
Výzva klubů “ z Líšnice 

 

 

Sešlo se v novém roce pár prezidentů klubů u krbu na Líšnici …. 
 
Kluby, které dále uvedenou výzvu podepsaly si plně uvědomují, že navrhované řešení není 
ideální, ale pokládají je za nejméně nedemokratické, nejméně škodlivé a nejméně 
uspořádané v časové tísni. 
Jsou přesvědčeni, že nevolit prezidenta i při rezignaci současného na konferenci ČGF 2011 
nejvíce odpovídá stávajícím stanovám a etice golfu a shodují se v následujícím: 
 

- je nutné v dostatečném časovém předstihu připravit a včas klubům-členům ČGF 
předložit k projednání a odsouhlasení program dalšího směřování ČGF a českého 
golfu, který bude z dlouhodobého hlediska reflektovat zájmy a poslání klubů a 
nebude individuálním návrhem jedné osoby nebo malé skupiny lidí.  
Takový koncepční dokument by určil dlouhodobé směřování českého golfu 
v prostředí sportovních svazů a byl podkladem pro vyhledání takových  kandidátů 
pro řádné volby prezidenta a výboru ČGF, kteří by byli schopni přijatý program 
tvůrčím způsobem uskutečňovat. 
 

- je nutné před volbou prezidenta a členů výboru ČGF upravit Stanovy a jednací a  
      volební řád ČGF tak, aby kandidáti na tyto funkce byli navrhováni kluby-členy ČGF,     
      případně v regionálním členění a zejména s dostatečným časovým předstihem. 

 
Z těchto praktických důvodů výzva vznikla. Neměla a nemá za úkol nikomu ublížit nebo 
uškodit. Naopak cílem výzvy je zabránit tomu, aby se kdokoliv pokusil vzniklou situaci využít 
ke svým individuálním nebo skupinovým zájmům.  
Základním cílem výzvy bylo a je najít s dostatečným časovým předstihem východisko ze 
situace, která na konferenci může nastat nebo nastane. 
 
Podepsané kluby proto navrhují: 

 

1. Změnit program konference ČGF 2011 - z programu vyřadit bod volba prezidenta ČGF. 
2. Do usnesení konference ČGF 2011 schválit následující body: 
    - konference bere na vědomí, že viceprezident ČGF bude vykonávat funkci prezidenta ČGF  
       a statutárního zástupce ČGF na dobu do skončení funkčního období stávajícího výboru  
       ČGF v souladu s platnými stanovami čl. 9, bod. 3, 
   -  konference ČGF pověřuje člena výboru ČGF ……………………. spoluprací s vybranými kluby     
      ČGF na regionálních úrovních na přípravě, zpracování a předložení ke schválení výroční  
      konferenci ČGF 2012 program dalšího směřování ČGF – koncepce ČGF, jako závazného  
      dokumentu pro vedení ČGF v dalším funkčním období a odpovídající změny stanov a  
      jednacího a volebního řádu ČGF,      
   -  konference ČGF pověřuje člena výboru ČGF ……………………. spoluprací s vybranými kluby     
      ČGF na regionálních úrovních na přípravě kandidátky pro volby prezidenta a členů výboru  
      ČGF na další funkční období a zveřejnění jejího návrhu k připomínkám všem členům ČGF  
      v nejméně v šestiměsíčním předstihu před termínem konání výroční (volební) konference  
      ČGF 2013.  



 
Podepsané kluby výzvy vyzývají všechny ostatní kluby – členy ČGF, aby se k této výzvě 
připojily prostřednictvím e-mail adresy gkl@volny.cz, podpořily její přijetí a prosazení 
v programu a v jednání výroční konference ČGF 2011. 
 
Albatross Golf Club, Atrium Golf Club, Beroun Golf Club, Golf & Country Club Prague, Golf & 
Country Club Svobodné Hamry, Golf Club Alfrédov, Golf Club Beřovice, Golf Club Cardinal 
Valtice, Golf Club Erpet Praha, Golf Club Hořehledy, Golf Club Hostivař, Golf Club Chateau St. 
Havel, Golf Club Liberec, Golf Club Luby, Golf Club Praha, Golf Club Resort Paradise, Golf Club 
Stará Boleslav, Golf Club Svatý Jan, Golf Club Svratka 1932, Golf Club Štiřín, Golf  klub 
Darovanský dvůr, Golfový Club Bestgolf Blue Sky, Golfový klub Líšnice, Park Golf Club Hradec 
Králové, Ypsilon Golf Resort Liberec. 
 
Dne 7. 3. 2011 

 


