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Zápis ze zasedání SR GCA č. 1/2007 
ze dne 8.1.2007 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Stanovení termínu VH GCA v roce 2007 
 SR potvrdila své předchozí rozhodnutí učiněné na základě telefonické komunikace mezi členy SR, že VH GCA 2007 

se bude konat v pondělí 29.1.2007 (17:00 prezence a 18:00 zahájení) a v Brně v KC Semilasso (Palackého třída 
126). Bližší informace o místě konání lze nalézt na adrese http://www.semilasso.cz. Dále projednala a navrhla 
kandidáty na: 

• Předsedu VH: V. Dostál 
• Zapisovatel VH:  J. Neštický (nutno ještě projednat osobně) 
• Ověřovatelé zápisu VH:  budou zvoleni na místě z fóra 
• Mandátová komise:  M. Svobodová, Z. Lapišová, J. Kovářová, I. Nebeská 
• Návrhová komise: M. Kučerka, R. Vrbka, J. Uherek 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Termín: 29.1.2007 

2. Scénář „společenského plesu GCA 2007“ 
 Zasedání SR se zúčastnil jako host pan Luboš Grúber, který informoval SR o konečném programu „Brněnského 

golfového plesu“. Po organizační a ekonomické stránce zaštítí akci firma „DOUBLE G, s.r.o.“ spolu s „DG EXTREM 
GOLF CLUB, o.s.“ a bude pojata jako společenská akce sdílená společně s golfovými kluby GCA, GCB a SGCC, 
která se bude konat 24.2.2007 v „Hotelu International“. Z hlediska GCA bylo v odsouhlaseno: 

• Prezentace jména klubu, aktivit a informací na akci na základě úhrady 30.000,- Kč; 
• Jako „Výhra s GCA“ budou na plese ze strany GCA poskytnuty prémie, které mohou získat jeho účastníci 

na základě losování a to: 
o 1x poukaz na „Osobní členství“ v GCA s odpuštěním vstupního příspěvku; 
o 1x poukaz na odpuštění „Ročního členského příspěvku“ pro člena GCA; 
o 5x poukaz na získání „Osobního členství“ v GCA se zvýhodněním - snížením vstupního příspěvku na 

75.000,- Kč, přičemž poukaz lze uplatnit u sekretáře GCA nejpozději 15 dnů po skončení plesu. 
O poskytnutí těchto prémií rozhodla SR na základě článku IV „Stanov GCA“. 

• Ze strany společnosti GIA bude obdobně poskytnuto: 
o 5x poukaz na 1-denní hru zdarma na golfovém hřišti ve Slavkově. 

• 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. 

• Cena vstupenek bude: pro členy klubů 1.400,- Kč a pro nečleny 2.100,- Kč. 
• Ostatní informace k programu plesu lze získat na adrese: http://www.doubleg.cz. 

SR byla informována, že k 22.1.2007 již byla rozebrána více než ½ vstupenek. 
   

 Odpovídá: L. Gruber, M. Svobodová Termín: 22.1.2007 

3. Vizitky funkcionářů GCA 
 M. Svobodová předložila návrh vizitek funkcionářů GCA. Proběhlo odsouhlasení údajů a předání do výroby. 
   

 Odpovídá: M. Svobodová Termín: 22.1.2007 

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

• Výše poplatků na zímní přípravu hráčů TCM: 
o Hráči do 14-ti let 4.000,- Kč a hráči nad 14 let 6.000 (příprava v hale „H“ v areálu BVV) 
o Hráči účastnící se přípravy ve StarTrak: + 1.000,- Kč/měsíc (celkem 6 měsíců) 

• Poplatky za zímní přípravu hráčů TCM je nutno uhradit bankovními převody: 
o Číslo účtu GCA:  593904514/0600 
o Variabilní symbol pro přípravu v hale „H“:  200701 
o Variabilní symbol pro přípravu ve „StarTrak“:  200702 
o Specifický symbol: vždy členské číslo hráče v ČGF (platné pro GCA) 

• Připravované předsezónní soustředění TCM na Mallorce: 
o První turnus: Ne 4.3. až Čt 15.3.2007; druhý turnus:  Čt 15.3. až Ne 25.3.2007 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 8.1.2007 
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5. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 M. Lapiš a V. Dostál informoval SR o stávajícím stavu a nutných dalších krocích: 

• Stávající smlouva s firmou Oxygen Solutions byla písemně vypovězena ke dni 30.11.2006 s osobním 
předáním, přičemž běží dvouměsíční výpovědní lhůta; 

• Do konce ledna 2007 je nutné provést převedení stránek (obsah, směrování DNS záznamů a poštovní 
schránku gca@gca.cz ) k jinému provozovateli; 

• Nejpozději do 17.1.2007 je nutno prodloužit registraci domény GCA.CZ. 

• Jako nový poskytovatel služeb pro provoz WWW stránek, údržbu a dopracovávaní po grafické a funkční stránce 
byla zvolena společnost FRONK Design a to na základě předchozí spolupráce při v rámci ČS Poháru 2006. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš, V. Dostál Termín: 22.1.2007 

6. Určení dalších termín konání „Zasedání SR“ 
 SR odsouhlasila následující termíny: 22.1., 26.2., 26.3. vždy v 16:00 a 16.4. v 18:00. 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

7. Úhrada první části příspěvku ČSTV na rok 2006 
 R. Válka informoval SR o úhradě první části platby ze strany ČSTV pro 2006. 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

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

• Ing. Miroslav Stehlík (vedení individuál. tréninků TCM – listopad 2006) 
• MLC s.r.o. (toner do HP LaserJet tiskárny a upgrade Bortin Internet Sec.) 
• TERRA computer systems s.r.o. (výroba 100 ks DVD ČS Pohár 2006) 
• Golf Brno a.s. (vstup do haly „H“ – zimní příprava TCM – 1. skupina) 
• Golf Brno a.s. (vstup do haly „H“ – zimní příprava TCM – 2. skupina) 
• Marek Filip (30 ks „Tréninkový deník“ hráče TCM) 
• Ing. Miroslav Stehlík (vedení individuál. tréninků TCM – prosinec 2006) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

9. Stav běžného účtu GCA 
 SR vzala na vědomí informaci R. Války - stav účtu GCA dne 8.1.2007. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Splněno 

 

Příští termín jednání SR GCA: 22.1.2007 16:00 

Dne: 15.1.2007 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


