
Zápis z jednání správní rady 

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

Datum konání:  9. dubna 2021 

Hodina a místo konání: 16:00 hod. společenská místnost SOGCC na Kořenci 

Na jednání přítomni: 

Ivo Lizna 
Aleš Kavín - zapisovatel 
Mgr. Hana Rechová  
Ing. Tibor Ťapuš- zástupce majitele hřiště, člen správní rady 
Mgr. Karolína Jakubcová - zástupce společnosti Pythagor, a.s.,  
Mgr. Blanka Vašicová - předsedkyně Revizní komise                                                                                                                          
MUDr. Marta Nazari                                                                                                                   
Ak.sochař Miloslav Buřival 

                                                                                                    

Program jednání: 

1.  Návrh programu Valné hromady 

2.  Projednání rozpočtu na rok 2021 

3.  Zpráva revizní komise 

4.  Příprava na sezonu 2021 

5.  Informace o turnajích na sezonu 2021 

6.  Změny v STK 

7.  Zkoušky + manuál pro rozhodčí 

8.  Školení + manuál pro hostesky 

9.  Různé 

 

 

1)  Návrh programu valné hromady  

Diskuse o formě jednání Valné hromady v důsledku omezení setkávání s nemocí Covid19. 
Jednomyslná shoda, v případě umožnění vládou ČR preferujeme osobní setkání. V případě 
nemožnosti osobního setkání díky vládním opatřením spojené s nemocí Covid19 bude Valná 
hromada probíhat formou per rollam.    



2) Projednání rozpočtu na rok 2021 

Ivo Lizna nám představil účetní rok 2020 skončil aktivem +2900 Kč. Předpokládaný rozpočet 
na rok 2021 se zatím nepodařilo naplnit, hlavně díky úbytku ročních členů. Ing. Tibor Ťapuš 
nabídnul klubu pomoc ve zvýhodnění o další 2 fee pro roční členy. Mimořádné roční členství 
bude mít 4 fee po celý týden (včetně klubových turnajů), sleva 50 % na další hry, možnost 
čerpání reciprocit pro další rok, 50 % sleva na žetony na tréninkové míče, snížená cena buggy 
a více dalších výhod.  V co nejbližší době se rozešle informace o této možnosti.  

3) Zpráva revizní komise   

Mgr. Blanka Vašicová podala zprávu o revizi účetnictví, kterou byla revizní komise pověřena 
Valnou hromadou  

4) Příprava na sezonu 2021 

Ing. Tibor Ťapuš a Mgr. Karolína Jakubcová informovali o změnách a pracích na hřišti. Byl 
zakoupen nový bagr, budou se budovat sociální zařízení, pro zaměstnance správa hřiště lepší 
zázemí spojené s ubytováním, anketa na vzrostlý strom, který bude pořízen namísto třešně 
na jamce číslo 9., rozšíření zázemí kolem startovacího domečku – zvětšení dlážděné plochy, 
zakoupeno nové ozvučení celého srubu, osvětlení driving range a mnoho dalších úprav, které 
Pythagor a.s., chystá. Vedení Pythagor a.s. se podařilo rozšířit reciprocity např. Golfové hřiště 
na Dýšině 20%….. Aktualizovaný seznam všech reciprocit pro rok 2021 je uveden na webu.  

5) Informace o turnajích na sezonu 2021 

Mgr. Hana Rechová informovala, že kalendář turnajů je termínově hotový na celý rok. Díky 
nemoci Covid 19 a nemožnosti uspořádat turnaje, se první plánované turnaje posouvají nebo 
ruší.  

6) Změny v STK 

Po diskusi se dohodlo, že STK bude vykonávat Aleš Kavín a osloví se další členové do komise 
STK. Jednotliví členové STK budou mít zodpovědnost za určité úseky. Navrhovaní členové STK 
– Dokoupil, Vláčil, Huf, Pavlíček, Ingr. 

7) Zkoušky + manuál pro rozhodčí 

S panem Josefem Slezákem je předběžně domluven termín školení nových rozhodčí, obnovy, 
popřípadě navýšení kvalifikace. ČGF vytvořila online portál pro školení rozhodčích, který 
můžeme využít. S potěšením konstatujeme, že máme nové zájemce o tuto funkci. Manuál 
pro rozhodčí je k dispozici.  

8) Školení + manuál pro hostesky 

Školení hostesek proběhne pod dohledem Ivo Lizny. Manuál pro hostesky je k dispozici.   



9) Různé  

Debata na téma, golf je jeden z mála sportů, který se v této době dá bez omezení hrát. 
Využití této situace k propagaci a případnému oslovení nových zájemců. Mgr. Karolína 
Jakubcová informovala o akci mezi třemi golfovými resorty na podporu náboru nových členů. 
Do projektu jsou zapojeny golfové resorty - Prostějov, Olomouc a Kořenec.  

Bylo odsouhlaseno, že členové správní rady s rozhodcovskou licencí nebudou v roce 2021 
pobírat za výkon této činnost v prospěch SOGCC, z.s. žádnou finanční odměnu. Tento 
vstřícný krok byl učiněn s ohledem na finanční situaci klubu. 

Ivo Lizna informoval o podpoře golfu od České golfové federace na stránkách SEZNAM.CZ.                                       

Máme zpracován informační leták pro začínající golfisty na našem hřišti, zpracovává Jaroslav 
Pavlíček. 

S paní MUDr. Martou Nazari se dohodlo na kontrole a úpravě VIP členů. Termín kontroly do 
31.5.2021. 

Všem neplatičům se napíše poslední upozornění o nezaplacení, v případě jejich nezájmu se 
jim ukončí členství. Ve spolupráci se SR provede Iva Doušková, do 31.5.2021     

Zpracoval: Aleš Kavín 


