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Zápis ze zasedání SR GCA č. 6/2006 
ze dne 18.4.2006 a 24.4.2006 

 
 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. Žádost GCA na JmK ohledně dotace pro TCM 
 Prezident GCA J. Kovář informoval SR ohledně vzniklé situace související se žádostí GCA na JmK o dotaci pro TCM. 

V souvislosti s financováním škod vzniklých v důsledků povodní na úrovni Jihomoravského kraje, bude původní 
žádost GCA přehodnocena ve vztahu k požadované výši dotace a pravděpodobně nebude vůbec předložena 
zastupitelstvu kraje, ale pouze radě Jihomoravského kraje. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín, J. Kovář Termín: 9.5.2006 

2. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 Člen SR M. Lapiš předložil SR k nahlédnutí první ukázky grafických návrhů na novou verzi WWW stránek GCA. 

Komentoval některé principiální souvislosti ohledně rozdělení plochy stránek, práce s tématickým zaměřením 
jejich jednotlivých částí a barevných kombinací pozadí a písma. V následujících dvou až třech týdnech se 
předpokládá dokončení jejich návrhu a implementace první funkční verze v českém jazyce na Internetu. Jakmile 
bude k dispozici dostatečně funkční základ, dojde k co nejrychlejšímu nasazení do ostrého provozu a k nahrazení 
původních stránek na adrese http://www.gca.cz. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 9.5.2006 

3. Reciprocita slevy na „FEE“ u vybraných hřišť 
 Kromě již dohodnutých 50% vzájemných slev na „FEE“ (dle jejich aktuální výše v prac. dny, soboty, neděle 

a svátky) ve vztahu ke hřištím: „Čeladná“ a „Šilheřovice“, byla uzavřena dále dohoda ve vztahu ke hřišti 
„Jinačovice“ a to ve výši 20%. 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, R. Válka Splněno 

4. Úprava podmínek uznávání „Zkoušky způsobilosti“ z cizích hřišť 
 V souvislosti se změnami, týkajících se dřívějšího pojmu „ZK“ a zavedení HCP 54 v kombinaci se snahou STK ČGF 

i SR a STK GCA zvyšovat úroveň znalostí a dodržování pravidel golfu (etických i sportovních), proběhla diskuse SR 
a STK s profesionálními trenéry působícími na hřišti Austerlitz. Bylo dohodnuto, že na následných pracovních 
setkáních trenérů s STK GCA dojde k vypracování návrhu pravidel, kterými se GCA bude řídit při uznávání 
„Zkoušek způsobilosti“, pokud jich bylo dosaženo na jiných hřištích. Tento návrh bude předložen SR GCA 
k odsouhlasení. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar, V. Dostál, M. Bauer, O. Trupl Termín: 9.5.2006 

5. Odsouhlasení změny designu loga GCA 
 Na základě již v minulosti několikrát SR prodiskutovávané otázky vhodnosti/nevhodnosti stávajícího provedení 

loga GCA a průběžně vytvářených možných variant změn (M. Kučerka) došlo k odsouhlasení finálního motivu 
v jehož duchu bude přepracováno stávající logo GCA. Důvody přepracování souvisí s požadavky na výrobu, vzhled 
a čitelnost loga, pokud je použito jinak než čistě v tiskové podobě na papírovém podkladě. Jedná se zejména 
o možnost aplikace loga na reprezentačních dresech hráčů, modifikace nápisu ve stužce, aplikace na reklamních 
předmětech, atd. Vzhledem k uzavřené dohodě s původním autorem loga, je zajištěna i kontinuita použitých 
motivů ve vztahu k autorskému zákonu a ÚPV. Jakmile bude nové logo dostupné ve finální verzi, bude zveřejněno 
– pravděpodobně v souvislosti s novými WWW stránkami GCA. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Kučerka Termín: 9.5.2006 

6. Jmenování garanta ze seniorský tým GCA 
 Po projednání situace ohledně koordinace činností souvisejících s organizovaným vystupováním seniorské 

reprezentace GCA vzala SR na vědomí, že O. Res byl jmenován neformálním organizačním garantem 
(po vzájemné dohodě hráčů) tohoto týmu. 

