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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC 
 

Datum konání:   11. 04. 2011 
 
Přítomní: 
Správní rada SGCC 

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

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

 

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

- Tomáš Daul předložil Nominaci kapitánů reprezentačních výběrů SGCC na rok 2011, 

která byla správní radou schválena ve složení: Muži – Tomáš Kvapil, Ženy – Edita 

Tesařová, Muži Senioři - Milan Štaud, Ženy Senioři – Eva Roháčková, Děti – Karel 

Polák 

- Ve spolupráci s kapitány reprezentace je nutné zvolit nominační kritéria pro sestavení 

reprezentačních družstev: 

o HCP 

o Výsledky na „nominačním turnaji“ 

o Počet odehraných turnajů na jiném hřišti 

- Na schůzi STK dne 16. 4. předloží kapitáni reprezentačních družstev návrh na 

nominační kritéria a seznam nominovaných do reprezentačních družstev 

- Zodpovědnost za rozpočet reprezentace mají kapitáni jednotlivých družstev 

- Žetony na driving balls budou mít členové reprezentace SGCC zdarma 

-  „Nákup“ členů (mimořádné roční členství) pro reprezentaci klubu je možný; tyto 

členy schvaluje SR 

- Cílem je reprezentovat s úspěchem, za který lze považovat: 

o Muži – postup do I. Ligy 

o Ženy – obsadit přední příčky II. ligy 

- V sobotu 16. 4. 2011 se uskuteční v cca 17:30 schůze STK SGCC 

- Návrh rozdělení kompetencí jednotlivých členů STK byl správní radou schválen Bývalí 

členové STK, kteří byli členy STK minimálně tři roky, obdrží jako poděkování za svou 

práci pro klub pásek s logem – jedná se jmenovitě o: Pavel Vláčil, Zdeněk Jelínek, Iva 

Falková, Martin Falk, Tomáš Kvapil 

- Stávající členové STK mají na klubových turnajích startovné za 150 Kč 
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2. TRÉNINKOVÉ CENTRUM MLÁDEŽE (TCM) Sokrates Golf & Country Club 

- Vlastimil Štefl předložil Dlouhodobou koncepci rozvoje TCM, která byla správní radou 

schválena  

- Kritériem úspěchu TCM bude hodnocení jednotlivých jeho členů v celostátním 

žebříčku 

- Na závěr sezony se uspořádá na Kořenci slavnostní ukončení sezóny pro členy TCM a 

jejich rodiče, kde budou těm nejlepším předány ceny (ve vztahu na aktuální stav 

rozpočtu) 

 

3. CVIČITELÉ GOLFU 

- Vlastimil Štefl předložil Model spolupráce s cvičiteli golfu v roce 2011, který byl 

správní radou schválen  

- S každým cvičitelem golfu bude mít klub uzavřen smlouvu dle předloženého návrhu 

 

4. HRAJ GOLF, ZMĚŇ ŽIVOT 

- Vlastimil Štefl předložil Plán projektu HGZŽ v roce 2011  

o Novinky a změny na úrovni ČGF a Novinky a změny na úrovni Kořenec Golf & 

Ski Resort byly vzaty správní radou na vědomí 

o Akční nabídka 2011 byla správní radou odsouhlasena 

o rozdělení Poplatku zájemce bylo správní radou odsouhlaseno 

o rozdělení Dotace z ČGF bylo správní radou odsouhlaseno  

- balíčky z Akční nabídky 2011 budou představeny zájemcům o akci HGZŽ a uvedeny do 

„zkušebního provozu“ 

 

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

- Sokrates a Pythagor se shoduje na principu návrhu dohody 

 

6. HCP SERVIS PRO ROK 2011 

- Podepsána Dohoda o poskytování HCP servisu mezi SGCC a PY na rok 2011 

 

7. KALENDÁŘ TURNAJŮ 2011 

- Termín Mistrovství klubu na rány byl změněn na 3. – 4. 9. 2011 z důvodu konání 

finále U.S.KIDS Golf a utkání družstev O pohár Moravy 

 

8. RŮZNÉ  

- Darovací smlouva týkající se daru od MUDr. Marty Nazari byla podepsána 11. 4. 2011 

- Filozofie klubu: na pokračování ročního členství má správní rada SGCC zájem i 

v budoucích letech 

- Návrh na rok 2012: přehodnotit výši ceny vstupního poplatku pro řádné členy SGCC 

 

Zapsala: Jana Šteflová 


