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Věc:  Zpráva PYTHAGOR a.s. na valnou hromadu SOGCC pořádanou dne 22.2.2013. 

 

1. Zpráva o investicích za rok 2013 

 V roce 2013 byla naše investiční činnost zaměřena především na dostavbu nového hotelového bloku a jeho uvedení 
do provozu.  

 Dokončení výstavby nové části hotelu (kolaudace květen 2013) 

o Celková kapacita nyní činí 20 pokojů a jeden luxusní apartmán s krbem 

o Nabízíme 46 lůžek + 40 přistýlek 

o Výměna podlah ve staré části hotelu, výměna televizorů 

 

Dále jsme zahájili několik drobných projektů: 

 Vybudování sauny pro 10 osob 

 Vybudování startovacího/občerstvovacího přístřešku u odpaliště jamky č. 1/10 

 

Plán údržby hřiště cílil v roce 2013 na zkvalitnění herních podmínek: 

 Opravy hřiště po jarních povodních a minimalizace škod při letních parnech 

 Rekonstrukce greenu jamky č. 17 

 

2. Investice a plány v roce 2014 

 Pokračování přípravy projektu výstavby sběrného jezera vpravo u jamky č. 10 (za drivingem) 

 Dokončení výstavby startovacího srubu u jamky č.1/10 

 Dokončení výstavby sauny pro 10 osob  

 

3. Zpráva o plánovaném provozu v roce 2014 

 Čekají nás opět tradiční (jen a jen kořenecké) akce 

o Golfový klubový večer při příležitosti zahájení sezóny 2013 
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o Grand Prix 2013 

o GolfRekord 2013 

 

Podpora České golfové federace 

 2x zdarma hřiště pro MORAVA CUP a O POHÁR TCM MORAVSKÝCH GOLFOVÝCH KLUBŮ  

 Pomáháme tím, že poskytujeme zdarma hřiště (klub poskytuje zdarma HCP servis) pro nadační turnaje 
o DEBRA ČR (Jitka Čvančarová) 
o MODRÝ HROCH (Ondřej Bank) 

 

V nadcházející sezóně bychom rádi navázali na loňskou spolupráci s klubem a podpořili jej: 

 v udržení recipročních slev na partnerských hřištích 

 poskytováním zdarma golfových služeb pro TCM  a reprezentaci klubu 

 poskytnutí vinného šenku členům zdarma 

 poskytnutí green fee zdarma pro hosty členů  

 výměna hracích míst s golfovým hřiště v Malackách (každý řádný člen bude mít možnost hry 
v Malackách zdarma – denní kapacita 4 green fee) 

 

Žhavé e-novinky v roce 2014  

 SW podpora pro uspořádání tzv. MAJORŮ (OPEN CUP 2014, , VODNÁŘ CUP 2014, O POHÁR PREZIDENTA 
SOGCC 2014, DRAČÍ TURNAJ 2014) 

 Optimalizované zobrazení webu pro mobilní zařízení 

 Zobrazení volných tee times na hlavní webové stránce a následně i vytvoření podpory pro přímou rezervaci z webu 

 Zjednodušené zobrazení webu na mobilních zařízeních pro pravidelné návštěvníky kořeneckého hřiště 
 

 

4. Zpráva o údržbě hřiště za rok 2013 

Přednese Ing. Jiří Michalík, head greenkeeper 

 

Na VH SOGCC přednesl:  Mgr. Vlastimil Štefl 
ředitel resortu 
 
Ing. Jiří Michalík 
head greenkeeper 

 
 


