
Zápis z jednání valné hromady 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 

se sídlem Kořenec, č.p. 174, 680 01 Boskovice 

Datum konání: 23. dubna 2022  

Hodina a místo konání: 17:00 hod. kongresový sál v Golf & Ski Resort Kořenec 

 

 Program jednání:  

1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu  
2. Volba orgánů VH  
3. Schválení programu VH  
4. Schválení činnosti správní rady za rok 2021 – rozpočet za rok 2021 
5. Schválení rozpočtu pro rok 2022  
6. Zpráva revizní komise  
7. Zpráva za reprezentaci  
8. Diskuze 
9. Závěr 

 
1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu  

Prezident klubu přivítal přítomné na valné hromadě. 
 

2. Volba orgánů VH 
Jako orgány řádné VH navrhuje správní rada:  
Předsedající VH: Ivo Lizna 
Skrutátor:  Iva Doušková  
Zapisovatel: Hana Rechová  
Ověřovatel zápisu: Blanka Vašicová 
Mandátová komise: Blanka Vašicová, Jaroslav Dokoupil, Karolína Jakubcová  
 
pro: 76 proti: 0 zdrželi se: 0 
Výsledek: orgány VH byly zvoleny. 
 

3. Schválení programu VH 
 
pro: 76 proti: 0 zdrželi se: 0 
 Výsledek: program VH byl schválen 
 
 



4. Schválení činnosti správní rady za rok 2021 – rozpočet za rok 2021 
Přednesl Ivo lizna 
Ve spolupráci s paní MUDr. Martou Nazari byl v roce 2021 snížen počet VIP členů. 
Klub získal dotaci na mládež. Byla zvýšena platba za tréninky mládeže. Navýšeno bylo 
i nájemné a to o inflační doložku podle nájemní smlouvy. Počet členů se opět snížil.  
Rozpočet klubu skončil v mínusu a na pokrytí nákladů byla použita část finanční 
rezervy klubu. 
 
pro: 73 proti:0 zdrželi se: 3 
Výsledek: rozpočet za rok 2021 byl schválen 
 

5. Schválení rozpočtu pro rok 2022 
Přednesla Hana Rechová 

Rozpočet na rok 2022 vychází z předpokladu zaplacení ročních hracích poplatků 
stejným počtem platících členů klubu jako v roce 2021. Nájemné po dohodě s majiteli 
nebylo navýšeno o inflační doložku a zůstává ve stejné výši jako v roce 2021. 
Rozpočet byl navržen se schodkem 300.000,-Kč, který bude možné pokrýt finanční 
rezervou klubu. 

pro: 72 proti:0 zdrželi se: 4 
Výsledek: rozpočet pro rok 2022 byl schválen 
 

6. Zpráva revizní komise 
Přednesla Blanka Vašicová 

Blanka Vašicová jako předsedkyně revizní komise omluvila nepřítomné kolegy 
a přednesla zprávu revizní komise za rok 2021. Poukázala na některé nepřesnosti 
při zaúčtovávání položek účetní kanceláří a navrhla řešení – čtvrtletní kontroly 
účetnictví. 

Zpráva nebyla zveřejněna na webových stránkách, ale je k nahlédnutí v klubu.  

VH vzala zprávu revizní komise na vědomí. 

7. Zpráva za reprezentaci 
Přednesl František Ingr  
František Ingr seznámil přítomné s plány reprezentace na rok 2022 – do soutěží má 
klub přihlášeno 6 družstev, v loňském roce jsme postavili 5 družstev. Sestavy upřesní 
kapitáni. 
Muži hrají 1.ligu a kapitánem je Jan Hovězák 
Ženy budou hrát 2.ligu a kapitánkou je Kateřina Zdráhalová 
V mládežnických kategoriích postavíme jedno družstvo do 14 let, jedno družstvo 
do 16 let a dvě družstva do 18 let (dívky a chlapce). 



 
8. Diskuze 

Slovo za majitele hřiště dostal Tibor Ťapuš, který zrekapituloval minulý rok z pohledu 
majitele hřiště a seznámil přítomné s investicemi a plány resortu. 

Rok 2021 

 Rozšíření posezení u startovacího domečku a tím zvýšení komfortu hráčů. 
Je zde plánováno podávání občerstvení.  

 Rekonstrukce jamky č.10, kde proběhla modeláž u jezera, na jamce byly 
provedeny drenáže.  

