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Zápis ze zasedání SR GCA č. 10/2005 
ze dne 7.8.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, M. Wojnar 5 
Omluveni: M. Kučerka, V. Dostál 2 
   

Program jednání: 
1. Žádost prezidenta ČGF o podporu hráčů z užšího reprezentačního výběru ČR 
 Na základě komunikace a vyjasnění kapacitních možností a s podporou ze strany viceprezidenta GCA R. Války 

mohla SR GCA kladně odpovědět na žádost prezidenta ČGF a potvrdit mu, že hráči užšího reprezentačního výběru 
ČR mají hru na hřišti Austerlitz zdarma po dobu celého zbytku sezóny 2005. Jedná se o 20 mužů a 12 žen. Pro 
sezónu 2006 budou vyhodnoceny podmínky začátkem příštího roku a prezident ČGF bude v tomto směru 
následně informován. 

   

 Odpovídá: R. Válka Splněno 

2. Okresní VH ČSTV Vyškov – prostředky na činnost TJ pro rok 2005 
 Viceprezident O. Res informoval SR, že dříve zmiňovaná a požadovaná smlouva týkající se GCA a ČSTV není pro 

GCA relevantní a ani nebyla GCA zaslána, neboť se jedná o smlouvu na úhradu energií, což GCA netýká. Dále ze 
strany ČSTV Vyškov byla obdržena informace, že 50% částky týkající se úhrady nájmů bude poukázaná GCA 
v průběhu září 2005 a zbývajících 50% pak v průběhu prosince 2005. Programové vybavení ABRA na vedení 
účetnictví klubu je nadále nárokováno a bude k vyzvednutí v blízkém termínu. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 22.8.2005 

3. Stav placení ročních příspěvků členy GCA a stav účtu klubu 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války o průběhu a výši výběru ročních příspěvku členů GCA 

a stavu hotovosti na účtu GCA dne 7.8.2005. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Termín: 22.8.2005 

4. Den otevřených dveří českého golfu (DOD) – akce ČGF - 4.9.2005 
 Viceprezident O. Res informoval SR o průběhu prací a návrhem scénáře na DOD dne 4.9.2005 v předpokládaném 

časovém intervalu 10:00-16:00. SR schválila navržený scénář, který je zapotřebí pro jeho realizaci v praxi 
podrobněji rozpracovat a doplnit personální zajištění ze strany GCA tak, aby celá akce proběhla na profesionální 
úrovní a byly splněny požadované cíle. Prostřednictvím ČGF byly objednány billboardy (2x Vyškov, 2x Brno), 
které budou týden před akcí umístěny u dálnice mezi Brnem a Vyškovem, je domluvena spolupráce s firmou 
REDA Golf – demo day, CCB – výstava golfových časopisů, vojáci z Napoleonských dob, … a na podporu 
propagace akce budou vytvořeny pozvánky GCA, které budou obsahovat rekapitulaci programu a upozornění na 
speciální nabídku na možnost získání členství v GCA za zvýhodněných podmínek (k 200. výročí Bitvy u Slavkova a 
dále speciálně ke DOD). Budou rovněž vytvořeny registrační lístky, které budou sloužit k získání kontaktních 
údajů na návštěvníky DOD, z nichž následně budou vylosováni výherci, kteří získají nějaké věcné ceny. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, O. Res, M. Kučerka Termín: 22.8.2005 

5. Nabídka na získání členství v GCA za zvýhodněných podmínek 
 SR prodiskutovala související okolnosti a rozhodla, že v souvislosti s 200. výročím Bitvy u Slavkova a počínaje 

dnem 4.9.2005 (Den otevřených dveří českého golfu) vyhlásí speciální nabídku na získání členství v GCA za 
těchto zvýhodněných podmínek: 

• omezení počtu zvýhodněných nových členství na 20 
• vstupní členský příspěvek 90 000,- Kč (možno uhradit ve třech ročních splátkách, přičemž první z nich je 

do 7-mi dnů od podpisu členské přihlášky) 
• odpuštění ročního hracího příspěvku pro zbytek sezóny 2005 
• v případě podepsání členské přihlášky v rámci DOD – 4.9.2005, pak možnost snížení vstupního členského 

příspěvku na částku 75 000,- (možno uhradit ve dvou splátkách, přičemž první z nich je do 7-mi dnů od 
podpisu členské přihlášky) 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš Termín: 22.8.2005 
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6. Vytvoření nových přístupových účtů pro GCA vůči serveru ČGF 
 V souvislosti s nejasnostmi, které přetrvávají od počátku roku 2005 bylo rozhodnuto, že GCA požádá odpovědnou 

osobu na straně ČGF, aby všechny dosavadní a historické přístupové účty spojené s GCA byly zrušeny a místo 
nich vytvořeny zcela nové, které budou následně adresně předány odpovědným osobám na straně GCA (STK, 
SR). V této souvislosti byl M. Wojnar pověřen, aby kontaktoval Ivana Paggia na straně ČGF. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: 22.8.2005 

7. Nové složení STK – jmenování členů 
 Na základě osobního projednání s kandidáty přednesl SR předseda STK následující návrh na toto nové složení 

STK, který SR odsouhlasila: 
• Martin Wojnar – předseda STK + oblast rozhodčích 
• Petr Šustek – oblast vedení týmů GCA + kapitán A družstva mužů 
• Josef Vlašín – oblast týkající se mládežnických týmů 
• Petr Krupa – oblast týkající se hřiště 
• Miroslav Stehlík - oblast týkající se turnajů. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Wojnar Splněno 

8. Příprava podkladů a dokumentů - „Tréninkové středisko mládeže ČGF - GCA“ 
 Ve vztahu k připravované koncepci ČGF, na základě které budou jasně definovány podmínky, při jejichž splnění 

bude možno usilovat o přidělení oficiálního titulu „Tréninkové středisko mládeže ČGF“ a jeho vznik k 1.1.2006. 
Dále v souvislosti s budoucí žádostí GCA o přidělení dotací na rok 2006 na toto středisko ze strany 
Jihomoravského kraje, kterou bude nutno odeslat koncem měsíce října 2005, je zapotřebí zahájit práce na 
přípravě koncepčního materiálu, který bude použit jako podklad k zajištění výše zmiňovaných cílů. Tento 
dokument musí obsahovat kromě vyhodnocení výsledků a náplně sezóny 2005 hlavně rozbor a konkrétní 
specifikaci cílů a činnosti pro rok 2006. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: září 2005 

 
Příští termín jednání SR GCA: 22.8.2005 17:00 
 
Dne: 16.8.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


