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Zápis ze zasedání SR GCA č. 10/2007 
ze dne 3.9.2007 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

8 

Omluveni:   
   

Program jednání: 
1. Kontrola úkolů z předchozích jednání SR: 

 1.a / Zpracování pravidel pro rozhodčí: 
 • Na konci roku 2007 končí platnost licencí všech rozhodčích – březen 2008 bude nové školení pro region 

• Je třeba připravit směrnici pro fungování rozhodčích, proběhla diskuze, jestli nebude lepší nechat náklady 
školení na jedincích a honorovat rozhodčí při turnajích. 

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: Úkol TRVÁ 

   

 1.b / VIII. Ročník K+K Monarchie Trophy: 
 Vše doúčtováno                                 
   

 Odpovídá: O. Res Termín: SPLNĚNO 

 1.c / Seniorský turnaj 
 SR zamítla proplacení podílu ze zpracování výsledků  Seniorského poháru. Navrhla vrátit GCB zpět fakturu 

s odůvodněním, že na podepsané smlouvě nefiguruje podpis  zástupce GCA a neúčast 
SR pověřila J.Giacintovou k vykomunikování a vrácení faktury. 

   

 Odpovídá: J. Giacintova Termín: příští SR 

 1.d/ Placení ročních fee: 
 M. Lapiš podal informaci o stavu placení ročních fee - Na web bude věšen seznam osob , kteří fee nezaplatili a 

kterým bude k 1.10.  členství zrušeno podle čl.4 stanov. Text  zhotoví V. Dostál. Aktuálně máme 750 členů. 
   

 Odpovídá: M.Lapiš, J. Giacintova, V.Dostál Termín: příští SR  

 

 

 

1.e/ Instalace programu IBM Lotus Notes: 

 SR povolila instalaci programu k evidenci členské základny pro zastupujícího sekretáře a rozšíření tarifu Vodafonu 
o přenos dat. 

 Odpovídá: M.Lapiš, M. Wojnar Termín: TRVÁ  

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

• Miroslav Stehlík  
• Austerlitz Golf s.r.o.  
• Fronk: administrace 
• Šuláková 
• Telefon 
• AC karty 
• Ropice –Major do 16 let  
• Janošík Slavkov 
• Janošík  Cihelny 
• Janošík Karlštejn 

 

3.   Vložení zápisů SR na web: 
 SR uložila sekretáři vložit zápisy na web. 
 

Odpovídá:  J. Giacintova 
Termín: příští SR 

 

4. Konference prezidentů klubů ČGF  
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 • SR uložila Janě Giacintové se spojit se sekretářem ČGF a zjistit konkrétní informace 
 

 
Odpovídá:  J. Giacintova 

Termín: příští SR 
 

5. Noví členové: 
 • SR schválila převod 2 studentských členství – žádost o transformaci předložil pan Braun Lukáš a pan Jan 

Chudoba. Pan Braun má k datu transformace hcp 4,9 a žádá využití norem Motivačního převodu 
členství, jeho výše doplatku bude stanovena panem Kališem a výše doplatku pana Chudoby je 
stanovena na 50.000,-Kč. 

• Schválila převod členství z pana Urbana na pana Pavlíka, z paní Urbanové na pana Labudu, z pana 
Záhorského na pana Ryzého 

• Cash Form zažádal o zrušení firemního členství – zrušení osoby registrované na ČGF- paní Kučerová. 

• Schválena žádost pana Růžičky, SR schválila snížení udržovacího poplatku pro jeho dceru studující 
v cizině na výši 1800,-Kč i pro příští rok. 

6. Dětské členství 
 • Byl projednán návrh osamostatnění dětského členství, SR souhlasí se zavedením samostatného 

dětského členství do Valné hromady a ukládá M.Lapišovi, J. Giacintové a J. Vlašínovi vypracovat návrh 
k doplnění stanov, promyslet provázanost na TCM i v souvislosti s dotacemi  a rozvojem klubu. 

