
Zápis ze schůzky s rodiči  

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 

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

Datum konání:  13. prosince 2020 

Hodina a místo konání: 10:00 hod. kongresový sál v Golf & Ski Resort Kořenec 

Na jednání přítomni: 

Ivo Lizna – prezident klubu 
Mgr. Hana Rechová 
Aleš Kavín 
Mgr. Blanka Vašicová - zapisovatel 
Ing. Tomáš Daul  
Martin Huf – vedoucí TCM 
 
Program jednání: 

1) Úvodní slovo prezidenta klubu 
2) Shrnutí činnosti TCM v roce 2020 
3) Přednesení návrhu činnosti TCM  pro rok 2021 
4) Diskuze 

 
Úvodní slovo prezidenta 
 
Prezident uvítal přítomné, poděkoval za jejich účast na schůzce a krátce pohovořil o situaci 
letošního roku. Golf se hrál i přes vládní omezení, turnajů bylo méně, ale na hřištích bylo více 
hráčů. Toto je poznatek ČGF. 
 

Shrnutí činnosti TCM v roce 2020 

Martin Huf  seznámil přítomné s finanční situací TCM. Vysvětlil omezení v poskytování 
finanční podpory jednotlivcům v roce 2020. 

V ceně 2 000,-Kč bylo 56 hodin tréninků za rok pro nejmenší děti - pro větší děti bylo v této 
částce přes 100 hodin. Cena za jednotlivý trénink  tak v přepočtu vycházela na 17 Kč, což je   
neudržitelné.  

Dotaz: Kolik je průměrná docházka na tréninky? Není možné počítat všechny plánované 
hodiny, nikdo nemá 100% účast na trénincích. 

Z pléna: Otázka na průměrnou docházku při ceně 17,- Kč /hodinu  je úplně mimo. To, že dítě 
nevyužije tréninkové hodiny, není chyba trenéra. Docházka má být 100%. Trenér musí přijít, 
i když tam dítě nepřijde. Ceny jsou dávno jinde. Rozhodně se musí zdražit.  



Dotaz: Jak je možné, že v TCM najednou nejsou peníze, když v zásadě chodí každou sezónu 
stejné dotace? 

Odpověď Blanky Vašicové - Je třeba si uvědomit, že několik let předem byl rozpočet TCM 
pravidelně překročen oproti stavu, který byl prezentován. Dokud byl klub ve finanční kondici, 
tak tento provoz dotoval. Tím, jak se zhoršila situace, začalo se trvat na dodržování rozpočtu 
a proto je v TCM celkově méně peněz. 

 

Nový návrh činnosti TCM pro rok 2021 

Byl představen nový návrh tréninků, který by děti rozděloval do jednotlivých skupin podle 
několika kritérií – věk, čas věnovaný tréninku, výkonnostní cíle, … 

A) BOGEY     4 - 12 let 
začátečníci a mírně pokročilí 
rozsah 2x 1 hodina týdně 
maximálně 12 hráčů ve skupině 
 

B) BIRDIE      6 – 16 let 
mírně pokročilí a rekreační hráči 
rozsah 2x 1 hodina týdně 
maximálně 6 hráčů ve skupině 
 

C) EAGLE    6 – 18 let 
pokročilí a turnajoví hráči  
rozsah 2x 2 hodina týdně 
maximálně 3 hráči ve skupině 
 

Ivo Lizna: Pan Tibor Ťapuš jako zástupce majitele nabízí hole a oblečení za zvýhodněné ceny 
pro naše členy/děti v rámci TCM. V příštím roce bude možné využít tuto nabídku po dohodě 
se  správní radou. 

Obecný dotaz: Je otázka, kolik dětí přestane trénovat v rámci TCM, když dojde ke zdražení 
tréninků. Aby  zdražení nevedlo k úbytku dětí. 

Odpověď: Klub počítá s tím, že by tato situace mohla nastat, ale finanční rozpočet TCM je v 
současnosti neudržitelný a změna systému fungování TCM je nutnost. 

Finanční podpora klubu pro jednotlivce 

Martin Huf oznámil rodičům  požadavek na sestavení plánu, na základě kterého  klub 
rozhodne, jaká bude finanční podpora pro jednotlivé členy TCM v příští sezóně. Uvolňování 



peněz nebude jednorázové. V plánu budou uvedeny turnaje a cíle. Tyto plány jsou potřeba 
k vytvoření plánu  na čerpání peněz v rámci TCM. 

Dotaz Tomáš Vrbický: Takže z toho, co zaplatíme všichni, dostane peníze jenom někdo? A co 
když nesplníme plán třeba kvůli situaci s pandemií? 

Odpověď: Jen obecně - prosím je třeba si uvědomit, že klub tady není proto, aby platil dětem 
jejich koníček. První má být rodič, který má mít zájem, aby dítě sportovalo bez ohledu na to, 
zda něco dostane. V jiných sportech děti peníze nedostávají. Klub má zájem na to, aby děti 
trénovaly na Kořenci a vykazovaly výsledky, protože výše dotace se odvíjí od počtu dětí i od 
jejich umístění na žebříčku. Nicméně klub tady není proto, aby zaplatil dítěti vše. Nejprve 
musí být rodiče, a když od klubu něco dostanou, tak je to spíše příjemný bonus, ale ne 
nutnost. Podpora kvalitních hráčů je důležitá, ale široká základna je také potřebná. 

Ivo Lizna: Plánují se pro příští rok  náborové akce pro děti. Třeba naši mladí hráči dostanou 
možnost přivést kamaráda, seznámit ho s golfem, strávit na golfu jeden den. Máme zájem 
přivést co nejvíce lidí na golf a hlavně dětí. Opět se zapojíme do akcí Se školou na golf a Bav 
se golfem.  

 

Diskuze 

Martin Huf: Ukončení roku 2020 nemohlo proběhnout, a proto se plánuje - paradoxně na 
zahájení sezóny.  

Ivo Lizna: Novoroční odpal – pokud bude možné udělat tuto akci, sejdeme se na odpališti 
jamky č. 1 v obvyklém čase 13:00 k tradičnímu přípitku. Letos nabídku rozšíříme o čočkovou 
polévku.  

Martin Huf: Zimní tréninky již probíhají.  

Ingr František vyzval zúčastněné ke sledování programu Golf Channel, kde dnes v 20:30 
uvedou slavnostní Večer českého golfu.  

Doplnění: V posledních dvou letech se neuskutečnili soustředění TCM . Pokud by to situace 
dovolila a byl zájem ze strany rodičů, tak se uskuteční.  

 

Prezident klubu poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzku v 11 hodin.  

 

V Kořenci dne 13.12.2020                                                                  Blanka Vašicová 


