
Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2019 pro Valnou hromadu 3.2.2020

Vážené dámy, vážení pánové,

Dovolte mi, abych Vás přivítal na Valné hromadě Golf Clubu Austerlitz a popřál Vám všem do nového 
roku a nové golfové sezóny spoustu zdraví, štěstí i golfových úspěchů. Také bych mezi námi 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 2019
2) Výhled pro rok 2020

Ad 1) Zpráva o činnosti SR GCA za rok 2019

Poslední řádná Valná hromada proběhla dne 4.2.2019 a Správní rada GCA od té doby zasedala 
celkem 8x. 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 18.2.2019

SR – schválila grafické zpracování návrhu webu a cenovou nabídku

      - schválila obnovení akce – Den otevřených dveří na 23.6.2019

      - 15.2.2019 proběhlo setkání prezidenta GCA s kapitány extraligových týmů, dětských týmů a     
vedoucí TCM, byla podána informace z tohoto jednání

      - nominovala delegáta na konferenci ČGF

      - vzala na vědomí zprávu Ing. Varty z jednání STK Východ B o změnách pro rok 2019 

Zasedání SR GCA ze dne 26.3.2019

SR – projednala přípravy pro spuštění nového webu klubu

      - projednávala přípravu Dne otevřených dveří  

      - Ing.Hlaváč informoval o závěrech Konference ČGF ze dne 16.3.2019

      - schválila kapitány týmu B

      - projednala přípravu klubových turnajů

      - vzala na vědomí informaci Ing. Varty o školení k novým pravidlům golfu a přípravu nových       
Místních pravidel

     

Zasedání SR ze dne 7.5.2019

http://www.gca.cz/


- vzala na vědomí informaci o spuštění nového webu GCA 
- projednala přípravu Dne otevřených dveří 23.6.2019
- vzala na vědomí informaci o vyúčtování za vouchery na klubové turnaje
- sekretářka klubu rozeslala členům, kteří neuhradili roční poplatky upozornění
- vzala na vědomí upozornění Golfhotelu Austerlitz o nutnosti mít umístěné bagy a vozíky 

v klecích, jinak se na poškození nebude vztahovat pojištění 

Zasedání SR ze dne 8.7.2019

- provedla zhodnocení akce Den otevřených dveří ze dne 23.6.2019
- projednala text dopisu členům, kteří ani po 2.výzvách neuhradil členské poplatky za rok 2019 

s upozorněním, že jim bude členství v GCA zrušeno
- schválila termín konání turnaje o Pohár prezidenta GCA
- schválila doplnění Interní směrnice o poskytování náhrad v roce 2019

Zasedání SR ze dne 26.8.2019

- SR projednávala možnosti propagace klubu a získávání nových členů
- SR projednala seznam členů s neuhrazenými ročními poplatky, kterým bude zrušeno členství 

k 31.8.2019 dle čl.VI.7.bod e) Stanov GCA
- SR řešila výstavbu toalet na hřišti se zástupcem G.I.A. Ing. Hlaváčem
- SR schválila proplacení nákladů na turnaj pro Vojtu Kostelku

Zasedání SR ze dne 16.9.2019

- SR projednávala termín soustředění reprezentačních týmů ČR, které ČGF pořádala ve dnech 
14.-15.9.2019 – tím neumožnila těmto hráčům účast na Mistrovstvích domovských klubů – 
schválila odeslání stanoviska GCA, aby ČGF do budoucna taková soustředění nepořádala 
v termínech mistrovství klubů

- členství bylo zrušeno celkem 7 členům GCA z důvodu neuhrazení ročních poplatků
- řešila dětské turnaje, které se budou vypisovat vždy v termínech klubových turnajů
- schválila termín konání VH GCA na 3.2.2020

Zasedání SR ze dne 4.12.2019

- SR vzala na vědomí informaci sekretářky klubu paní Svobodové o rozeslání upozornění 
veřejným členům o platbách pro rok 2020

- Ing. M.Kučerka zajistí na Mistrovství klubu 2020 putovní pohár pro nejlepší seniorku
- Ing. Sedláček předal informaci o přijetí rozhodnutí Ministerstva školství CŘ – č.3020129-B-

5346 o poskytnutí dotace 252.500,- Kč GCA – SR rozhodla, že prostředky použije na trénink 
hráčů do 22 let a na náklady mládežnických turnajů v roce 2020

- Ing. Varta informoval o novém HCP řádu platném pro rok 2020
- Ing. Hlaváč informoval o závěrech Přípravné konference ČGF ze dne 18.10.2019
- schválila na žádost Golf Hotelu Austerlitz nový provozní řád místnosti na uložení bagů 

s platností od 1.4.2020

Zasedání SR GCA ze dne 20.1.2020

- SR se rozhodla o vyřazení veřejných členů, kteří neuhradili poplatek k 31.12.2019, z evidence 
ČGF a GCA

- projednala zprávu o výsledcích hospodaření (+ 108.000 Kč ) a návrh rozpočtu GCA pro rok 
2020



- projednala návrhy členů klubu do komisí pro VH GCA 3.2.2020
- řešila smlouvu mezi GCA a Golf Hotel Austerlitz -  Ing. Liberská navrhla vyjmout ze smlouvy 

místnost pro uložení vozíků a bagů s tím, že nedojde ke snížení ceny, kterou GCA Hotelu platí 
a GOLF Hotel si bude organizovat pronájem skříněk ve své režii

