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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC  
 

Datum konání:   28. 03. 2011 
 
Přítomní: 
Správní rada SGCC 

- Antonín Jízdný 
- Jindřich Zdráhal 
- Pavel Šrom 
- Tibor Ťapuš  
- Jana Šteflová 

Hosté 
- Miloslav Buřival, čestný president 
- Marta Nazari, čestná vicepresidentka 
- Tomáš Daul, předseda STK 
- Vlastimil Štefl, vedoucí TCM 
 
 

1. ZPRÁVA Z KONFERENCE ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE 

- Antonín Jízdný seznámil přítomné s průběhem a výsledky Konference ČGF, která se 

konala 19. 3. 2011 v Praze 

 

2. SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE (STK) Sokrates Golf & Country Club 

- Tomáš Daul seznámil členy SR se Zprávou o činnosti STK v roce 2010 

Požadavky na SR ze strany STK: 

- Přesně definovat požadavky a úkoly na rok 2011 (budou předloženy členy SR na 

jednání 11. 4. 2011) 

- Předkládat konkrétní připomínky k fungování STK, případně se účastnit schůzí STK 

Požadavky na Tomáše Daula, předsedu STK, ze strany SR: 

- Dopracovat přednesený návrh činnosti STK v roce 2011 v podmínkách rozpočtu 

zejména pro: 

o oblast sportovní (klubové turnaje a reprezentace) 

o oblast mládeže (mj. TCM a školy) 

o oblast spolupráce s Pythagorem - majitelem hřiště (mj. standardy, požadavky 

na zkvalitňování hřiště) 

o oblast ČGF (mj. celostátní soutěže, pravidla, normování) 

- Zpracovat přehled konkrétních činností v rámci STK pro jednotlivé její členy 

- Navrhnout kapitány reprezentačních družstev SGCC (V roce 2011 se upustí od praxe, 

kdy kapitán mužské reprezentace byl členem STK. Kapitáni reprezentačních družstev 

budou zváni na schůze STK.) 

- Hovořeno o možných kapitánech: Muži - Kvapil,  Ženy - Tesařová, Muži Senioři - 

Štaud, Ráž, Ženy Senioři - Roháčková, Děti - Vendelberger 

- Stanovit cíle pro reprezentační družstva SGCC 
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- Stanovit kritéria pro výběr členů reprezentace SGCC 

- Stanovit motivační prvky pro stávající členy STK a kapitány reprezentace 

- Stanovit podmínky pro nominaci na Turnaj tří císařů 

- Předložit na jednání SR dne 11. 4. 2011 

Požadavek na STK ze strany SR: 

- STK provede 2x ročně kontrolu dodržování standardu hřiště specifikovaného ve 

Smlouvě o spolupráci s Pythagor a.s. a předloží písemnou zprávu SR s návrhy opatření 

v případě, že budou zjištěny nedostatky 

- Odpovídá: předseda STK                                                 

- Termín: 30. 05. 2011 + 31. 08. 2011 

 Připomínky SR na Pythagor a.s.: 

- Vybudování target greenů na driving range (návrh je hotov, toto je prioritou 

Pythagora) 

- Rozšířit putting a chipping green, respektive zvýšit komfort pro trénink krátké hry 

- Tibor Ťapuš informoval o záměru Pythagora rozšířit ubytovací kapacity 

- K vybudování 6ti jamkové akademie v následujících 3 letech nedojde    

Závěry k STK: 

- SR jmenovala na rok 2011 členy STK v následujícím složení: 

o Tomáš Daul – předseda STK 

o Vlastimil Štefl – TCM a mládež 

o Karel Polák – značení hřiště 

o Miroslav Doušek – rozhodčí a marshal 

o Otmar Kroupa 

- Členové STK budou opět zapojeni do přípravy a organizace klubových turnajů 

- V roce 2011 se uskuteční dvoudenní Mistrovství klubu juniorů a seniorů na rány 

- V roce 2011 se uskuteční dvoudenní Mistrovství klubu na rány 

- V roce 2011 se uskuteční jamkovka v kategorii: muži, ženy, senioři 

- Na základě vyhodnocení čerpání rozpočtu (vč. dotací, příspěvků a případných darů) v 

1. polovině 2011 bude SR jednat o možnostech jeho aktualizace na podporu 

sportovní činnosti a TCM 

- Odpovídá: Jana Šteflová                                         

- Termín:   31. 07. 2011 

 

3. TRÉNINKOVÉ CENTRUM MLÁDEŽE (TCM) Sokrates Golf & Country Club 

- Vlastimil Štefl seznámil členy SR se Zprávou o činnosti TCM v roce 2010 a plány pro 

rok 2011: 

o Bude pokračovat spolupráce s Keenu Navarrem (školení cvičitelů) 

o Je připravena dlouhodobá koncepce rozvoje členů TCM (výkonnostní skupiny, 

tréninkový plán, tréninkové pomůcky, motivační program, tréninkové deníky, 

…). Koncepce bude předložena k projednání na SR 11. 4. 2011. 
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o Pythagor a.s. poskytne zdarma hřiště pro kolo Moravské túry mládeže, které 

se uskuteční na Kořenci 19. 6. 2011 

o 13. 4. a 14. 4. se uskuteční první informativní schůzky s rodiči dětí, které mají 

zájem navštěvovat dětské tréninky, kde budou rodiče seznámeni s plány pro 

letošní sezonu Tomášem Daulem a Vlastimilem Šteflem 

o Dětské tréninky budou probíhat 2x týdně á 2 hodiny  

Požadavky na TCM ze strany SR:  

