
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC ZE DNE 11. 10. 2010 
 

Přítomní: 
Antonín Jízdný 
Jindřich Zdráhal 
Pavel Šrom 
Tibor Ťapuš 
Jana Šteflová 
Milan Kazík 
Marta Nazari 
Miloslav Buřival 

 
 

1) Zhodnocení dosavadního průběhu golfové sezony, aktuální informace 
- Turnaje minulé: 

o Od začátku sezony se uskutečnilo 22 klubových turnajů, 21 HCP střed 
- Turnaje budoucí: 

o 16. 10. XII. DRAČÍ TURNAJ (zakončení golfové sezony, vyhlášení vítězů  
jamkovky 2010 a EKLEKTIK BIRKI HCP středy) 

o 23. 10. MIKI GOLF CUP 2010 (oslava 80. narozenin Miloslava Buřivala) 
o 31. 10.  TURNAJ MANAŽERA A GREENKEEPERA 
o 2. 11. TURNAJ ZAMĚSTNANCŮ Sokrata a Pythagora (resort uzavřen) 
o Listopad turnaje s provázkem, s praporkem, cross country,… 

- Členská základna: 
o Sokrates Golf & Country Club má 1 095 členů k 10. 10. 2010 
o 20 členů zatím neuhradilo roční hrací poplatek 
o Od začátku roku přibylo 31 řádných členů  

- 13. 9. 2010 proběhlo v Rožnově pod Radhoštěm druhé školení pro děti z TCM pod 
vedením Joaquina Navarra, kterého se zúčastnilo 5 dětí z TCM Sokrates Golf & Country 
Clubu  
 

2) Seznámení s ekonomickou situací klubu 
- Milan Kazík seznámil členy správní rady s plánem hospodaření do konce roku 2010 
- Letošní rok byl rokem „zkušebním“ (SGCC poprvé hospodařilo bez příjmů z provozní 

činnosti) a podle letošního hospodaření bude sestaven rozpočet na rok 2011  
- Je nutné sestavit rozpočet tak, aby z něj byly na první pohled čitelné následující položky: 

o Náklady a příjmy na klubové turnaje 
o Náklady a příjmy reprezentace 

- Některé z klubových turnajů skončily v mínusu, ale celkově je zatím rozpočet turnajů 
kladný; je potřeba, aby klubové turnaje měly kladné hospodaření, nejsou možné vysoké 
schodky  

 
3) Informace o plánovaných pracích na hřišti 

- zpracováno na základě informací z jednání s Josefem Zatloukalem, Vlastimilem Šteflem a 
Annou Komárovou ze dne 22. 9. 2010 

 
 



od 20. 9. 2010 
- osetí nového greenu jamky č. 3 a nového odpaliště jamky č. 4 
- zahájeno zvýšení střihu greenů na 5mm  

od 5. 10. 2010 
- předělávání greenu na jamce č. 1  
- hra na provizorní green do konce letošní sezony 

do konce roku 2010 
- budování odpaliště na jamce č. 3 – provoz stávajícího odpaliště neomezen 

rok 2011 
- výměna informačních cedulí na hřišti  
- předělání greenů na jamce č. 4 a 18 na podzim 2011 (přesný termín závislý na počasí) 

Tibor Ťapuš 
- Navázána spolupráce s Kamilem Pečenkou z Nové Ameriky 
- Prioritou pro Pythagor, a.s. jsou pro příští rok greeny a kvalita hřiště jako 

takového 
 

4) Sportovně technická komise klubu – Průběžná zpráva o stavu a fungování STK SGCC 
 
Současný stav a fungování: 
Ing. Tomáš Daul – předseda STK 
Mgr. Vlastimil Štefl – TCM a mládež 
Ing. Karel Polák – značení hřiště 
Jakub Švandera – marshallové 
Tomáš Kvapil – reprezentace klubu 
Otmar Kroupa 
 
Funkce nevykonávají z časových důvodů (oznámili svoji nečinnost): 

- Jelínek, Vláčil, Falková, Falk, Henek 
 
STK se schází nepravidelně v průběhu sezony, tak aby byla zajištěna: 

- reprezentace klubu na úrovni muži, ženy, junioři a mládež 
- příprava hřiště na komerční a hcp turnaje a akce federační příp. regionální 
- průchodnost hřiště fee hráčů, bezpečnost a jejich chování 

 
Průběžně STK řeší pravidlové spory a přestupky vůči etice 
 
Návrh na fungování 2011: 

- Přesně vymezit a definovat oblasti, které budou mít jednotliví členové na starosti. 
- Pouze členství bez přesně definované zodpovědnosti není nutné. 
- Dostatečný počet je 5 členů. 

