
 
 

 
 
  Počet 

Přítomni: JUDr.J. Kovář ,Ing.J.Sedláček, R.Válka,Ing.M.Kučerka, 
Ing.Josef Vlašín,Ing.Petr Vávrů 

     7 

Omluveni: 
Neomluveni:  
Přizvání:                                                       

Ing.Oldřich Res                                                                   
 
 

     1 
     0 
     0 

 

 

Program jednání: 

 
1.E-SHOP na stránkách klubu: 
 
SR projednávala provoz a spuštění E-shop na www.gca.cz. Návrh na technické řešení provozu zajistí do příštího zasedání 
Ing. J.Vlašín. SR projednala podmínky smlouvy s GO PAY a schválila podpis smlouvy. Ing.Jaroslav Sedláček zajistil 
předání práv k modulu GO PAY. 

 
Odpovídá: Ing.J.Vlašín                                                                                                                Termín:23.4.2012                            
 

                                                                                                                                                                                                  
2. Evidence členů, sekretariát GCA , kontrola úhrady roč.poplatků na stránkách GCA: 

 

a.)    Ing.Jaroslav Sedláček prověří zda byla správcem do programu evidence členů přidána funkce označení    

  uhrazení ročních poplatků ručně-označení bankovkou. 

             

b.)    Ing.Josef Vlašín zajistí předání práv pro kontrolu uhrazených ročních poplatků recepčním, aby bylo možné   

  od 15.4.2012 vydávat karty ČGF  2012 členům, kteří uhradili roční poplatky pro rok 2012. 

     

c.)    Marta Svobodová zajistí přípravu karet –označení podle typu členství ( veřejné čl., udržovací). 

 

d.)   Marta Svobodová předložila SR GCA žádosti o udržovací poplatek. SR schválila udržovací poplatky.    

 Seznam osob, schválených žádostí je přílohou zápisu. SR GCA ukládá sekretáři klubu dodat do recepce 

 seznam osob s udržovacím poplatkem, bude kontrolováno dodržování zákazu vstupu na hřiště osobám    

               s udrž.poplatkem. Seznam bude předán Marshalům. 

 

e.)   Marta Svobodová zajistila kontrolu členů, kteří dovrší 19 a 27 v souvislosti s přechodem na jiný typ členství. 

 Tyto členy sekretář informoval o možnostech změny typu členství. 

 

f.)   Na příštím zasedání bude rozhodnuto o možnostech převodu OČ na SENČ. 

 

g.)    Marta Svobodová předložila seznam převodů členství a nových OČ,POČ a SČ v roce 2012. 

 

h.)    Sekretář klubu zajistil doplnění stanov GCA dle závěrů VH. Tyto budou odeslány k podpisu na ČSÚ MV ČR. 

  

               
   

Odpovídá: M.Svobodová, Ing. J.Sedláček, Ing.J.Vlašín                                                                       Termín:23.4.2012 
 

 

 

 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.4/2012 
ze dne  30.3.2012 

 

http://www.gca.cz/


3.Faktury schválené SR GCA: 

 

MONTI-www.stránky 

J.Vymyslický-přidání funkce do evidence členů 

M.Wojnar-školení rozhodčích 

AUSTERLITZ GOLFHOTEL-občerstvení VH 

 

 

4.Struktura TCM , reprezetacčních a ostatních týmů, struktura kompetencí mezi SR –STK a TCM: 

 

 

a.) SR schválila novou strukturu funkcí a schválila osoby, které budou funkce zastávat: 

 

Manager repre. týmů  =  všechny týmy reprezentující GCA v soutěžích (děti, ženy, muži, MID,senioři) -   Ing.Josef Vlašín 

 

Vedoucí TCM   =  vedoucí týmu do 18.-ti let reprezentující GCA  -  Radka Vlašínová 

 

Manager přípravky  = všechny týmy bez návaznosti na GCA  -  Radim Válka 

 

Kapitán reprezentačního týmu B – Ing.Vladislava Kozáková  

 

Kapitán družstva MID MUŽI -  Ing.David Kostelka 

 

Kapitán družstva seniorů – Ing.Oldřich Res 

 

 

 

b.)   Ing.Josef Vlašín představil nový projekt Reprezentační tým  B. Tento tým se bude účastnit meziklubových turnajů.  

       Nominace bude schvalovat SR. Další informace o projektu budou zveřejněny na stránkách klubu a nástěnce GCA. 

 

c.)   SR GCA řešila proplácení tréninků s externími trenéry. Tréninky budou proplaceny pouze na základě originálního  

       dokladu od trenéra o vyčerpání a zaplacení lekce. Lekce musí být odtrénovány do 30.3.2012. Doklady k proplacení       

       musí být předány Ing.Jaroslavu Sedláčkovi nejpozději do 15.4.2012. 

