
 

           

 

 

 
 
             Zápis ze zasedání SR GCA č.7/2021 

               ze dne 26.7.2021 

 

 
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. TCM GCA 

 

Prezident klubu hovořil o TCM GCA a z důvodu nutnosti zachování fungování TCM v sezóně, 

kdy se hrají důležité týmové turnaje a s ohledem na rezignaci Ireny Sovadinové navrhl 

vybrat kandidáta na pozici vedoucího TCM na dnešním zasedání. 

Paní Kozáková navrhla, aby výběrové řízení proběhlo, až po oficiálním zveřejnění tak, aby 

se měli možnost přihlásit i další kandidáti a byla zachována transparentnost.                

Proběhlo hlasování o prezentaci kandidátů na dnešním zasedání. 

PRO:4 

PROTI:3 

Na SR byli přizváni oslovení kandidáti pan Jaromír Černý jun. a slečna Melánie Šmejkalová. 

 

Pan Jaromír Černý řekl, že z pracovních a časových důvodů bohužel nemůže pracovat na 

pozici vedoucího TCM v takovém rozsahu jak je požadováno.                                            

Nabízí však svoji pomoc se zajištěním fungování TCM v tomto období. 

Pan Černý řekl, že je mnoho věcí, které se v minulosti v TCM podařili. Například na 

společné tréninky a celkově na společnou přípravu chodili hráči rádi a na to bylo dobré 

navázat. 

 

Slečna Melanie Šmejkalová řekla, že má velký zájem v TCM pracovat. Uvedla, že má 

bohaté zkušenosti s prací s dětmi a mládeží z jiných sportů a má mnoho nápadů, jak děti 

lépe motivovat ke vstupu do TCM atd. A věří, že se jí podaří i více stmelit kolektiv. 

Slečna Šmejkalová připraví konkrétní návrhy a představí je na příštím zasedání SR. 

 

SR GCA jednohlasně schválila pověřit vedením TCM GCA slečnu Melanii Šmejkalovou, a to 

do konce října 2021. 

  

        Paní Kozáková řekla, že před několika lety bylo TCM GCA jedním z nejlepších v ČR. Bohužel  

        během několika posledních let se činnost TCM už nerozvíjela, a proto by bylo dobré udělat  

        změny, které by vedly ke zlepšení. 

 

        Pan Hlaváč a pan Kovář - Ano, TCM bylo jedno z nejlepších v ČR, co se sportovních  

        výsledků týká. V té době byly vynakládány velké finanční prostředky na trenéry, vedoucí  

        TCM (paní Giacintová), společná cvičení, zimní přípravy, soustředění atd. To se samozřejmě  

        odráželo ve významných úspěších reprezentantů GCA.                                                                                        

        Ovšem řada členů GCA tuto situaci kritizovala a požadovala snížení výdajů na mládež a  

        Žádala podporu i pro družstva „ B“ týmů a seniorská družstva.                                          

        GCA byl nucen tyto požadavky akceptovat a snížit výrazně podporu mládežnických  

        družstev. To se logicky (spolu s generační obnovou hráčů) odrazilo na výkonnosti TCM. 

 

         



 

Pan Varta konstatoval, že změny ve vedení TCM jsou nutné, jelikož TCM správně nefunguje 

již delší dobu. Například nebyla sestavena družstva, která byla přihlášena do soutěží ČGF a 

bylo za ně uhrazeno startovné. První problém je, že se zbytečně utrácí peníze za startovné 

a druhý problémem je, že takové jednání nedělá dobré jméno klubu, protože družstva 

nebyla odhlášena. 

        Odpovídá: SR GCA, slečna Melánie Šmejkalová 

        Termín:6.9.2021 

 

1.2.  Vyhodnocení soutěž o návrh trička GCA postupuje podle zadání výběrového řízení. 

   SR GCA pověřila sekretáře klubu rozesláním informací o možnosti hlasování. 

        Odpovídá: Ing. M. Kučerka, M.Svobodová 

        Termín:30.7.2021 

 

1.3.  SR GCA vzala na vědomí výsledky voleb do orgánů ČGF, zároveň bylo konstatováno, že se  

  SR GCA pokusí osobně setkat s novým prezidentem ČGF. 

 

1.4.  SR GCA jednohlasně schválila, že Interní směrnice – náhrady 2020 bude platná do doby       

  než bude schválena nová koncepce fungování TCM. Poté bude Interní směrnice znovu   

  projednávána. 

 

        SR GCA jednohlasně schválila proplacení nákladů za turnaje pro Sebastiana Schambergera  

       – 4. 000 Kč. 

        Odpovídá: Ing.J.Sedláček, Ing.R.Varta, paní V.Kozáková 

 

 

1.5.  Pracovní skupina ve složení pan Kovář, pan Sedláček, paní Kozáková, a pan Varta    

  diskutovala s vedením G.I.A. o případných možnostech úpravy smlouvy s ohledem na  

  propad příjmů a kumulovanou inflaci za poslední roky. Závěry z jednání budou řešeny  

  na příštím zasedání SR. 

        Odpovídá: SR GCA 

        Termín:6.9.2021 

 

1.6.  SR GCA schválila termín Prezidentského poháru 5.9.2021. 

  Turnaj bude vypsán pouze pro členy klubu. 

  Prezident GCA dohodne s STK – Ing.R.Vartou kategorie HCP a ostatní detaily turnaje. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:26.7.2021  

Termín příští SR: 6.9.2021 v 10.00 hod. ve Slavkově u Brna 

Za SR GCA:               

 

                                                          

 

 ……………………………………………… 

Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

 

 

                

 



 


