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Zápis z mimořádného zasedání SR GCA č. 13/2005 
ze dne 22.9.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Přítomni: J. Vlašín, P. Šustek 2 
   

Program jednání: 
1. Příprava podkladů a dokumentů – „Tréninkové středisko GCA“ (ČGF) 
 Tento bod programu byl příčinou svolání „Mimořádného zasedání SR GCA č. 13/2005“ a klíčovým prvkem byla 

prezentace a objasnění předložených materiálů: „Tréninkové středisko GCA“, „Plán činnosti TS GCA aktuálně na 
rok 2005“, „Pár postřehů plynoucích ze zkušeností získaných z kapitánování týmu GCA na kvalifikaci pro finále 
Poháru klubů družstev do 16-ti let“, „Boření mýtů“ a to ze strany jejich autorů J. Vlašína a P. Šustka. SR obsah 
zmíněných materiálů detailně prodiskutovala a odsouhlasila tyto závěry (případně potvrdila své předchozí 
rozhodnutí - Zápis ze SR č. 2005/12/11): 
a) souhlas s ustanovením „Tréninkového střediska GCA“ (TS GCA) 
b) pověření J. Vlašína ve vztahu k TS GCA pro: 

1. dopracování navržené koncepce + zahájení reálného provozu od 1.11.2005 (začátek zimní sezóny), 
2. jednání s představiteli společnosti GIA, týkajících se podmínek ve vztahu k tréninkovým plochám 

v letním období, míčům na driving range, prostor původního „Spike Baru“ - viz. bod č. 2 zápisu, 
3. jednání s představiteli společnosti AG, týkajících se klubového zázemí, 
4. jednání s představiteli společnosti GASTROSERVIS, s.r.o., týkajících se využívání elek. golfových vozíků, 
5. jednání s představiteli společnosti GOLF BRNO a.s., týkajících se podmínek ve vztahu k tréninkovým 

plochám v zimním období, 
6. jednání se zástupci dalších firem, které by se na základě smluvního vztahu podílely na finan. střediska, 
7. přípravu variant materiálního vybavení a organizačního zajištění střediska. 

Výsledky jednání v rámci svého pověření a ostatní klíčové záležitosti týkající se TS bude J. Vlašín pravidelně 
předkládat SR (termínově dle potřeby – i mimo termíny zasedání SR) ke schválení. Po jejich odsouhlasení SR je 
J. Vlašín oprávněn k jejich realizaci v praxi. Všichni členové SR zašlou J. Vlašínovi své připomínky a náměty 
k výše předloženým materiálům do 7.10.2005. Podnětné připomínky budou J. Vlašínem do materiálu vhodně 
zapracovány a finální verze materiálů bude dána k dispozici stávajícím trenérům GCA tak, aby se k nim mohli 
vyjádřit na zasedání SR dne 10.10. 2005. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 10.10.2005 

2. Úpravy prostor původního „Spike Baru“ pro potřeby „Tréninkového střediska GCA“ 
 Na základě předložené koncepce vzniku „Tréninkového střediska GCA“ (dale jen “TS GCA”) a s tím souvisejících 

podmínek potřebných k dosažení stanovených cílů, byla prodiskutována s R. Válkou (zástupce GIA ve SR GCA) 
otázka možného využití prostor bývalého „Spike Baru“ pro potřeby TS GCA. Ze strany GIA byl vysloven obecný 
souhlas s tím, aby GCA využívala tyto prostory pro účely TS a to bez jakýchkoli finančních nároků ze strany GIA. 
Došlo dále k oboustrannému souhlasu s tím, že případné dílčí úpravy těchto prostor bude GCA provádět 
na základě předchozí konzultace s GIA a na své náklady. 

   

 Odpovídá: Doposud neurčeno Termín: 2005/2006 

3. 9. reprezentační ples GCA – 2006 
 SR projednala obecné podmínky, za kterých by bylo možné uspořádat tradiční reprezentační ples GCA a pověřila 

sekretáře klubu, aby kontaktoval odpovědného pracovníka Interhotelu Voroněž a po domluvě s ním rezervoval 
tradiční termín v první polovině měsíce února 2006. Na příští SR bude tato záležitost detailně projednána s tím, 
že bude ustanoven tzv. „plesový výbor“, kterému bude svěřena organizační příprava celé akce. 

   

 Odpovídá: Doposud neurčeno Termín: 10.10.2005 

 
Příští termín jednání SR GCA: 10.10.2005 17:00 
 
Dne: 30.9.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


