
Zápis ze 2. Členské schůze Valtického golfového klubu (VTCGK)  
 

Ze dne: 19. 3. 2012 

 Body jednání: 

1) Úvodní slovo pronesl předseda klubu Václav Zechmeister a informoval o výstavbě nového 

golfového hřiště Pískovna. Od 1. 4. 2012 bude zprovozněn driving range a je plán dokončit v tomto 

roce 4 jamky. 

 

2) Přijetí Valtického golfového klubu do České golfové federace:  

Libor Nazarčuk krátce informoval přítomné o průběhu konference prezidentů ČGF, na které byl 

nakonec VTGK přijat do ČFG jako plnohodnotný člen s hlasovacími právy.  

 

3) Zpráva o činnosti klubu v roce 2011 a výhled na rok 2012 

Vítek Kouřil referoval o činnosti klubu, o uspořádaných turnajích, o plánovaných turnajích a dalších 

akcích klubu. Výbor VTCGK se bude snažit uspořádat i v letošním roce co nejvíce turnajů, které 

budou pro členy klubu zvýhodněny. Byla navázána spolupráce s certifikovaným cvičitelem golfu. 

Veškeré informace o činnosti a akcích klubu budou zveřejněny na stránkách klubu 

www.golfvaltice.cz 

 

4) Hospodaření klubu a výše ročních členských poplatků 

Michaela Šťastná informovala o stavu financí VTGK, o plánovaných výdajích klubu v roce 2012 a 

v souvislosti s tím o stanovení výše vstupních a členských poplatků na rok 2012 následovně:  

- jednorázový vstupní poplatek do VTGK 1000Kč za osobu, roční členský poplatek 3500Kč za osobu 

- jednorázový vstupní poplatek pro dítě 200Kč za osobu, roční členský poplatek 100Kč za osobu 

 

Dítětem se pro tyto účely rozumí osoba mladší 18 let, jejíž alespoň jeden rodič je členem VTGK. 

Poplatky je možné hradit v hotovosti u M. Šťastné nebo bezhotovostně převodem na účet VTGK. 

Po uhrazení členského poplatku obdrží člen do 14 dnů hrací kartu.  

 

5) Benefity pro členy klubu  

Vítek Kouřil informoval všechny o plánovaných výhodách pro členy klubu. Všechny výhody, 

kterých se podaří dosáhnout, budou zveřejněny na webových stránkách www.golfvaltice.cz. 

V současné době jsou k dispozici slevové vouchery na hru v pracovní dny na vyjmenovaných 

hřištích. 

 

6) Diskuze 

V rámci diskuze Vítek Kouřil přednesl některá nová pravidla golfu. 

 

http://www.golfvaltice.cz/

