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Zápis ze zasedání SR GCA č. 16/2006 
ze dne 28.11.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Scénář „společenského plesu GCA 2007“ 
 Zasedání SR se zúčastnil jako host pan Luboš Grúber, který seznámil SR s konceptem „Brněnského golfového 

plesu“, který by po organizační a ekonomické stránce zaštítila firma „DOUBLE G, s.r.o.“ a který by se stal 
společenskou akcí sdílenou společně s golfovými kluby z Brněnska a blízkého okolí. SR po prodiskutování celé 
záležitosti vyjádřila této akci podporu a odsouhlasila zájem GCA se této akce zúčastnit za následujících okolností: 

• „Brněnský golfový ples 2007“ bude společenskou akcí, které se zúčastní více golfových klubů. V současné době 
je vyjádřena podpora ze strany GCA, GKAB a SGCC, přičemž v jednání jsou další; 

• V rámci akce bude možno prezentovat jméno, aktivity a informace jednotlivých klubů a to za podmínky úhrady 
fixní částky 30.000,- Kč / klub; 

• GCA má právo na využití 150 ks vstupenek, přičemž jejich zakoupení se bude řídit dle pořadí projeveného 
zájmu a příslušnou úhradou ze strany členů klubu. Kontaktní spojení pro zakoupení vstupenek: 
http://www.doubleg.cz; lubos@doubleg.cz; mobil: +420-739042350. 

• Ples se bude konat v „Hotelu International“ dne 24.2.2007; 
• Cena vstupenek bude: pro členy klubů 1.400,- Kč a pro nečleny 2.100,- Kč. 
• Ples bude konferovat pan Ondřej Havelka a hlavními hudbami budou „Melody Makers“  a „The Glass Onion“ 

(Beatles Revival). 
   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Termín: 8.1.2007 

2. Rozpracování nové dlouhodobé klubové soutěže – jamková hra 
 SR prodiskutovala propozice této dlouhodobé soutěže, předložené M. Kučerkou spolu s ostatními připomínkami, 

kterými přispěli oslovení vybraní členové klubu. Obecně je nadále tato soutěž podporována, přičemž SR 
nedokázala provést rozhodnutí ve dvou bodech: 

• Má vzniknout mužská a ženská verze soutěže a nebo bude existovat pouze jeden žebříček, ve kterém 
se nebude rozlišovat mezi muži a ženami? 

• V případě, že nebude rozlišováno mezi muži a ženami, z jakých odpališť budou hráči hrát v případě, když se 
ve vzájemném zápasu utká právě muž a žena? 

Nakonec se SR rozhodla, že v této záležitosti provede průzkum v členské základně, primárně pak mezi ženami 
a na základě vyhodnocení jejich reakcí a názorů provede konečné rozhodnutí, spolu s odsouhlasením doplněných 
a upravených propozic soutěže. 

   

 Odpovídá: M. Kučerka, M. Wojnar Termín: 8.1.2007 

3. Koncepce práce TCM v zimní sezóně 2006/2007 
 Zasedání SR se účastnil i vedoucí TCM GCA J. Vlašín. Seznámil SR s následujícími body: 

• Umístění TCM GCA v hodnocení ČGF za rok 2006 ze všech TCM. Z celkového počtu 10 TCM, kterým ČGF v roce 
2006 udělila příslušný status (+ odpovídající výhody), skončilo TCM GCA na výborném 5 místě, což znamená 
další finanční ohodnocení ze strany ČGF. 

• Rozborem nákladů TCM souvisejících s účasti na turnajích ČGF a s náklady souvisejícími se zakoupením 
reprezentačního oblečení. Veškerou dokumentaci a originální doklady předal R. Válkovi, který zajistí jejich 
zpracování v účetnictví klubu a na příští SR předloží sumární ekonomické údaje, tak aby SR mohla posoudit 
a stanovit mantinely pro sezónu 2007. 

