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

Datum konání: 7.11.2020 
Hodina a místo konání: 15:00 hod. kongresový sál v Golf & Ski Resort Kořenec  
Na jednání přítomni:  
Ivo Lizna  
Aleš Kavín  
Hana Rechová - zapisovatel  
Karolína Jakubcová - zástupce společnosti Pythagor, a.s., za Tibora Ťapuše  
Blanka Vašicová  
MUDr. Marta Nazari 
Ak.sochař Miloslav Buřival 

Program:        
    1.  Roční a členské poplatky na rok 2021 

2.  Reciprocity 
3.  Rozpis turnajů na rok 2021 
4.  Schválení dopisu členům klubu 
5.  Rozhodčí na turnajích 
6.  Různé 

 
1) Hrací poplatky na rok 2021 

Ivo Lizna přednesl návrh vstupních a ročních hracích poplatků na rok 2021, zdůvodnil 
jejich změny – snížení vstupních poplatků a zvýšení ročních hracích poplatků pro 
všechny kategorie. Změny vychází z návrhů členů na Valné hromadě ze dne 27.9.2020 
Hlasování: 
Pro: 3 hlasy 
Proti: 1 hlas 
Zdržel se: 0 hlasů 
 
Návrh byl přijat. 
 

2) Reciprocity pro rok 2021 
Klub ve spolupráci s resortem připravuje reciprocity pro rok 2021, potvrzování 
reciprocit s druhými kluby probíhá. S výsledkem bude SR seznámena a seznam bude 
zveřejněn na stránkách klubu do konce roku 2020. 
 

3) Rozpis turnajů na rok 2021 
Rozpis turnajů na rok 2021 je připravován ve spolupráci s resortem (s ohledem na 
svatby a firemní akce). Na stránky klubu bude umístěn do konce roku 2020 po 
odsouhlasení SR. 
 

4) Schválení dopisu členům klubu  
Ivo Lizna připravil dopis pro členy klubu se shrnutím sezóny 2020 a seznámením 
s plány na novou sezónu. Dopis bude rozeslán členům klubu na konci roku.  
 
 
 



5) Rozhodčí na turnajích 
Klub se potýká s nedostatkem rozhodčích pro klubové turnaje. Blanka Vašicová 
seznámila SR s možností konání školení rozhodčích na Kořenci – je potřeba oslovit 
další kluby a zajistit potřebný počet zájemců. Školení by mohlo proběhnout 
v polovině ledna. 
Ivo Lizna  a Aleš Kavín osloví prezidenty klubů.  
 

6) Různé 
Paní Nazari předložila SR návrhy novoročních přání pro členy klubu. SR vybrala jeden 
návrh od a.s. M. Buřivala. Návrh bude zpracován a PF bude v prosinci rozesláno 
členům klubu elektronicky. 
 
Na stránkách klubu je potřeba upravit Stanovy klubu (zveřejněny jsou původní 
stanovy, které byly změněny předchozí SR).  
 
SR se sejde s panem Michalem Černým, který chce  hovořit o podpoře Veroniky Černé 
v příští sezóně a o proplacení účasti na turnajích v letošním roce.  
- Schůzka se uskuteční 14.11.2020 v 8:30 jako součást jednání SR, pana Černého 

pozve Aleš Kavín. 
 
 
 

 
 

Na Kořenci dne 7.11.2020                                                                        Hana Rechová 