   

 Odpovídá: O. Res Splněno 
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7. Předání nově vyrobených razítek GCA 
 Z důvodů obtížné manipulace a časovým ztrátám při nakládání se současnými razítky GCA došlo k rozhodnutí 

o výrobě osmi nových razítek (s jejich číselným odlišením – číslo je součástí otisku - dle „Podpisového řádu GCA“) 
a jejich předání následujícím osobám: 

• Razítko č. 1: J. Kovář • Razítko č. 5: J. Vlašín 
• Razítko č. 2: V. Dostál • Razítko č. 7: Recepce 
• Razítko č. 3: M. Svobodová • Razítko č. 8: M. Jakoubková 
• Razítko č. 4: M. Lapiš  

Přebírající podepsali o převzetí razítka předávací protokol, ve kterém je vyznačeno, které číslo převzali. Razítko 
č. 6 doposud nebylo přiděleno žádné osobě a je uschováno u sekretáře klubu. Všechna původní razítka byla 
sekretářem klubu fyzicky zničena. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš, M. Svobodová Splněno 

8. Tréninkové Centrum Mládeže GCA (ČGF) 
 Vedoucí TCM J. Vlašín informoval SR o průběhu příprav na sezónu 2006, včetně dosahovaných průběžných 

výsledků hráčů v nominačních turnajích a čerpání finančních prostředků. Byl prodiskutován způsob a forma 
kritérií, na jejichž základě budou nominování hráči do jednotlivých reprezentačních týmů GCA, přičemž jejich 
vyhlášení proběhne oficiální cestou za přítomnosti prezidenta GCA. Zpráva o čerpání finančních prostředků bude 
vedoucím TCM předložena v polovině května. Dále byla diskutována otázka oblečení reprezentačních družstev. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 9.5.2006 

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

• 0280342: Lubomír Rozkopal (z rodinných a zdravotních důvodů) 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

10. Stanovení termínu pro zasílání žádosti členů o přerušení členství 
 SR projednala situaci ohledně průběhu úhrad ročních příspěvků členů GCA na rok 2006 a konstatovala, že dne 

27.3.2006 uplynul SR stanovený termín (viz. dopis „Informace o úhradě ročních příspěvků 2006“ rozeslaný všem 
členům GCA) na nejpozdější úhradu ročních příspěvků. Dále konstatovala, že byly posouzeny rovněž všechny 
došlé žádosti členů o přerušení členství dle „Stanov GCA“. V této souvislosti rozhodla, že dnem 24.4.2006 
ukončuje přijímání případných dalších došlých žádostí po tomto termínu s tím, že na tyto již nebude brán zřetel 
a sekretář klubu je bude vracet odesílatelům jako zamítnuté s odůvodněním dle tohoto rozhodnutí SR. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš Splněno 

11. Turnaj „Československý pohár 2006“ – Slavkov 
 SR prodiskutovala aktuální situaci a stav příprav tohoto důležitého turnaje. Upřesnila koncepci ekonomických 

principů s vazbami na klíčové komerční partnery turnaje a dále sportovní propozice – v souladu s požadavky ČGF. 
S ohledem na rozsah a náročnost vlastní realizace turnaje SR rozhodla o oslovení společnosti LESTO s.r.o., která 
by se podílela zejména v oblasti organizačního zajištění akce a její celkové produkce. V této souvislosti byla 
dohodnuta první pracovní schůzka mezi zástupci SR GCA a vedením společnosti LESTO v pátek 28.4.2006 
v 9:30 v prostorách hotelu International. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Kučerka Termín: 9.5.2006 

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

• V. Dostál (úhrada úroků z půjčky FO ve vztahu úhradě části půjčky) 
• Martin Bauer (tréninkové hodiny za leden 2006) 
• Martin Bauer (tréninkové hodiny za únor 2006) 
• Martin Bauer (tréninkové hodiny za březen 2006) 
• G.I.A. (druhá záloha „Vstupy na hřiště 2006“) 
• V. Dostál (úhrada další části půjčky FO – závazek z roku 2005) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

 

Příští termín jednání SR GCA: 9.5.2006 18:00 

Dne: 5.5.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


