Novinky pro rok 2022

Úvodní slovo
Vážené členky a členové našeho
golfového klubu, zdravíme vás
s tradičními Novinkami GCCSH, které
shrnují, co zajímavého se událo v uplynulé
sezóně a jaké plány máme ve Svobodných
Hamrech pro rok 2022.
Je skvělé, že golf je bezkontaktní sport na
čerstvém vzduchu, avšak i nás negativně
ovlivnila pandemie Covid. A to především
v začátku sezóny, kdy platila restriktivní
pravidla, která se zásadně dotýkala
i našeho fungování.
Jsme rádi, že i tak jsme během uplynulé
sezóny stihli mnoho věcí dokončit
a nabídnout návštěvníkům hru na pěkně
připraveném golfovém hřišti.
Naše hospodaření (díky Covid dotaci)
bude letos ukončeno se ziskem. Nicméně
s obavou sledujeme vývoj růstu nákladů,
a tak jako jiní provozovatelé sportovních
areálů jsme i my byli donuceni pro rok
2022 zvýšit členské poplatky. Více
k tomuto tématu v Novinkách dále.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám
všem, kteří pomáhají tomu, že jsme
v Hamrech byli spolu rádi!
Jan Peroutka, prezident GCCSH

Přeji zábavné čtení a těším se na setkání
v sezóně 2022!

Náš tým 2022
Díky Covidovým opatřením jsme byli
nuceni absolvovat volební členské
shromáždění GCCSH až v srpnu. Byl
zvolen nový výbor, který je mixem
osvědčených funkcionářů (Jan Peroutka
(prezident klubu), Milan Malý, Josef
Zbortek a Pavel Žárský) a tří nových
tváří: Táňa Mičková, Lukáš Stehlík a Dan
Holfeuer. Kontrolorem zůstává i nadále
vynikající a nenahraditelný Jiří Zářecký.
Do sezóny 2022 vstupujeme se změnami
v manažerském řízení:

Josef Zbortek povede život našeho
golfového klubu z pozice manažera,
odpovědného za celkové fungování
klubu, chod klubovny, péči o hřiště
i klubový život. Bude mít k dispozici tým
spolupracovníků.
Michael Schneider v roli „club secretary“,
kde zúročí své značné zkušenosti,
kontakty, precizní administrativu
a mentoring zbytku týmu.
Lukáš Stehlík se ujímá turnajové agendy
a trénování.
Suzana Galamic odpovídá za dění za
barem a dobroty pro mlsné golfisty.
Martin Mudrunka povede údržbu hřiště
s cílem nadále zkvalitňovat náš golfový
areál

Rozhovor s Lukášem

Rozhovor s Lukášem
Novou tváří v Hamerské organizaci je náš
dlouholetý člen Lukáš Stehlík. Proto jsme
se rozhodli mu položit pár otázek:
Mgr. Lukáš Stehlík
Člen GCCSH: od 17. 4. 2008
5x mistr ve hře na jamky
HCP 3,8
Jak jsi začal hrát golf?
Golf jsem poznal před 17 lety, kdy jsem
si vyzkoušel odpálit míček maminčinou
holí na golfovém hřišti v Nové Bystřici. Ten
pocit vzduchem letícího míčku mě nadchl
natolik, že jsem s podporou maminky
a jejího přítele s golfem o necelý rok
později začal doopravdy, a to splněním
náležitostí “zelené karty” na dětském
golfovém táboře a následně hrou na
prvních turnajích.
Co považuješ za své největší úspěchy?
Mezi své největší úspěchy řadím
zejména to, že jsem před dvěma lety
dokončil magisterský studijní program
v oblasti sportu a to, že se mi v současné
době daří živit se sportem a to nejen
trénováním golfu, ale i dalšími sportovními
aktivitami. Kdybych měl mluvit o golfu,
tak považuji za své největší úspěchy
spíš konkrétní momenty a herní situace,
které byly v daný moment obtížné a těžko

