
 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.8/2021 

               ze dne 10.9.2021 

 

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

Ing.M.Kučerka 

 

     5 

Omluveni:                                                                                                                  
                                                                  

Paní V.Kozáková, Mgr.R.Vrbka      2 

 

 
 
1. Kontrola úkolů: 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 
1.1. TCM GCA 

 

  Slečna Šmejkalová předložila SR GCA k projednání harmonogram činnosti vedoucího TCM     
  na celý rok a také vytvořila návrh dokumentu „Statut reprezentanta“. 
  Harmonogram činnosti vedoucí TCM a statut reprezentanta jsou přílohou k zápisu. 
  Na toto téma proběhla diskuse. 

  Dotaz: Ing.Hlaváč 
  Podle jakých kritérií bude probíhat výběr trenéra, který by trénoval při společném  
  tréninku TCM a jak by byl trenér financován? 

  Odpověď: Slečna Šmejkalová 
  Není nutné, aby tréninky vedl profesionální trenér. V minulosti se osvědčilo vedení      
  společných tréninků z řad lepších hráčů z klubu a na tento formát bychom chtěli navázat.   

  Na odměnách bychom se předem dohodli. 
  Dotaz: Ing.Hlaváč 
  Z jakého důvodu by měl být do soutěží mládeže přihlašován pouze tým A? 
  Odpověď: Slečna Šmejkalová 

  Pokud je přihlášeno více týmů tak nejsme schopni postavit kvalitní tým a to i    
  například z časového hlediska (kdy se soutěže kříží), ale myslím, že je to i dobrá      
  motivace pro hráče. Chtěli bychom, aby bylo družstvo složené z nejlepších hráčů z klubu  

  a ne pouze tak jak se někdy stává „do počtu“. 
  Pokud by se nám však povedlo získat větší množství výkonnostně dobrých hráčů, tak je  
  samozřejmě možné přihlásit více týmů. 

  Dotaz: Slečna Šmejkalová 
  Bylo by dobré nastavit individuální a pružnější přístup k výdeji žetonů pro hráče TCM. 
  V současné době je to nastaveno tak, že hráč nárok na 3 žetony denně, ale pokud může  

  trénovat např. pouze 1x týdně tak nemá podle stávajících pravidel nárok vyčerpat žetony    
  za uplynulých 6 dnů a musí si je kupovat. 
  Odpověď: Ing. Hlaváč 
  GIA připraví návrh řešení. 

 
  Prezident GCA kladně zhodnotil dokumenty a vize předložené slečnou Šmejkalovou a    
  navrhl slečnu Šmejkalovou do funkce vedoucí TCM na dobu neurčitou s účinností od  

  dnešního dne. 
  Hlasování: 
  PRO: 5 hlasů 

  Dohodu o provedení práce dořeší se slečnou Šmejkalovou Ing.J.Sedláček. 
 

          Prezident GCA navrhl schválit dokument Statut reprezentanta. 

  Hlasování:  
  PRO: 5 hlasů 
  Statut reprezentanta GCA byl schválen.  



         
1.2 SR GCA vyhodnotila soutěž o návrh trička reprezentace GCA na rok 2022. 

Výsledky hlasování: 
Varianta A: 21 hlasů 
Varianta B:   6 hlasů 
Varianta C: 17 hlasů 

Varianta D: 13 hlasů 
Celkem hlasovalo 57 členů klubu. 
 

SR GCA gratuluje autorům vítězného návrhu paní Sylvě Kašpárkové a panu Aleši Čížkovi. 
SR GCA děkuje všem účastníkům soutěže a také členům klubu, kteří se zapojili do 
hlasování. 

Vítězové obdrží jako odměnu reprezentační trička. 
Vítězný návrh je přílohou k zápisu. 
Na začátku příští sezóny budou mít členové klubu možnost si trička zakoupit. Podrobnosti  
budou upřesněny později. 

 
 

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

     se začátkem srpna sešla s vedením G.I.A. Řešila se zde případná možnost úpravy  
     smlouvy s ohledem na propad příjmů a kumulovanou inflaci za poslední roky.  
 

     Ing.M.Hlaváč přednesl na dnešním zasedání SR GCA návrh G.I.A.  
     G.I.A nabízí možnost zafixovat inflaci na maximálně 2% na následující 2 roky. 
      

     Hlasování: 
     PRO : 5 hlasů 
      
     Návrh na 2% fixaci inflace bude předložen Valné hromadě 2022. 

 
     SR GCA pověřila Ing. J.Sedláčka zpracováním návrhu výše ročních poplatků pro rok 2022. 
 

     Odpovídá: Ing.J.Sedláček 
 

  

1.4.     Prezident kladně zhodnotil průběh turnaje o Prezidentský pohár 5.9.2021 a poděkoval Ing.  
     R. Vartovi za dobrou organizaci při přípravách a také děkuje všem hráčům za  
     účast a dobrou atmosféru na turnaji. 

  
 
     

2.Různé:   

 
            SR GCA děkuje JUDr. Jiřímu Kovářovi za uspořádání a financování turnaje      

       o Prezidentský pohár. 

      
  
 

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

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:10.9.2021 

Termín příští SR: 18.10.2021 ve 14.00 hod. Online 

Za SR GCA:               

 

                                                          

……………………………………………… 

Prezident GCA JUDr.J.Kovář 



 

 

 

 

                

 

 


