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Zápis z jednání valné hromady 
SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 
se sídlem Kořenec, č.p. 174, 680 01 Boskovice 

 

Datum konání:  26. června 2021 

Hodina a místo konání: 14:00 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 2020 

5. Schválení rozpočtu pro rok 2021 

6. Zpráva revizní komise 

7. Zpráva TCM 

8. Zpráva za reprezentaci 

9. Závěr 

 
1. Zahájení prezidenta klubu (Ivo Lizna) 

Prezident přivítal přítomné a omluvil nepřítomnost člena správní rady Františka Ingra 
a nepřítomnost vedoucího TCM Martina Hufa.  
 

 
2. Volba orgánů VH 

Jako orgány řádné VH navrhuje správní rada: 
 

- Předsedající VH: Ivo Lizna 
- Skrutátor: Mgr. Karolína Jakubcová 
- Zapisovatel: Iva Doušková 
- Ověřovatel zápisu: Mgr. Blanka Vašicová 
- Mandátová komise: Mgr. Hana Rechová, Mgr. Pavel Krč, Antonín Tichý 

pro: 75 

proti: 0 

zdrželi se: 1 

Výsledek: orgány VH byly zvoleny. 

 

 
 



2 
 

3. Zpráva o činnosti správní rady za rok 2020 
 
Prezident informoval VH o změně v obsazení Správní rady poté, co na funkci dne 
10.5.2021 rezignoval Aleš Kavín. V souladu se Stanovami byla správní rada doplněna 
o čtvrtého kandidáta v pořadí při volbě - Mgr. Františka Ingra, který funkci přijal dne 
26.5.2021 na jednání Správní rady. 
 
Prezident informoval VH, že hospodaření klubu v roce 2020 skončilo v plusu, a to cca 
2900 Kč.  
 
Dále informoval o tom, že v říjnu 2020 klub ukončil spolupráci s Martinou Mackovou 
(sekretářem klubu) s  tím, že její činnosti převzala na sebe správní rada. 
 
V září 2021 končí rodičovská dovolená Ing. Janě Šteflové (manažer klubu). Klub v tuto 
chvíli řeší jakým způsobem tuto situaci vyřešit.  
 

Hlasování: 

pro: 76 

proti: 0 

zdrželi se:  0 

Výsledek: Zpráva o činnosti správní rady klubu za rok 2020 byla schválena. 
 

 
 

4. Schválení rozpočtu na rok 2021 
 
Přednesla: Mgr. Hana Rechová 
 

 Z hlediska příjmů došlo k zásadní změně v tom, že došlo k propadu příjmů oproti 
roku 2020.  

Na poplatcích jsme vybrali 5,2 mil a na nájemném máme zaplatit 5,3 mil. Na nájemné 
se nevybralo ani přesto, že byly zvednuty poplatky.  

Pokud se týče členské základny – úbytek členů je v kategorii kadetů. V kategorii 
dospělých dochází k přesunu do kategorie seniorů. Velký úbytek je u ročního členství, 
kde ubylo asi 120 lidí.  

Správní rada řeší jak získat členy. Oslovují se děti v rámci projektu Golf do škol, dále 
se oslovují okolní školy. Klub se zúčastní olympijského týdne pro děti, který se uskuteční 
na přelomu července a srpna.  

Správní rada přikročila k seškrtání všech položek v rozpočtu 
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Návrh na schválení rozpočtu pro rok 2021 v předložené výši. 

 

 

Hlasování: 

pro: 76 

proti: 0 

zdrželi se:  0 

Výsledek: Rozpočet pro rok 2021 byl schválen. 
 
 

5. Zpráva revizní komise 
 
Mgr. Blanka Vašicová přednesla zprávu revizní komise. Při činnosti správní rady probíhaly 
průběžné namátkové kontroly, při kterých nebyly shledány žádné problémy 
či nedostatky. 
 
Revizní komise byla VH pověřena, aby zpracovala zprávu ohledně rozpočtu za rok 2020. 
Zpráva nebyla zveřejněna na webových stránkách, ale je k nahlédnutí v klubu. 
 
VH vzala zprávu revizní komise na vědomí. 
 

6. Diskuse 
 
Tomáš Daul  
Prezident krátce informoval o důvodu ukončení spolupráce s Tomášem Daulem. Tomáš 
se stal manažerem golfového klubu v Dobrouči a tento souběh již byl neslučitelný 
s výkonem činnosti pro klub. Po vzájemné dohodě byla spolupráce ukončena. V klubu 
se šířila informace o tom, že byl Tomáš vyhozen apod., tak je třeba toto uvést na pravou 
míru.  
 