zvrátitelné, a přesto se mi podařilo je
vyřešit a vyhrát turnaj nebo se dobře
umístit či jen pomoct týmu. Z výsledků si
vážím několika titulů z mistrovství klubu,
kdy byla mnohdy velice silná konkurence.
Proč ses pustil do trénování?
Do trénování jsem se pustil v roce 2014
s tím, že jsem trénování ve svých 19 letech
považoval za skvělou možnost dalšího
přivýdělku a navíc něčím, co mě baví
a čemu jsem trochu rozuměl. Nicméně
postupem času přicházelo více a více
lidí, kteří po recenzích a doporučeních
od ostatních chtěli naučit golf, “vyléčit”
nějaký golfový problém nebo se prostě
jen dostat na lepší úroveň. A po pár letech
se tak pro mě trénování golfu stalo od jara
do podzimu prakticky plnoúvazkovou
činností.
Máš jako trenér nějaký cíl?
Konkrétní cíl jako trenér vyloženě nemám,
ale pocit splněného dílčího cíle mám
pokaždé, když vidím úspěchy a skvělé
rány hráče, kterého jsem golf učil nebo jej
trénoval.
Jak by měly vypadat turnaje v Hamrech
v roce 2022?
Podle mě by turnaje v Hamrech měly být
zejména společenskou akcí, zábavou,
prostorem, kde se tvoří nová přátelství,

soudržný kolektiv a skvělé historky.
Zároveň by však mělo jít v některých
turnajích, jako jsou např. mistrovství
klubu o jakousi klubovou prestiž, aby tyto
turnaje neměly pouze status řadového
turnaje. Tedy bych ke všemu řečenému
ještě přidal, že by některé turnaje měly mít
vlastnost výjimečnosti. V roce 2022 bych
také rád zařadil do turnajového kalendáře
pravidelné turnaje pro děti, jelikož tam
máme z mého pohledu velkou rezervu.
Co považuješ za největší Hamerskou
slabinu? A co s ní uděláme?
Řekl bych, že největší slabinou klubu je
věkově nevyrovnaná členská základna
a s tím související nedostatek členů ve
věku přibližně od 18 do 45 let. Myslím si,
že správnou cestou může být zaměření se
na rodiny s dětmi a program, který jim co
nejvíce vychází vstříc.

Hospodaření
„Covidový“ rok se negativně promítl
do výše příjmů, které se nám v roce
2021 podařilo utržit. Především zahájení
sezóny s uzávěrou okresů znamenal
minimální návštěvnost našeho hřiště.
Pokles jsme pocítili také ve výši
vybraných členských poplatků. Velmi
dobrou zprávou je naopak obdržení
Covidové dotace bezmála 750 tisíc Kč
(děkujeme našemu revizorovi Jirkovi
Zářeckému za zprocesování). Díky této
dotaci naše příjmy celkově překonaly
loňskou skutečnost.
V oblasti nákladů se nám podařilo udržet
výdaje v obdobné úrovni jako v roce 2020.
Hospodaření jsme vedli s měsíčními
uzávěrkami (děkujeme naší účetní Vilmě
Hoščálkové). Díky obdržené Covid dotaci
naše hospodaření v roce 2021 skončí
v kladných číslech.

V roce 2022 však již s tak štědrou dotací
počítat nemůžeme. Při sestavování
rozpočtu na rok 2022 jsme museli vzít do
úvahy zvyšující se náklady v téměř všech
oblastech života (celostátní zvyšování
mezd, PHM, služby, atd.). I proto jsme
přistoupili ke zvýšení členských ročních
poplatků.
Více o našem hospodaření včetně
finálního hospodářského výsledku za rok
2021 se dozvíte na shromáždění členů.