• S okolnostmi a podmínkami možného začlenění dalšího profesionálního trenéra M. Stehlíka mezi stávající 
oficiální trenéry GCA, čímž by se jejich počet zvýšil na čtyři. SR tento návrh odsouhlasila. 

• Připravované zimní víkendové soustředění TCM v průběhu měsíce února 2007 s místem konání  „Hotel Horal“ 
ve Velkých Karlovicích v Beskydech. 

• Připravované předsezónní soustředění TCM na Mallorce (stejná lokalita jako v roce 2006), přičemž v následné 
diskusi byly odsouhlaseny termíny dvou turnusů a to sobota 3.3.2007 až středa 14.3.2007 a středa 14.3.2007 
až neděle 25.3.2007. Pro zajištění větší efektivity tréninkového procesu a optimalizaci nákladů budou oproti 
loňskému roku učiněny některé změny, např. prodloužení pobytu na 10 tréninkových dnů, zajištění vlastního 
kuchaře, … Kapacita jednoho turnusu se předpokládá v počtu 12 hráčů + příslušný realizační tým (poznámka: 
týdenní jarní prázdniny na Brněnsku začínají v pondělí 12.2.2007). 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 8.1.2007 
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4. Zrušení členství v GCA z důvodu porušení „Stanov GCA“ 
 SR projednala situaci ohledně úhrad ročních členských příspěvků za rok 2006 a rozhodla: 

Všem stávajícím členům GCA, kteří doposud neuhradili své závazky vůči klubu, spojené s ročními členskými 
příspěvky za rok 2006 a nedostáli tak svým závazkům vyplývající ze „Stanov GCA“ – článek VI bod d) a to ani 
přes několikanásobné písemné upozornění ze strany GCA (jak vyplývá ze znění „Stanov“ článek III.6) bude 
zrušeno členství v GCA a to dle článku III.7 bod e) „Stanov GCA“ ke dni 10.12.2006. Tímto dojde k jejich výmazu 
jak z centrální databáze ČGF, tak i z interní klubové evidence. Tito bývalí členové budou o této situaci informováni 
doporučeným dopisem. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Termín: 10.12.2006 

5. Konference prezidentů klubů ČGF 
 Prezident GCA informoval SR o klíčových tématech, které byly prodiskutovávány na pravidelné „Konferenci 

prezidentů klubů ČGF“, která proběhla 13.10.2006 pod patronací GC Františkovy Lázně v Hazlově: 

• Hospodaření ČGF a řešení případů těch klubů, které neuhradily své závazky vůči ČGF 

• Rozpracování marketingové koncepce ČGF na rok 2007 

• Možnosti grantové politiky a získávaní finančních zdrojů pro činnost klubů 

• Rozvoj centrálního serveru ČGF 

• Pokračování akce „Den otevřených dveří“ v roce 2007 

• Nové regionální uspořádání organizace STK 

• Zpráva o výsledcích reprezentace v roce 2006 

• Zpráva o činnosti TCM a NHG 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

6. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 SR vyhodnotila a prodiskutovala současný stav WWW stránek GCA a konstatovala, že je zapotřebí radikálně 

změnit přístup v této oblasti a z důvodů nespokojenosti s poskytovanými službami ze strany společnosti Oxygen 
Solutions rozhodla, že GCA vypoví ke dni 30.11.2006 stávající smlouvu s touto firmou (č. 040401 ze dne 
2.1.2004). Vzhledem k tomu, že smlouva stanovuje 2 měsíční výpovědní lhůtu, pak ke změně poskytovatele 
těchto služeb dojde nejpozději 31.1.2007. Nový poskytovatel těchto služeb bude vybrán na základě konkrétních 
praktických zkušeností GCA v průběhu roku 2006. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš, V. Dostál Termín: 8.1.2007 

