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V Liberci, 2. ledna 2019 
 
 
 

Vážení golfoví přátelé, 
 
rád bych tímto popřál Vám i Vašim blízkým hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Věřím, že i letos Vám zbyde čas na golf a užijeme si ho do sytosti... 
 
A nyní již „pracovně“ : 
 
 
 

XX. Jubilejní Valná hromada Golf Club Liberec se bude konat 
stejně jako loni v naší klubovně – budou chlebíčky a šampaňské!!! 

 

v pátek 29.3.2019 od 16:30 hodin 
 
 
 

Program: 
1. Hodnocení roku 2018 
2. Hospodaření v roce 2018 
3. Plány a cíle na sezónu 2019 
4. Podpora mládežnického golfu v roce 2019 - TCM 
5. Klubová reprezentace a soutěže  
6. Seznámení s novinkami na hřišti 
7. Turnajový kalendář 2019 
8. Závěr a diskuse 

 
 

Pokud budete chtít jakýkoliv bod přidat do programu XX. Valné hromady, pošlete mi prosím návrh 

na email club@gc-liberec.cz. Veškeré požadavky do jednání samozřejmě zařadíme. 

 

mailto:club@gc-liberec.cz


Členské poplatky pro rok 2019 pro členy GCLI byly Výborem 
stanoveny na : 

4.000,- Kč pro děti a mládež od 10 let do 18-ti let 
5.000,- Kč senioři nad 60 let ženy a 65 let muži 
9.000,- Kč hrací poplatek pro dospělé 
2.500,- Kč udržovací poplatek 
3.000,- Kč roční poplatek včetně 2 her na hřišti 

 
 

Poplatek pošlete prosím na účet v Raiffeisen Bank 855 651 028 / 
5500 s variabilním symbolem Vašeho rodného čísla. 

 
 

Pravidla výběru poplatků zůstávají jako v roce 2019: 
1. Poplatek musí být poukázán na účet nejdéle do 29.3.2019, tedy do termínu Valné 

hromady. 
2. Plastikové členské karty budou hráčům vydávány až po zaplacení členského poplatku. Do 

zaplacení poplatku je hráč blokován serverem ČGF. Bez karty NENÍ VSTUP NA HŘIŠTĚ 
MOŽNÝ !!!. Poplatky lze zaplatit v hotovosti i na Valné hromadě. V roce 2018 bylo pro 
nezaplacení poplatků vyřazeno z klubu 37 členů. 

 
 

Rok 2017 byl propršený, loňský rok byl extrémně suchý, tak se opravdu 
těšíme na to, co nás čeká letos. Na konci loňského roku jsme začali 
budovat závlahu prakticky veškerých hracích ploch – doufáme, že naše 
hřiště opět o řádný kus poskočí ve kvalitě… 

Ale připravujeme toho opěr mnohem více …😊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na závěr bych Vám rád poděkoval za uplynulou sezónu, 
popřál hodně štěstí, zdraví a spoustu krásných nejen golfových 

zážitků v sezóně 2019... 
 

 
Za výbor Golf Club Liberec 
Vladimír Zapotil 