Golfový život 2022
I přes určitá omezení jsme absolvovali
většinu plánovaných turnajů, posunutých
do měsíců, kdy bylo povoleno jejich
pořádání:
Mistr klubu na rány
Erik Grubner (s přehledem obhájil titul)
Mistryně klubu na rány
Julie Hoščálková (po boji)
Seniorský mistr klubu na rány
Petr Vaculčiak (rozhodlo až play-off)
Seniorská mistryně klubu na rány
Libuška Benková (prodala soutěžní
zkušenosti)

Vítěz celoročního eklektiku
v rámci HCP úterý
Radislav Spilka (63 ran)
Přátelské utkání se Štiřínem
vítězství putovalo tentokrát na Štiřín
HA-BR cup
díky kvalitnímu domácímu výkonu zůstal
pohár na Hamrech
21. ročník Svítání cupu
výtěžek 75 000 Kč na dobrou věc
Utkání 3 císařů
4. místo (jako obyčejně), příště bude
finále u nás
… a řada dalších úspěchů

Juniorská mistryně klubu na rány
Anička Částková (obhájila, ovšem
meziročně velké zlepšení)
Mistr klubu na jamky (celoroční jamovka)
Lukáš Stehlík (vítej opět na zlatém
stupínku)
Mistryně klubu na jamky
(celoroční jamovka)
Julie Hoščálková (finále bez boje :-( )

Co nás čeká v sezóně 2022
Pro nadcházející sezónu jsme naplánovali
spoustu akcí. Jak je vidět z předběžného
seznamu turnajů, budeme pořádat nejen
osvědčené klubové turnaje, ale také
vzkřísíme tradiční jamkové mistrovství
dvojic, které se poslední dva roky
z důvodu Covid nekonalo.
Speciální zaměření letos cílíme na turnaje
pro děti a celou rodinu. Můžete se také
těšit na akce pro budoucí a začínající
golfisty. V létě nás čeká příměstský
tábor, celý rok pak náborové akce pro
potenciální nové členy.
Ve sportovní části opět chystáme vyslat
maximum družstev do soutěží ČGF i účast
v meziklubových turnajích.
Předběžný kalendář klubových turnajů
najdete na poslední straně Novinek.

Reprezentace GCCSH
Do soutěží družstev dospělých jsme
v uplynulém roce vyslali rekordní 4 týmy:
družstvo žen a 3 týmy mužů (A, B a C).
Tým mužů A (posílený o hráče z Kunětické
hory) opět dokázal uhájit extraligovou
příslušnost, a tak budeme hrát nejvyšší
soutěž družstev i v roce 2022.
Nebývalý zájem o reprezentaci klubu
v kategorii mužů vyústil v postavení
týmů B a C do 3. ligy. Muži B skončili na
krásném 9. místě, C tým obsadil 15. pozici.
Družstvo žen v omlazeném složení
skončilo ve II. lize na pěkném 9. místě
Mezi jednotlivci nevýše zářil Erik Grubner.
Po celý rok se pohyboval v české
amatérské špičce. Sezónu vygradoval
vítězstvím na českém Junior World
Golf Championship a kvalifikoval se tak
na celosvětové finále, které proběhne
na Floridě. V celostátním žebříčku mužů
pak obsadil 26. místo.

Tréninkové Centrum Mládeže
Tento rok pracoval tým TCM ve složení:
Petr Grubner, Erik Grubner, Lukáš Stehlík
a Drahuška Stehlíková. Každý týden
v Hamrech probíhaly pravidelné tréninky
pro děti všech věkových kategorií.
Novinkou byl týdenní letní příměstský
tábor pod vedením Lukáše Stehlíka.
Ohlasy účastníků byly více než pozitivní,
a tak budeme v roce 2022 rozhodně
pokračovat.
Vyslali jsme 2 týmy do soutěží družstev
mládeže ČGF.
Pohár klubů do 16ti let
Družstvo ve složení Anna Částková,
Alexandra Uherková, Sven Blažek, Jan
Káňa, David Sládek a Marek Švihálek
skončilo na 7. místě v kvalifikaci Východ A.
Družstvo do 14ti let
(Anna Částková, Alexandra Uherková
a David Sládek) obsadilo 24. místo ve
východní kvalifikaci

Mezi jednotlivci v celostátních žebříčcích
obsadil Sven Blažek 47. místo mezi
kadety. Anička Částková pak 55. místo
mezi staršími žákyněmi.
Je třeba poděkovat všem trenérům, kteří
se na výchově dětí v Hamrech podílejí.
Nábor do TCM bude probíhat tradičně na
začátku sezóny. Zájemci se mohou také
obrátit na některého z trenérů.

