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Zápis ze zasedání SR GCA č. 3/2006 
ze dne 20.2.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Příprava podkladů a dokumentů - „Tréninkové centrum mládeže GCA“ (ČGF) 
 Vedoucí TCM J. Vlašín informoval SR o průběhu předsezónní přípravy, probíhající v rámci TCM. V současné době 

má celkem 34 hráčů. 

Zásadní informací je skutečnost, že přihláška TCM GCA byla odsouhlasena Výborem ČGF dne 15.2.2006. 
Z celkového počtu 24 žádostí bylo odsouhlaseno celkem 10 TCM. Kromě GCA tedy oficiální statut TCM ČGF 
obdrželi: Golf Club Erpet Praha, Park Golf Club TJ Mittal Ostrava, Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Praha, Golf 
Club Hradec Králové, Golf Club Beřovice, Golfový klub Líšnice, Zámecký Golf Club Kravaře a Royal Golf Club 
Mariánské Lázně. 

Vedoucím TCM J. Vlašínem byla předložena k odsouhlasení smlouva „Dohoda i spolupráci GCA – GOLF BRNO a.s.“, 
na jejímž základě by měla probíhat příprava TCM GCA v pavilónu H na BVV. Smlouva obsahuje dohodnuté cenové 
podmínky. Vzhledem k okolnostem, za kterých v sezóně 2005 bylo umožněno výhodnější využívání hřiště 
ve Slavkově ze strany golfových klubů Jinačovice a Žabovřesky a pokračování této dohody i pro rok 2006, 
se definitivního dojednání znění podmínek této smlouvy ujal R. Válka. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín, R. Válka Termín: 6.3.2006 

2. Vyhodnocení VH GCA v roce 2006 
 Prezident GCA J. Kovář provedl vyhodnocení VH GCA konané 25.1.2006. Celkové hodnocení vyznělo pozitivně. 

Byly schváleny či vzaty na vědomí všechny dokumenty předložené VH SR („Výsledky hospod. GCA za rok 2005“, 
„Číselník příspěvků u forem členství GCA“, „Plán finanč. rozpočtu GCA pro rok 2006“, „Stanovy GCA“, „Podpisový 
řád GCA“ a interní směrnice „Transf. forem členství v GCA a uplatňování snížení vstup. člen. příspěvku“, 
„Motivační program GCA pro student. a dětské formy členství“). Dokumenty včetně „Zápisu ze zasedání VH GCA“ 
a „Výroční zprávy prezidenta GCA za rok 2005“ byly publikovány na http://www.gca.cz. V současné době probíhá 
kompletace dokumentů tak, aby je bylo možno založit do archívu písemností GCA. Vyplývající úkoly: 

• Dokončit kompletaci všech dokumentů VH s podpisy a jejich uložení do archívu. 
• Provedení registrace nových „Stanov GCA“ na Ministerstvu vnitra ČR. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš Termín: 6.3.2006 

3. Datum konání DOD (Den otevřených dveří českého golfu) v roce 2006 
 J. Kovář informoval SR o rozhodnutí Výboru ČGF o termínu DOD v roce 2006. Jak už bylo avizováno, byl zvolen 

termín neděle 18.6.2006. Účast musí GCA potvrdit do 28.2.2006. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Kučerka Splněno 

4. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 SR s ohledem na nedostatek času pouze zevrubně prodiskutovala všechny tři předložené nabídky s tím, 

že rozhodnutí v celé záležitosti bude odloženo na příští zasedání SR. Jedná se o nabídky firem: ecommerce.cz; 
Oxygen Solutions a Adaptive Garage. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 6.3.2006 

5. Jmenování delegáta GCA na Výroční konferenci ČGF 2006 
 SR odsouhlasila jmenování navrženého delegáta O. Rese, jakožto zástupce GCA s hlasovacím právem na Výroční 

konferenci ČGF, která se koná dne 25.2.2006 v Praze. 
   

 Odpovídá: O. Res Termín: 25.2.2006 

6. 9. reprezentační ples GCA – 17.2.2006 
 Sekretář klubu M. Svobodová a zástupce JAGUAR MARAVIA a.s. Ing. Tomáš Neubauer seznámili SR s předběžným 

hodnocením 9. repre. plesu GCA. Po stránce ekonomické byl dodržen finanční rozpočet akce s mírným ziskem. 
Konečné vyúčtování bude předloženo na příštím zasedání SR. Po stránce společenské bylo hodnocení kladné 
s tím, že příští rok bude nutno věnovat více pozornosti technickému ozvučení sálu, rozložení stolů a parketu 
v sále a dodržení některých povinností souvisejících s moderováním průběhu akce. 

   

 Odpovídá: M. Svobodová Termín: 6.3.2006 
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7. Stanovení termínů kvalifikačních kol a finálového turnaje Mistrovství GCA na jamky 2006 
 Po projednání SR byly stanoveny tyto 3 termíny kvalifikačních kol na rány, ze kterých postoupí nejlepších 

16 mužů a 8 žen: neděle 7.5.2006, neděle 4.6.2006 a neděle 25.6.2006. Turnajů se budou moci zúčastnit 
i ostatní hráči, kteří se do kvalifikace nepřihlásí, startovní pole bude však členěno na skupinu účastníků kvalifikací 
a ostatní. 

Dále byl odsouhlasen termín dvoudenního společného osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále, které proběhne 
ve středu a čtvrtek: 5.-6.7.2006. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Splněno 

8. Stanovení možného termínu pro „Golfové prázdniny GCA“ v létě 2006 
 Stejně jako v minulém roce je v plánu organizace tzv. „Golfových prázdnin GCA“, což je prázdninová akce pro 

děti, které s golfem teprve začínají. Účastnit se mohou samozřejmě i děti a mládež z oblasti sportovního golfu, 
ale program akce bude primárně zaměřen na první uvedenou skupinu. V úvahu přicházejí dva termíny: 10.-14.7. 
a 7.-11.8.2006. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: 6.3.2006 

9. Podepsání „Dodatku č. 2“ ke „Smlouvě o poskytování klubového zázemí a služeb“ 
 Zástupci obou stran podepsán „Dodatek č. 2“ ke „Smlouvě o poskytování klubového zázemí a služeb“, jehož ústní 

odsouhlasení bylo avizováno prezidentem klubu na VH klubu. Tímto dodatkem dochází ke snížení částky 
za poskytované služby pro rok 2006. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, O. Res Splněno 

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

• STAR TRAC health club (fyzická příprava dalších nových členů TCM) 
• ČGF (3 karty ČGF pro členy GCA – vystavení duplikátů) 
• Eurowines, s.r.o. (víno podávané v průběhu plesu GCA 2006) 
• Úhrada zbývajícího závazku GCA vůči G.I.A. (vstupy na hřiště 2005) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

 
Příští termín jednání SR GCA: 6.3.2006 16:00 

 

Dne: 28.2.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


