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Zápis ze zasedání SR GCA č. 8/2005 
ze dne 18.7.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, M. Kučerka, M. Lapiš, V. Dostál 5 
Omluveni: R. Válka 1 
Nepřítomni: P. Tuček 1 

Program jednání: 
1. Odstoupení člena SR a předsedy STK P. Tučka – doplňovací volba 
 SR projednala situaci po dobrovolném odstoupení P. Tučka ze SR GCA a konstatovala, že je zapotřebí tuto 

záležitost urychleně vyřešit. Důvodem je rozpracování koncepce práce STK a její uvedení v praxi, což bez 
předsedy STK, jeho vedení a osobní angažovanosti není možné. Bylo rozhodnuto, že na WWW stránkách 
a klubové nástěnce bude dne 19.7.2005 zveřejněno oznámení, ve kterém SR vyzve všechny členy klubu k tomu, 
aby projevili svůj případný zájem tuto funkci zastávat. Svou kandidaturu, spolu se stručným popisem své 
představy o koncepci práce STK musí předat nejpozději 24.7.2005 v 18:00 prezidentovi GCA (elektronickou nebo 
písemnou cestou). Na mimořádném zasedání SR v neděli dne 24.7.2005 v 18:00, bude z předložených kandidatur 
doplňovací volbou dle Stanov GCA, zvolen nový člen SR – předseda STK. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš Termín: 24.7.2005 

2. Účast všech členů STK na zasedání SR dne 18.7.2005 
 Zasedání SR dne 18.7.2005 se zúčastnili tito členové STK GCA: Petr Šustek (rzk@volny.cz) a Martin Wojnar 

(rubicom@volny.cz). Rovněž přítomná Kateřina Resová na přímou otázku SR, zda-li byla bývalým předsedou STK 
P. Tučkem oslovena v minulosti s tím, že má zastávat funkci v STK GCA a zda-li s tím souhlasila, odpověděla 
záporně. Z tohoto důvodu ji SR v tomto okamžiku nepovažuje za řádně zvolenou členku STK GCA. V rámci 
setkání byla přítomným členům STK prezentována koncepce práce STK z úhlu pohledu SR a to včetně významu 
a rozsahu práce předsedy STK a na druhé straně vyslechla SR názory a připomínky přítomných členů STK. Bylo 
konstatováno, že prodiskutování problematiky práce STK musí být odloženo až do doby zvolení nového člena SR 
(předsedy STK). 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: srpen 2005 

3. Okresní VH ČSTV Vyškov – prostředky na činnost TJ pro rok 2005 
 SR GCA obdržela ze strany ČSTV Vyškov dopis ze dne 28.6.2005 (p. M. Ježková), ve kterém je GCA informováno 

o tom, že přiložený návrh smlouvy na čerpání  50% odsouhlasených příspěvků na činnost TJ, je nutno vyplnit 
a odeslat obratem zpět. Vzhledem k tomu, že dopis nicméně zmiňovaný návrh smlouvy neobsahoval 
(pravděpodobně administrativní opomenutí), byl viceprezident O. Res pověřen, aby kontaktoval ČSTV Vyškov 
a vyžádal si návrh této smlouvy. Vzhledem k možnosti, aby GCA pro vedení svého účetnictví používal program 
ABRA – jako TJ v rámci ČSTV v souvislosti s jeho licenčním programem, pověřila SR O. Rese, aby při kontaktování 
ČSTV Vyškov prověřil i tuto možnost, případně příslušné SW vybavení vyzvedl. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 24.7.2005 

4. Mistrovství GCA v jamkové hře 
 Na základě připomínek, které k organizaci a k propozicím vznesl M. Stehlík, byly V. Dostálem provedeny jejich 

úpravy tak, aby se sladily se zněním „Soutěžního řádu ČGF“, které tento typ soutěže obecně upravují. V. Dostál 
informoval SR o aktuální situaci a dále na základě jím předloženého návrhu SR rozhodla, že v ženské části 
soutěže bude použito 8-mi členné hrací schéma (pavouk), neboť kvalifikačních kol se zúčastnilo pouze 10 hráček. 

   

 Odpovídá: V. Dostál Splněno 

5. Stav placení ročních příspěvků členy GCA a stav účtu klubu 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války předanou prostřednictvím O. Rese o průběhu a výši výběru 

ročních příspěvku členů GCA a stavu hotovosti na účtu GCA dne 18.7.2005. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Termín: 24.7.2005 
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6. Zrušení členství v GCA z důvodů neuhrazení ročních členských příspěvků na 2005 
 Vzhledem k přetrvávající situaci, kdy určitá skupina členů GCA doposud neuhradila roční členské příspěvky na rok 

2005, a to ani na základě několikanásobného písemného upozornění ze strany GCA, je nutné s ohledem na 
finanční bilanci klubu přikročit k řešení situace dle platných stanov GCA a tím je zrušení těchto členství na základě 
neplnění povinností ze strany členů klubu. SR rozhodla, že bude vypracován jmenný seznam těchto členů a tento 
bude vyvěšen na klubové nástěnce a WWW stránkách. Spolu s tímto seznamem bude uveřejněn i seznam 
konkrétních finančních částek, které byly sice na účet GCA uhrazeny, ale u kterých doposud nebylo možno 
provést jejich spárování s konkrétními členskými čísly a to z důvodů chybějících informací – plátce neuvedl 
formou variabilního symbolu žádný údaj, pomocí kterého by se toto spárování mohlo provést. Touto formou 
budou tedy členové na zveřejněném seznamu informováni, že platbu sice provedli, ale na straně GCA toto není 
možné identifikovat s tím, aby se okamžitě přihlásili sekretáři klubu a mohlo dojít k nápravě. 