- řešila podnět od Ing. Dostála k financování aktivit „B“ týmů

AD 2) Výhled pro rok 2020

a) V otázce „hráčského života“

  -       je garantováno 13 klubových turnajů + 2 dny mistrovství klubu na rány

  -       budou pokračovat HCP středy,těch by mělo být 18

  -       bude pokračovat spolupráce s Golf resortem SKALICA a pro rok 2020 bez omezení

  -       i pro rok 2020 bude reciproční spolupráce s jinými kluby – seznam bude na začátku

golfové sezony   

-    nákup nových strojů
-    nová technologie hnojení závlahovým systémem
-    v dubnu 2020 dojde k instalaci toalet na hřišti
b) Očekávané akce na hřišti v roce 2020

20. 5 .  – 22.5  - Czeck PGA tour

22.6.  – 24.6. -  Mistrovství ČR seniorů družstev

26.6.  - 28.6.      -Národní mistrovství žáků a kadetů

 

Vážené dámy a pánové, tradičně na závěr trochu statistiky :

GCA má ke dni 31.12.2019 následující počet členů:

Osobní čl. 426

Přidružené čl. 79

Studentské čl. 53

Seniorské čl. 168

Dětské čl. 158

Veřejné čl. ke konci roku 2019 bylo 187 členů, zatím uhradilo 90 na rok 2020



Firemní čl. 13(23)

Celkem tedy ve všech formách členství má GCA  1094 členů.

Zrušeno bylo celkem 7 členství.

Hospodaření klubu skončilo v plusu – 108.355,- Kč a to hlavně díky tomu, že se nám podařilo získat 
celkově dotace ať už od Ministerstva školství, ČGF, za TCM, tréninkové podmínky celkem 493.767,- 
Kč.

Můj hlavní dík patří Ing. Sedláčkovi, G.I.A. a všem hráčům TCM na čele s vedoucí I.Foretovou.

Na takovéto výsledky práce SR GCA můžeme být všichni pyšní. SR se nemá za co stydět a do dnešní 
volby může před Vás předstoupit se vztyčenou hlavou

Uskutečnilo se celkem 15 klubových turnajů včetně Mistrovství klubu.

Uskutečnilo se celkem18 HCP střed.

Mistři klubu na rány:

- Muži - Jaromír Černý jun.
- Ženy - Barbora Šindelářová
- MID ženy – Jana Hůrková
- MID muži –Radek Patočka
- Kadet –Alexandr Šmerda
- Kadetka – Monika Haufová
- Senior – Radek Patočka
- Seniorka – Jana Hůrková

Mistři klubu na jamky

Muži – Vojtěch Jochman

Ženy – Gabriela Chaloupková

Sportovní výsledky:

Soutěže družstev ČGF 

U 14-3. místo v kvalifikaci (celkem 30 družstev)

U 16- 4. místo ve finále

U 18 dívky - 4. místo ve finále

Extraliga ženy – 5. místo ve finále

I.liga muži – 2.místo ve finále

Soutěže jednotlivců:

Lenka Nebeská

-The Austrian Junior International Championship 1. místo



-Hungarian Junior Open Championship U 18 – 2. místo

Vojtěch Kostelka

- German International Amateur Championship – 8. místo
- Slovenian Amateur Championship – 16. místo

Hráči od Johna Carolla členy GCA

Anika Bolčíková – 1. místo Mezinárodní Mistrovství ČR na jamky

Anika Bolčíková – 4.místo Mezinárodní Mistrovství ČR na rány

Lukáš Zušťák – 11. místo na SPANISH INTERNATIONAL BOYS AMATEUR CHAMPIONSHIP

Lukáš Zušťák – 20. místo  na British Boys Amateur Championship

Senioři:

Muži

Největším úspěchem mužské seniorské reprezentace bylo vynikající 2. místo na třídenním Mistrovství
ČR seniorských klubových družstev v jamkové hře, které se konalo v červnu na hřišti ve Slavkově. O 
jejich kvalitách svědčí i zlepšené výsledky v posledních 3 letech, kdy se pevně usadili mezi osmičkou 
nejlepších klubů v ČR. V roce 2017 uhráli na tomto mistrovství ČR výborné 7. místo, v roce 2018 pak 
vynikající 4. místo. A v roce 2019 už bojovali  ve finále o titul mistra ČR.

(Informace dodal Ing. Radek Duraja)

Ženy

Region Senior Tour Morava

1. místo Jana Hůrková
2. místo  Olga Resová

VIII. ročník Poháru regionů – 3.místo

Družstvo ve složení paní Hůrková, paní Filipová, paní Jadrníčková

(Informace dodala Ing. Jana Hůrková) 

S podrobnými výsledky družstev a jednotlivců budete seznámeni ve zprávě o činnosti TCM. Naše TCM
bylo za rok 2019 vyhodnocené jako …………… nejlepší a obdrželo z motivačního programu ČGF částku 
139.000,-Kč.

A ještě jedna důležitá informace. Objevil se program dotační, s pracovním názvem „dotace pro 
věkovou sounáležitost“. Tento by mohl jít využit primárně pro podporu aktivit seniorských členů. 
Pokusíme se o získání prostředků i z tohoto programu.  



Vážené dámy a pánové, děkuji všem hráčům za reprezentaci GCA a nám všem společně úspěšnou 
golfovou sezonu.

Děkuji Vám za pozornost.

Ve Slavkově u Brna

3.2.2020                                                                                            ____________________________

                                                                                                 JUDr. Jiří Kovář

                                                                                                 prezident GCA  