 
Zpracoval Ing. Tomáš Daul, předseda STK 
Dne: 3. 10. 2010 
 
 
 
 



- Příště pozvat na jednání SR Tomáše Daula 
- Doporučujeme snížení počtu členů STK na 5 členů: poprosíme Tomáše Daula o 

návrh obsazení, zhodnocení činnosti jednotlivých stávajících členů a konkrétní 
náplň jednotlivých kategorií činnosti 
 

5) Hraj golf, změň život – vývoj akce na Kořenci 
- 102 zájemců od 10. 6. 2010, z toho lekce navštívilo 30 osob jednou, 34 osob dvakrát, 38 

osob třikrát, osvědčení má cca 10 osob 
-  Cca 50 – 60 lidí koketuje se zájmem o golf, asi 5 lidí má už HCP, vcelku dobrý ohlas 
- Věcná podpora od firmy Wilkinson 

 
6) Kontrola pracovních dohod a dodavatelských smluv 

- zpráva Pavla Šroma 
o SR seznámena s návrhy 
o SR se tímto zabývala a ukládá dodržovat zákonné předpisy 

 
7) Různé 

Milan Kazík: 
- na www stránkách odkaz na revizní komisi – opravit a aktualizovat 
- členové se se svými podněty na kontrolu hospodaření obracejí na správní radu, 

která pověří přezkoumáním revizora klubu; ten podává zprávu správní radě a 
člen, který dal podnět, se obrací na členy správní rady 

Jindřich Zdráhal: 
- na hřišti je spousta zmijí (zaškolit personál) 
- MUDr. Nazari zjistí u MUDr. Alberta aktuální situaci ohledně vakcíny proti uštknutí 
- Zvednutí sítě mezi jamkami č. 15 a 16 (předložení návrhu STK) 
- Zpráva o vývoji členské základny podle věku (zpracovat přes zimu - Šteflová) 
- Máme zájem o rozšiřování reciprocit? Ano 
- 90% reciprocita s Ropicí v závislosti na ubytování 
- Reciprocita s Myštěvsí (50%) zařídit, je to domluvené (Šteflová) 
- Dát na recepci cedulku „doklad na vyžádání“ 

Pavel Šrom: 
- Předložit na příští správní radě seznam převodu členství (Šteflová) 
- Podal informaci o návrhu SR ČGF na změny v placení poplatků ČGF 

o Návrh: paušál zvýšit, poplatek za hlavu snížit 
o 5. 11. 2010 předvolební schůze prezidentů 

Jana Šteflová 
- Podpora nadací – poslat částku 7 500 Kč celkem  

o CARE Česká republika (sirotci ve Rwandě) 
o Zdravotní klaun (nemocnice) 
o Světlo pro svět 

 
8) Dotazníkové šetření kvality jídla na obědových turnajích 

- Zabývali jsme se hloubkově kvalitou jídla a žádáme provozního restaurace o 
předložení návrhu změn v kvalitě a cenové tvorbě – zařídí Tibor Ťapuš 



- Jana Šteflová navrhuje setkání správní rady SGCC, představenstva Pythagora a 
Jakuba Klíče, kde by se konkretizovaly požadavky na kvalitu a cenu jídla, zejména 
na klubových turnajích 
 

9) Akce ČGF 5. 11. 2010 v Kynžvartu 
- Zjistit podrobnosti akce Hraj golf, změň život (podmínky podpory ze strany ČGF) 
- Diskutovaná témata, ke kterým musí zaujmout členové SR stanovisko: 

o Příspěvky pro ČGF za klub   
o Volba prezidenta SR ČGF 

- Na schůzi pojede místo Antonína Jízdného Pavel Šrom 


