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Úvodní slovo 
prezidenta klubu
Vážené členky a členové našeho golfového klubu, 
máme za sebou 25. rok existence GCCSH, a tak 
je vhodné shrnout, jak jsme se měli a podívat se, 
co chystáme pro rok 2021.
Uplynulý rok byl díky externím faktorům velmi 
složitý. Každý v ČR byl nějakým způsobem 
ovlivněn COVID 19. Také golfové areály musely 
na část roku výrazně omezit svůj provoz, zavřít 
klubovny, zrušit turnaje, atd. V Hamrech se nám 
k tomu navíc ještě přidalo několik povodní. 
I přes tyto nepříznivé podmínky si dovolím 
konstatovat, že sezóna 2020 byla úspěšná. 
Dokázali jsme se rychle adaptovat na změny 
v režimu fungování, zefektivnili jsme náš provoz 
a snížili vynakládané výdaje. Ale především jsme 
v Hamrech byli spolu rádi!

Rád bych poděkoval manažerům, členům 
výboru, revizorovi, účetní, celé řadě našich členů 
a partnerů, kteří se v nebývalé míře zapojili do dění 
v Hamrech.
Přeji zábavné čtení a těším se na setkání v sezóně 
2021!

Jan Peroutka
Prezident GCCSH



Rozhovor s manažery
Když jsme před sezónou na výborové schůzi 
rozhodli, že letos svěříme dění v Hamrech do 
rukou dvou manažerů na částečný úvazek, cítili 
jsme u části členské základny pochybnosti. 
Dovolíme si konstatovat, že sezóna ukázala, 
že jsme našli funkční nastavení. V následujícím 
dvojrozhovoru odkrýváme pokličku, jak to 
Michaelovi a Pepovi šlo. Otázky jsme pokládali 
odděleně, odpovědi spojili dohromady.

Co Tě na Hamrech letos nejvíc bavilo?

M: To je jednoduché... všechno :). Tahle práce 
mě prostě baví a po 10ti letech vedení vlastního 
sportcentra a následné dvouleté pauze mi už asi 
práce s lidmi ve sportovním prostředí chyběla.
P: Bavilo mě všechno. Hlavně proces změny 
a hledání příčin minulých neúspěchů. 
Ekonomika a moje vrozená lakota slavily 
úspěch. A za odměnu jsem si nejvíc práci pro 
klub užíval, když jsem během léta jel večer 
na hřiště, například hrabat krtince nebo 
příležitostně sekat trávu, a úplně sám pozoroval 
západ slunce. Ta naše louka s praporky je 
opravdu ikonické a úžasné místo.

Co bavilo letos Pepu / Michaela? 

M: Mě bavil Pepa :). I když bych ho někdy 
nejraději zabil. Ale to bylo asi vzájemné. Jsme 
každý jiný a to nás hodně posouvalo dopředu, 

protože jsme museli nacházet kompromisy.  
Největší motor a kontrola, že to děláme dobře, 
byl fakt, že jsme naše vize a nápady museli 
nejdříve představit tomu druhému a akceptovat 
námitky nebo ho přesvědčit, že takto je to OK.
P: To se musíte zeptat Michaela… ale myslím, že 
to byla především propagace života klubu, nové 
vize (některé jeho obchodní nápady předbíhají 
dobu) a určitě turnaje! Kdybyste viděli, s jakou 
precizností a láskou rovnal ceny do turnajů, 
jak přidával další a další dárky, vouchery, míče, 
atd... Díky tomu jsme letos měli opravdu bohaté 
odměny. Ještě si musím šťouchnout, že ho určitě 
bavila kontrola mých úkolů :). Ale upřímně si 
myslím, že kontrola byla vzájemná. Někdy byl 
také dost šílený z mého geniálního přístupu 
k řízení klubu.

Jaké největší těžkosti jste na Hamrech 
měli?

