
 

Konference České golfové federace 2016 

Tisková zpráva – Praha, 19. března 2016 

Konference České golfové federace se uskutečnila v sobotu 19. března 2016 v pražském hotelu Step. 

Letošní konference, která přijala návrh na změnu stanov a volebního řádu a vyloučila jeden členský 

subjekt, se zapsala do historie, protože trvala jen dvě a půl hodiny.  

Delegáty a hosty uvítal prezident ČGF Zdeněk Kodejš. Po volbách komisí, pracovního předsednictva a 

řídícího konference bylo na pořadu schválení programu. Program schůze byl jednohlasně schválen. 

Následovala Zpráva o činnosti výboru, kterou přednesl prezident ČGF Zdeněk Kodejš. Prezident uvedl, že v 

loňském roce došlo ke změnám a konsolidaci profesionálního aparátu ČGF. Vzhledem k nejistotám ve 

financování sportu, kvůli kterým není možno předvídat příspěvky od státu, zdůraznil nutnost aktivní práce 

pro zvyšování členské základny se stále důležitým zacílením na mládež. 

Za úspěch českého golfu právě díky dlouhodobé práci s mládeží pak označil například úspěch Kláry Spilkové 

na Ladies European Tour, umístění Vítka Nováka na mistrovství Evropy na Slovensku nebo výsledek týmu 

dívek na mistrovství Evropy na Kaskádě. 

Český golf má také diplomatické úspěchy. První zasedání EGA mimo Lausanne se bude letos konat v Praze. 

Předseda STK ČGF a mezinárodní rozhodčí Aleš Libecajt bude i letos působit jako rozhodčí na prestižním 

turnaji The Open. 

Zprávu o hospodaření České golfové federace a Czech Golf Consultingu přednesla hospodářka ČGF Maria 

Stilerová. Loňská konference schválila rozpočet se schodkem, podařilo se však navýšit příjmy a rozpočet 

2015 skončil jako vyrovnaný. Pro letošní rok byl schválený rozpočet s podobným schodkem. 

Do České golfové federace byly v období od loňské konference přijaty čtyři nové kluby – Chilli Golf Club, 

Golf Club Eagle, Klub přátel Open Golf Academy a Golfový Klub Chodová Planá. Pro nesplnění členských 

povinností byl na konferenci vyloučen Automotoklub Masarykův okruh. 

Zprávu Komise pro média a komunikaci přednesl její předseda Karel Čelikovský. Vzhledem ke skutečnosti, 

že činnost Komise pro média a komunikaci je s novou strategií přesunuta na profesionální aparát řízený 

Generálním sekretářem, byla navržena změna stanov. Podle návrhu, který byl následně schválen 

konferencí, již v budoucnu nebude volen předseda Komise pro média a komunikaci, ale do stavu volených 

orgánů přibyla volba druhého viceprezidenta. 

Hosty konference byli obyvatelé Síně slávy ČGF Václav Janoušek a Karel Vopička. Další obyvatelé Síně 

slávy Prokop Sedlák a Milan Veselý se konference účastnili jako delegáti svých klubů. 

Konference ČGF byla ukončena usnesením a závěrečným slovem prezidenta. 

Další informace: www.cgf.cz 