Stav našeho hřiště a okolí
Na rozdíl od minulých let se během
sezóny 2021 do kvality hřiště promítly
nové způsoby údržby. Výsledkem byl
pozitivní ohlas ze strany návštěvníků
areálu. Veliké díky patří týmu, vedenému
Martinem Mudruňkou, který se zaměřil
na pečlivou péči o greeny, pravidelné
airifikace a pískování a v neposlední řadě
pak změny ve způsobu sekání velkých
ploch.
Navíc se podařilo uskutečnit několik
dlouhodobě plánovaných úprav
a vylepšení našeho hřiště. Za zmínku
stojí například nové travnaté odpaliště
ve spodní části driving range, na které se
naše TCM těší bezmála 10 let.
Díky aktivitě našich členek pod vedením
Táni Mičkové naleznete především na
bocích odpališť a v okolí klubovny novou
květinovou výzdobu, která výrazně zkrášlí
léta zanedbávanou část areálu.
Do nové sezóny plánujeme rekonstrukci
mostků přes vodní překážky, nové
intenzivnější sekání heavy roughů,
komplexní revizi zavlažování (děkujeme
Pavlu Žárskému) a další řadu kroků pro
zkvalitnění péče o hřiště. Doufáme, že se
nám podaří udržet pozitivní trend vývoje
kvality hřiště.

Roční poplatky 2022
Pro rok 2022 jsme se rozhodli zvýšit
roční členské poplatky. Uvědomujeme si,
že je to s současné situaci nepopulární
krok. Museli jsme nicméně přihlédnout
ke zvyšujícím se nákladům na fungování
našeho areálu (zvýšení minimálních
a zaručených mezd, nákladů na PHM
a energie, atd).
Zvýšení ročních poplatků je však
nutností, aby se náš klub mohl nadále
zdravě rozvíjet, a také vzhledem k rozdílu
ve členských poplatcích v klubech,
se kterými máme 100% reciprocitu
(Štiřín a Molitorov).

Členské výhody pro rok 2022:
Neomezená hra na 3 hřištích zdarma (Svobodné Hamry, Štiřín, Molitorov)
Reciprocity na dalších 31! hřištích po celé ČR (aktuální stav na www.gccsh.cz)
Členské slevy na drivingové míče, použití buggy, pronájmy hřiště atd.
Roční hrací poplatky pro rok 2022
Dospělý 				
Studenti 25 + důchodci do 70		
Mládež 18 + důchodci nad 70		
Mládež do 12ti let				
Členství PREMIUM (dospělý)		
Nad rámec běžného členství:		
neomezeně užití buggy
koš na driving denně zdarma
1x měsíčně host na hru zdarma

8 900 Kč
4 900 Kč
3 300 Kč
2 100 Kč
17 000 Kč

Roční hrací poplatky je třeba uhradit do 28. 2. 2022 na číslo účtu: 2401739040/2010.
Variabilní symbol při placení je členské číslo.
V případě platby do 31. 12. 2021 každý člen klubu 2x voucher pro hru
na 18 jamek v Hamrech (k vyzvednutí v klubovně).
Balíčky
Předplatné 50 košíků		
Pronájem buggy 9 jamek		
Pronájem buggy 18 jamek 		

2 000 Kč (nečlen 2 500 Kč)
300 Kč (nečlen 500 Kč)
450 Kč (nečlen 650 Kč)

Příspěvek od zdravotních pojišťoven
V rámci podpory pohybových aktivit
máte možnost u svých pojišťoven získat
zpět část peněz ze členského poplatku.
Většina pojišťoven nabízí 500 Kč. Např. při
dodání žádosti VZP do 15.12. je možnost
získat příspěvek zpětně i za 2021. Pro
potvrzení platby a další informace
kontaktujte Michaela Schneidera. Pro info
odkaz na podmínky VZP: https://www.
vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/
dospeli/pohybove-aktivity
Sleva na členský poplatek
V případě, že doporučíte do klubu nového
člena v roce 2022, který si zakoupí
dospělé aktivní členství, získáváte slevu
2 000,- Kč ze svého ročního členského
příspěvku na rok 2023.
Balíčky pro podnikatele a firmy
Pro podnikatele a firmy nabízíme různé
možnosti kombinace členského poplatku,
prezentace firmy a VIP karty, která
opravňuje k čerpání volných green fee
(pro Vaše partnery, atd.)
Pro konkrétní nabídku kontaktujte
manažera GCCSH Pepu Zbortka.