M: Já se nechci na něco zaměřovat a mluvit 
o těžkostech. Mohu brečet na COVID19 nebo na 
dohromady téměř měsíc, co bylo zavřeno kvůli 
záplavám na hřišti. Jenže to je asi tak všechno, 
co s tím zmůžu. Prostě to tak bylo... To, že je 
problém s personálním obsazením vzhledem 
k lokaci klubu je jasné a všichni to vědí. Stejně 
tak je problém se zastaralým strojovým parkem 
a jeho údržbou a servisem. Ale od toho jsme 
tady my, abychom našli nastavení, které bude 
fungovat.
P: Když jsem na pozici manažera nastupoval, 
věděl jsem, do čeho jdu. Obtížné bylo překonat 

“blbou náladu”. Někdo radši vysvětloval, proč to 
či ono nejde, místo aby šel a udělal to. Naštěstí 
se vždycky našel pracant, který daný úkol bez 
řečí a s úsměvem udělal. Nastavit normální 
pracovní vztahy po dlouhých letech návyků 
a zmatků bylo složité. Letošní sezóna by se také 
mohla jmenovat: „Co ještě neprasklo“. Strojový 
park je neudržovaný a za zenitem, rozbité 
závlahy, povodeň, COVID19, atd.

Jak jste si vlastně rozdělili pravomoci? 

M: To tak nějak vyplynulo samo. Já jsem se 
zabýval sportovní činností, turnaji, marketingem, 
propagací, komunikací do golfového prostředí 
a k partnerům. Kontakty s ostatními kluby, 
s našimi členy, federací. Co dělal Pepa fakt 
nevím :) podle mě nic :)))… Néé kecám :). 
Personální otázky okolo klubovny a údržby 
hřiště a strojů, komunikace s úřady a dodavateli 
zboží a služeb. Takže asi taky něco dělal :)))).
P: Hodnej a zlej… a to jsme střídali podle potřeby. 
Michal písmena a obrázky, já tráva a lidi, oba pak 
čísla. Ale vážně… Michal se ujal turnajů 
a internetové komunikace, účtů, termínů 
a dalších důležitých věcí…a to rychlostí na 
Hamrech nevídanou. Určitě vytížení na deset 
hodin denně. A já jsem se někdy cítil jako pan 
Wolf z jednoho kultovního filmu. Řešil jsem 
pro blémy. Hned prvním bylo prodloužení 
dočasné kolaudace klubovny týden před 
jejím propadnutím. Komunikoval jsem se 
členy, kteří nechtěli platit. Jednal jsem 
s partnery o spolupráci, s dodavateli, opraváři, 



s pojišťovnou… Do toho všechny druhy travních 
chorob, přerostlá tráva a porouchané stroje. 
Personální otázky, noví brigádníci, výplaty 
zaměstnancům, organizace práce na hřišti… 
Nakonec, oba jsme dělali „hned” to, co bylo 
potřeba.

Jaký máš cíl pro rok 2021? 

M: Pokračovat v nastavené cestě za skvělým 
klubem s parádním hřištěm, příjemným a 
útulným zázemím a naprosto skvělou partou 
členů a personálu, která potáhne za jeden 
provaz a bude nás to všechny bavit a budeme 
z Hamrů mít zase radost!!!
P: Jako prioritu mám stále sanaci ekonomické 
situace. Tváří dobrého klubu je nikomu nic 
ne-dlužit. Další cíle pro komfort hráčů jsou 
naprosto nezbytné. Nové toalety, sprchy, šatny, 
sklad, ubytování? ... Neodkladný cíl, který už 
řeším teď, je strojový park. Zavedení systému 
evidence provozu, údržby a kontroly oprav je 
cíl bezpodmínečný. A možná dovětek... Vytvořit 
přátelské místo pro lidi… což je víc poslání než 
cíl.

Jaký má cíl Michael / Pepa pro příští rok?

M: Pepův cíl? To já nevím :) možná nezbláznit 
se :)))
P: To se musíte zeptat Michaela. Samozřejmě 
naše plány společně konzultujeme, proto se 
někdy spojují. Myslím si ale, že chce určitě ještě 
vylepšit obraz hřiště a klubu. Nadále zlepšovat 

klubové turnaje, protože (i když to někdy 
nevypadá) má členy na Hamrech rád. Jeho 
konkrétní obchodní nápady, o kterých vím, zatím 
nebudu prozrazovat.

P: Ještě dodatek. Chci poděkovat všem členům 
klubu, kteří přiložili ruku k dílu. Ale i těm, co 
chodili pravidelně hrát, dětem a rodičům z TCM, 
trenérům, zaměstnancům, hlavně Martinovi 
Mudruňkovi, členům výboru, prezidentovi. 
A samozřejmě Michaelovi…. dík parťáku.