 Drenáže byly provedeny také na jamce č. 5 
 V průběhu roku došlo k obměně strojů, byl zakoupen malý bagr Bobcat 
 Na hřišti jsou nově upraveny cestičky, kterou budou přibývat. 
 Hlavní investicí je rekonstrukce zázemí pro zaměstnance u jamek č. 11 a 14, 

která již resort stála 2 miliony korun. Součástí této rekonstrukce je také 
vybudování toalet pro hráče. 

 Během roku byl osvětlen driving range, který teď mohou hráči využívat 
do pozdních hodin. 

 Na hřišti bylo provedeno prořezání stromů a výsadba nových stromků 
na mnoha místech na hřišti. 

 Hřiště bylo nově znormováno a umožňuje hru také z oranžových a zelených 
odpališť. 

Plány na rok 2022 

 Dokončit rekonstrukci zázemí pro zaměstnance a dobudovat toalety.  
 Pokračovat v úpravách cestiček na hřišti 
 Na jamku č. 1 bude umístěna kamera umožňující recepci sledovat dění na této 

jamce 
 V plánu je rozšíření stávajícího puttingu a vybudování nového nad startovacím 

domečkem 
 
 Na závěr seznámil pan Ťapuš přítomné s finanční situací za rok 2021, 
ze které  vyplývá, že nájem od klubu je důležitou položkou rozpočtu resortu, 
ale současně je potřeba pořádat svatby a firemní akce. 
Je potřeba získat od členů hrací poplatky a mít přehled o počtu členů, kteří ještě 
zaplatí nebo jsou rozhodnuti odejít z klubu. Problémem zůstává snižující se počet 
ročních členů. 
 



Dotaz: Jak zvýšit počet členů? Je možné upravit současné výhody pro stávající členy – 
fee pro 3 hosty během týdne, kdy je malá pravděpodobnost využít tuto nabídku 
(pracovní vytížení hráče i hostů)? 
Odpověď:  ANO, můžeme členům nabídnout možnost využít až 3 volné vstupy (FEE) 
pro přátele golfisty i během víkendu a to i na turnaje. 
 
Dotaz: Není lepší snížit poplatky a získat více členů, než dávat výhody? 
Odpověď: Nižší poplatky nám nezaručí více členů. Problémem v ČR jsou virtuální 
kluby, které ubírají klasickým klubům členy nízkými cenami. Hrací poplatky na Kořenci 
jsou nízké, nejnižší poplatky v cizině jsou 600Eu. 
Reakce od přítomných: Odklony od klubových členství jsou celorepublikovým 
problémem, boj o členy je velký. Velkým minusem Kořence je jeho vzdálenost 
od městských aglomerací. Važme si majitelů hřišť, kteří fungování hřiště dotují. 
 
Dotaz: Jak oslovujete členy, kteří nezaplatili? 
Odpověď: Neplatiče obvolává Iva Doušková, podle jejich odpovědí budeme během 
měsíce vědět, kdo se jak rozhodl a na základě toho budeme řešit situaci kolem 
nájemného.  
Reakce přítomných: Bylo jasné, že tato situace nastane, ale resort nemůže existovat 
bez klubu, resort a klub jsou dvě propojené nádoby.  

Dotaz: Hrají VIP členové na Kořenci? 
Odpověď: Ano, někteří hrají 
  
Dotaz: Je jasné, že náklady resortu stoupají a klub, který již maximálně snížil náklady, 
nemá mnoho možností. Co zvednout RHP? 
Odpověď: I toto je ve hře, možná to bude nezbytné. 
 
Návrh od přítomných: Vyzvěte členy klubu, aby přispěli libovolnou částkou na chod 
klubu …. 500 -1000Kč od každého člena navíc vyřeší schodek v rozpočtu. 
 
Připomínka: Výsadba stromků na hřišti byla provedena neodborně a je škoda lidské 
práce i stromků. V současné době je stromky potřeba zalít, usychají. Na některých 
místech jsou vytažené ze země. 
Odpověď: Stromky sázeli zaměstnanci resortu pod dohledem pana Kapeše. 
V loňském roce jsme na všechny práce měli v závěru roku pouze 2 zaměstnance. 
Letos nastoupili nové posily. Provedeme kontrolu stavu a napravíme, co je potřeba. 
 
Dotaz: Jak je to se vstupním poplatkem? 
Odpověď: Vstupní poplatek byl v minulém roce odpouštěn ve snaze rozšířit členskou 
základnu. V letošním roce byl původní poplatek snížen a zrušen pouze u mládeže. 



Vstupní poplatek je celorepublikovým problémem, o kterém se vedou dlouhé 
diskuze. 
 