• Aktuálně trénuje s D. Golcem asi 30 dětí, nikdo však z nich nehraje turnaje. Dětské členství by mělo být 
vázáno na získání ZK a být bodován na turnaji. Je doporučena délka dětského členství 1 rok a po 
splnění kriterií prodlužována. 

 Odpovídá:  M.Lapiš, J. Giacintova, J. Vlašín Termín: příští SR 

7. Vedoucí TCM 
 • SR jednomyslným tajným hlasováním 7/0 zvolila do funkce vedoucího TCM Mgr. Janu Giacintovou 

s nástupem do funkce ihned. J.Kovář pověřen vypracováním pracovní smlouvy. 
   

8. TCM 
 • Zimní příprava – je třeba stanovit termín zahájení zimní přípravy, je třeba dohodnou podmínky ve 

Startracku a v Indooru v pavilonu H. Padl zde návrh O. Rese na získání samostatné pronajaté haly  

• Slavnostní zakončení TCM 7. řína– turnaj Texas Scramble – člen TCM+ rodinný příslušník. Současně 
proběhne vyhlášení nejlepších hráčů a odměnění všech členů TCM – zodpovídá J.Vlašín. 

• Turnaj „Staří – mladí“ –ještě je třeba upřesnit termín –zodpovídá za průběh turnaje V. Dostál 

• „RIDER“ CUP – letos bude sehrán na Autodromu – kapitánem družstva je Dr. Nebeský 

• „PRO-AM“ klubový – 15 špičkových hráčů klubu – Texas čtveřic – termín bude upřesněn na příští 
SR, zodpovídá J.Giacintova 

• Resty TCM – shrnující zprávu o nákladech TCM – položkově za rok 2007, domyslet systém plateb , 
systém příspěvků- zjistit kdo zaplatil za zimní přípravu, finanční rozpočet TCM zodpovídá J. Vlašín, 
zvýšení členské základny, příprava soustředění v Turecku 

• SR schválila udělení příspěvku Milanovi Vantuchovi  na soustředění na příští sezónu v Turecku za 4. 
místo v dorostu ČR 

 
 Odpovídá:  J. Giacintova, J. Vlašín, V.Dostál, T. Nebeský Termín: příští SR 

9. Identifikační karty 
 • Byl projednán návrh zhotovení nových identifikačních karet. Přípravou karet byl pověřen O. Res – pro 

všechny formy členství včetně firemního členství. 

 
 Odpovídá:  O.Res Termín: příští SR 

10. Různé: 
  

• Příští rok uplyne 15 let výročí založení klubu všechny sportovní akce v příštím roce by měly pod 
tímto titulem a využity marketingově. 

• Čs.-slovenský pohár 9.-10.7.2008 , 8.7. tréninkové kolo, informační materiál na CD – dohoda 
s p. Wernerem o pořadatelství, grafický materiál- zodpovídá O.Res, J. Giacintova, M. Kučerka 

• Mezinárodní mistrovství ČR na rány 5. – 9.8. 2008 – zjistit počet startujících, kapacity 
ubytování , požadavky EGA případně manuál akce od Míry Holuba, příprava prezentačního materiálů 
na CD,prezentace pro sponzory , je třeba se zkontaktovat s panem Fronkem  odpovídá Giacintova, 
24.9. v 10h přijede komise ve složení :V. Janoušek, K. Vopička, zástupce ITEC a greenkeaper na 
posouzení a případné doporučení změn na hřišti  

• Lesto s.r.o. byla navržena a schválena pořadatelstvím obou jmenovaných akcí.  

• Sportovní výsledky –muži vítězství ve čtvrt finále Play off 7:2 

• Byla domluvena reciprocita s Telčí 20% - M. Wojnar zveřejní na web 

• Hřiště Bernolákovo vyjádřilo zájem o reciprocitu – J. Kovář odpoví dopisem 
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 Termín konání příští Správní rady je 17.9.2007 v 9:00 hodin.  

Dne: 6.9.2007 
Zpracoval: Jana Giacintova 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


