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INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC  

 
Datum konání:   15. 02. 2012 
 
Přítomní: 

- Antonín Jízdný 

- Jindřich Zdráhal 

- Pavel Šrom 

- Tibor Ťapuš 

- Jana Šteflová 

- Miloslav Buřival, čestný prezident 

- Marta Nazari, čestná viceprezidentka 

- Vlastimil Štefl, vedoucí TCM 

 

1) PROGRAM VALNÉ HROMADY 2012 

Přítomní prodiskutovali program valné hromady a došli k následujícím závěrům: 

- Na valnou hromadu by měli být pozváni jak bývalí, tak současní kapitáni reprezentací, aby jim 

mohlo být před všemi poděkováno za jejich dosavadní činnost pro klub a aby mohli být noví 

kapitáni představeni přítomným. 

- Ve funkci nových kapitánů reprezentací byli na doporučení STK správní radou potvrzeni: 

o Blanka Rybářová – reprezentace ženy 

o Petr Hensl – reprezentace muži 

o Pavel Krč – reprezentace junioři 

- Ve svých funkcích pro rok 2012 zůstávají: 

o Eva Roháčková – seniorská reprezentace ženy 

o Milan Štaud – seniorská reprezentace muži 

- Otmar Kroupa odchází z STK – na VH mu bude poděkováno za jeho rozsáhlou práci pro klub 

Přítomní se dále seznámili s následujícími dokumenty: 

- Zpráva o činnosti SGCC za rok 2011  

- Výsledek hospodaření SGCC za rok 2011 

- Zpráva o činnosti STK za rok 2011  

- Zpráva o činnosti TCM za rok 2011  

 

2) NÁVRH ROZPOČTU SGCC NA ROK 2012 

- Návrh rozpočtu na rok 2012 byl jednohlasně schválen SR 

- K aktualizaci plánu hospodaření se SR vrátí v pololetí 2012 
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3) RŮZNÉ: 

- Schválen návrh na umístění fotografií minulých i budoucích prezidentů klubu v klubovně. 

Rámy na fotografie vybere ak. soch Buřival a MUDr. Nazari. 

- Tibor Ťapuš informoval přítomné o činnosti a postojích Asociace golfových hřišť, jejímž je 

kořenecké hřiště členem. 

- Od sezony 2012 má kořenecké hřiště nového head greenkeepera – Ing. Jiřího Michalíka. Josef 

Zatloukal odešel do důchodu. Na kořeneckých webových stránkách bude nový head 

greenkeeper představen krátkým medailonkem. 

- Na www stránky by měly být doplněny fotografie všech představitelů klubu i Pythagor a.s.. 

- V představenstvu Pythagor a.s. došlo od nové sezony k následujícím změnám: 

o Předseda představenstva – Ing. Tibor Ťapuš 

o Místopředseda představenstva – Ing. Anna Komárová 

o Člen představenstva, manažer hřiště – Mgr. Vlastimil Štefl (nově v kompetenci i 

údržba hřiště) 

- Na turnaj Ve sklence vína se pokusíme oslovit více vinařů a prezentovat jejich vína i na 

několika jamkách. 

- Pythagor a.s. má v plánu pro rok 2012 zahájit nové aktivity ve vinném šenku: 

o Cca jednou měsíčně prezentace vinaře a jeho produkce. 

o Každý člen Sokrates Golf & Country Club má možnost zdarma využít prostory vinného 

šenku v kongresové přístavbě k pořádání rodinných a jiných oslav. 

- Novinky pro sezonu 2012: 

o Čtečka na vydávání driving balls 

o Vybudování target greenů na driving range 

o Rozšíření Pythagor Golf Hotel o dalších deset pokojů 

 

 

Zapsala: Jana Šteflová 

 