Hospodaření
Jak zaznělo v úvodu, podmínky pro fungo- 
vání nebyly letos zrovna příznivé. O to více je 
potěšující, že naše finance po řadě let, kdy jsme 
končili ve značné ztrátě, vykázaly v roce 2020 
pozitivní výsledek. Neznáme ještě finální data, 
ale je jisté, že letošní sezóna skončí s kladným 
hospodářským výsledkem. Navíc se podařilo 
umazat i velkou část závazků z minulých 
nepovedených sezón. 
Čím to je? Propad příjmů z důvodu omezeného 
provozu hřiště, nemožnosti pořádat turnaje 
nebo zavřené klubovně byl vyvážen vyššími 
příjmy v období, kdy jsme mohli mít otevřeno. 
Především jsme výrazně zvýšili příjmy z výběru 
grenfee. Oproti minulému roku jsme také 
vybrali více na členských poplatcích (i díky 
jejich úpravě). Zásadní zlom ale nastal ve 
výdajové oblasti, kde jsme provedli celou řadu 
optimalizací a úsporných opatření. Velké díky 
patří  
Michaelovi a Pepovi, kteří nakládali se svěřenými 
prostředky velmi hospodárně. Mohli jsme si 
tak dovolit i investovat. Pořídili jsme fervejovou 
sekačku, nové čerpadlo pro zavlažování, dvě 
zánovní bugy, atd. 
Veliké poděkování za posun v oblasti financí 
patří naší člence Vilmě Hoščálkové, která 
se ujala účetnictví a revizorovi klubu Jirkovi 
Zářeckému. Standardem se tak stala uzávěrka 
na konci každého měsíce s manažerským 
výstupem. Zásadní podíl měli oba také na 
žádostech o dotace (na mládež i programu 

COVIDSPORT) a jejich následném vyúčtování. 
Více o našem hospodaření včetně finálního 
hospodářského výsledku za rok 2020 se dozvíte 
na shromáždění členů. 

Golfový život 
Turnaje v Hamrech

I přes určitá omezení jsme absolvovali většinu 
plánovaných turnajů: 

•  25. výročí existence GCCSH  
(důstojně jsme oslavili v dešti)

•  20. ročník Svítání cupu  
(výtěžek 100 000,-Kč na dobrou věc)

•  Mistr klubu na simulátorech – David Poláček 
(dlouhé rány i virtuálně)

•  Mistryně klubu na simulátorech – Libuška 
Benková (zkušenosti vítězí)

•  Mistr klubu na rány – Erik Grubner (obhájil)

•  Mistryně klubu na rány – Julie Hoščálková 
(překvapení)

•  Seniorský mistr klubu na rány – Michael 
Schneider (dobrá manažerské práce)

•  Seniorská mistryně klubu na rány – Blanka 
Rokosová (60. turnajové kolo v roce 2020)

•  Juniorský mistr klubu na rány = Oto Sládek 
(šikovný asi po tatínkovi)

•  Juniorská mistryně klubu na rány –  
Anička Částková (TCM nese ovoce)

•  Mistr klubu na jamky – Erik Grubner  
(také obhájil)

•  Mistryně klubu na jamky – Vilma Hoščálková 
(asi jí to vedení našeho účetnictví jde k duhu)

•  Vítěz celoročního eklektiku v rámci HCP úterý  
Tomáš Trávníček (prostě zahrál nejvíc birdie)

•  Přátelské utkání se Štiřínem – vítězství 
(nečekané, ale zasloužené)

•  Utkání 3 císařů – 4. místo (jako obyčejně)

•  a řada dalších úspěchů

Co nás čeká v sezóně 2021?

Chystáme změnu formátu jamkového mistroství 
klubu, které budeme hrát celou sezónu.  
Novinkou bude meziklubové utkání  
s GC Havlíčkův Brod. Pokud nám dovolí COVID 
situace, můžete se před sezónou těšit na  
historicky druhé mistrovství na simulátorech. 