   

 Odpovídá: J. Kovář , R. Válka, M. Svobodová Termín: 24.7.2005 

7. Odsouhlasení úhrady části nákladů souvisejících s reprezentací GCA na MČR seniorských družstev 
 Viceprezident O. Res podal SR informace o účasti a dosažených výsledcích reprezentačního družstva seniorů GCA 

na Mistrovství ČR seniorských družstev, které se konalo ve dnech 17.-19.6.2005 na hřišti v Šilheřovicích. 
Družstvo seniorů GCA skončilo celkově na 10. místě z 19 zúčastněných družstev. SR odsouhlasila úhradu nákladů 
zúčastněným hráčům jež se týkaly startovného dle vypsaných propozic turnaje. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 24.7.2005 

8. Den otevřených dveří českého golfu – akce ČGF 
 Prezident J. Kovář informoval SR o dalším vývoji ze strany ČGF a o akcích, které se připravují centrálně. V této 

souvislosti rozešle členům SR prezentační materiály, které byly připraveny oslovenými agenturami ze strany 
vedení ČGF a na základě kterých probíhá výběrové řízení, ze kterého vzejde jedna agentura, která ve spolupráci 
s ČGF bude zajišťovat organizaci a propagaci této akce. Členové SR si dále připraví své vlastní náměty, o které by 
bylo možno rozšířit obecně platný scénář pro podmínky GCA a realizace akce na hřišti Austerlitz, zejména pak 
o možnosti lokální prezentace v městě Brně, Slavkově a blízkém okolí. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 24.7.2005 

9. Vyvěšení zákazu kupování hraných míčů v areálu hřiště Austerlitz 
 SR prodiskutovala okolnosti související se ochranou zdraví osob pohybujících se na hřišti Austerlitz. Obecně je 

situaci nutno řešit komplexně a to formou informačních tabulí u všech přístupových míst (vstupní cesty) na hřiště, 
na kterých bude uvedeno znění „Provozního řádu golfového hřiště Austerlitz“ se zdůrazněním, že vstup na hřiště 
je možný pouze na vlastní nebezpečí a že hrozí nebezpečí smrtelného úrazu. Do doby projednání a realizace této 
záležitosti ve spolupráci s Golf Invest Austerlitz, a.s. představuje potenciálně největší riziko vážného úrazu možný 
zásah míčkem mladistvých osob, které bez ohledu na nebezpečí loví ztracené golfové míče ve vodních 
překážkách. Z tohoto důvodu SR GCA žádá důrazně všechny členy klubu, aby s okamžitou platností upustili od 
odkupování hraných míčů od těchto osob, neboť právě jejich poptávka je příčinou chování těchto mladistvých. 
Tato žádost bude vyvěšena na klubové nástěnce a na WWW stránkách. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 24.7.2005 

10. Náplň práce sekretáře GCA 
 S ohledem na připravované výběrové řízení na funkci „Sekretáře GCA“ pověřila SR viceprezidenta O. Rese, aby ve 

spolupráci s ostatními členy SR vypracoval popis náplně práce sekretáře GCA, který po projednání a konečném 
doladění SR, bude použit jako podkladový materiál tohoto výběrového řízení. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 30.9.2005 

11. Žádost prezidenta ČGF o podporu hráčů z užšího reprezentačního výběru ČR 
 SR byla seznámena s žádostí prezidenta ČGF, aby všechny kluby v rámci ČGF podpořily přípravu reprezentace ČR 

tím, že umožní případně podpoří, pokud to nespadá do jejich kompetence, aby hráči užšího reprezentačního 
výběru ČR mohli hrát na všech hřištích v ČR zdarma. SR tuto žádost podpořila a souhlasila s tím, aby prezident 
GCA J. Kovář projednal tuto záležitost s R. Válkou, který zastupuje společnost Golf Incest Austerlitz, a.s. s tím, 
aby tato možnost byla k dispozici pro hráče užšího reprezentačního výběru ČR i na hřišti Austerlitz ve 
Slavkově u Brna. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 24.7.2005 
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12. Vybavení sekretáře GCA počítačem s připojením na Internet (+ monitor, tiskárna a SW) 

 V souvislosti se změnou sekretáře klubu od 1.7.2005 vyvstal akutní problém se zajištěním vybavenosti jeho 
pracoviště tak, aby vůbec mohl vykonávat svou práci. Jeho pracoviště se bude nacházet v místnosti, které je 
v současné době označena nápisem „Startér“. Místnost je vybavena nábytkem, který byl finančně uhrazen ze 
strany GCA a je veden v majetku klubu. SR odsouhlasila následující postup: 
• klub využije nabídku společnosti MLC s.r.o. (prostřednictvím člena SR M. Lapiše) na zapůjčení počítače pro 

potřeby klubu do doby, než bude možné finančně pokrýt zakoupení počítače nového, 
• vstoupí v jednání s firmou COPROSYS NETWORKS spol. s r.o. (prostřednictvím J. Uherka) a vyjedná co možná 

nejvýhodnější podmínky dodávky zbývajících komponent (LCD monitor, laserová tiskárna, klávesnice, myš, 
příslušný SW: MS Windows XP, MS Office, personální firewall) 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš Termín: 24.7.2005 

13. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA 
 SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 

• Trenér D. Golc (tréninky mládeže červen 2005) 
• ORIONREAL spol. s r.o. (občerstvení MVH dne 28.6.2005) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 24.7.2005 18:00 
 
Dne: 22.7.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


