
 
 

 
  Počet 

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

     7 

Omluveni: 
Neomluveni:  
Přizvání:                                                       

                                                                    
 
Ing.J.Vlašín 

     0 
     0 
     1 

 

 

Program jednání: 

 

 
1.E-SHOP na stránkách klubu: 
 
Do zahájení sezóny 2012 bude spuštěn E-shop na www.gca.cz. Technické řešení spuštění provozu zajišťuje 
Ing. J.Sedláček. 
 

 
Odpovídá: Ing.J.Sedláček                                                                                                                  Termín:2.3.2012                            
 

                                                                                                                                                                                                  
2. Databáze GCA a ČGF: 

 

a.) Ing.J. Vymyslický pracuje na  úpravě evidence členů dle požadavků uživatelů. 

           (bude přidána další funkce, která umožní úpravu označení uhrazení ročních poplatků ručně-označení bankovkou). 

            Úpravy jsou postupně předávány k užívání. 

                      

b.) Ing.J.Vlašín a Ing.J.Sedláček přidají na stránky klubu nejpozději do 27.2.2012 funkci pro možnost kontroly 

plateb ročních poplatků členy GCA .K prvnímu přihlášení bude sloužit registrační číslo člena po přihlášení bude 
mít člen možnost zjistit  zda jeho platba ročního poplatku byla připsána na účet GCA. Tato služba by měla 
odstranit nesrovnalosti při platbě ročních poplatků bezhotovostně. 

 

Odpovídá: M.Svobodová, Ing. J.Sedláček, Ing.J.Vlašín                                                                       Termín:2.3.2012 

 

 

 

3.Faktury schválené SR GCA: 

 

Geste- zimní příprava reprezentace 

ČGF-karty ČGF 

 

 

4.TCM a  REPREZENTACE GCA: 

   

 

1. Pan R.Válka informoval SR  o schůzce, která proběhla mezi zástupci  GIA  a ZŠ. Komenského. 

Ředitel ZŠ. Komenského Mgr. J.Soukop potvrdil, že golf bude vypsán jako volitelný předmět od září 2012. 
Přihlašování dětí bude probíhat v měsíci červnu. GIA připraví materiál pro děti a rodiče ve, kterém budou 
informace o výuce golfu ve volitelném předmětu. Na DOD GCA bude věnována pozornost dětem, které projeví 
zájem o volitelný předmět golf. Termín DOD bude upřesněn na příštím zasedání SR. 

 

 

 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č. 2/2012 
ze dne  3.2.2012 

 

http://www.gca.cz/


2.   Ing.J.Vlašín informoval SR o zimní přípravě reprezentačních týmů GCA: 

      a.) zimní příprava reprezentace v Indooru probíhala do prosince 2011 a zúčastnilo se ji 18 dětí 

      b.)v únoru bude organizován kemp pro reprezentaci v Turecku. Zatím je přihlášeno 14 dětí. Kempu se zúčastní       

          trenér I.Campbell, vedoucí kempu Ing.J Sedláček, asistent R.Vlašínová. 

      c.)od 3.3.2012 budou probíhat další tréninky reprezentace v Indooru nebo v případě dobrého počasí venku 

      d.)před zahájením sezóny se připravují přátelské turnaje mezi hráči reprezentace GCA a hráči z Rakouska a  

          Anglie 

      e.)bylo objednáno ubytování na všechny turnaje ČGAT 

           

 

    Odpovídá:Ing.J.Vlašín ,R.Válka,Jing.J.Sedláček                                                                               Termín:2.3.2012                                      

 

 

 

5.VH GCA 2012, PF 2012: 

 

Termín VH GCA:27.2.2012 od 17.00 hod. v Gofhotelu Austerlitz ve Slavkově u Brna. 

SR projednávala přípravu VH a navrhla členy GCA  do komisí. 

Sekretář klubu zajistí: občerstvení, prezenční listiny, hlasovací lístky, flip, aktuální počet členů kvůli usnášenischopnosti 
VH 

SR řešila doplnění stanov. Návrh na doplnění stanov GCA přednese na VH GCA  JUDr.J.Kovář. 

 

Odpovídá: M.Svobodová                                                                                                              Termín:27.2.2012 

 

 

 

6.Různé: 

 

 

      a.)    Ing.V.Dostál předložil kritéria pro uvedení členů do Síně slávy GCA. 

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

 

b.)  ČSTV – sekretář klubu odešle na ČSTV požadovaný materiál –počty členů a Ing.J.Sedláček odešle na ČSTV  

zpracované příjmy a výdaje za dok 2011.  

       

c.) Ing.J.Vlaším informoval o slavnostním vyhlášení Sportovce okresu. Slavnostního vyhlášení se za GCA zúčastnila 
asistentka vedoucího reprezentace slečna R.Vlašínová. Hráči GCA se v kategorii 14.ti letých umístili na 
stříbrném místě. 

 

        

       

Termín příštího zasedání SR: 2.3.2012 ve 13.00 hodin. 

Místo:Slavkov u Brna, Golfhotel Austerlitz 

Sekretář GCA čerpá 2.3.2012 řádnou dovolenou. Zpracováním zápisu pověří prezident GCA člena SR. 

 

 

Dne:6.2.2012 

Zpracovala: M.Svobodová 

Za SR GCA: 

 

 

 

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

                                                                           Prezident GCA    JUDr. Jiří Kovář 

                

 

 

        

 

 

 


