
Vážení 
 
Způsob, jakým se ČGF vymezuje k naší již 24leté bezúhonné práci a jediné nepříjemnosti, 
která se týká nakonec pouze vztahu mezi Junior Golf z.s. a NSA, nebudeme komentovat. Je 
to ztráta drahocenné energie, kterou raději využijeme k přípravě smysluplných sportovních 
projektů pro děti. 
 
Snad jen poznamenat, že celá věc je dle našeho mínění jeden politováníhodný omyl, který 
vznikl souhrou časových okolností, komunikačního šumu a v neposlední řadě i 
administrativní chyby Národní Sportovní Agentury. S ohledem na povahu našeho projektu 
bylo nakonec chybou podat žádost na výzvu Můj Klub 2021. Stejně tak ale chybou NSA ji 
uznat. To už nyní víme.  
Nicméně skutečnost, že nám byla tehdy dotace uznána samotnou NSA nás zcela vedla k 
přesvědčení, že není nic v nepořádku a že smíme zcela účelně čerpat finance k organizaci 
soutěží 2021, pro potřeby našich hráčů a třeba nějakou měrou i finančně ulehčit jejich 
rodičům. Že byly finance čerpány účelně a pro dobrou věc těch, kterým náleží (děti a 
mládež), lze doložit i výstupem z kontroly samotné NSA 
 
S upozorněním ČGF z jara loňského roku 2022 nám současně s ním byla uznána i dotace 
2022! Brali jsme to samo o sobě jako potvrzení NSA, že je stále vše, jak má být! A takto v 
dobré víře jsme prostředky čerpali k realizaci soutěží 2022. 
S NSA jsme se (s ohledem na náš nabitý turnajový kalendář, byť nás oslovili koncem 
července) poprvé sešli v Praze v jejich sídle 25.8.2022 v závěru naší turnajové série, 
abychom našli vysvětlení a byli schopni spor s ČGF vyřešit pro dobro všech zúčastněných. 
Teprve tam jsme byli vyvedeni z našeho mylného přesvědčení. Bylo nám i řečeno, že došlo k 
administrativní a systémové chybě, neboť správně nám měla být zamítnuta minimálně 
dotace 2022.  
Nikdy nás nenapadlo komukoliv, jakkoliv ublížit, pokud se tak stalo? Za případné komplikace 
se omlouváme.  
 
Záležitost je nepříjemná i proto, že jestli je nyní něco v ohrožení, tak je to schopnost 
neziskového spolku Junior Golf z.s. pokračovat ve své svědomité práci pohybového a 
mentálního rozvoje mládeže nejen v moravském regionu! Naše již pomalu čtvrt století trvající 
iniciativa soutěžně rozvíjela a rozvíjí spousty talentovaných skvělých hráčů, kteří reprezentují 
náš region, naši zemi a jsou slyšet hlavně i na světové úrovni. Spousta z nich se stala 
nenahraditelnou a cennou součástí naší reprezentace, univerzitních týmů spojených států a 
jsou vzorem a velkou motivací pro všechny, kteří o takových výšinách zatím jen sní a s 
golfem teprve začínají! 
I proto jsme podporu z NSA v celém rozsahu orientovali na uhrazení nemalých výdajů 
spojených s nájmy sportovišť, technickým zajištěním, cateringu, trofejí a věcných cen a 
zmírnili tak mimo jiné velké náklady rodičů. Jsme si jisti, že tak byla naplněna podstata a 
smysl podpory pro děti.  
Za nás mohu říci, že se budeme pouze soustředit na to, v čem vidíme naše poslání a 
smysluplnost, totiž snažit se vytvářet kvalitní soutěžní příležitosti a rodinnou atmosféru pro 
dospívající hráče. To, jestli toho soutěžící využijí, už necháme na nich. 
 
Děkuji za váš čas 
S přáním hezkého dne 

 
Lukáš Korda 
za Junior Golf z.s. 
 