Návrh: Zavedeme poplatek za udržování HCP bez povinnosti platit hrací poplatky. 
Reakce: Pokud máme udržovací poplatek, není pro klub rozumné zavádět takový 
poplatek a navíc bychom se přidali ke klubům s virtuálním členstvím a uměle bychom 
si navyšovali počet členů a to by v důsledku mohlo vést ke ztrátě možnosti žádat 
o dotace na mládež. 
 
Připomenutí: Roční členství za 5000,-Kč obsahuje 4 volné hry bez omezení a slevy 
na ostatní služby. Bylo by dobré připravit informační letáky, které by byly k dispozici 
na akcích resortu, ve školách apod. 
Reakce přítomných: Roční členství byl v roce 2003 výborný nápad a na Kořenci to byl 
pilotní projekt, ale od té doby ho nabízí většina klubů, někdy i za 1500Kč/rok. 
 
Dotaz: Bylo by možné rozšířit výhody pro roční členy o volnou hru na Ropici? 
Odpověď: Volná hra na Ropici je benefit pro řádné členy, roční člen může využít 
reciprocitu. 
 
Dotaz: Jak je to s placením doplatku při přechodu dětí do vyšší kategorie? 
Odpověď: Po podání žádosti SR je možné tento doplatek prominout. 
 
Dotaz: Neuvažujete o zavedení mimořádného rodinného ročního členství např. 2+2 ? 
Odpověď: Ano, to je dobrý nápad. Na jednání SR připravíme nabídku. 
 
Dotaz: Neuvažujete o oslovení členů, kteří z klubu odešli v minulých letech 
a  nabídnout jim možnost „návratu ke kořenům“? 
Odpověď: I tento nápad probereme na příštím jednání SR. 
 
Dotaz: Je možné získat výhodnější ceny na ubytování a akademii pro negolfisty? 
Odpověď: Toto je potřeba předem domlouvat s Karolínou Jakubcovou. Resort pořádá 
promo akce. Na hřiště mohou negolfisti pouze v doprovodu hráče s HCP. Sleva 
na ubytování na 1 nebo 2 noci je nepravděpodobná vzhledem k výši nákladů. 
 
Termín konání Mistrovství klubu 2022 : 10. -11. září 
 
Dotaz: Proč dostává Mistr klubu RHP zdarma, když klub bojuje s penězi? Účast na MK 
je prestižní záležitost. 
Odpověď: Již v loňském roce jsme změnili zavedený systém cen na MK… reakce 
nebyly příliš příznivé. Přesto zvážíme další změnu a návrh probereme na příštím 
jednání SR. 



Získávání nových členů 
Den otevřených dveří se bude konat 15. 5. s podporou projektu Bav se golfem. 
Zúčastníme se také Sportovního dne, který bude 28. 5. v Červené zahradě 
v Boskovicích. 
Dotaz: Proč není tato akce propagována na stránkách klubu, FB apod.? 
Odpověď: Na stránky klubu bude letáček umístěn, jinak je akce propagována na FB 
klubu i na jeho IG a také na FB a IG projektu Bav se golfem. Letáčky budou rozeslány 
i na školy v okolí.  

Elektronické karty a osobní stránka golfisty 

V loňském roce se přestaly vydávat každoročně plastové členské karty ČGF. Karty jsou 
teď ke stažení v mobilních aplikacích. ČGF plánuje také přechod na elektronické score 
karty. Na to zareagoval resort pořízením nových výdejníků cvičných míčů se čtečkami 
QR kódů. 

Kniha o českém golfu „ČESKÝ GOLF – HISTORIE OD ROKU 1990 DO SOUČASNOSTI“, 
členové dostali možnost objednat si tuto knihu u prezidenta klubu. 

Připomínka od přítomných: Konání VH nebylo připomenuto na stránkách klubu, byla 
pouze rozeslána pozvánka. 
Odpověď: Ano, omlouváme se a uznáváme svojí chybu. 
 
  

9. Závěr 
Prezident klubu poděkoval všem účastníkům VH za jejich čas, poděkoval za jejich 
podněty a nápady, protože to je pro SR a její činnost velmi důležité.  
Předsedající VH konstatoval, že tímto byl program VH vyčerpán a jednání VH v 20:15 
hod. ukončil. 
 
V Kořenci 23. 4. 2022 
 
 
 
…………………………………………….                                           ……………………………………………….. 
 Ivo Lizna, předsedající                                                               Hana Rechová, zapisovatel 
 
 
 
 
Zápis z VH ověřila dne ……………………………………                   ……………………………………….. 
                                                                                                              Blanka Vašicová 


