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Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2005 
ze dne 5.9.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, M. Kučerka, M. Wojnar, V. Dostál 7 
Omluveni:  0 
   

Program jednání: 
1. Vyhodnocení „Dne otevřených dveří českého golfu (DOD) 4.9.2005“ 
 Prezident J. Kovář zrekapituloval průběh a výsledky DOD, který proběhl na golfovém hřišti ve Slavkově dne 

4.9.2005. Obecně bylo možno konstatovat, že nás potěšil veliký ohlas a návštěvnost, která předčila všechna 
očekávání. Hlavní smysl akce, představit veřejnosti golf jako sport přístupný pro celou rodinu, byl rozhodně 
splněn a i pro příští rok se jednoznačně počítá s tím, že se tato akce bude opakovat. Z informací, poskytnutých ze 
strany ČGF vyplývá, že nejvyšší návštěvnost DOD byla na Moravě (Čeladná - 800, Třinec - 600, Olomouc - 500).  
Průměrná návštěva, vypočítaná ze všech míst, kde se DOD konal, byla 180 osob. Účast ve Slavkově dosáhla 280 
osob. V souvislosti s DOD se rovněž GCA rozrostl o několik nových členů a řada dalších osob projevila předběžný 
zájem o členství. Vzhledem k „Registračním formulářům“, které návštěvníci vyplňovali, budou ti, kteří vyplnili 
správnou e-mailovou adresu obeslání děkovným dopisem a obdobný text bude zveřejněn na WWW stránkách 
GCA. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 9.9.2005 

2. Účast družstva GCA na Mistrovství ČR družstev chlapců do 18-ti let – Poděbrady 
 SR znovu prodiskutovala, jak se GCA oficiálně zachová k incidentu, který se odehrál na „Mistrovství ČR družstev 

do 18-ti let“ v Poděbradech, kdy byl náš hráč přímo zasažen míčkem, zraněn a sled následných událostí poškodil 
významným způsobem výsledek našeho družstva. SR odsouhlasila, že GCA prostřednictvím prezidenta J. Kováře 
zašle oficiální dopis na vedení GCP (Golf Club Praha), ve kterém vyjádříme, že způsob chování, kterým se 
prezentovali někteří hráči GCP není slučitelný ani s etickým kodexem ani s pravidly golfu. Zároveň budeme 
požadovat oficiální vyjádření GCP, jakým způsobem byl tento incident řešen na jejich straně. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 10.10.2005 

3. Kalendář akcí ČGF na rok 2006 + návrh dlouhodobého kalendáře do roku 2011 
 Ve vztahu k návrhu ČGF na dlouhodobý kalendář akcí ČGF do roku 2011 je zapotřebí připravit přehled kandidatur 

GCA na pořádání mistrovských soutěží ČGF s výhledem do roku 2011. SR odsouhlasila záměr, že GCA se bude 
ucházet o pořádání „MČR na rány“ v roce 2009 nebo 2010. Dále GCA uvede v dlouhodobém kalendáři každým 
rokem 2 kandidatury na významné mistrovské soutěže ČGF. Záměrem je rovnoměrněji rozložit místa pořádání 
mistrovských turnajů ČGF mezi Čechy a Moravu. Vzhledem k zasedání „Výboru ČGF“ dne 14.9.2005, je zapotřebí 
přehled kandidatur GCA připravit nejpozději do 13.9.2005, aby je J. Kovář mohl na zasedání výboru ČGF 
předložit. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš Termín: 13.9.2005 

4. Částečná úhrada nákladů soukromého mobilního telefonu sekretáře klubu 
 SR projednala záležitost, týkající se používání soukromého mobilního telefonu sekretáře klubu pro vyřizování 

záležitostí spojených s GCA. Jde zejména o komunikaci sekretáře se členy SR a STK. Vzhledem k tomu, že 
v současné době není ekonomicky efektivní, aby si GCA zřizoval svůj vlastní mobilní telefon (s ohledem na 
stávající časový charakter práce sekretáře), byl odsouhlasen příspěvek pro sekretáře ve výši 300 Kč na jeden 
měsíc (vztahuje se k časovému rozsahu od 1.7. do 31.10.2005). 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 31.10.2005 

5. Čerpání „žetónů“ na organizovaný a individuální trénink hráčů z družstev GCA 
 Na základě popudu viceprezidenta R. Války, SR projednala situaci ohledně přidělování a čerpání „žetónů“ trenéry 

a hráči družstev GCA a stanovila následující pravidla, která vstupují v platnost okamžitě: 
• Pro organizované hromadné tréninky GCA jsou žetóny k dispozici zdarma. Trenér má nicméně za povinnost 

vyzvednout osobně před každým tréninkem v recepci potřebný počet žetónů pro ty hráče družstva, kterého se 
trénink týká a v počtu dle náplně tréninku. Nevyužité žetóny musí opět odevzdat po každém tréninku zpětně 
v recepci v závislosti na počtu nezúčastněných hráčů a průběhu vlastního tréninku. 

