
 

Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 
ze dne 2.10.2007 

Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář , M. Kučerka, V. Dostál, J.Giacintova, , M. Lapiš, O. Res 6 

Omluveni: M. Wojnar, R. Válka 2 

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     / Odpověď panu Krupovi   

Sekretář klubu odpoví panu Krupovi mailem na jeho žádost o pořádání MMČR :SR děkuje za nabídku ke spolupráci, ale na svém 
jednání ze 17.9. schválila firmu Lesto jako pořadatele akcí MMČR a Čs.- slovenského poháru 2008 na základě zkušeností ze 
spolupráce a velmi dobře odvedené práce na minulých ročnících Čs.- sl. Poháru. 

Odpovídá: Svobodová 
Termín: příští SR 

1.c     / Konference prezidentů klubů ČGF   
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Je třeba zaslat vyjádření k dopisu p. Holuba o průběhu zajištění akce – Giacintova, SR navrhuje oslovit p.Šupinu s prezentací vín 
a odkoupení od něj 10 lahví na ochutnávku v hodnotě 3.000,-Kč, pověřila p. Kučerku výrobou vzpomínkových zvonečků v počtu 

80 ks a ukládá p. Giacintové zkontrolovat vyblokování tee timů před Prezident Trophy. 

Odpovídá: J. Giacintova 

Termín: příští SR 

1.  d/ Placení ročních fee:   

Termín zrušení členství se posouvá z důvodu, že do termínu konání SR se nepodařilo identifikovat některé platby. Termín rušení 
bude následně po vyvěšení dotyčných členů na web 

Odpovídá: M.Svobodová, V.Dostál 
Termín: 15.11. 

1.e  / Instalace programu IBM Lotus Notes:   

SR povolila instalaci programu k evidenci členské základny TCM Janě Giacintové. 

Odpovídá: M.Lapiš 

Termín: TRVÁ 

2. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA: 

SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 
• Martin Wojnar : pořízení telefonu:3.007,-Kč   
• ESF: pronájem zasedací místnosti: 1.600,-Kč   

3. Noví členové: 

Převod členství: 1. z pana Šparlinka Libora na pana Matýška Víta, 2. z pana Krčmaře Vlastimila na pana Mikulášeka Zdeněka a 3. 
z pana Otiepky Petra a paní Otiepkové Silvie na pana Kachlíka Lea a Kachlíkové Ivany 
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Odpovídá: M.Svobodová 

4. Čs.-slovenský pohár 8.-9.7.2008: 

• 6.10. má v Telči výbor ČGF své zasedání, prostřednictvím p. Kováře bude tlumočen názor SR, že doporučuje zachovat 
pohár v původním rozsahu, pokud bude chtít někdo uspořádat Vyšehradský pohár, ať ho zorganizuje. Termín konání se 

posouvá – v pondělí cvičné kolo, turnaj od úterý, - z důvodu dalšího turnaje ČGF 

5. TCM 

• Vedoucí TCM má nové telefonní číslo: 773163000, 
• koupi notebooku zařídí p. Lapiš, 

• je třeba dořešit zázemí TCM, 

• s p. Vlašínem se dořeší předávací protokol a finanční vyúčtování, 

• proběhla diskuze o návrhu úpravy finančních spoluúčastí hráčů, 

• SR schválila jmenování head PRO TCM GCA p. Millán Joachim Navarro a jmenování jeho asistentů bude následně po 
schůzce s majitelem hřiště. Současní trenéři dokončí tréninkovou sezónu do konce října. Na rozlučkovém turnaji TCM 

oficiálně předá p. Vlašín TCM p.Giacintové a bude prezentována koncepce na další sezónu. 

6. Dětské členství: 

• SR požaduje připravit znění formy dětského členství TCM do podoby prezentovatelné na VH. 

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

7. Repliky pohárů pro Mistry klubu: 

• SR pověřila p. Kučerku výrobou příslušných pohárů a ty by měly být slavnostně předány na Valné hromadě 

8. Příprava MMČR: 
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• Proběhla prohlídka hřiště, řešily se otázky organizační a hlavně otázky ke vztahu k hřišti. V souvislosti s tímto zápisem 

ukládá SR p. Giacintova rozeslat všem členům SR tento zápis. 
• Proběhla diskuze o volné doméně- padl návrh- doporučit ČGF koupit momentálně volnou doménu „czechgolfopen“ a 

vždy ji mohou směřovat ke právě konaným akcím. Tato doména by byla nasměrována na naše stránky v prosinci 07 
• Scoring – plasmové obrazovky 
• Tribuny – stavba kolem 18. G 
• P.Res navrhl,aby design MMČR byl tématicky laděn k Austerlitzu a narození Napoleona- využít fotek z napoleonských 

oslav. Navrhl, aby prezentační materiál byl propojen s čs.-slovenským pohárem, byla navržena komise na zpracování 

návrhů ve složení p.Res, p. Kučerka, p. Roetrekl, p.Lapiš 
• Byla navržena výroba plakátů, je třeba zajistit logo ČGF a zjistit, který historicky významný hráč hrál MMČR 
•

Odpovídá: J. Giacintova Termín: příští SR 

9. Identifikační karty: 

• P. Res předložil několik návrhů, byly vybrány 2 návrhy a je třeba rozpracovat konkrétní designovou podobu 

Odpovídá: O.Res Termín: příští SR 

9. Mandátní smlouva: 

• P. Dostál předložil návrh mandátní smlouvy na spolupráci firmy p. Sedláčka v oblasti daňového poradenství, položka za 

1 hodinu činí 1100,-Kč a za zpracování daňového přiznání činí částka 10.000,-Kč 
• P. Sedláček navrhuje řešení vzhledem k nezaměstnaneckému pracovnímu vztahu Jany Giacintovy podepsat smlouvu, 

která by kromě odsouhlaseného tarifu 25.000,-Kč obsahovala i paušál nákladů. Je třeba udělat odborný odhad nákladů 

s tím, že smlouva by byla po půl roce vypověditelná a uzavřena s možností nového navýšení za služby. 

10. Stav hřiště: 

• SR projednala zápis o stavu hřišti vůči MMČR, na základě tohoto popisu stavu hřiště učiněným nezávislou komisí, žádá 
SR majitele hřiště o vypracování harmonogramu jednotlivých kroků tak, aby úkoly z 24.9.2007 byly realizovány beze 
zbytku.Tento harmonogram bude SR vyhodnocovat a použije jej k budoucím platbám za pronájem hřiště 

11. Různé: 

• P. Res předložil SR návrh kandidatury díky leteckému spojení na pořádání Mistrovství Evropy seniorek, jedná se o akci, 
které se zúčastňuje asi 16 stát po 6 hráčkách + doprovod, termín si můžeme stanovit sami, jedná se o 80 hráček 

v dopoledních časech SR se přiklání k datu 21.-23.7.2008 
• SR ukládá M.Svobodové vypsat data narození všech členů SR a dodá je p.Kovářovi 
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Odpovídá: M. Svobodová Termín: příští SR 

• Příšti SR se koná 15.10. v 9:30h ve Slavkově u Brna 

Dne: 9.10.2007 
Zpracoval: Jana Giacintova 
Za GCA: 
………………………………………………….. 
Prezident Jiří Kovář 
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