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Zápis ze zasedání SR GCA č. 10/2006 
ze dne 26.6.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, R. Válka, M. Kučerka, V. Dostál, O. Res 5 
Omluveni: M. Lapiš, M. Wojnar 2 
   

Program jednání: 
1. DOD (Den otevřených dveří českého golfu): 18.6.2006 
 SR vyhodnotila průběh a výsledky DOD 2006. Konstatovala, že nám opět přálo počasí a z úhlu pohledu 

návštěvnosti se jednalo rozhodně o akci úspěšnou. Absolutní počet návštěvníků byl sice o pár procent menší než 
v minulém roce, ale i tak se v průběhu dne vystřídalo v areálu přes 200 návštěvníků a potvrdilo se, že pro 
budoucí rozvoj golfu ve Slavkově a pro potencionální růst členské základny se jedná o akci velmi užitečnou 
a nezbytnou. 

SR vyslovila poděkování všem aktivně zúčastněným z řad členů klubu, bez kterých by uspořádání takovéto akce 
nebylo možné. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

2. Hodnocení účasti družstva GCA na MR seniorů 
 SR vyhodnotila účast družstva seniorů GCA na Mistrovství ČR seniorů, které se konalo ve dnech 16.6. – 

18.6.2006 v Šilheřovicích. Vyslovila poděkování za úspěšnou reprezentaci všem zúčastněným. Družstvo GCA 
dosáhlo celkového 9. místa z 20 zúčastněných družstev. 

   

 Odpovídá: O. Res Splněno 

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

• 0280316: Dana Svobodová (rodinné důvody) 
• 0280881: Aleš Janáček (rodinné důvody) 
• 0280046: Jaroslav Vondruška (dlouhodobý pobyt mimo ČR) 
• 0280529: Magdaléna Růžičková (dlouhodobý studijní pobyt mimo ČR) 

Opoždění podání žádostí bylo způsobeno problémy při doručování korespondence z důvodů změny adresy. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Splněno 

4. Projednání podmínek reciprocity pro členy GCA na hřišti v Ropicích 
 SR projednala okolnosti a podmínky, za nichž by došlo k vzájemné dohodě mezi hřišti ve Slavkově a v Ropicích 

a na jejímž základě by členové GCA měli 20% slevu při standardní FEE hře. Tato sleva by se týkala pouze hry 
v pracovních dnech Po-Pá a nevztahovala by se na žádné turnajové akce. Tato dohoda je v jednání a bude muset 
být ještě definitivně potvrzena. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Termín: 10.7.2006 

5. Upomínka úhrady členských ročních příspěvků + blokace na ČGF 
 SR projednala průběh a stav úhrad ročních členských příspěvků a rozhodla zablokovat příslušná členská čísla 

všech členů GCA, kteří doposud neuhradili své příspěvky na rok 2006 na serveru ČGF, což znamená nemožnost 
účastnit se turnajů zpracovávaných jeho prostřednictvím, a to nejpozději do 10.7.2006. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš, M. Svobodová Termín: 10.7.2006 

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

• Vodafone Czech Republic a.s. (klubový mobilní telefon – provoz) 
• Jiří Rozsíval (autobusová doprava Brno – Fontana – European PGA Tour) 
• Golf Invest Austerlitz, a.s. (zálohová platba – vstupy na hřiště) 
• O. Res (úhrada úroků z již zaplacené půjčky fyzické osoby) 
• V. Dostál (úhrada části půjčky fyzické osoby – závazek z roku 2005) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 
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Příští termín jednání SR GCA: 10.7.2006 16:00 

Dne: 5.7.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


