
Zápis ze zasedání SR GCA č. 4/2006 Strana č. 1/2 

 

Zápis ze zasedání SR GCA č. 4/2006 
ze dne 6.3.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Přítomni: J. Vlašín 1 
   

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

má celkem 38 hráčů, což je o 4 více než při minulém zasedání SR. Problémy: počet žen mezi členy TCM 
(pravděpodobné řešení lze spatřovat až v kvalitních náborech ze škol v letní sezóně), objevující se kapacitní 
problémy v pavilónu H na BVV (zájem v odpoledních termínech převyšuje možnosti), zkvalitnění organizačního 
a metodického vedení týmových tréninků a částečně i individuálních tréninků (vedoucí TCM důrazně toto projedná 
s trenéry, k čemuž mu byl SR udělen jednoznačný mandát). 

Definitivní dojednání znění podmínek smlouvy „Dohoda i spolupráci GCA – GOLF BRNO a.s.“, na jejímž základě 
probíhá příprava TCM GCA v pavilónu H na BVV ještě nebylo R. Válkou dokončeno. 

Dále byl SR projednán postup žádosti GCA ve vztahu k JmK o čerpání dotace na TCM GCA pro rok 2006. SR 
odsouhlasila, že žádost bude předložena přímo „Zastupitelstvu JMK“. Přípravu zajišťují: J. Kovář a J. Vlašín. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín, R. Válka, J. Kovář Termín: 27.3.2006 

2. Zpráva ze „Školení rozhodčích II. a I. třídy“ 
 V. Dostál a M. Wojnar podali SR zprávu o průběhu a získaných informacích ze školení rozhodčích, které proběhlo 

ve dnech 3.-4.3.2006 v Erpetu. Kromě jiného zazněla informace týkající se pravidel, že od 1.1.2006 platí: „… míč 
je uveden do hry jako náhradní okamžikem dropování …“. 
Dále bylo zdůrazňováno, že klesá úroveň znalostí z oblasti etiky golfové hry a i obecně pravidel jako takových. 
Dále v souvislosti s eliminací ZK a zavedením HCP až 54 je otázkou, jakým způsobem kluby ošetří a zajistí 
dodržování dostatečné úrovně v této oblasti v praxi. 

Z úhlu pohledu GCA jde zejména o přípravu kvalitního textu „Provozního řádu GCA“ a jeho dostatečnou prezentaci 
na hřišti a dále pak o výchovu většího počtu vlastních rozhodčích z řad členů GCA. 

   

 Odpovídá: V. Dostál, M. Wojnar Splněno 

3. Zpráva z Výroční konference ČGF 2006 
 O. Res, jakožto kandidát GCA s hlasovacím právem na Výroční konferenci ČGF, která se konala dne 25.2.2006 

v Praze, referoval o jejím průběhu a dosažených výsledcích. Klíčovým problémem konference se nakonec stal bod 
přijímání nových členů ČGF, kdy žadatel „Czech National Golf Club“ nebyl přijat vůbec a „Prague National Golf 
Club“ byl přijat podmínečně s tím, že musí provést změnu svého názvu tak, aby nekolidovalo s obecným pojetím 
slova „National“ a již existujícím názvem klubu GCP (Golf Club Praha). Z průběhu diskuze dále vyplynulo, že bude 
nutno projednat zpřísnění pravidel přijímaní nových členů ČGF a způsob jak reagovat na dlouhodobé nenaplňování 
plánů a slibů v předchozích obdobích přijatých členů tak, aby nedocházelo k deformování poměru mezi počty 
hlasů na konferenci a jimi zastoupených skutečných členů. 

   

 Odpovídá: O. Res Splněno 

4. Vyhodnocení VH GCA v roce 2006 
 Trvající 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: 27.3.2006 

5. DOD (Den otevřených dveří českého golfu): 18.6.2006 
 SR GCA potvrdila Výboru ČGF účast klubu na akci DOD dne 18.6.2006. M. Kučerka seznámil členy SR 

s připraveným obecným „scénářem DOD“, podle kterého by akce měla proběhnout. Dalším krokem je ve 
spolupráci s M. Wojnarem, trenéry a členy TCM připravit jmenovité obsazení tohoto scénáře konkrétními osobami 
v přesných časech. Dále pokračovat v přípravě jednání s uvažovanými partnery akce a naplánováním 
marketingových a reklamních aktivit, kterými se podpoří její propagace. 

   

 Odpovídá: M. Kučerka, M. Wojnar Termín: 27.3.2006 
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6. Turnaj „Československý pohár 2006“ – Slavkov 
 Tento turnaj proběhne ve dnech pondělí 24.7. až středa 26.7.2006 s tím, že v pondělí 24.7. bude tréninkové kolo. 

Vzhledem k průběhu loňského ročníku (v lichých letech se koná na Slovensku) a úrovni s jakou slovenská strana 
k organizaci turnaje přistoupila, bude zapotřebí připravit dostatečně kvalitní zajištění jak po sportovní, tak i po 
komerční stránce, abychom obstáli se ctí. Na druhou stranu má vlastní turnaj poměrně velký potencionál, který 
doposud nebyl využit. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Kučerka, R. Válka Termín: 27.3.2006 

7. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 SR projednala všechny tři předložené nabídky od firem: ecommerce.cz, Oxygen Solutions a Adaptive Garage. Na 

základě rozboru předložených faktů zamítla nabídku firmy ecommerce.cz s ohledem na výši nabízené ceny. Dále 
pověřila M. Lapiše, aby vstoupil do osobního jednání se zbývajícími dvěma firmami a na příštím zasedání SR 
předložil své doporuční na volbu konečného dodavatele. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 27.3.2006 

8. Reciprocita slevy na „FEE“ u vybraných hřišť 
 V současné době jsou dohodnuty 50% vzájemné slevy na „FEE“ (dle jejich aktuální výše v prac. dny, soboty, 

neděle a svátky) ve vztahu ke hřištím: „Čeladná“ a „Šilheřovice“. Otevřená jsou jednání u hřišť: „Konopiště“ 
a „Poysdorf“. Důležité: Takto poskytnuté slevy se nedají kombinovat s jinými slevami a v případě účasti na 
turnajích platí v plné výši propozice turnaje, včetně finančních podmínek. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 27.3.2006 

9. Projednání žádostí členů o přerušení členství v GCA na rok 2006 
 SR projednala a odsouhlasila následující žádosti členů GCA: 

• 0280214: Ing. Libor Drápal (přerušení členství ze zdravotních důvodů) 
• 0280166: Josef Fiala (přerušení členství z důvodu dlouhodobého pobytu mimo ČR) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

10. Projednání a odsouhlasení úprav Interní směrnice č. 2/2006 – verze č. 2 
 SR projednala a odsouhlasila doplnění pravidel souvisejících s „Transformací forem členství v GCA a uplatňování 

snížení vstupního členského příspěvku“ o nové body A15 a B11. Dále odsouhlasila změny stávajících formulací 
s ohledem na jejich lepší srozumitelnost a jednoznačnost, přičemž tyto změny nemění věcnou podstatu obsahu. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

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

• Interhotel Voroněž (pronájem sálu, … -> ples GCA 2006) 
• Interhotel Voroněž (ubytování … -> ples GCA 2006) 
• G.I.A. (první záloha „Vstupy na hřiště 2006“) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

12. Stav účtu GCA 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války o stavu hotovosti na účtu GCA dne 6.3.2006. 
   

 Odpovídá: R. Válka Splněno 

 

Příští termín jednání SR GCA: 27.3.2006 16:00 

Dne: 16.3.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