 

d.)   SR schválila úpravu směrnice č.1/2009.Tato bude přidána na stránky GCA a na nástěnku. 

   

Odpovídá:Ing.J.Vlašín ,Ing.J.Sedláček                                                                                          Termín:23.4.2012                                      

 

 

 

5.DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

 

6.5.2012 OD 10.00 do 15.00hod. 

 

a.) Ing.M.Kučerka zajistí tisk pozvánek 500 ks 

b.) Radim Válka zajistí inzerci na www.veslavkove.cz 

c.) Radim Válka prověří možnost vystoupení tanečního souboru na DOD. 

d.) Ing.Jaroslav Sedláček prověří možnost inzerce ve Vyškovských novinách. 

e.) Ing.Josef Vlašín zajistí účast reprezentantů, kteří budou trénovat příchozí. 

 

 

 

Odpovídá: SR GCA                                                                                                                         Termín:23.4.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veslavkove.cz/


6.STK GCA, KLUBOVÉ TURNAJE: 

 

 

a.) Mistrovství klubu na jamky   

 

MUŽI 6.5.2012 losování 

             7.5.-27.5.2012  1.a2. kolo 

28.5.-5.6.2012  Osmifinále 

6.6.-15.6.2012  Čtvrtfinále 

17.6.2012   Semifinále, finále, o třetí místo 

 

ŽENY  

7.5.- 27.5.2012   Osmifinále 
             28.5.-15.6.2012  Čtvrtfinále 
             17.6.2012   Semifinále, finále, o třetí místo 
 
       

b.) Mistrovství klubu dvojic s HCP (1/2)  2.9.2012 
 

c.) Na turnajích GCA bude provedena změna v kategoriích- HCP 4-12. 

 
d.) Na turnajích GCA bude nově vyhlašována kategorie nejlepší BRUTO. 

 
e.) Pokud bude na klubovém turnaji v některé kategorii méně než 5 hráčů bude vyhlašováno a oceněno pouze první 

místo. 

 
f.) Ing.Petr Vávrů zajistí ceny na turnaje GCA. Občerstvení na turnaje bude zajištěno přes pana Ladislava Horváta. 

 
g.) Ing.Petr Vávrů rozešle členům SR návrh na změnu při zapisování HCP.   

 
 

h.) Ing.Josef Vlašín navrhl, že  zorganizuje turnaj MLADÍ-STAŘÍ .SR GCA jeho  záměr odsouhlasila. 

 

 

7.Různé: 

 

 

a.) JUDr.Jiří Kovář navrhl pana Radima Válku jako viceprezidenta GCA. 

      Pan Radim Válka kandidaturu přijal.SR GCA schválila pana Radima Válku viceprezidentem GCA. 

         

b.) SR GCA neschválila žádost Jaroslava Skácela. Poplatek za členství se vztahuje k typu členství a ne k věku 

žadatele. Proto majitel OČ musí zaplatit poplatek v plné výši.  

 

c.) Ing.Petr Vávrů a Radim Válka prověří možnost znormování akademie v zámeckém parku. 

       

d.) SR GCA schválila žádost Ing.Jana Neštického o čerpání fin.prostředků z rozpočtu seniorů na QUATRO-CUP. 

 

e.) Ing.Miroslav Kučerka vznesl dotaz na Ing.Josefa Vlašína zda byli neoprávněně změněny startovní časy o čemž 

            nebyli hráči informováni. Pan Radim Válka prověří skutečnosti do příštího zasedání SR. 

 

 

 

Termín příštího zasedání SR: 23.4.2012 v 10.00 hodin. 

Místo:Slavkov u Brna, Golfhotel Austerlitz 

Příloha č.1: Seznam členů se schváleným udržovacím poplatkem. 

 

 

Dne:30.3.2012 

Zpracovala: M.Svobodová 

Za SR GCA: 

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

                                                                           Prezident GCA    JUDr. Jiří Kovář 

                

 



 

Příloha č.1        

SR GCA schválila udržovací poplatky pro rok 2012 těmto členům GCA: 

 

Oldřich Pospíšil 

Světlana Skutilová 

Nebeská Kateřina 

Marek Tichý 

Magda Chmelařová 

Maťák Lubomír 

Tomčák Rostislav 

Wojnarová Martina 

Marta Svobodová 

Lotreková Blanka 

Lotrek Jaroslav 

Nováčková Soňa 

Nováček Petr 

Sedláček Radim 

Robert Matuška 
Turza Libor 
Pouch Milan 
Vaďura Petr 
Voronin Michal 

Rumpelová Drahomíra 

Kroupa Miloš 

Valášek Jiří  

Valášková Olga 

Kříž Petr 

Horňák Bohdan 

Sobková Žaneta 

Marada Libor 

 

 

 

 

 
 


