
 

Výroční zpráva 

k hospodaření GOLF CLUBU YPSILON, z.s. 

za rok 2017 a plán 2018 

/ dále jen také „Spolek“/ 

I. 

                                                   Hospodaření Spolku 

Do roku 2017 vstupoval Spolek se zůstatkem na běžném účtu  94 438,92Kč a v pokladně 

22 608,-Kč, tedy s celkem 117 046,92Kč. 

Příjmy v průběhu roku 2017 dosáhly výše 587 252,39Kč, z čehož největší díl tvořily členské 

a ostatní poplatky, a to 272 300,88 Kč. 

Výdaje celkem za rok 2017 byly ve výši 675 611,03 Kč, z nichž největší díl tvořily náklady na 

platby Ypsilon Golf Liberec a.s. (218 826,-Kč) 

Rozpis příjmů a nákladů Spolku za rok 2017 tvoří přílohu č.1 této zprávy. 

Zůstatek k 31.12.2017 na účtu a v pokladně Spolku byl celkem 28 688,28 Kč. 

 

II. 

Významné akce v průběhu roku 2017 

 

a) Ryder Cup 2017 

• Ve čtvrtek 28.9. se odehrála další vzájemná Ryder cupová bitva mezi odvěkými 

rivaly a to naším klubem a Golfovým klubem Greensgate. Všechny zápasy byly 

velmi napínavé a předvedené výkony až za očekáváním. Hrálo se opět pět singlů 

a čtyři čtyřhry formátem fourball. Celkové skóre nakonec skončilo 7,5 ku 1,5 bodu 

pro náš klub a tak se pohár opět po roce vrátil zpět „domů“! 

• V sobotu 7.10.2017 se uskutečnil druhý ročník Libereckého poháru klubů, ve 

kterém se utkaly týmy GC Ypsilon, GC Liberec a GC Česká Lípa. Po bojovném 

výkonu a napínavé koncovce se z vítězství radoval GC Liberec a to po celkovém 

výsledku GCY: 8 bodů, GCL: 10 bodů a GCČL: 6 bodů. 

b) Mistrovství klubu na rány 2017 

Ve dnech 16.9.-17.9.2017 se uskutečnilo dvoukolové Mistrovství klubu na rány. Mistrem a 

Mistryní klubu stal pan Petr Chajda se skóre 158 ran (80,78) a slečna Tereza Vavrušková 

se skóre 142 ran (72,70). 

c) Mistrovství klubu na jamky 2017 

V sobotu 21.10.2017 se uskutečnilo letošní finále o Mistra klubu ve hře na jamky. Do finále 

se probojovali Dominik Pietschmann jakožto úřadující mistr klubu na rány a Martin Šíma. 



Zápas to byl napínavý. Nakonec se z vítězství radoval Martin Šíma a po dlouhých letech tak 

narušil dominanci Petra Chajdy a Dominika Pietschmanna. 

d) Dětský golfový tábor na Ypsilonce 

V termínu od 10. do 14.7. proběhl již třetí ročník dětského kempu. Zúčastnilo se ho celkem 9 

dětí ve věku od 5ti do 12ti let. Tréninky probíhaly pod vedením Richarda Barusela a Ondřeje 

Žáčka. Ani věkový rozdíl nebyl překážkou proto, aby děti vytvořily skvělou partu. 

e) Ligová utkání 

První dvě kola odehrály dívky na hřišti v Šilheřovicích, 3. kolo a následné play off 1. ligy žen 

proběhlo v termínu 21.- 23.7.2017 na domovské Ypsilonce. Děvčata statečně bojovala v 

nedělním finále o celkové první místo v soutěži a jistý postup do extraligy. Rozhodla až 18 

jamka posledního zápasu a napínavé drama dopadlo lépe pro soupeřky z Kořence i tak je 

ale druhé místo skvělým výsledkem.  

Tým mužů odehrál první a druhé kolo druhé ligy na hřišti v České Lípě. Po prvních dvou 

kolech patřilo chlapcům průběžné páté místo. Třetí kolo a následné play-off se hrálo na hřišti 

Golf Resortu Lázně Bohdaneč. Bohužel zde chlapci ztrátu na první čtveřici dotáhnout 

nedokázali a skončili celkově šestí. 

f) Skotské hry 2017 

V pátek 18.8.2017 se na našem hřišti uskutečnil 2. ročník turnaje s názvem Skotské hry 

2017. Celý den probíhal v rytmu skotské kultury. Pro hráče byly připraveny tradiční kilty. 

Catering byl rovněž sestaven v duchu tradičního Skotka. Počasí vyšlo znamenitě, a tak si 

všichni mohli den užít naplno. Turnaje se účastnilo celkem 50 hráčů.  

g) Klubový texas dvojic 

V pátek 4.8. proběhl Klubový texas dvojic. Jednalo se o turnaj cannon startem na 18 jamek 
systémem texas scramble dvojic. Po hře následovalo společné grilování a noční soutěž 
v puttování. Turnaje se účastnilo celkem 36 hráčů.  

h) Dětské golfové akademie 

Od 20.4. do 12.10. jsme organizovali dětské golfové tréninky a to každý čtvrtek od 16:00 do 

17:30 hodin pod vedením našeho trenéra Ondřeje Žáčka. Následně probíhají tréninky 

v indooru a to od 9.11. ve stejný termín. Během letního období se tréninků účastnilo celkem 

7 dětí. V zimním období je to potom 5 dětí.   

i) Výlety základních škol na Ypsilonku 

V roce 2017 jsme pořádali celkem tři výlety základních škol do našeho resortu. Jednalo se o 

základní školy ZŠ Barvířská, ZŠ Dobiášova a ZŠ U Školy. Výletů se účastnilo celkem 51 dětí 

v doprovodu učitelů. Dětem společně s jejich pedagogy byl představen golf jako zábavný 

sport a měly možnost si jej vyzkoušet na všech cvičných plochách.  

j) Loupežnická stezka 

V sobotu 20.4. se jako již tradičně konal sportovně-turistický pochod s názvem Loupežnická 

stezka. Letos poprvé vedla trať napříč golfovým hřištěm. Pro účastníky pochodu bylo 

připraveno drobné pohoštění na terase klubovny a možnost vyzkoušet si golf na driving 

range. 

 



k) Fojtecký drak 2017 

V roce 2017 se uskutečnilo celkem 15 turnajů Fojteckého draka a zúčastnilo se ho celkem 

445 hráčů.  

III. 

Rozpočet 2018 

V roce 2018 opět Spolek očekává vyrovnanou bilanci mezi příjmy a výdaji / viz příloha č.1 –

plán 2018/. 

Plán akcí klubu na rok 2018 tvoří přílohu č.2 této zprávy. 

 

 

V Liberci dne  20.2.2018                      Ing.Michal Kulhánek 

                                                                   viceprezident spolku 

 

 

 


