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Zápis z jednání Výboru ČSGA ze dne 12. března 2013 

Clarion Congress Hotel Prague **** 
 

 

 

Přítomni:  

Výbor: R. Jozífek, M. Žáček, L. Budinová, J. Císař, J. Svoboda 

Omluveni: M. Keplová, J. Nečas 

Kancelář: B. Barešová, R. Machová 

 

1. Monarchie Trophy – Kaskáda (29.7. - 1.8.2013) 

- 72 hráčů 

- Pronájem a příp. služby v rámci akce budou pod smlouvou, návrh smlouvy pošle kancelář  

- Termín potvrzen, projednaná vlajkosláva, hymna (mocnářská) i umístění sponzorů, projednaná 

možnost zapůjčení vozíků 

- Trénink a tři hrací kola budou na 2 standardních devítkách 

- Konzultace správnosti vypsání s panem Císařem 

- Ubytovací kapacita 96 osob 

- Oficiální zahájení bude v kongresovém sálu, bude hrát Kangas a moderaci zajistí Libor Bouček 

- Možnost využití sklípku v rámci areálu pro další společenský večer 

- Kancelář přetvoří první stránku pozvánky podle historie 

- My k fee 190 EUR přidáme cenu za ubytování v EUR, předpoklad 45 EUR/osoba vč. snídaně, 

bazénu a wellness – otázka zda cenu zanechat nebo navýšit; podívat se 2 roky nazpátek, cenu za 

fee a ostatní rozdělit do nabídky 

 

- Obecně Sezona na kaskádách pro členy sen. Asociace předjednáno výrazně lepší fee v určitých 

dnech (pravděpodobně míň než polovina), domlouvá pan Žáček s Kaskádou 

 

 

2. MMČR – 26. - 29.8.2013 

- Potvrzená obě hřiště 

- Odsouhlasena hra na dvou hřištích od začátku do konce, finále na Cihelnách rezervovat do 13.00 

hod., aby se ušetřilo. Bude potřeba navýšit cut, pokud se přihlásí víc lidí na Cihelny. Pokud by se 

hrálo na Olšovkách cut zůstane. Domluvit cenu za třetí den. Bude nutné zmírnit podmínky HCP 

pro master seniory (cílem je 120 lidí na Cihelnách) 

- Konečná verze: hrajeme 3 dny v Cihelnách, 3 dny na Olšovkách ve stejných dnech, finále není 

sloučené – odsouhlaseno. 

- Cena fee: cizinci 190 EUR, členové ČSGA -  2.500,- ostatní 2.900,- odsouhlaseno 

- Doplnit leták – k připomínkovému řízení výboru s ukončením do týdne 

 

 

3. Termínovka 

- ČR-DE:  odsouhlasen Sokolov, ubytování nabídneme i s cenou a záleží jak se rozhodnou 

-  pan Žáček: obvolá hřiště, domluví podmínky, kancelář zajistí zbytek 
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4. Financování příští sezony v návaznosti na jednání na Valné hromadě 

- předpoklad přísunu nových financí: 150.000,-  a 300.000,-  na sponzorských darech  

(½ si prezident stáhne, druhou ½ nechá pro fungování ČSGA) 

- návrh prezidenta na pojmenování výjezdů a jejich rozdělení financí ze strany účastníka a ČSGA: 

Po přepočítání zajistíme cca 350.000 Kč, pak zaplatíme všem fee a s tímto návrhem vystoupíme 

na naší valné hromadě. 

- kancelář zjistí předpokládané dodatečné náklady mimo fee, které se předloží nominovaným na 

tato utkání: 

Sgaravatti Trophy – Norsko (6 x 300 EUR) 

Masters – Španělsko (6 x 350 EUR) 

Neměcko – 50.000,- Kč 

ESGA – Řecko (12 x 375 EUR)  

EGA – Maďarsko (12 x 200 EUR?) 

 

- pan Svoboda: přihláška na Masters - jsme přihlášení, ale není zaplaceno 

- návrh prezidenta: pokud by se nejelo na ESGA, za ušetřené peníze by se dalo zakoupit nové 

oblečení, nebo v adidasu na kartu 30% sleva s tím, že by si hráč část přispěl  

- diskuze ohledně užití loga/znaku na oblečení na Valné hromadě 

 

5. Valná hromada ČGF 

- účast pan Jozífek 

 

6. Valná hromada ČSGA 

- termín: 11.4.2013 cca 14:00 hodin, dopis klubům plus na regionální pracovníky ve středu (zítra) 

plus dát na web 

 

 

 

 

Zapsala: R. Machová 

 

 

 

 

             
    Mgr. Rostislav Jozífek 

                 prezident ČSGA 


