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Zápis z mimořádného zasedání SR GCA č. 9/2005 
ze dne 24.7.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, M. Kučerka, M. Lapiš, V. Dostál, M. Wojnar 6 
Omluveni: R. Válka 1 
   

Program jednání: 
1. Doplňovací volba na uvolněné místo člena SR – předsedy STK 
 SR se seznámila se všemi předloženými písemnými podklady, které přihlášení kandidáti: 

• Petr Krupa, 
• Miroslav Stehlík, 
• Martin Wojnar, 

na uvolněné místo člena SR předložili a které se týkaly jejich představ o koncepci práce STK. Byly rovněž 
prodiskutovány ostatní souvislosti, které jsou s pozicí předsedy STK spojeny. Následně SR zvolila za nového člena 
SR a předsedu STK Martina Wojnara. SR rovněž novému předsedovi STK doporučila, aby osobně kontaktoval 
Petra Krupu, Miroslava Stehlíka a Josefa Vlašína a projednal s nimi jejich přímé zapojení do práce STK. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

2. Vybavení sekretáře GCA počítačem s připojením na Internet (+ monitor, tiskárna a SW) 
 M. Lapiš informoval SR, že byl dodán a zprovozněn počítač + monitor a tiskárna, nainstalován a zkonfigurován 

příslušný SW (včetně spojení elektronickou poštou na adresu gca@gca.cz a programu vedení klubové evidence) 
tak, aby sekretář GCA mohl vykonávat svou práci. Počítač je umístěn v místnosti „Startéra“, přičemž tato 
místnost bude využívána pro potřeby sekretáře a ostatních osob spojených s vedením klubu (SR a STK). 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Splněno 

3. Den otevřených dveří českého golfu – akce ČGF - 4.9.2005 
 Prezident J. Kovář informoval SR o dalším vývoji ze strany ČGF a o akcích, které se připravují centrálně – 

propagační kampaň, které na základě spolupráce se spřízněnými subjekty, jednotlivci a ve spolupráci se smluvní 
agenturou M.L.J. s.r.o. proběhne v denících MF, LN, HN, … v rádiích Frekvence 1, Evropa 2, … televizích TV Prima, 
TV Nova, … na Internetu, formou billboardů a letáků. V této souvislosti každý klub dostane 1 000 ks letáků, které 
může využít pro svou potřebu. Obsahem letáku je představení celé akce spolu se seznamem golfových klubů, kde 
se akce koná. SR dále pověřila dva své členy - O. Rese a M. Kučerku, aby připravili návrh scénáře této akce 
v rámci podmínek GCA, včetně návrhu a případného zajištění reklamních aktivit ze strany GCA. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, O. Res, M. Kučerka Termín: 7.8.2005 

4. Účast družstva GCA na Mistrovství ČR družstev chlapců a dívek do 18-ti let – Poděbrady 
 Předseda STK M. Wojnar informoval SR o stávající situaci s dostupností jednotlivých hráčů GCA v termínech dvou 

mistrovských soutěží pořádaných ČGF: Mistrovství ČR družstev chlapců a dívek do 18-ti let (Poděbrady) a 
Mistrovství ČR družstev žáků - memoriál H. Goldscheidera (Malevil). S ohledem na netříštění sil a kapacit a 
rovněž s reálných zhodnocením možnosti úspěchu bylo SR rozhodnuto, že se GCA zúčastní pouze soutěže 
v Poděbradech, která se koná v termínu 16.-.18.8.2005 a to pouze v chlapecké kategorii. Širší nominace hráčů: 
V. Ráček, L. Patočka, V. Janošík, T. Braun, J. Kovář, R. Frank, M. Vantuch, M. Slanina, M. Bíza. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: 15.8.2005 

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

• COPROSYS NETWORKS spol. s r.o. (SW a HW pro pracoviště sekretáře) 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

 
Příští termín jednání SR GCA: 7.8.2005 18:00 
 
Dne: 6.8.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