• Pro individuální tréninky hráčů družstev GCA platí toto pravidlo: „Každý hráč družstva GCA, který se zúčastní 
min. jednoho organizovaného hromadného tréninku v daném týdnu, má na příští týden k dispozici zdarma 
5 žetónů, které si musí vyzvednout osobně v recepci.“ 

   

 Odpovídá: M. Wojnar, R. Válka Splněno 
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6. Návrh pojistných smluv ze strany ČP – pojištění úrazu a škod hráčů golfu 
 Prezident GCA J. Kovář předložil SR texty návrhu pojistných smluv (č. 039-3303 a č. 7874246814) ze strany 

České pojišťovny a rekapituloval související okolnosti. SR vyjádřila trvající zájem GCA na uzavření těchto smluv 
s ohledem na zabezpečení svých členů proti událostem souvisejícím s hrou a pohybem na golfových hřištích. 
V této souvislosti SR pověřila J. Kováře, O. Rese a M. Lapiše, aby prostudovali předložené návrhy a pokud oni 
shledají navrhované podmínky za akceptovatelné ze strany GCA, pak pověřila prezidenta GCA, aby tyto smlouvy 
s ČP uzavřel. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, O. Res, M. Lapiš Termín: 10.10.2005 

7. Studentské členství v GCA pro Viktora Janošíka (momentálně člen GCO) HCP 6,4 
 SR projednala záležitost týkající se žádosti hráče Viktora Janošíka – toho času člena GCO (Golf Club Olomouc), 

hrajícího v současné době s HCP 6,4 o řádné členství v GCA. S ohledem na velmi pozitivní vztah V. Janošíka vůči 
GCA, který se projevil rovněž v jeho aktivní účasti v družstvu GCA při Mistrovství ČR družstev chlapců do 18-ti let 
v Poděbradech a celkový jeho budoucí přínos po sportovní stránce, schválila SR pro tohoto hráče následující 
podmínky pro získání řádného členství v GCA: 
• V. Janošík získává „studentské členství v GCA“ s tím, že mu je odpuštěn „vstupní příspěvek“ spojený s tímto 

druhem členství. Nadále se ho týká „roční hrací příspěvek“. 
• V závislosti na stanovených podmínkách v „Motivačním programu GCA pro ‚studentská členství‘“, má 

Viktor Janošík nárok na získání „řádného členství“ dle podmínek tohoto programu. Hlavní ideou motivačního 
programu je závislost mezi dosaženým HCP hráče a výši finančního příspěvku, kterou hráč při získávání 
„řádného členství“ musí uhradit. 

• V případě, že V. Janošík využije možnosti získat „řádné členství“ v GCA, pak toto členství není převoditelné na 
jinou osobu. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar, O. Res Termín: 10.10.2005 

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

• Trenér D. Golc (tréninky mládeže srpen 2005) 
• CCB, spol. s r. o. (příprava a tisk pozvánek na DOD – 1 000 ks) 
• CZECH GOLF CONSULTING s.r.o. (velkoplošné billboards pro DOD – 4 ks) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

9. Rámcový princip struktury startovního pole turnaje „Mistrovství GCA na rány“ 
 Na základě podnětu M. Wojnara SR prodiskutovala zejména kapacitní možnosti hřiště s ohledem na konec září 

a specifiku turnaje „na rány“ z mistrovských odpališť. Dle vyjádření R. Války, je reálná kapacita turnaje celkem 
72 hráčů, s čímž SR vyjádřila souhlas. Větší množství představuje riziko nepříznivého ovlivnění buď počátku start. 
pole nebo jeho konce. Vzhledem k tomu, že druhý den budou hráči startovat v opačném pořadí dle výsledků dne 
prvního, je nutno udělat po prvním dnu tzv. CUT, aby hráči aspirující po prvním dnu na vítězství, nebyli výrazně 
ovlivněni zpomalujícím se startovním polem (což lze předpokládat), a aby vyhlášení výsledků turnaje proběhlo 
v přijatelnou odpolední hodinu. SR potvrdila své stanovisko, že STK GCA má plnou kompetenci k definitivnímu 
rozhodnutí o stanovení přesných limitů počtů hráčů pro první den a limitu pro provedení CUTu na den druhý. 
Spolu s ostatními specifikacemi je zapotřebí všechny informace zveřejnit co nejdříve ve formě propozic turnaje na 
serveru ČGF. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Splněno 