Turnaje.   
Základem je vyrovnané hospodaření. Prezident vyzval k účasti na turnajích. Došlo 
k úpravě rozsahu občerstvení podle počtu hráčů přihlášených do turnaje, snídaně byly 
zachovány a omezen je tvrdý alkohol. Na hřišti je k dispozici voda v barelech na jamkách  
č. 1 a 5., tím je omezena spotřeba plastů. Turnaje se vypisují na dva až tři měsíce dopředu 
s možností přihlášení. 
Nově byly zařazeny turnaje pro dámy - nedělní devítka, které začínají být velmi oblíbené. 
Správní rada se snaží, aby turnaje nebyly ztrátové. 
 
Mistrovství klubu 
Letošní mistrovství klubu je posunuto na víkend 21. a 22.8. a to z toho důvodu, 
že v posledním srpnovém víkendu se koná turnaj ČGF, na kterém budou startovat naši 
reprezentanti.  
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Ceny do turnajů 
Prezident vyzval přítomné, pokud mají nějaké možnosti či náměty na ceny do turnaje, 
pak by je správní rada uvítala.  
 
 
 

7. Zpráva TCM 
 
V zastoupení přečetla zprávu vedoucího TCM Martina Hufa Hana Rechová.  
 
 

8. Zpráva o stavu hřiště 

Za Tibora Ťapuše přednesla zprávu Karolína Jakubcová - ředitelka resortu.  

Pythagor se snaží hřiště stále posouvat dále, a to i v součinnosti se společností Engelman. 
Některé zásahy musely být radikálnější - např.  úprava jamky č.10. Zjistilo se, že čerpací 
stanice u jezera měla nedostatečnou kapacitu, a proto bylo třeba vyměnit ji včetně 
rozvodů. Když už došlo k takovému zásahu, rovnou se s tím vyřešila i fairway. Jamka by 
měla být otevřena během dalšího měsíce.  

Projekt toalet u jamky č. 14 - jedná se o velký projekt, protože se s tím souběžně 
opravuje celé technické zázemí haly. Když vše půjde dobře, měla by realizace proběhnout 
do konce roku.  

Investuje se do strojového parku, koupil se bagr a další stroje.  

V tomto roce dojde k přenormování hřiště.  

Velmi dobře funguje startovací domeček i jako občerstvovací stanice při hře.  

Nově je osvětlený driving range. 

Na spodním odpališti na drivingu se tvoří patovací zóna. Je to kvůli zlepšení komfortu 
hráčů, když je třeba více lidí na puttingu nebo v resortu probíhá současně s turnajem 
akce. Hráči nerespektují tento zákaz hraní z trávy a plochu ničí. 

 

9. Diskuse 

SR ještě informovala o tom, že společně se změnou v obsazení SR došlo i ke změně 
v obsazení STK, kterou povede František Ingr.  

 

Pavel Krč: Když se nečerpá TCM z rozpočtu tak, aby to nebylo v neprospěch dětí. Děti 
tady vyrostou, ale pak už jim to třeba rodiče nechtějí platit a oni nemají na poplatky. 

SR: Klub se snaží držet peníze - rozpočet TCM je daný dopředu a schválený. Klub nechce 
ty peníze rozdávat. V minulých letech se dávalo více, ale to za současné situace nejde. 

SR: Správní rada na žádost promíjí členům, kteří přechází z kategorie do kategorie, 
vstupní poplatky. Souvisí to i s tím, že kluby okolo už nežádají zaplacení vstupního 
poplatku.  
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SR: Snažíme se dělat náborové akce. 

Podnět: Bylo by vhodné udělat třeba jednu tréninkovou hodinu týdně pro přechodové 
kategorie dětí, které již vypadly z TCM.  

SR: Určitě se nad tím SR zamyslí a bude se zabývat tím, jak tyto děti udržet na Kořenci. 

 

Jaroslav Dokoupil: Jde o celorepublikový problém ve všech sportech.  

Následně ocenil kvalitu hřiště. Osobně by se přimlouval za to, aby se  neuspěchalo 
otevření desítky. 

Karolína Jakubcová: V plánu nebylo najednou otevřít úplně celou jamku, ale uvolnit 
dopadovou zónu ovšem tak, aby přes tu novou trávu nechodili hráči. Určitě uvidíme, 
jaké budou podmínky. 

 

Karel Polák: Loňské hřiště bylo za posledních 20 let mimořádné. Na 8 se začíná objevovat 
hodně jeteliny. Může to být proto, že se urychlilo otevření.  

Karolína Jakubcová: Na jamce č.8 došlo k vyplavení ferveje ihned po hydroosevu 
a následně se muselo zasít klasicky. Proto je tam i jiná barevnost. Tam už nebylo 
na co čekat, protože fervej byla již sekaná a v kondici. To byl opravdu velký problém. 

 

10. Závěr 

 

Prezident klubu poděkoval všem účastníkům VH, 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 15:15 hod. 
ukončil. 

 

 

V Kořenci dne 26. 6. 2021 

 

Ivo Lizna       Iva Doušková 

předseda VH       zapisovatel 

 

Zápis z VH ověřil: 

     

 


