
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC DNE 7. 6. 2010 
 
Přítomní: 
Antonín Jízdný 
Jindřich Zdráhal 
Pavel Šrom 
Tibor Ťapuš 
Jana Šteflová 
Milan Kazík 
Eva Roháčková 
Marta Nazari 
Miloslav Buřival 
 

1. Splnění úkolů z 1. jednání SR 
- domluveny následující reciprocity: 

o Bernolákovo  30% a 30%  
o Malacky  30% a 30%  
o Pegas  30% a 30%  
o Velten  30% a 30%  
o Pressburg 30% a 30%  
o Skalice  30% a 30%  
o Ropice  50% a 50% 

 
- Krytý driving range je otevřený, v deštivém počasí hojně využívaný, kladně hodnocený ze 

strany členů i dalších návštěvníků Kořence  
- Správní rada se schází podruhé v roce 2010 
 

2. Návrh rozvoje seniorského golfu na Kořenci 
 

Seniorský golf 2010 - zpracovala Eva Roháčková 
 
Turnaje: 
18. 6. 2010                                    texas scramble na 9 jamek 
7. 8. 2010    seniorské mistrovství klubu ve hře na rány 
červenec nebo září 2010  turnaj na 9 jamek 
 
Úkoly:  

- Anketa pro seniory – průzkum zájmu a podklady pro informační systém pro seniory 
- Vytvoření informačního systému pro seniory – doplnění základní klubové komunikace o 

další formy 
- Organizace seniorského golfu 
- Sestavení reprezentačních družstev mužů a žen pro seniorské soutěže  

 
Požadavky na vedení klubu: 

- Pomoc při organizaci turnajů a vyhodnocení výsledků 
- Ceny do soutěží  
- Místo na nástěnce 



- Pomoc při přenosu informací 
- Příspěvek na startovné, ubytování a cestovné v případě reprezentace klubu na turnajích 
- Pro reprezentaci – konzultace s trenérem 
 

3. Zhodnocení dosavadního průběhu golfové sezony 
- K 5. 6. 2010 má Sokrates Golf & Country Club 1 009 členů 
- Od začátku sezony 2010 se na Kořenci uskutečnilo 7 klubových turnajů a 4 HCP středy  
- 24. 5. 2010 proběhlo na Kořenci pro děti z Tréninkového centra mládeže z Kořence a 

z Rožnova pod Radhoštěm školení pod vedením Joaquina Navarra; na podzim se bude 
školení opakovat v Rožnově pod Radhoštěm; přítomni byli všichni naši cvičitelé a trenér, 
kteří s dětmi pracují (Tomáš Daul, Tomáš Pánek, Jakub Švandera, Karel Polák)  

- Na žádost Antonína Jízdného si vzal Tibor Ťapuš za své zaštítit dovybavení u klubovny pro 
hráče (vzduch, voda,… na vyčištění bot)  
 

4. Schválení Interního předpisu 4_2010: Komunikační řád SGCC  
- Jednohlasně schválen Komunikační řád SGCC (Interní předpis 4_2010) 

 

5. Schválení spolupráce Sokrates Golf & Country Club a Diners Club  
- Návrh jednohlasně schválen 

 

6. Seznámení s ekonomickou situací klubu  
 
Zpráva revizora pro jednání správní rady klubu dne 7. 6. 2010 – zpracoval Milan Kazík 
 

1.       Jednání s účetní kanceláří a způsob zúčtování 

Podle zadání správní rady ze dne 19. 4. 2010 jsem požádal manažerku Ing. Šteflovou o 
sjednání schůzky s účetní kanceláří zpracovávající účetnictví klubu.  

Schůzka se uskutečnila 12.5. v Boskovicích. Za účetní kancelář se zúčastnil Ing. Doležel, naše 
řady posílil manažer resortu Mgr. Štefl, jehož účast byla vzhledem k předchozí práci pro klub 
přínosná. Cílem bylo stanovit rozsah činností, které budou klubem a pro klub vykonávány a 
samozřejmě také zúčtovávány. Jednalo se o poměrně zdlouhavou práci, kdy je třeba každou 
jednotlivou činnost zařadit do nějaké skupiny obdobných činností a každé skupině pak 
přiřadit analytický účet. Účelem je sestavit účetní osnovu tak, aby hospodaření bylo 
v hrubých rysech zřetelné už na první pohled.  

Dále jsme se rozhodli, že z důvodů větší přehlednosti bude zúčtování rozděleno do tří 
samostatných středisek: 

-          klub 
-          tréninkové středisko mládeže 
-          reprezentace 

 
2.       Hospodaření klubu 

Výsledovka je kumulovaná za leden až duben letošního roku. Podrobnější členění na 
jednotlivé měsíce nemá smysl. Nynější vedení klubu existuje až od třetího měsíce a v prvních 



měsících roku se v golfových klubech zpravidla nic podstatného neděje. Ani náš klub není 
výjimkou. 

3.       Kalkulace turnajů 

V návaznosti na minulé jednání správní rady jsem obdržel kalkulaci příjmů a výdajů turnaje 
pořádaného SGCC.   

 

- Správní rada rozhodla o zveřejnění zprávy revizora na webu (jako součást zápisu jednání 
správní rady) 

- Revizor bude sestavovat zprávu o hospodaření klubu vždy na jednání správní rady (pokud 
nedojde k nepředvídaným změnám) 

 

7. Seznámení s výsledky průzkumu spokojenosti návštěvníků Golf & Ski 
Resort Kořenec za sezonu 2009 

- Jana Šteflová zpracuje konkrétní výstup pro členy SR 
- Tibor Ťapuš dodá členům správní rady plánovaný program práce na hřišti 
- Byly dány do provozu nové internetové stránky www.korenec-golf.cz  

 

8. Golf Digest 5/2010 
- SR se seznámila se situací a vzala ji na vědomí 
 

9. Různé 
 

- Na dalším jednání správní rady se členové seznámí s průběhem akce „Hraj golf, změň 
život“ 

- Bylo by vhodné na hřiště umístit automat na kávu  
- Je žádoucí umístit k hale ještě jedno WC (ToiToi) 
- Návrh na zřízení zaheslované www stránky, kam budou mít přístup pouze členové 

klubu (umísťování interních dokumentů) 
 

10. Závěr 
 
- další termín jednání správní rady je předběžně domluven na srpen 2010 
 


