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2) Zpráva prezidenta GCB o činnosti klubu v roce 2020 a plánech na rok 2021 

 

Vážení členové Golf Club Brno. 

Bývá zvykem, že Valná hromada začne zprávou prezidenta klubu. Budu stručný a zaměřím se na ty 

podstatné věci, kterými klub v roce 2020 žil. 

COVID-19  

Golf patří mezi sporty, které tato nákaza zasáhla prakticky nejméně. Jsem rád, že jsme disciplinovaně 

zvládli všechna omezení. Zejména hra ve dvojicích po 7 minutách byla zkouškou pro mnohé z nás. 

Klubové turnaje 

Zajisté jste zaregistrovali zvýšenou aktivitu kolem turnajů. Jejich nová struktura a turnaje Major 

přinesly trochu vzruchu mezi Vás. Klub některé turnaje dotoval občerstvením. Věříme, že se Vám to 

líbilo. Zkušenosti z turnajů převezmeme do roku 2021. Zejména bych chtěl poděkovat Jirkovi 

Symerskému, který to celé dal do pohybu. Poděkování patří i Vám všem, kteří přispěli na doprovodnou 

charitativní sbírku. Pro nevidomou Andreu Jakšovou se v průběhu roku vybralo celkem 232.000 Kč, 

převážná část těchto prostředků byla vybrána právě prostřednictvím Vás, členů klubu. 

Kaskáďan 

Vydávání zpravodaje Kaskáďan převzala už na jaře společnost Golf Brno, a.s. Platí dohoda, že ze 4 stran 

budou 3 strany obsahově zaplněny resortem a 1 strana klubem. Pro klub to znamená úsporu 120.000 

Kč ročně, ale současně menší vliv na obsahovou stránku. 

Neetické chování hráčů a výzva pro hráče 

Správní rada řešila také neetické chování členů. V průběhu roku se objevily dva případy. Byly vyřešeny 

osobními pohovory a zákazem hry. V této souvislosti Správní rada doplnila Statut klubu v bodě 7.15 - 

Sankce při porušení pravidel. Dále byl přidán bod 7.16 ohledně sankcí a postupu při neoprávněné hře 

na domovském hřišti. Správní rada schválila také Sankční sazebník pro případy porušování 

neoprávněné hry a krytí hry bez zaplacení. Věříme, že tyto excesy se už nebudou opakovat. 

Když už zmiňujeme neetické chování, tak bych v této souvislosti apeloval na hráče, aby se lépe chovali 

ke hřišti a ctili zásadu, že hřiště zanechávám v lepším stavu, než jsem ho našel. Jde zejména o 

nepořádné vypichování pitchmarků, ledabylé hrabání bunkerů, zahazování cigaretových nedopalků. 

Problém máme i v odhlašovaní startovních časů a účasti na turnajích. Tento egoistický nešvar 

způsobuje nepříjemné komplikace provozu hřiště i pořadatelům turnajů. Startovní časy jak běžné hry, 

tak na klubových turnajích, zůstávají nevyužité, turnaje s poloprázdnými flajty ztrácí na své kvalitě. Je 

to velká škoda a rozhodně nekolegiální vůči ostatním členům klubu.  

Stav hřiště 

Někdo by si myslel, že množství deště zbavilo údržbu starostí. Opak je pravdou. Skláním hlubokou 

poklonu před prací grenkeeperů. Nejenom tradiční kvalitou greenů, ale i ostatních ploch. Děkuji vedení 

resortu za upravený sekací plán, vhodný pro všechny kategorie hráčů a Jirkovi Kapešovi a jeho týmu za 

ohromný kus práce. 
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Recepce a restaurace 

Tady bych opět v souvislosti s COVID-19 poděkoval všem zaměstnancům. Sezóna v rouškách byla 

náročná a oni to zvládli s úsměvem. Nabídka fast foodu přes okénko v závěru sezóny neměla chybu. 

Děkuji. 

Indoor 

TMR od loňska z ekonomických důvodů neprovozuje indoor na BVV. Indoor provozuje Golf Brno, a.s. 

Klub z důvodu zachování možnosti tréninků zejména mládeže letošní provoz dotuje částkou 150.000 

Kč. Indoor je však v důsledku opatření proti šíření COVID-19 bohužel uzavřený. Prostředky budou 

převedeny na příští halovou sezónu. 

Stav členské základny 

Těžko říct, kdy je rozhodné datum pro určení přesného počtu členů klubu. Můžeme však konstatovat, 

že oproti loňsku máme mírný nárůst. K dnešnímu dni máme celkem 1218 členů. To je skvělé. Nejenom 

v souvislosti s covidem bych apeloval na členy, zda by nepřipomněli svým známým, negolfistům, že golf 

je aktivita, kterou mohou provozovat nejenom v době nákazy, ale především po celý život. Přiveďte je 

na golf. Budou Vám vděční. 

Sportovní golf 

Detaily najdete v komentářích mých kolegů. Chtěl bych pouze konstatovat, že nemalé prostředky, které 

klub a rodiče do tréninku mladých nadějí investují, se zatím v českých poměrech projevují ve vyšším 

výkonnostním standardu. Dokumentují to i výsledky týmových soutěží. Tituly se nám zatím vyhýbají.  

Děkuji za pozornost i za pochopení pro letošní způsob vedení Valné hromady našeho klubu. Do nové 

sezóny Vám přeji hezkou hru a především hodně zdraví! 

 

Juraj Werner, prezident klubu 