Předběžný kalendář klubových turnajů

4.4 Velikonoční texas na Hamrech

10.4 Manager open zahájení sezóny

17.4 Jamkové mistrovství dvojic

1.5 Prvomájový turnaj

15.5 Svítání cup 21. ročník

22.5 Golfista+neGolfista

29.5 HA-BR CUP

5.6 Svobodné Hamry OPEN

20.6 Dětská Tour SeveroVýchod

3.7 Zmrzlinový pohár 

24.7 HAMRMAN

7.8 Summer golf cup by …

15.8 Utkání GCCSH x RGC (v Hamrech)

28.8 Cena Železných hor

11.9 Mistrovství klubu na rány

12.9 Mistrovství klubu na rány

18.9 Bóňův šlajs

28.9 Memoriál Václava Čiháka

9.10 Golfista + neGolfista 

30.10 Zakončení sezóny + Finále HCP úterý



Reprezentace GCCSH

Takový malý klub, jako je ten náš, se většinou 
nevyskytuje ve výsledcích vrcholných soutěží. 
Proto už jen účast našeho družstva mužů 
v extralize lze považovat za velký úspěch 
a dobrou propagaci GCCSH mezi sportovní 
golfovou veřejností. Skvělou zprávou byly pak 
výkony našeho týmu (Bedřich Petráň III., Erik 
Grubner, David Poláček, Matěj Špreňar, Denis 
Knap, Michal Havlíček a Jakub Hejlek), které 
znamenají, že si extraligu zahrajeme i v příštím 
roce.
Družstvo žen jsme z důvodu omezené COVID 
sezóny letos do II. ligy nevyslali. Doufáme, 
že v příštím roce již nebudou naše ženy ve 
startovním poli chybět.
V individuálních soutěžích nejvýše z našich 
reprezentantů vystoupal Erik Grubner, který 
letošní rok zakončil jako 23. nejlepší hráč na 
celostátním žebříčku mužů!

Tréninkové Centrum Mládeže

Tento rok pracoval tým TCM ve složení: Bedřich 
Petráň, Petr Grubner, Lukáš Stehlík a Drahuška 
Stehlíková. Každý týden v Hamrech probíhaly 
pravidelné tréninky pro více než 30 dětí všech 
věkových kategorií.

Vyslali jsme 3 týmy do soutěží družstev mládeže 
ČGF. V roce 2020 odrostla nebo nás opustila 
řada mládežnických reprezentantů, kteří 
výkonnostně přerostli naše Hamerské poměry. 
Proto přicházejí noví hrdinové :-)

•  Pohár klubů do 16 let = naši (Anna Částková, 
Sven Blažek, Patrik Grulich, Jan Káňa, 
Oto Sládek a Denis Knap) skončili na 4. místě 
a těsně nepostoupili z kvalifikace Východ A.

•  Družstvo chlapců do 18 let (Sven Blažek, Erik 
Grubner a Denis Knap) vybojovalo 9. místo ve 
východní kvalifikaci

•  Družstvo do 14 let (Anna Částková, Patrik  
Grulich, Jan Káňa a Oto Sládek) obsadilo 
20.  místo ve východní kvalifikaci

Mezi jednotlivci v celostátních žebříčcích skončil  
Erik Grubner na 10. místě mezi dorostenci, Patrik 
Grulich mezi mladšími žáky byl 17. a Sven Blažek 
obsadil na 37. místo mezi staršími žáky. 

Je třeba poděkovat všem trenérům, kteří se na 
výchově dětí v Hamrech podílejí nebo podíleli. 
Nábor do TCM bude probíhat tradičně na 
začátku sezóny, zájemci se mohou také obrátit 
na některého z trenérů.



Stav našeho hřiště  
a okolí
Čerstvý vítr zavál v roce 2020 do údržby 
Hamerského golfového hřiště. Otěží se pevně 
chytil Martin Mudruňka. K ruce mu pak byla 
netradičně dlouhá řada brigádníků, většinou 
z řad našich členů, kterým patří velké díky za 
aktivní nasazení pro GCCSH! 
Náš greenkeeper zásadně pozměnil plán údržby, 
odstranil letité nešvary a zvýšil plynulost práce. 
Radost z práce se pak pozitivně odrazila v kvali- 
tě ošetřovaných ploch i v celé řadě vylepšení. 
Zaměřili jsme se především na jamkoviště, 
kde jsme bojovali s řadou travních chorob. 
V permanenci byl výrazněji válec na greeny, 
léta stojící ve skladu strojů. Nová sekačka na 
ferveje přinesla zvýšení kvality a flexibilitu 
v jejich sekání. Několikrát rozlitá řeka Chrudimka 
uspíšila renovaci závlahového systému, včetně 
nového čerpadla. Klubovna je nově schválena 
jako dočasná stavba do roku 2048, nový 
kamerový systém v klubovně přinesl lepší 
webovou kameru,… 

