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Zápis ze zasedání SR GCA č. 17/2005 
ze dne 15.12.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Přítomni: J. Vlašín 1 
   

Program jednání: 
1. Příprava podkladů a dokumentů - „Tréninkové středisko GCA“ (ČGF) 
 SR odsouhlasila na základě podmínek ČGF změnu názvu „Tréninkového střediska GCA“ na „Tréninkové Centrum 

Mládeže GCA“ a v dalším se bude používat zkratka TCM GCA. Vedoucí TCM prezentoval SR aktualizované 
materiály týkající se obsahové náplně mimo-sezónní a předsezónní přípravy na sezónu 2006. Klíčovým 
materiálem byl návrh rozpočtu financování TCM. Vysvětlil detailně strukturu nákladů na jednotlivé fáze 
a pravděpodobné rozmezí, které je ovlivňováno zejména celkovým počtem členů TCM, kteří se přípravy zúčastní. 
Informoval rovněž o stavu jednání s firmami, které by se podílely na financování formou finančních darů nebo na 
základě smlouvy o reklamě. Detailní rozpočet bude SR předložen, jakmile bude upřesněn počet přihlášených 
členů. SR vyjádřila s předloženými materiály a rozpočtem svůj souhlas. 

Informace o technickém zázemí: 

Fyzická příprava bude probíhat ve „STARTRAC“ health club, na adrese: Gajdošova 7, Brno – Židenice. Golfová 
příprava bude probíhat v „Pavilónu H“ na BVV v rámci „Indoor Golf“ centra. 

Kompletní informace pro členy TCM budou zveřejňovány na http://www.gca.cz (Přihláška, Prezentace, Tréninkový 
plán, …). Rovněž bude uspořádáno setkání vedení TCM s hráči a rodiči hráčů ve dnech 19.12.2005 a 21.12.2005 
vždy v 17:00 hodin, na kterých se všichni zájemci mohou dozvědět detaily. Setkání bude uspořádáno v budově 
„Pavilónu O“ v prostorách výstaviště BVV – vedle pavilónu H, ve kterém je umístěn Indoor Golf. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 6.1.2006 

2. Registrace ochranné známky na název GCA a loga GCA u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 
 M. Wojnar informoval SR, že žádost o registraci názvu klubu „Golf Club Austerlitz“ a loga GCA u Úřadu 

průmyslového vlastnictví ČR byla podána a to prostřednictvím „Patentové a známkové kanceláře - Kania, Sedlák, 
Smola“, která sídlí na adrese: Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: 6.1.2005 

3. Podepsání „Dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ o poskytování klubového zázemí a služeb“ 
 SR a zástupcem společnosti Austerlitz Golf s.r.o. (O. Res) byl projednán a podepsán text „Dodatku č. 1 ke 

SMLOUVĚ o poskytování klubového zázemí a služeb“ ze dne 29.3.2005. Tímto dodatkem se snižuje finanční 
částka za poskytované služby ze strany AG vůči GCA na rok 2005. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, O. Res Splněno 

4. Stav účtu GCA 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války o stavu hotovosti na účtu GCA dne 15.12.2005. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Splněno 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 6.1.2006 17:00 
 
Dne: 30.12.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


