
 

           

 

 

 
 
             Zápis ze zasedání SR GCA č.5/2022 

               ze dne 10.6.2022 

 

 
Přítomni: JUDr.J.Kovář, paní V.Kozáková Ing. J. Sedláček, Ing. M. 

Hlaváč, Ing. R. Varta, Ing.M.Kučerka, slečna Melanie 

Šmejkalová 
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Omluveni:                                                                                                                  

                                                                  

Mgr.R.Vrbka                                                                                     1 

 

 

1. Kontrola úkolů: 

 
                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1. SR GCA rozhodla na svém zasedání 17.5.2022 o pozastavení neuhrazených členství 

v GCA dle „Stanov GCA“ článek V.6. Neuhrazená členství jsou stále POZASTAVENA 

(blokována na serveru ČGF). Na příštím zasedání SR bude rozhodnuto o dalším postupu. 

Stále zůstává neuhrazených 40 ročních hracích poplatků. 

          Termín:18.7.2022 

Odpovídá: Marta Svobodová         

 

 

1.2. Trička pro členy klubu jsou distribuována. Úhrada je možná v hotovosti u sekretáře klubu 

nebo na klubový účet. Výdej triček pro TCM je v kompetenci slečny Šmejkalové. Za výdej 

triček pro týmy B a pro seniorská družstva odpovídají kapitáni družstev. 

 

1.3. „Ukraine Help“.                                                                                                                

Paní Kozáková informovala SR o proplacení účtenek ukrajinským rodinám ubytovaným na 

golfu. Byly zakoupeny prostředky základní potřeby (potraviny, drogerie atd.) Proplácení 

probíhá ve spolupráci s paní Kozákovou a Ing. Sedláčkem. 

          Odpovídá: Paní V. Kozáková, Ing.J.Sedláček       

 

 

1.4. Na zasedání SR byla přizvána vedoucí TCM slečna Melanie Šmejkalová, která přednesla 

hlavní body z jí navrhované koncepce TCM, která byla rozeslána členům SR.  

Zásadními body jsou podle slečny Šmejkalové: 

- aby TCM mělo svého trenéra 

- rozdělení výkonnostních skupin na 2 

- pravidelné tréninky  

- online kondiční celoroční příprava atd. 

 

Ing. J.Sedláček zhodnotil návrhy členů SR na úpravu Interní směrnice – náhrady. 

Oba body budou řešeny současně. 

 

Proběhla diskuse: 

 

Paní Kozáková uvedla, že Interní směrnice – náhrady, by měla být zpracována tak, aby 

odpovídala nové koncepci TCM. 

 

Pan Varta navrhl upravit v Interní směrnici bod- odměny za turnaje.                                

Pan Varta považuje za důležité, aby byly více hodnoceny úspěchy družstev. Individuální 

hodnocení hráčů by mělo vycházet z žebříčku ČGF a mělo by být doplněno o další důležité 

https://www.gca.cz/aktuality/133/


parametry např. počet startů za reprezentaci klubu, docházka. atd. Kritéria hodnocení by 

mohla navrhnout vedoucí TCM podle svého uvážení. 

 

Pan Hlaváč navrhl řešit koncepci TCM na příštím zasedání SR, jelikož nebyl dostatečný 

prostor koncepci prostudovat. Pan Hlaváč nesouhlasí, aby TCM mělo svého trenéra. 

  

          Pan Kovář kladně zhodnotil zpracování směrnice. Navrhuje ještě doplnit k jednotlivým  

          bodům rozpočet, aby bylo možné zhodnotit celkový finanční dopad pro klub. 

          Pan Sedláček ve spolupráci s vedoucí TCM doplní odhadované náklady k jednotlivým   

          bodům koncepce. 

 

         Prezident klubu navrhl pověřit slečnu Šmejkalovou, aby oslovila trenéry působící  

         na hřišti ve Slavkově s možnou nabídkou spolupráce.  

         Vedoucí TCM navrhne i doplňující klíč k hodnocení hráčů, který by byl zapracován do       

         Interní směrnice - náhrady. Hlavní parametr hodnocení by mělo být pořadí v žebříčku ČGF. 

         Paní Kozáková doplnila, že u jednání s trenéry by měl být přítomen i zástupce SR. Úkolem  

         byl pověřen Ing.R.Varta 

         

         Proběhlo hlasování: 

         PRO: 5 

         PROTI:1 

 

 

2. Různé: 

        SR GCA jednohlasně schválila žádost pana Poláka, na vrácení části ročního členského          

        poplatku ze zdravotních důvodů. Poplatek bude převeden na příští rok nebo vrácen zpět na  

        účet člena. Pro letošní rok bude započítán udržovací poplatek. 

 

 

 

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

 

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracovala: Marta Svobodová 

Dne:13.6.2022 

Termín příští SR: 18.7.2022 v 10.00 hod.  

 

Za SR GCA:               

 

……………………………………………..      

Viceprezident Ing.J.Sedláček                                             

 

 

 

 

 

                

 

 


