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INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC dne 4. 10. 2013 - Kořenec 

 
Přítomní: 

- Antonín Jízdný 

- Jindřich Zdráhal 

- Pavel Šrom 

- Jana Šteflová 

- Marta Nazari 

- Miloslav Buřival 

- Vlastimil Štefl 

Omluven: 

- Tibor Ťapuš 

 

1) ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU GOLFOVÉ SEZONY 2013 

- golfové turnaje i doprovodná klubová činnost probíhají ve spokojené atmosféře a bez 

komplikací  

- k podrobnějšímu vyhodnocení klubových turnajů dojde na dalším jednání SR SGCC (Jana 

Šteflová) 

 

2) ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

- seznámení s průběžným vývojem členské základny 

- na další jednání SR SGCC bude připravena analýza vývoje členské základny v sezoně 2013 a 

návrhy na budoucí opatření (Jana Šteflová) 

 

3) HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 

- SR SGCC byla seznámena s výsledkem hospodaření k 31. 7. 2013 

- na další jednání SR SGCC budou připraveny podrobné a aktuální výsledky hospodaření SGCC 

v roce 2013 (Jana Šteflová) 

 

4) MIMOŘÁDNÁ KONFERENCE PREZIDENTŮ ČGF 18. 10. 2013 V MLADÉ BOLESLAVI 

- Sokrates Golf & Country Club bude na konferenci zastupovat Antonín Jízdný 

- SR SGCC se shodla, že je pro zrušení CMR, o kterém se bude na konferenci hlasovat 
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5) RŮZNÉ 

Reprezentace SGCC v roce 2014 

- manažer klubu osloví kapitány všech reprezentací s žádostí o zhodnocení sportovní sezony a 

návrhy na sezonu následující 

- do 30. 11. 2013 by měla být známá sestava reprezentace žen na sezonu 2014 

- cílem do další sezony je udržení družstva žen v 1. lize 

- na dalším jednání SR SGCC bude prodiskutována výše podpory jednotlivých reprezentací a 

reprezentantů od klubu  

- reprezentace by měla mít stanovený cíl, který má splnit, a od toho by se měla odvíjet výše 

podpory od klubu 

Zpráva od zástupce Pythagor, a.s. 

- v roce 2013 proběhla výstavba druhé části hotelu 

- do konce roku 2013 je v plánu: 

o výstavba startovacího domku a sauny 

o aerifikace greenů (asi 28. 10. 2013) 

o oprava greenu (a fairwaye) na jamce č. 17 

- do konce října 2013 proběhne výměna oken na střeše srubu na jamce č. 5 a úklid tohoto 

srubu 

- v roce 2014 se plánuje: 

o výstavba sběrného jezera  

o výstavba toalet na hřišti 

o  drenáž na fairway jamky č. 5 a oprava fairwaye jamky č. 8 

 

Zapsala: Jana Šteflová 


