
 

           

 

 

 
 
             Zápis ze zasedání SR GCA č.4/2021 

               ze dne 26.4.2021 

 

 
Přítomni: JUDr.J.Kovář, Ing. J. Sedláček, Ing. M. Hlaváč, Ing. R. Varta, 

paní V. Kozáková, Ing.M.Kučerka, Mgr.R.Vrbka 
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Omluveni:                                                                                                                  

                                                                  

      0 

 

 

1. Kontrola úkolů: 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

1.1. SR řešila neuhrazené roční poplatky. 

Členům, kteří neuhradili roční poplatky bylo odesláno upozornění a od 16.4.2021 jsou     

blokování na serveru ČGF tzn. člen nemůže využívat členství a není mu umožněno      

přihlášení do turnajů. Člen bude na serveru ČGF odblokován po uhrazení ročního členského 

poplatku pro rok 2021 v plné výši. Odblokování členů bude probíhat vždy v úterý a pátek.  

Karty ČGF jsou vydávány členům na recepci po uhrazení ročního poplatku od 17.4.2021. 

Veškeré informace jsou umístěny na webu. 

 

Odpovídá: M.Svobodová 

 

1.2. Ing.J.Sedláček informoval SR o přípravách TCM na letošní rok.  

Ing. J.Sedláček uvedl, že bylo osloveno cca 90 dětí s členstvím v GCA. 51 dětí souhlasí se 

zařazením do TCM a 39 oslovených zatím na výzvu nereagovalo. Tabulka se jmény hráčů 

zpracovaná paní Sovadinovou je nepřehledná a proto SR GCA pověřuje paní Sovadinovou, 

aby tabulku aktualizovala a doplnila veškeré požadované informace.  

Do 1.5.2021 bude tabulka předána sekretáři GCA k rozeslání členům SR GCA. 

JUDr.J.Kovář dále řekl, že bude nutné znovu oslovit rodiče a děti, kteří na první výzvu 

nereagovali. 

        Odpovídá:Ing.J.Sedláček, paní Irena Sovadinová 

   Termín:1.5.2021 

 

1.3     SR GCA vypsala soutěž o návrh designu trička pro reprezentační družstva. 

 Termín ukončení soutěže 31.5.2021. 

 Vyhodnocení nejlepšího návrhu proběhne 15.6.2021. 

 Informace o soutěži jsou zveřejněny na webu klubu a Facebooku. 

             Odpovídá: Ing. M. Kučerka 

         Termín:15.6.2021  

 

 

1.4. SR GCA se zabývala řešením otázky výše ročních příspěvků v příštích letech, s ohledem 

na propad příjmů a kumulovanou inflaci za poslední roky. 

Proběhla diskuse a bylo odsouhlaseno, že každý člen SR připraví na příští zasedání návrhy 

a poznámky k tomuto bodu. 

Na dalším zasedání bude vypsáno zadání a bude ustanovena pracovní skupina, která se 

bude tímto bodem dále zabývat tak, aby závěry mohli být prezentovány na příští Valné 

hromadě. 

 

Odpovídá: SR GCA 

Termín:24.5.2021 



 

1.5. Členové SR diskutovali o materiálnech zaslaných z ČGF (rozpočet 2021 a výsledky 

hospodaření 2020).  

Termín konference byl předběžně stanoven na červenec 2021. 

SR GCA vyčká na aktualizaci rozpočtu a zaujme k tomuto bodu stanovisko na některé 

z příštích zasedání. 

SR GCA zváží zda během června pozve kandidáty na funkci prezidenta ČGF na zasedání 

SR GCA. 

 

Odpovídá: SR GCA          

 

1.6. Sekretář GCA odešle členům klubu informační mail a umístí tyto informace na www.gca.cz. 

- aktuální provoz hřiště (otevírací doba, recepce, WC atd.) 

- informace o možnosti stáhnout si novou aplikaci Pravidla golfu, možnost online zkoušky 

z pravidel atd. 

- informace o dopravní situaci a aktuálních uzavírkách ve Slavkově u Brna  

          

            Odpovídá: M.Svobodová, Ing. R. Varta, Ing. M.Hlaváč 

            Termín:30.4.2021        

 

 

1.7. Ing. R. Varta informoval SR, že s ohledem na aktuální situaci způsobenou Covid-19, zatím 

není možné vypsat termíny klubových turnajů pro letošní rok. Stanoven je pouze termín 

konání Mistrovství klubu na 14.9. – 15.9.2021 a také byla vypsána soutěž ve hře na 

jamky. 

 

 

 

 

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:26.4.2021  

Termín příští SR: 24.5.2021 ve 14.30 hod.  

Za SR GCA:                                                                         ……………………………………………… 

                                                                                            Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

 

 

                

 
 