- Dopracovat dlouhodobou koncepci rozvoje TCM 

- Specifikovat podmínky pro získání výkonnostní dotace z ČGF 

- Odpovídá: Vlastimil Štefl a Tomáš Daul               

- Termín: 11. 4. 2011 

Závěry k TCM: 

- Cílem je reprezentace SGCC a umístění v celostátních žebříčcích v týmových soutěžích 

i soutěžích jednotlivců 

- Vlastimil Štefl a Antonín Jízdný se sejdou s ředitelem benešovské základní školy 

ohledně navázání případné spolupráce (do konce května 2011) 

- Další možností pro oslovení rodičů dětí je školský věstník v Boskovicích  

 

4. KALENDÁŘ TURNAJŮ 2011 

- Kalendář turnajů byl odsouhlasen ve stávající podobě 

- Mistrovství klubu na rány bude doplněno o kategorie: 

o Mistr klubu na rány s vyrovnáním HCP 

o Mistryně klubu na rány s vyrovnáním HCP 

- Vlastimil Štefl dodá za Pythagora manažerovi klubu do konce července 2011 termíny 

firemních turnajů a akcí na září a říjen 2011 

- Sokrates G&CC věnuje do tomboly na Společenský večer dárkový koš 

- Turnaje tzv. „1. kategorie“: 

o Zahajovací turnaj 

o Mistrovství klubu juniorů a seniorů na rány 

o Mistrovství klubu na rány 

o O pohár prezidenta 

o Dračí turnaj – zakončení sezony 

 

5. ROZDĚLENÍ VÝNOSŮ ZA ROČNÍ ČLENSTVÍ MEZI SGCC A PYTHAGOR a.s. 

1. Sokrates Golf & Country Club zaplatí společnosti Pythagor a. s. za každého 

mimořádného ročního člena 600 Kč vč. DPH do počtu 500 ročních členů při zachování 

dříve dohodnutých vzájemných výhod (viz níže) 

2. Sokrates Golf & Country Club zaplatí společnosti Pythagor a. s. částku 2.890 Kč vč. 

DPH za 501. a každého dalšího mimořádného ročního člena při zachování dříve 

dohodnutých vzájemných výhod (viz níže) 
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Vzájemné výhody mezi SGCC a PY (konkrétní znění viz příloha): 

o Tři green fee zdarma pro hosta člena SGCC 

o SGCC může uspořádat na Kořenci firemní turnaj 

o SGCC může poskytovat reklamní prostory svým partnerům na klubových 

turnajích a na www stránkách 

o Pythagor a.s. poskytne SGCC až 3 ks cart na každý klubový turnaj pro jeho 

organizaci 

o Členové SR si mohou zdarma zapůjčit pro své hosty cart zdarma  

o Pythagor a. s. poskytne zdarma žetony pro členy reprezentačních družstev 

SGCC 

o Pythagor a. s. poskytne zdarma žetony, hole a vstupy na hřiště pro účastníky 

dětských tréninků (TCM) 

o Pythagor a. s. zaplatí Sokratu za každého svého „VIP“ člena a zaměstnance 

poplatek České golfové federaci 

o Sokrates G&CC poskytne Pythagoru 20 mimořádných ročních členství zdarma 

o Sokrates G&CC ponechá Pythagoru řádná členství pro zaměstnance Pythagora 

a pro významné obchodní partnery (seznam členů je součástí přílohy) 

o Sokrates G&CC poskytne zaměstnancům Pythagora zvýhodněné startovné na 

klubových turnajích (150 Kč bez oběda) 

o Pythagor a.s. poskytne Sokratu 1.000 Kč slevu na resortní služby pro benefit 

v hodnotě 5.000 Kč, který získá nový řádný člen ke koupi členství za 35.000 Kč 

o Pythagor a.s. poskytne ceny do klubového turnaje – Bohemia Hotel Club & 

Golf ve formě voucherů a dalších benefitů 

- Správní rada Sokrates G&CC tuto dohodu odsouhlasí na jednání 11. 4. 2011, bude se 

jí v roce 2011 řídit a nechá si ji schválit na jednání valné hromady v únoru 2012 

- Navýšení nájmu o inflaci, které bylo pro rok 2011 uplatněno ze strany Pythagor a.s., 

bude zahrnuto do platby nájemného až ve 2. splátce.  

 

6. HCP SERVIS PRO ROK 2011 

Návrh: 

- Zachovat stejnou podobu dohody o HCP servisu jako v roce 2010 

Protinávrh (Vlastimil Štefl): 

- Pojďme upravit rozmezí kategorií, které určují výši ceny, a tím získat od firemní 

klientely vyšší částku peněz 

Závěr: 

- Protinávrh zamítnut (4 proti 1, proti hlasovala: Jana Šteflová), Návrh schválen 

- Dohoda o HCP servisu bude mít stejnou formu jako v roce 2010 

- Znění výše uvedené dohody bude podepsáno na jednání SR dne 11. 4. 2011 

- Na benefičních turnajích Modrý Hroch a Jamka pro motýlí křídla poskytne Sokrates 

G&CC HCP servis zdarma 
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7. RŮZNÉ 

- Byly schváleny tři žádosti o udržovací poplatek. V jednom případě rozhodnutí 

odloženo na 11. 4., kdy manažer klubu upřesní důvod podání žádosti. 

- Karty Diners Club na jeden rok zdarma budou poskytnuty jako benefit i ročním 

členům 

- Další jednání správní rady SGCC se uskuteční 11. 4. 2011 v 9:00 v budově VZP u 

Antonína Jízdného 

 

 

Zapsala: Jana Šteflová 

 


