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Zápis ze zasedání SR GCA č. 5/2006 
ze dne 27.3.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Tréninkové Centrum Mládeže GCA (ČGF) 
 Prezident J. Kovář informoval SR, že dne 6.4.2006 byla na JmK podána žádost (včetně všech příloh) GCA 

o čerpání dotace na TCM GCA pro rok 2006. Vzhledem k výši finanční částky je zapotřebí odsouhlasení 
„Zastupitelstvem Jihomoravského kraje“. 

Je nutno realizovat definitivní dojednání znění podmínek smlouvy „Dohoda i spolupráci GCA – GOLF BRNO a.s.“, 
na jejímž základě probíhala předsezónní příprava TCM GCA v pavilónu H na BVV. Jde o vyjasnění podmínek 
reciprocity GCA/GCB: R. Válka. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín, R. Válka, J. Kovář Termín: 18.4.2006 

2. Registrace ochranné známky na název GCA a loga GCA u ÚPV ČR 
 J. Kovář informoval SR o výsledcích dalšího projednání záležitosti s autorem původního loga GCA (s nápisem 

ve stužce „Golf Club 28 Austerlitz“) D. Jakoubkem ohledně podmínek, za kterých bude z jeho strany dán souhlas 
na registraci loga u ÚPV ČR pro GCA. SR základě těchto informací odsouhlasila: 

• Platnost dohody o věcném břemenu na užívání loga subjekty AG a GIA (které mohou logo používat s tím, 
že nápis ve stužce pozmění tak, aby nemohlo dojít k záměně s identitou GCA). 

• Finanční částku ve výši 24.000,- Kč, která bude uhrazena autorovi loga na základě smlouvy mezi GCA 
a D. Jakoubkem. 

Na základě výše zmíněné smlouvy bude GCA pokračovat v krocích, které povedou k definitivnímu zaregistrování 
loga ve prospěch GCA – viz. žádost o registraci evidována u ÚPV pod číslem: 0-432807. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Wojnar Termín: 18.4.2006 

3. 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: 18.4.2006 

4. DOD (Den otevřených dveří českého golfu): 18.6.2006 
 J. Kovář informoval SR o krocích, které ze strany ČGF a prostřednictvím agentury MLJ budou realizovány pro 

podporu akce. Jedná se o: billboardy – komplikace ve vztahu k volbám, reklama na tramvajích, reklamní spoty 
v metru, city lights v městech, reklama u čerpacích stanic, letáky A5, články a informace v dennících MF, LN, … 
Nadále pokračuje příprava scénáře, podle kterého bude probíhat organizace akce. M. Kučerka spolu 
s M. Wojnarem, trenéry a členy TCM připravují jmenovité doplnění osob v přesných časech tak. Dále pokračují 
jednání s uvažovanými partnery akce a plánování marketingových a reklamních aktivit, kterými se podpoří její 
propagace. 

   

 Odpovídá: M. Kučerka, M. Wojnar Termín: 18.4.2006 

5. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 SR projednala znovu dostupné informace týkající se předložených nabídek (včetně nabídky od firmy X-Net, s.r.o. 

divize Unreality.cz, která v důsledku administrativní chyby nebyla SR doposud předložena). Na základě celkového 
vyhodnocení nabídek byla SR nakonec vybrána nabídka firmy Oxygen Solutions. M. Lapiš byl pověřen, aby 
informoval všechny zúčastněné subjekty o tomto rozhodnutí SR. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 18.4.2006 
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6. Projednání žádostí členů o přerušení členství v GCA na rok 2006 
 SR projednala a odsouhlasila následující žádosti členů GCA: 

• 0280026: Martin Hejmala (ze zdravotních důvodů) 
• 0280113: Oldřich Pospíšil (ze zdravotních důvodů) 
• 0280169: Radek Svoboda (z důvodu dlouhodobého pobytu mimo ČR) 
• 0280129: Antonín Světlík (ze zdravotních důvodů) 
• 0280299: Igor Fučík (ze zdravotních důvodů) 
• 0280865: Jan Pěnčík (z rodinných důvodů) 
• 0280536: František Mészáros (z rodinných důvodů) 
• 0280275: Iveta Ferdusová (z rodinných důvodů) 
• 0280292: Jitka Sukovatá (z rodinných důvodů) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

7. Přítomnost „STARTÉRA“ na odpališti č. 1 
 R. Válka informoval SR, že na základě předchozí dohody se SR bude zavedena a obsazena pozice startéra na 

odpališti č. 1 a to v průběhu počátku měsíce dubna 2006. 

Klíčové úkoly startéra: 
• Výrazně zlepšit organizaci vstupu hráčů na hřiště -> každý hráč, který vstupuje na hřiště musí být zaevidován 

na recepci a mít přidělen svůj startovní čas. 
• Hráčům před startem zopakovat aktuální pokyny související s jejich pohybem a chováním na hřišti -> úzká 

vazba na maršála, který dodržování těchto pokynů vyžaduje po hráčích na hřišti. 
• V průběhu dubna 2006 budou všichni hráči startérem informováni, že od 1.5.2006 bude po všech klubových 

hráčích při vstupu na hřiště vyžadována členská karta ČGF – vydaná pro členy GCA, kterou obdrží všichni 
členové, kteří již uhradili svůj řádný roční příspěvek v plné výši. 

• Po všech ostatních hráčích (nečlenech GCA) bude vyžadován doklad vydaný recepcí hřiště na základě uhrazení 
hracího FEE poplatku dle standardního ceníku. 

   

 Odpovídá: R. Válka Splněno 

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

• ČGF (členský příspěvek dle velikosti klubu) 
• VENTO - LINE, s.r.o. (autobus Brno – Vídeň a zpět – soustředění TCM) 
• Boris Korinek (ubytování na školení rozhodčích 3.3.-5.3.2006) 
• Czech Golf Consulting s.r.o. (poplatek školení rozhodčích) 
• V. Dostál (úhrada části půjčky fyzické osoby – závazek z roku 2005) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

9. Stav účtu GCA 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války o stavu hotovosti na účtu GCA dne 27.3.2006. 
   

 Odpovídá: R. Válka Splněno 

 

Příští termín jednání SR GCA: 18.4.2006 16:00 

Dne: 10.4.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