7. Stanovení možných termínů VH GCA v roce 2007 
 SR prodiskutovala možnosti termínů v průběhu začátku roku 2007 a dospěla k návrhu dvou možných variant 

a to buď  pondělí 29.1.2007 nebo pondělí 19.2.2007 (17:00 prezence a 18:00 zahájení) s tím, že preferován je 
dřívější termín a místo konání bude tentokrát v Brně. Sekretář zjistí možné nabídky a na jejich základě SR 
rozhodne. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Termín: 8.12.2006 

8. Zpráva z „Pracovní schůze STK ČGF“ 
 Předseda STK GCA seznámil SR se závěry výroční schůze STK ČGF dne 25.11.2006 v Praze, která schvaluje 

klíčové dokumenty pro sezónu 2007 týkající se amatérského soutěžního golfu v ČR. Mezi ty nejpodstatnější, které 
se přímo dotýkají GCA, pak patří: 

• Chlapci do 12 let – bez ohledu na to z jakých hrají odpališť, hrají vždy dle normy pro muže (odpaliště 
souvisí s tím, jaké jsou pro daný turnaj vypsané kategorie) 

• Rozšíření Extraligy žen na 10 družstev, což dále znamená, že ženské družstvo GCA bude v sezóně 2007 
hrát tuto nejvyšší soutěž 

• Zpoplatnění účasti družstev v jednotlivých soutěžích ČGF 

• Vyhodnocení TCM ČGF za rok 2006 (TCM GCA se umístilo na 5-tém místě z 10). Obdržení grantu od Ryder 
Cup Trust Fund na zkvalitnění výuky v TCM. 

• Změny v „Hendikepovém systému EGA“ od r. 2007 (např.: Pokud v soutěži zlepší HCP méně než 10% hráčů, 
ostatním se HCP nezvyšuje. Hráči budou muset mít během roku 4 výsledky, jinak jejich HCP nebude 
plnohodnotný – hráč bude moci hrát mimo soutěž na úpravu HCP, ale bez nároku na cenu - bude umístěn 
na konec výsledkové listiny). 

• Školení rozhodčích III. třídy a školení obsluhy serveru ČGF budou provádět „Regionální STK“ ve svých 
regionech. Komise rozhodčích STK ČGF provede školení rozhodčích I. a II.třídy a školení pracovníků 
„Regionálních STK“ se zaměřením na řízení soutěží, kterými jsou „Regionální STK“ pověřeny. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar, J. Vlašín, V. Dostál Splněno 
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9. Projednání podmínek reciprocity pro členy GCA na hřišti v Ropicích 
 Viceprezident R. Válka informoval SR, že bylo pro sezónu 2007 dosaženo dohody  s provozovatelem golfového 

hřiště v Ropicích, která znamená pro členy GCA 20% slevu na hráčské „fee“ ze standardního ceníku. Jako 
i u ostatních dohod se tato sleva nevztahuje na jakékoli typy turnajů a nelze ji kombinovat s jinými slevami. 

   

 Odpovídá: R. Válka Splněno 

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

• 0280112: Petr Říčánek (dlouhodobé zdravotní problémy) 
• 0280657: Miloš Hierman (rodinné důvody) 

Opoždění podání žádostí bylo způsobeno problémy při doručování korespondence z důvodů změny adresy 
a mimořádné okolnosti související se zdravotním stavem. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Splněno 

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

• M. Bauer (ceny do turnajů GCA v roce 2006) 
• M. Bauer (golfové míče – ocenění hráčů TCM) 
• M. Bauer (golfové zboží pro potřeby TCM – oblečení, výbava, …) 
• M. Svobodová (zprac. Údajů členské základny pro ČGF – říjen 2006) 
• StarFitness, s.r.o. (StarTrac – zimní příprava 2007 TCM) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

12. Stav běžného účtu GCA 
 SR vzala na vědomí info. R. Války - stav účtu GCA dne 28.11.2006. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Splněno 

Příští termín jednání SR GCA: 8.1.2007 16:00 

Dne: 6.12.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


