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Zápis ze zasedání SR GCA č. 1/2006 
ze dne 6.1.2006 

 
 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 1 
   

Program jednání: 
1. Příprava podkladů a dokumentů - „Tréninkové středisko GCA“ (ČGF) 
 Vedoucí TCM J. Vlašín informoval SR o konečné výši finanční částky, která byla dojednána se „STARTRAC“ pro 

zajištění fyzické přípravy členů TCM. Tato částka zahrnuje kromě neomezeného vstupu a možnosti využití všech 
zařízení i zajištění specializovaného trenéra. V rámci dohody je rovněž zajištěna možnost, aby ostatní členové 
GCA mohli za zvýhodněných podmínek využívat nabízené možnosti. Pokud bude mít kterýkoli člen zájem tuto 
možnost využít, pak bližší informace lze získat přímo u J. Vlašína na tel. čísle: +420-602719237. 

Dále J. Vlašín prodiskutovával se SR stanovené „Podmínky pro udělení statutu TCM ČGF“ a finální odsouhlasení 
turnajů ČGF v roce 2006, ke kterým GCA pošle svou přihlášku. Na základě podrobného prostudování a vyzkoušení 
(spolu s trenéry GCA) obhájil rovněž stanovisko, že tzv. “Hráčský deník”, který byl dán k dispozici na zakoupení 
ze strany ČGF za cenu 200 Kč/ks, nebude ze strany GCA využit a místo něj se použije již připravený metodický 
materiál a „hráčské deníky“ z roku 2005, které lépe odpovídají potřebám TCM. 

Vzhledem k závaznému termínu 13.1.2006, ke kterému musí být dle uzavřené smlouvy předložena Radě 
Jihomoravského kraje (JmK) závěrečná zpráva a finanční vyúčtování za poskytnutou dotaci v roce 2005, je 
zapotřebí tyto podklady včas dokončit. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín, R. Válka Termín: 20.1.2006 

2. Úpravy prostor původního „Spike Baru“ pro potřeby „TS GCA“ 
 R. Válka informoval SR o záměrech GIA, tj. majitele, týkajících se tohoto objektu v roce 2005. Především potvrdil 

platnost již v předchozím období konzultovaného záměru, který se týká TCM a který znamená, že prostory obou 
šaten budou 100% vyhrazeny pro potřeby TCM a hlavní vnitřní prostor budovy bude na základě průběžné 
koordinace činnosti rovněž k dispozici pro organizované akce TCM. Vlastní provoz „Spike Baru“ bude zajištěn na 
základě nájemní smlouvy s pronajímatelem (L. Horváth) a bude poskytovat sortiment „kavárny“ s primární 
orientací na nápoje. Nebude k dispozici kuchyně. 

   

 Odpovídá: R. Válka, J. Vlašín Termín: 2005/2006 

3. Příprava VH GCA v roce 2006 
 SR prodiskutovala návrhy jmenovitých kandidátů na složení orgánů VH. Současná varianta navrhuje následující 

složení: 
• Předseda VH: V. Dostál 
• Mandátová komise: M. Svobodová, Z. Lapišová, xxx, xxx 
• Návrhová komise: M. Kučerka, M. Hlaváč, xxx 
• Zapisovatel VH: P. Chmelař 
• Ověřovatelé zápisu: xxx, xxx 

Gestoři za jednotlivé body programu: 
• Výroční zpráva prezidenta: J. Kovář 
• Zpráva o hospodaření 2005: V. Dostál 
• Návrh změny stanov GCA: M. Lapiš 
• Návrh rozpočtu 2006: M. Lapiš 
• Informace o TCM GCA: J. Vlašín 
• Zpráva STK GCA: M. Wojnar 
• Přednesení usnesení VH: V. Dostál 

Místa označená xxx je zapotřebí ještě obsadit vhodnými kandidáty. Dále je zapotřebí projednat výše uvedený 
návrh na kandidaturu u M. Hlaváče a P. Chmelaře s nimi osobně. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Termín: 20.1.2006 
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4. 9. reprezentační ples GCA – 17.2.2006 
 Sekretář klubu M. Svobodová informovala SR o stavu přípravy plesu, včetně stavu jednání se sponzory plesu. 

Vzhledem k tomu, že je nutno přikročit k tisku vstupenek a programu plesu, je úterý 10.1.2006 konečný termín, 
do kterého lze do seznamu sponzorů (a tudíž umístit jejich loga na tiskové materiály) doplnit další partnery. Po 
tomto datu je samozřejmě možné uzavřít partnerství i s dalšími sponzory, ale umístění jejich prezentace bude 
možné již jen v prostorách plesu. 

   

 Odpovídá: M. Svobodová, M. Wojnar Termín: 20.1.2006 

5. Datum konání DOD (Den otevřených dveří českého golfu) v roce 2006 
 J. Kovář informoval SR, že oznámený termín konání DOD 7.5.2006 byl z rozhodnutí Výboru ČGF zrušen, přičemž 

důvodem je to, že neděle 7.5. je v celku s dnem následného státního svátku 8.5. a panuje obava, že by toto 
mohlo ohrozit návštěvnost akce. Konečný termín nebyl doposud stanoven, ale záměrem je termín ke konci června 
2006. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

6. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 SR rozhodla, že je zapotřebí urychleně připravit přechod WWW stránek GCA na jinou platformu, která umožní 

flexibilnější práci s obsahem. Projednat se stávajícím partnerem, firmou Oxygen Solution. Nutno najít nového 
partnera, který připraví nový grafický návrh. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 20.1.2006 

7. Vizitky funkcionářů GCA 
 Členové SR a STK předají znění svých osobních kontaktních údajů e-mailem M. Lapiši. 
   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: leden 2006 

8. Stav účtu GCA 
 SR odsouhlasila úhradu zbytkové části půjčky O. Rese z roku 2004, jakožto fyzické osoby a rovněž částku 

představující úroky, vztahující se k celkové půjčce od této FO z roku 2004. Touto úhradou je splacena celá 
půjčená částka od O. Rese z roku 2004. Ve vztahu k půjčkám ze strany FO nadále přetrvává půjčka od Vítězslava 
Dostála a tomu odpovídající úroky. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Splněno 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 20.1.2006 16:00 
 
Dne: 8.1.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


