
 
 
  Počet 

Přítomni:  Ing. J. Sedláček, Ing.R.Varta,Ing.M.Hlaváč,pan J.Černý ,Ing.O.Res 
 Ing.M.Kučerka                                    
 

     6 

Omluveni:                                                                                                                  
                                                                  

JUDr.J.Kovář      1 
 

 
1.Kontrola úkolů: 
 
 
 
1.1. Dohoda se zástupcem Golfer IS Ing.J.Vrbickým  týkající se webu GCA do dnešního zasedání SR neproběhla.    

SR GCA pověřila Ing.M.Hlaváče o zjištění možností výroby webu u firmy, která zpracovala webové stránky pro 
GIA. Pokud nebude možné začít pracovat na nových stránkách ihned budou osloveny další firmy. 
 
Odpovídá:Ing.J.Sedláček,Ing.M.Hlaváč                                                                         Termín:7.11.2018 
                                             

 
1.2. Sekretářka klubu informovala SR o provedení změn u přidružených členství a kontrole statutů členství GCA . 

SR GCA ukládá sekretářce GCA odeslat majitelům Veřejného členství upozornění na možnost prodloužení jejich 

členství na rok 2019. Platba za členství na příští sezónu musí být provedena nejpozději do 31.12.2018. 
Upozornění bude přidáno i na web. 
SR GCA ukládá sekretáři GCA zjistit informace k prodloužení Ochranné známky klubu. 
 

             Odpovídá.M.Svobodová                                                                                               Termín:10.11.2018 
 
             

1.3. Ing.R.Varta informoval SR, že z časových důvodů nebude kandidovat do Komise STK východ B. 
Ing.J.Sedláček nominoval na tuto funkci Ing.M.Hlaváče. 
SR GCA jednohlasně schválila za GCA nominaci Ing.M.Hlaváče do komice STK východ B. Ing.M.Hlaváč nominaci 
přijal. 
 
 

1.4. Ing.R.Varta informoval SR o průběhu klubových turnajů v roce 2018. 
Turnajů GCA se zúčastnilo celkem 724 hráčů což je 10% úbytek oproti posledním rokům, ale v poměru účasti na 
okolních hřištích je tento výsledek dobrý.  SR GCA schválila prodloužení čerpání voucherů do 31.3.2019. 
 
 
 

1.5. SR GCA se na svém minulém zasedání zabývala situací kolem týmových soutěží, kterých se družstva GCA 
zúčastnila v letošním roce a pověřila vedoucí TCM slečnu I.Foretovou , Ing.J.Sedláčka, JUDr.J.Kováře a kapitány 
týmů, aby připravili návrh koncepce na příští sezónu. 
 
Termín je prodloužen do 30.11.2018. 
 

              
 
2.Různé: 
 
 
 
2.1.     Ing.R.Varta informoval o změně pravidel golfu v roce 2019. 
 
 
                                                                                                                         
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Termín příštího zasedání SR GCA: bude upřesněn           

Místo: Golfhotel Austerlitz 

Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:1.11.2018 ve Slavkově u Brna 

 

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

                                                                                      Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.8/2018 
ze dne 30.10.2018 

 



 

 

                

 
 