Do sezóny 2021 budujeme na drivingu (nejen 
pro TCM) nové cvičné travnaté odpaliště včetně 
zavlažování. Plánujeme změnu péče o heavy 
roughy (pravidelnou údržbu), rozšířili jsme počet 
buggy tak, abychom mohli mít 4 na půjčování, 
a řadu dalších zlepšení, které nám zpříjemní 
pobyt v našem golfovém areálu.



Roční poplatky 2021
Pro rok 2021 byla zachována výše členských 
poplatků z minulého roku. Děkujeme všem, 
kteří uhradili poplatky již v závěru roku 2020. 
Konečný termín pro uhrazení poplatků byl 
stanoven na 31. 1. 2021. Způsob úhrady je 
podrobněji popsán na našich webových 
stránkách. 

Roční hrací poplatky pro rok 2021

Dospělí   7 900,-
Studenti do 25 let a senioři do 70 let:                    4 200,-
Mládež do 18 let a senioři nad 70 let:              2 800,-
Mládež do 12 let  2 100,-

Členské výhody pro rok 2021:

•  Neomezená hra na 3 hřištích zdarma  
(Svobodné Hamry, Štiřín, Molitorov) 

•  Reciprocity na cca 30 hřištích po celé ČR 
(aktuální stav na www.gccsh.cz)

•  Neomezené použití tréninkových ploch včetně 
slevy na drivingové míče 

•  Členské slevy na použití elektrických vozítek, 
pronájmy hřiště atd.

Sleva na členský poplatek

V případě, že doporučíte do klubu nového člena 
v roce 2021, který si zakoupí dospělé aktivní 
členství, získáváte slevu 2 000,- Kč ze svého 
ročního členského příspěvku na rok 2022. Pro 
více informací kontaktujte manažera klubu.

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 naše 
manažery.

Shromáždění členů
Pokud nám to situace dovolí, 28. 2. 2021 od 
15:00 se bude konat v restauraci U kováře 
Matěje na Veselém kopci Shromáždění členů 
GCCSH.
Toto Shromáždění členů bude dle našich stanov 
volební. Do orgánů GCCSH může kandidovat 
každý člen. Pokud uvažujete o zapojení 
v některé z funkcí v našem golfovém klubu, 
dejte vědět ideálně předem Janu Peroutkovi na 
prezident@gccsh.cz. 
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, volební)
•  Zpráva prezidenta
•  Zpráva o hospodaření
•  Zpráva revizora
•  Zpráva STK
•  Zpráva komise pro práci s mládeží
•  Volby do orgánů GCCSH
•  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 registro- 
vaným příjemcům cca 1x měsíčně e-mailem. 
Zasíláme ho všem členům, pokud jej nechcete 
dostávat, nebo ho nedostáváte a rádi byste, 
kontaktujte manažery.

Členské kartičky

Členské kartičky budou k dispozici od zahájení 
sezony v klubovně GCCSH. Pokud Vám 
nevyhovuje tato možnost, napište manažerům 
a dohodněte se jinak.

Kontakty
Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s.
Svobodné Hamry
539 01 Hlinsko v Čechách
www.gccsh.cz
Telefon klubovna: 608 183 908 

Naši manažeři:

Michael Schneider
telefon: 775 352 003
e-mail: manager@gccsh.cz

Josef Zbortek
telefon: 777 753 335
e-mail: josef.zbortek@gmail.com 

Výbor: 

Jan Peroutka (prezident klubu),  
Miroslav Kopáček, Pavel Žárský, Petráň Bedřich 
II., Milan Malý, Martin Benko, David Bonaventura, 
Josef Zbortek

Čestný prezident: Ferdinand Peroutka
Revizor: Jiří Zářecký 
 



Hezkou hru!
www.gccsh.cz


