
 
 

 
  Počet 

Přítomni: JUDr.J.Kovář,Ing.J.Sedláček, Ing.M.Hlaváč, Ing.O.Res, J.Černý, Ing.M.Wojnar                                                   
 
 

     6 

Omluveni:                                                              
Přizvání:                                                       

Ing.M.Kučerka      1 
     0 

 

Program jednání: 

 
1.Administrativní činnost: 
 
 

a.) Pokračují jednání v otázce právního poradenstvím z důvodu novelizace Stanov GCA z důvodu účinnosti nového   
             Občanského zákoníku. Dokumenty budou zpracovány na náklady GCA. Po zpracování budou dokumenty předány  
             k diskusi členům SR GCA. 
             Zajišťuje: Ing.J.Sedláček 
        

b.) Ing.M.Wojnara informoval SR o registraci ochranné známky o nový logo typ –nové logo v patentové kanceláři. 
Platnost stávající ochranné známky končí v roce 2015. Pro zpracování byla podepsána plná moc společnosti 
Kania-Sedlák-Smola. 

 
c.) Dle Stanov GCA článek III.7 bylo z GCA vyloučeno 23 členů z důvodu neuhrazení ročních poplatků. 
 
 

 
 

2. Různé: 
 

 
a.) Sekretář GCA odeslal odpovědi panu Kuběnovi na jeho otázky týkající se činnosti rozhodčích na klubovém  
      turnaji. 

 
       Předseda STK GCA Ing.M.Wojnar zaslal odpověď panu Vránovi na dotaz týkající se sestavování startovních listin  
       na turnajích GCA. 

 
b.) Kapitánka týmu B Ing.V.Kozáková oslovila SR s nabídkou výukového programu pro začínající golfisty. Členové 

týmu B by uspořádali tzv. výukový turnaj pro nové členy a členy s HCP nad 36. Kde by zábavnou formou 
přiblížili hráčům hru na Mistrovském hřišti. Dořešením nabídky je pověřena STK GCA(zástupce týmu B) a GIA. 

 
Zástupce týmu B dosud nekontaktoval GIA s poptávkou termínu pro uspořádání výukového golfového turnaje.                              
V této souvislosti SR GCA vypouští bod 2/b z jednání a ze zápisu ze SR. 
 

c.) V rámci klubového turnaje GCA 14.9.2014 bude uspořádán turnaj o Pohár prezidenta GCA. 
Ing.M.Wojnar je pověřen úpravou propozic na webu. 

 
 

d.) SR GCA řešila žádost V.Kotelky o příspěvek 15.000,-Kč na turnaje v Rakousku, Maďarsku a Anglii, kterých se 
zúčastnil a uspěl. Na Mistrovství Maďarska obsadil 2. místo. 

      SR GCA odsouhlasila jednohlasně příspěvek 15.000,-Kč dle Interní směrnice GCA 9/2009. 
 

e.) Ing.Jaroslav Sedláček informoval SR GCA o podmínkách podání žádostí o Státní podporu v oblasti sportu pro rok 
2015. Kluby nemohou o podporu žádat toto má být řešeno přes ČGF.   

 

f.) Jelikož SR GCA neobdržela z ČGF požadované zápisy ze zasedání Výboru ČGF  nemá tudíž možnost získání 
požadovaných informací  uvítala by neformální jednání s členem Výboru ČGF  pro Východ B Ing.Jurajem 
Wernerem. SR GCA pověřila sekretáře o přizvání Ing.Juraje Wernera na příští zasedání SR GCA 26.9.2014 
v 11.00hod.    

 

      g.)  Ing.M.Wojnar je pověřen zajištěním míčů na Mistrovství klubu dle nejvýhodnější nabídky. 

 

             Sekterář GCA zajistí vzorky ručníků na bag s logem GCA.Bude objednáno cca 100 ks, které budou využívány  

jako dárkové předměty např. při meziklubových utkáních. 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.7/2014 
ze dne 1.9.2014 

 



h.)     SR GCA vzala na vědomí informace o výsledcích Extraligových týmů. Vzhledem ke generační obměně považuje SR                                       

          letošní výsledky za uspokojivé. 

          SR GCA ukládá sekretáři GCA přizvat na příští zasedání SR 26.9.2014 vedoucí TCM Irenu Foretovou. 

          Prezident GCA ukládá sekretáři GCA zpracovat seznam členů  GCA do 18 let.  

          SG GCA děkuje všem členům týmů za reprezentaci GCA!  

 

 

3.Faktury: 

 

Austerlitz Golf-turnaje GCA 2x 

Austerlitz Golf- Tým B  2x 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání SR GCA: 26.9.2014 v 9.00 hod.                          

Místo: Slavkov u Brna 

 

Dne:3.9.014 

Zpracovala: M.Svobodová 

Za SR GCA:                                                                      ……………………………………………… 

                                                                                   Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

 

 

                

 
. 


