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Vážení přátelé, členové klubu, 

Obracím se na Vás tímto dopisem především s žádostí o úhradu členských příspěvků na rok 2020.  

I když vzhledem k nastalé situaci bude letos pro všechny golfisty sezóna kratší, hrát se bude a tedy i 
chod klubu je nutné zajistit jako normálně (a ČGF již chce uhradit svůj „desátek“ -zálohu na členský 
příspěvek klubu ve federaci). 

Musím poděkovat těm, kteří již příspěvek uhradili i bez výzvy, Vám ostatním to tímto připomínám a 
žádám Vás o poukázání příspěvku na účet našeho golfového klubu 227694684 / 0300 co nejdříve – 
do konce dubna 2020. Výše ročního členského příspěvku zůstává stejná jako v minulých letech 
(3500,- dospělý, 1500,- děti a mládež do 18 let, 1000,- Kč udržovací členství bez benefitů,  VS = reg.č.  
ČGF 

Za normálních okolností bychom již touto dobou měli za sebou členskou schůzi, na které většina z Vás 
členské příspěvky uhradila v hotovosti a také by jste již měli letošní členské karty a poukázky na 
benefity.  

Snad se nám podaří v brzké době členskou schůzi svolat (a schválit účetní uzávěrku roku 2019)  a 
členské karty Vám rozdat. Pokud to do května nezvládneme, zašleme Vám je poštou. Jen na okraj : 
naše tréninková základna – driving HoSPORT ve Starých Hodějovicích je již otevřen a v provozu. 

Ale hlavně doufám, že se již brzy sejdeme na hřišti na nějakém turnaji, nejlépe na naší klubové túře O 
kastrol nudlí. Jak asi víte, první turnaj na Hluboké měl být minulou neděli 19.4. a byl z důvodu 
všeobecného bláznění kvůli chřipce zvané Covid19 zrušen, ačkoli tam bylo již dost přihlášených. Jak 
to bude s dalšími termíny  - to se uvidí.  

Aby jste znali co je již nasmlouváno na zbytek sezóny :  3. 5. Český Krumlov, 17.5. Hluboká, 26.6. 
Český Krumlov, 16.8. Hluboká, 30.8. Český Krumlov, 13.9. Český Krumlov – mistrovství klubu na rány, 
11.10. Hluboká, 18.10. Český Krumlov zabijačkové finále túry, ještě nemám potvrzeny termíny na 
Kestřany a Weitru na 28.9. 

Snad již to bláznění a restrikce skončí. Inu Babiš ví že lid se nasrán a protože chce vyhrát další volby, 
tak věřím, že se turnajová sezóna brzy opět rozběhne a přeji Vám v tomto roce jen ty nejkrásnější 
osobní i golfové zážitky.  

Jen opakuji : nezapomeňte uhradit své členské příspěvky 

S pozdravem  

Ing. Karel Masopust 

President klubu 


