
Zápis z jednání správní rady 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 

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

 

Datum konání:  22. února 2019 

Hodina a místo konání: 14:00 hod. kongresový sál v Golf & Ski Resort Kořenec 

Na jednání přítomni: 

Pavel Vláčil - prezident 
Mgr. Blanka Rybářová - viceprezidentka 
Ing. Pavel Zatloukal- II. viceprezident 
Ing. Tibor Ťapuš- zástupce majitele hřiště, člen správní rady 
Mgr. Jan Kyzlink, zapisovatel 
Ing. Milan Kazík- předseda revizí komise 
Mgr. Vlastimil Štefl - člen revizní komise 
Ing. Tomáš Daul- pro 
Ing. Eva Roháčková - kapitánka seniorské reprezentace 

 

Program jednání: 

1) hospodaření klubu  

2) reprezentace klubu- jmenování kapitánů, hodnocení, stanovení cílů pro sezónu 2019 

3) turnaje - hospodaření, hodnocení, reorganizace 

4) hřiště a zázemí - plánované změny a výstavba 

5) členská základna - hodnocení stavu a demografického vývoje 

6) personální agenda - zabezpečení činností klubu a turnajů pro rok 2019 

7) různé 

 

Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu Pavla Vláčila 

 

1. Hospodaření 

Blanka Vašicová vystoupila se zhodnocením hospodaření v klubu v minulých letech s 

tím, že v průběhu roku 2019 a v dalších letech je třeba očekávat zhoršení finanční 

situace klubu s ohledem na demografický vývoj členské základny a s ohledem na 



zvyšování nájemného dle inflační doložky ve smlouvě. Dále informovala správní radu 

o tom, že pro rok 2019 byla podána žádost o dotaci z prostředků MŠMT.  

  

2. Reprezentace 

Správní rada byla informována o odstoupení z funkcí kapitánů Pavla Krče a Milana 

Štauda.  

Kapitánkou obou seniorských reprezentací byla správní radou jmenována Eva 

Roháčková. Ta informovala správní radu o plánovaných výjezdech seniorské 

reprezentace na MČR jednotlivců a družstev. Cílem bylo stanoveno vybojovat co 

nejlepší umístění v jednotlivých soutěžích.  

Kapitánem juniorské reprezentace byl jmenován Vlastimil Štefl jakožto šéf TCM s tím, 

že pro jednotlivé výjezdy bude určen jako zastupující kapitán vždy jeden z Pro 

trenérů, který pak bude mít na starosti organizačně zajistit konkrétní výjezd. Vlastimil 

Štefl informoval správní radu o spuštění komunikačního rozhraní pro TCM, které 

zajišťuje lepší komunikaci s rodiči a dětmi. Cílem bylo stanoveno obsazení co nejvíce 

soutěží s maximálním množstvím týmů, které je klub schopen z dětí poskládat.   

Kapitánkou reprezentací dospělých byla jmenována Blanka Vašicová. Ta informovala 

správní radu o plánovaném kalendáři výjezdů pro rok 2019. Cílem pro rok 2019 bylo 

stanoveno udržení se a dobré umístění v I. lize dospělých.  

 

3. Turnaje 

 Správní rada projednala otázku organizace turnajů. Správní rada byla ze strany 

nájemců restaurace informována o tom, že restaurace dále nebude poskytovat klubu 

snídaně za dosavadní cenu a přikročila ke sjednocení snídaní na ceně 150 Kč s tím, že 

dále rovněž zdraží základní cenu obědového menu na 105 Kč na osobu. Po 

opakovaném jednání se zástupci restaurace se nepodařilo vyjednat lepší podmínky. S 

ohledem na tuto skutečnost správní rada probrala otázku možného plošného 

zdražení turnajů o částku 100 Kč. Po prodiskutování pak přikročila ke stanovení 3 typů 

turnajů s odlišnou výší startovného s tím, že rozdělení by mělo být na tzv. velké 

turnaje, zejména Majory, Open, Dračí turnaj a Mistrovství klubu, dále na klubové 

turnaje a na sportovní turnaje.  

Blanka Vašicová informovala správní radu, že v roce 2018 skončilo hospodaření 

turnajů na nule s tím, že v průběhu sezóny ubývalo hráčů na turnajích.   

Dále správní rada rozhodla o zvýšení odměny rozhodčích a hostesek na 100 

Kč/hodina s tím, že tato výše by byla podmíněna bezproblémovým chodem 

jednotlivého turnaje. V případě, že by byly zjištěny nedostatky byla by snížena na 

současných 86 Kč.  

 

4. Správní rada projednala s majitelem hřiště předpokládané investice do hřiště a jejich 

realizaci. Zástupce majitele hřiště Ing. Ťapuš seznámil správní radu s plánovanými 

investicemi pro rok 2019 - monitorovací systém, zvednutí hráze na jamce č. 10.  



 

5. Blanka Vašicová informovala správní radu, že z hlediska členské základny nedochází v 

klubu k žádným velkým změnám, pokud se týče počtu členů. Jejich celkový počet 

vykazuje setrvalou tendenci. Upozornila však na zjevné "stárnutí" kořenecké členské 

základny, kdy každý rok cca 10 členů přechází z kategorie dospělých do kategorie 

seniorů. I tato skutečnost má pak vliv na hospodaření klubu a jeho nastavení. Dále 

informovala správní radu, že k tomuto dni jsou v systému evidováni celkem 3 členi s 

nezaplacenými poplatky z roku 2018, což znamená, že se daří nedoplatky vybírat.  

Správní rada se rozhodla pro zavedení tzv. emeritního členství pro členy, kteří jsou 

starší a již nemohou hrát golf, ale nadále by chtěli zůstat členy klubu, přičemž 

podmínkou pro převedení na tento typ členství je alespoň 15 let v klubu. Poplatek 

pro takového člena by činil symbolických 500 Kč, představující náklady na vedení 

člena.  

 

6. Blanka Vašicová informovala správní radu, že i v roce 2019 by dále měla být činnost 

klubu zajišťována osobami, které se na této činnosti podíleli již v předchozích letech. 

Zatím není úplně nutné, aby klub přijímal pracovníka na HPP. Je však třeba tuto 

možnost zvážit při dalších jednání SR.  

 

7. Různé 

Správní rada diskutovala o nových pravidlech, která platí od 1.1.2019 s tím, že ČGF 

organizuje bezplatně semináře na nová pravidla. Bylo rozhodnuto, že bude oslovena 

ČGF se žádostí o uspořádání semináře v termínu 12 nebo 13.4 tedy v době konání 

Masters.  

Správní rada dále rozhodla, že termín Valné hromady klubu bude rovněž stanoven v 

době konání turnaje Masters, a to buď 12.4 nebo 13.4 dle termínu Semináře k novým 

pravidlům.  

Prezident klubu poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání správní rady v 18.30 

hodin.  

 

V Kořenci dne 22.2.2019 

 

 

 

 

 