Shromáždění členů
Pokud nám to situace dovolí, 13. 3. 2022
od 15:00 se bude konat v restauraci
U kováře Matěje na Veselém kopci
Shromáždění členů GCCSH.
Připomínáme, že každý člen s hlasovacím
právem může být na Shromáždění členů
zastoupen na základě plné moci. Tato
plná moc nemusí být úředně ověřená.
Každý člen s hlasovacím právem může
zastupovat pouze jednoho dalšího člena
GCCSH. Vzor plné moci najdete na našich
webových stránkách v sekci pro členy.
Program:
Zahájení
Volba komisí (mandátová, návrhová,)
Zpráva prezidenta
Zpráva revizora
Různé a diskuze
Usnesení a Závěr

Může se hodit
Kdo chce být informován
Novinky o dění v našemu klubu
uveřejňujeme na stránkách www.gccsh.
cz, kde v sekci pro členy naleznete
všechny podstatné interní dokumenty
(usnesení ze shromáždění, zápisy
z výborových schůzí a jiné). Pro vstup
připomínáme uživatelské jméno: clen@
gccsh.cz a heslo: golf. Dále jsme aktivní
na Facebooku – sdílejte a “lajkujte“ naše
novinky. Také vydáváme newsletter,
který chodí registrovaným příjemcům
cca 1x měsíčně e-mailem. Zasíláme
ho všem členům. Pokud jej nechcete
dostávat, nebo ho nedostáváte a rádi
byste, kontaktujte Michaela Schneidera.
Členské kartičky
Členské kartičky byly pro rok 2022
nahrazeny virtuální verzí. Ta je ke stažení
například v aplikaci ČGF. Loňské kartičky
byly ale vydány bez konce platnosti, proto
jsou platné i v letošním roce (také pro
obsluhu výdeje míčů na našem driving
range).
V případě, že nedisponujete loňskou
kartičkou a rádi byste měli plastovou
kartu v roce 2022, kontaktujte Michaela
Schneidera.

Kontakty
Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s.
Svobodné Hamry č. p. 1
539 01 Hlinsko v Čechách
IĆ: 64782212
číslo účtu: 2401739040/2010
www.gccsh.cz
Telefon klubovna: 608 183 908

Výbor
Jan Peroutka, prezident klubu
Táňa Mičková
Dan Holfeuer
Milan Malý
Lukáš Stehlík
Josef Zbortek
Pavel Žárský

Josef Zbortek
manažer
telefon: 777 753 335
e-mail: manager@gccsh.cz

Jiří Zářecký, revizor klubu

Lukáš Stehlík
turnaje, trénink
telefon: 723 309 582
e-mail: turnaje@gccsh.cz
Michael Schneider
sekretář klubu
telefon: 775 352 003
e-mail: secretary@gccsh.cz

Ferdinand Peroutka, čestný prezident

Předběžný kalendář klubových turnajů
Datum

Turnaj

2. 1.

Novoroční drive

23. 4.

Zahájení turnajové sezóny

30. 4.

Jamkové mistrovství dvojic

14. 5.

Svítání cup / nebo Jarní cena turnaj

22. 5.

Golfista + neGolfista

4. 6.

Svobodné Hamry Open

18. 6.

Květinový turnaj

29. 6.

Petr a Pavel

16. 7.

HAMRMAN

6. 8.

Zmrzlinový pohár

27. 8.

Cena Železných hor

10–11. 9.

Mistrovství klubu na rány

17. 9.

Golfista+neGolfista

28. 9.

Memoriál Václava Čiháka

15. 10.

Hamerský texas dvojic

29. 10.

Zakončení sezóny

