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

Datum konání: 14.11.2020 
Hodina a místo konání: 8:00 hod. kongresový sál v Golf & Ski Resort Kořenec  
Na jednání přítomni:  
Ivo Lizna  
Aleš Kavín  
Hana Rechová - zapisovatel  
Blanka Vašicová  
Karolína Jakubcová - zástupce společnosti Pythagor, a.s., za Tibora Ťapuše  
Tomáš Daul  
Martin Huf  
František Ingr 

Program jednání: 
1) trenéři – další spolupráce 
2) TCM – Veronika Černá 
3) STK 
4) různé 

 
1)trenéři – další spolupráce 
Spolupráci na příští rok potvrdil Tomáš Daul i Martin Huf 

 
2) TCM – Veronika Černá 
Na jednání SR byl pozván pan Michal Černý, který přednesl svoje požadavky ohledně setrvání 
Veroniky Černé v klubu. SR navrhla podporu VČ ve stejné výši jako v letošním roce. Rozhodnutí 
o setrvání VČ nebylo SR sděleno. 

- TD a FI doporučují zviditelnění výsledků VČ – článek v časopisu Golf, propagace 
na sociálních sítích, banner na hřišti …  

- Martin Huf připraví návrh rozdělení peněz v roce 2021 mezi členy TCM a zlepší 
komunikace s rodiči  
 

3) STK  
Tomáš Daul zdůraznil, že STK patří pod Sokrata a ne pod Pythagora. Pythagor ho nemůže 
„úkolovat“ 
Členové STK byli požádáni o předávání informací a návrhů ke změnám na hřišti SR, která 
je následně předá vedení resortu. 
 
4) Různé  
Zpravodaj – zlepšit grafickou úpravu, obsah, zapojit členy do podpory reprezentací klubu 

 
Odměňování rozhodčích 
Aleš Kavín přednesl návrh na systém odměňování rozhodčích a maršálů pro rok 2021, 
po diskusi a úpravách podle návrhů ostatních členů SR a ředitelky resortu byl návrh přijat. 

- Odměna rozhodčích a maršálů : 120Kč/hodinu  
- Klub zaplatí zkoušky pro rozhodčí s podmínkou odsloužení 2 klubových  turnajů 

za sezónu 



- Za 8 odsloužených směn (v minimální délce 6 hodin) … buggy zdarma (nutno 
objednat 1 den předem)  

- Cvičné míčky zdarma za odsloužení 2 směn v minimální délce 6 hodin 
- Pokud na turnaji nebude občerstvení na hřišti má rozhodčí/maršál nárok na příspěvek 

50,-Kč na oběd 
- Maršál/rozhodčí má nárok na příspěvek 500,-Kč na oblečení po odsloužení 6 turnajů 

Rozhodčím a maršálům bude na recepci k dispozici „Manuál činnosti“ – připraví Aleš Kavín 
 
Schůzka s rodiči dětí (TCM)  
Rodiče budou pozváni na schůzku  (s ohledem na epidemiologická opatření vlády), která 
je předběžně naplánována na 12.12.2020 v 10hod.na Kořenci – zajistí Martin Huf a Hana 
Rechová 

 
 
 

Na Kořenci dne 14.11.2020                                                                        Hana Rechová 