10. Odsouhlasení termínu konání tradičního „RIDER Cupu“ v roce 2005 na hřišti GKAB 
 SR odsouhlasila termín 8.-.9.10.2005 pro konání tradičního utkání GCA a GKAB v jamkové hře. V roce 2005 se 

dle pravidelného střídání hřiště koná toto utkání na hřišti GKAB (Golf Klub AMK Automotodrom Brno). STK GCA 
byla pověřena vytvořením reprezentačního týmu GCA tak, aby tento tým zahrnoval hráče z celého výkonnostního 
spektra. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: 3.10.2005 
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11. Příprava podkladů a dokumentů – „Tréninkové středisko mládeže GCA - ČGF“ 

 Všem členům SR GCA byly předány dokumenty, týkající se „Tréninkového střediska GCA“, které byly vypracovány 
J. Vlašínem, P. Šustkem a ostatními členy STK GCA. Existuje úzká návaznost na projekt „Tréninkových středisek 
mládeže“ (TSM) na úrovni ČGF, kterého by „Tréninkové středisko GCA“ mělo být členem (za předpokladu, že 
splníme požadované podmínky ze strany ČGF). Konkrétně se jednalo o materiály s názvy: „Tréninkové středisko 
GCA“ a „Plán činnosti TS GCA aktuálně na rok 2005“. Dále byly SR předloženy následující otázky a zda-li SR 
souhlasí s: 
a) ustanovením tréninkového střediska (TS), jako zvláštní org. jednotky v rámci GCA, 
b) se zahájením činnosti TS od 1.10.2005, 
c) s návrhem části realizačního týmu (vedoucí TS J. Vlašín, kapitán reprezentace P. Šustek), 
d) s pověřením pro J. Vlašína, aby dopracoval navrženou koncepci a postupně realizoval kroky, uvedené 

v materiálu „Plán činnosti“. 
SR zevrubně předložené materiály projednala s tím, že do příštího zasedání SR prostuduje každý člen SR 
podrobně tyto materiály tak, aby bylo možno definovat a odsouhlasit konkrétní plán, zejména ve vztahu 
k nadcházející zimní sezóně a k letní sezóně 2006. Dále odpověděla na výše položené otázky takto: 
ad a) Ustanovení TS GCA, jako zvláštní org. jednotky bude muset být realizováno v přímé souvislosti na 

podmínky stanovené ČGF a ve vztahu k jejich programu „Tréninkových středisek mládeže“. Tyto podmínky 
budou definitivně zveřejněny v průběhu listopadu 2005 s tím, že vlastní střediska budou fungovat od 
1.1.2006. 

ad b) Dle názoru SR nejsou činnosti v rámci tréninkového procesu GCA v současné době blokovány žádným 
termínem a k uplatňování nových i již dříve koncipovaných a definovaných prvků tréninkového procesu 
může začít okamžitě. Jediným limitem je rámcový finanční rozpočet na tréninkový proces, který byl 
stanoven pro rok 2005. Dokud nebude tento rozpočet aktualizován, je zapotřebí jej dodržet. 

ad c) SR nemá žádné námitky vůči navrženým osobám části realizačního týmu, nicméně s ohledem na to, že 
nejsou známé přesné podmínky a požadavky ČGF na personální složení „vedení“ TSM, považuje za 
vhodnější s oficiálním jmenováním počkat až do zveřejnění těchto podmínek. Po praktické stránce by se 
toto časové zpoždění v oficiálním jmenování nemělo přímo nijak negativně projevit. 

ad d) SR odsouhlasila pověření pro J. Vlašína, aby pokračoval v dopracovávaní navržené koncepce a postupně 
realizoval navržené kroky tak, jak podmínky v následujícím časovém období dovolí (s ohledem na finanční 
rozpočet a kritéria ČGF pro TSM). 

   

 Odpovídá: J. Vlašín, M. Wojnar Termín: 10.10.2005 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 22.9.2005 17:00 
 
Dne: 19.9.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


