
 
 

 
  Počet 

Přítomni: JUDr.J. Kovář ,Ing.V.Dostál,Ing.J.Sedláček, 
Ing.M.Kučerka,R.Válka,Ing.M.Wojnar,JUDr.R.Vrbka 

     7 

Omluveni: 
Neomluveni:                                                        

                                                                                    
 

     0 
     0 

 

Program jednání: 

 
 
1.Nové stránky GCA: 
Byl spuštěn testovací provoz stránek na http://www.mcrai.cz/weby/golf/. Do vzhledu stránek byly zapracovány 
připomínky a podněty od členů. 
SR rozhodla, že ke dni 30.9.2011 bude ukončena spolupráce s dosavadním správcem stránek Fronk Design. 
Sekretář klubu je pověřen písemným ukončením a poděkováním za spolupráci s Fronk Design. 
K 1.10.2011 bude zrušen provoz původních www stránek. 
Ing.J Sedláček je pověřen dořešením spuštění platebního modulu. 
 
Odpovídá: Ing.J.Sedláček                                                                                                              Termín:trvá                    
 

                                                                                                                                                                                                                       

2.Faktury schválené SR GCA: 

Austerlitz Golf- občerstvení turnaj GCA 4x 

Fronk Design –stránky GCA 2x 

AGES-karty TCM 

MONTI-stránky GCA 

Český Těšín-kvalifikace TCM 

REDA –trička seniorky 

Darovanský Dvůr-startovné, ubytování TCM 

 

 

3.TCM: 

Bude svolána schůzka mezi GIA, GCA a panem Kromichalem kde budou nastavena jasná pravidla pro vedení Školního 
golfu. Informace a vize k zimní přípravě. 

 

Odpovídá: R.Válka, J.Kromichal, J.Kovář                                                                                     Termín:3.10.2011 

 

 

 

4.Ukončení členství neplatičům: 

SR GCA pověřila sekretáře GCA ukončením členství členům, kteří i přes upomínku neuhradili roční poplatky za rok 2011. 

Ing. Jaroslav Sedláček dodá sekretáři seznam členů pro vyloučení z klubu bez náhrady. 

Těmto bude odeslán doporučený dopis, kde jim bude oznámeno ukončení členství v GCA k 20.9.2011. K tomuto datu 

sekretář provede i výmaz členů z ČGF a GCA. 

 

Odpovídá:M.Svobodová                                                                                                               Termín:3.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č. 9/2011 
ze dne 5.9.2011 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č. 9/2011 
ze dne 5.9.2011 

 

http://www.mcrai.cz/weby/golf/


 

4.Různé: 

 

 

a.) Prezident GCA poděkoval všem hráčům, trenérovi Jiřímu Kromichalovi a celému realizačnímu týmu, který 
se podílel na velkém úspěchu týmů mužů a žen z GCA, kteří se umístili na předních místech Mistrovství 
ČR družstev. 

Družstvo žen skončilo na  výborném 2. místě a družstvo mužů na krásném 3. místě v extraligové soutěži 
ČR. 

I tak je to velký úspěch pro GC. velký úspěch pro chu podíle 

b.)  STK GCA: 

- proběhla schůzka členů STK GCA a prezidenta GCA 

- Ing.Martin Wojnar předložil zápis z jednání STK GCA ze dne 22.8.2011. Zápis byl předán majiteli hřiště. 

 

c.)  Budou zahájena jednání o doplnění smlouvy mezi GCA a GIA. SR GCA schválila členy vyjednávací skupiny za GCA 

 JUDr.Jiřího Kováře, Ing.Jaroslava Sedláčka, Ing.M.Wojnara  

  

d.) Příprava kalendáře pokračuje Ing.J.Sedláček ve spolupráci s panem Kromichalem dodají fotky pro kalendář.    

Přípravou kalendáře je pověřen Ing.M.Kučerka. Termín dodání fotek pro kalendář do 15.9.2011. 

      V kalendáři budou uvedena loga sponzorů GCA. 

 

e.) SR GCA pověřila Ing.V.Dostál zpracováním návrhů na kriteria pro uvedení členů do Síně slávy GCA. 

Členové SR GCA mohou posílat své připomínky Ing.V.Dostálovi. 

 

f.) SR GCA schválila jednorázový příspěvek 120 Eur (startovné) na Mezinárodní mistrovství MID amatérů Rakouska  

      pro hráče J.Štěpánka, D.Kostelku a V.Dostála. 

 

g.)  Semináře pro talentovanou mládež na Kořenci 30.7.2011 se za GCA zúčastnil Filip Jakubiček.  

 

h.)   Nominací hráčů na turnaj o nejlepší TCM ČR dne 23.10.2011 ve Slavkově provede Ing.Jaroslav Sedláček. 

 

ch.)  Sekretář klubu přidá na stránky GCA a nástěnku informaci o výměně poukázek do restaurace Bohéma vydaných na     

        turnajích GCA. 

 

i.)    SR GCA schválila nákup nového počítače pro potřeby GCA dle nabídky firmy Coprosys. Zajištěním objednávky je 

       pověřen sekretář GCA.    

 

j.)   Na příští SR bude zahájena příprava večírku na ukončení sezóny. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Termín příštího zasedání SR: 3.10.2011 ve 13.00 hod. 

 

Dne:7.9.2011 

Zpracovala: M.Svobodová 

Za SR GCA: 

 

 

 

 

 

                                                                         ……………………………………………………… 

                                                                           Prezident GCA    JUDr.Jiří Kovář 

                

 

 

        

 

 

 


