
Zápis ze zasedání SR GCA č. 8/2008
ze dne 23.6.2008

Členové SR GCA Počet

Přítomni: J. Kovář ,M.Kučerka, M.Wojnar,R.Vrbka,J.Sedláček,R.Válka 6

Omluveni: V.Dostál 1

Program jednání:

1. 1.a/Vedení účetnictví GCA:

Budou převedena přístupová práva k účtům GCA v Čs.spořitelně

Probíhají další jednání o novém programu pro vedení klubové evidence. Sekretář klubu písemně požádá jménem SR

GCA pana Lapiše o informaci jak pokračuje dopracování programu a příprava na předání novému správci programu

panu Vymyslickému z firmy Coprosys.

V případě,že program nebude dopracován a předán do dohodnutého termínu 1.7.2008 bude SR GCA nucena ukončit

jednání o předání programu s panem Lapišem.

Byla předána nabídka na nový server od firmy Coprosys.Schválením a výběrem je za SR GCA pověřen pan Wojnar a

pan Sedláček.

Odpovídá:J.Sedláček,M.Svobodová,M.Wojnar Termín:21.7.2008

1.b/ Kontrola nezaplacených členství :



SR ukládá panu Sedláčkovi po zprovoznění klubové evidence dodat sekretáři aktuální seznam nezaplacených

ročních poplatků a dále ukládá sekretáři zaslat neplatičům dopis, že z důvodu neuhrazení ročních poplatků bude

jejich členství v GCA zrušeno.

Odpovídá:M.Svobodová.J.Sedláček

Termín: 21.7.2008

1.c/Stav hřiště:

Majitel hřiště informoval SR o znormování hřiště. Dále majitel navrhl sestavit menší skupinu lidí z STK, která by byla

proškolena v otázce údržby hřiště, aby mohla být vedena další diskuse o stavu hřiště na odbornější úrovni.

SR GCA bere na vědomí zprávu STK GCA o nevyhovujícím stavu hřiště. Stanovisko ke zprávě zaujme SR GCA po

MMČR.

Odpovídá: R.Válka,M.Wojnar Termín:21.7.2008

2. TCM

Dořešit smlouvy s reprezentanty

Vedoucí TCM informovala SR o výsledcích hráčů na turnajích

SR dostala informaci o příspěvku z ČGF pro hráče na zahraničních turnajích

J.Giacintová informovala SR o meilu pana Kordy (zástupce pro STK východ B) o vedení

a kontrolách TCM

SR schválila příspěvek 5.000,-Kč těmto hráčům kteří se zúčastní turnaje na Tálech:

V.Ráček

R.Vlašínová

M.Vantuch

T.Kadlec,

K.Vlašínová

V.Janošík

ČGF schválila dotaci na kemp na Tálech 5.-12.7.2008 pro tyto hráče z TCM:

J.Šlaur,O.Symerský,R.Konvička,A.Studený,T.Fusek,P.Gál,H.Koudelka,L.Jankovič

SR ukládá vedoucí TCM seznam hráčů, kteří by se mohli zúčastnit dalších zahraničních turnajů

Odpovídá: J. Giacintova Termín: 21.7.2008



3.
Příprava MMČR a Čs.Poháru:

Pan Werner informoval členy SR o pokračujících přípravách. Na programu schůzky byla příprava

ČS. poháru.

a) Tiskové materiály pro MMČR a Čs.pohár + průvodní dopis (M.Kučerka)

b) Návrh cen na turnaj (M.Kučerka) Schválena výroba 500ks hrníčků s potiskem

c) Rozeslání prezentačních materiálů na kluby(M.Svobodová)

d) J.Kovář dodá panu Wernerovi počty sponzorů do VIP turnaje.

e) M.Kučerka zajistí organizaci dobrovolníků např.caddy atd.Na přštím zasedání SR

předloží seznam.

f) Doprovodné akce(J.Werner)

g) Nová Birdie Card pro MMČR(Po znormování hřiště zajistí R.Válka)

h)Loga sponzorů zajistí pan Werner a ve spolupráci s panem Wojnarem je umístí na stránky GCA

i)Pro partnery budou zajištěny slevové vougery na hřiště a pro hotel.

Úkolem je pověřena J.Giacintová

j)Byla projednána nabídka umístění reklamních ploch u dálnice

k)Bude podepsána smlouva s rádiem REŽIE RÁDIO MUSIC na reklamu na MMČR.

(J.Giacintová,J.Werner)

l)Ceny do VIP turnaje zajistí pan Werner 12ks.Ceny na Čs.pohár zajistí pan Kučerka.

m)Nominace na ČS pohár 6 družstev M.Dorníková,M.Holub(M.Svobodová )

n)Řešilo se rozdělení dotace 24.000 mezi PRO.( J.Werner)

o)pan Wojnar zajistí 150 ks tašek od firmy FAVAB na Čs.pohár

p)pan Kovář informoval, že byly rozeslány smlouvy sponzorům na Čs.pohár

Odpovídá: M.Kučerka,J.Giacintová,M.Svobodová,R.Válka,J.Kovář
Termín: 21.7.2008

4. MR seniorů 13.6.-15-6.2008



SR GCA děkuje seniorům za úspěšnou reprezentaci GCA na letošním ročníku MR seniorů. Družstvo

seniorů skončilo na pátém místě, postoupilo a kvalifikovalo se na příští rok do nejvyšší soutěže.

GRATULUJE

Družstvo hrálo ve složení:Res Jaroslav,Res Oldřich,Nebeský Tomáš,Konvička Václav,Rumpela Miroslav,

Neštický Jan,Žemla Josef.

5.
Faktury schválené k proplacení:

J.Giacintová

VODAFONE

FAVAB

Gia

O.Res-senioři

6.
Různé:

Pan Wojnar informoval majitele a SR, že někteří hráči při komerčních turnajích nepravdivě zapisují své výsledky do

score cart a nabídl pomoc STK při sledování a kontrolování výsledků

hráčů na komerčních turnajích. Např.kontrola score cart adt.



Termín příštího zasedání SR: 21.7.2008 v 10.00hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 24.6.008

Zpracovala:Marta Svobodová

Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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