová a náhradnice Ivana Lerchová těsně prohrály v boji o medaile a obsadily 

4. místo. 

V červenci 2015 se na Kaskádě konalo jako nová soutěž ČSGA první Mistrovství republiky klubů 

ve hře na rány. Družstvo žen ze Slavkova mělo dvě hráčky (Filipová,Hůrková) a obsadilo 2. místo. 

Začátkem září tři členky klubu ( Filipová, Hůrková , Kovářová) významně pomohly k zisku 

bronzové medaile v 5. ročníku Poháru regionů České seniorské golfové asociace, což je dvoudenní 

soutěž velkých družstev jednotlivých golfových regionů ve hře na rány netto. Reprezentovaly 

moravský region. 

V říjnu dvě členky GCA (Resová, Hůrková) v turnaji Pohár Moravy – sever vs. jih přispěly 

k obhajobě poháru pro družstvo jihu v kategorii žen.  

Individuální soutěže 

Žebříček - Česká Golfová Federace 

Muži       Ženy 

19. Hromádka Martin    6. Vlašínová Kateřina 

49. Kostelka Vojtěch    45. Šindelářová Barbora 
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Žebříček – Czech Golf Amateur Tour 

Muži       Ženy 

34.Kostelka Vojtěch    27. Vlašínová Kateřina 

39. Hromádka Martin    32, Šindelářová Barbora 

76. Siegel David    60. Vyoralová Pavla   

     

Nejúspěšnější hráč/ka roku 2015 

Kateřina Vlašínová     Martin Hromádka 

340. místo – WAGR     1. místo – Akademické mistovství ČR 

40. místo – LET Tipsport Golf Masters    3. místo - UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf 

Trophy  

3. místo - Mezinárodním mistrovství Švýcarska žen 

1. místo – Národní mistrovství na jamky  

Golfistka roku 2015 

 

 

Mládežnický žebříček 

Dorostenci      Dorostenky 

13. Kostelka Vojtěch    31. Patzeltová Michaela 

Kadeti       Kadetky 

40. Patzelt Marek    8. Šindelářová Barbora 

Starší žáci     Starší žákyně     

19. Zušťák Lukáš    15. Nebeská Lenka 

Mladší žáci      Mladší žákyně 

15. Munk Tobias    41. Vrbská Klaudie 

 

MID Tour 

Muži       Ženy  

8. Patočka Radek     
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Seniorský žebříček 

Muži      Ženy 

53. Brzoň Miroslav    38. Hůrková Jana 

 

 

 

 

Děkuji hráčům za úspěšnou reprezentaci GCA a do další sezony jim přeji hodně úspěchů. 

Vážené dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost. 

 

 

Ve Slavkově u Brna 25.1.2016                             JUDr.Jiří Kovář 

                                                                               prezident GCA 

 

 


