
              Zpráva Prezidenta o činnosti za rok 2015

Vážení golfoví přátelé, 
                                      je mi ctí Vám při příležitosti dnešní konference přednést zprávu o
činnosti asociace za minulý rok- moji druhou , ve 4 letém volebním období.

Jak bylo uvedeno ve zprávě 2014, převzali jsme asociaci se smlouvou o půjčce za bývalým
Prezidentem ve výši 398 tisíc- která letos vypršela,a na  účtech na začátku roku bylo 733
Euro a 2889 Kč.
Na jeho konci 2015 bylo  na účtech..  2186 Euro, a 80932,-Kč-
Pokrytí akcí ESGA v rozsahu placeného fee jsme udrželi- 12 mužů, 6 master Seniorů, 12
účastníků Monarchy Trophy, menší příspěvky na utkání ČR- Německo a ČR-Slovensko.
Na základní příjem 216 tisíc z členských příspěvků, a mandatorní výdaje  cca 153 tisíc- si
myslím, že se jedná o dobrou zprávu.
Jistě k této kladné  bilanci značnou měrou přispěla letos Marisa Sgaravatti Trophy- resp.
ženská  část  naší  asociace,jednak  úsporou  ve  výdajích(hrálo  se  v Karlových  Varech)-
resp.ziskem z této akce u nás pořádané.
Byl to velký úspěch jak po sportovní(3.místo) ,tak především po organizační  stránce a
mohu  jen smeknout týmem -  A.Zemplinerová,L.Budínová,M.Šimková,P.Přibylová,které
si  organizaci  vzaly  na  starost,  za  moderování  a  spolupráci  taktéž  poděkování  Honzovi
Nečasovi.
Výsledky sportovní budou  v dalším  referátu  STK Jirky Císaře  a A.Zemplinerové za
ženskou část  a výsledky hospodářské
máte všichni možnost si na  Čsga stránkách přečíst do detailů.
Myslím, že zopakovat obojí bude pro team Master Seniorů v roce 2017 hodně těžké, ale od
toho je sport, abychom se o to pokusili.
Opětovné poděkování patří ČGF, za dnešní  přítomnost hospodářky Marušky Stilerové, za
podporu- výjezdů ESGA a EGA   samozřejme převzetí garance plateb při M.Sgaravatti- a
organizaci Mezinárodního mistrovství 2015 v K.Varech.
Znovu po x té..  Josefu Prausemu- za vedení stránek ČSGA, a ještě  jednou velké díky
dlouholeté hospodářce Mileně Keplové ,která se na podzim z další spolupráce omluvila a
nahradil ji Ctirad Matějka- přechodem z kontrolní a revizní komise.
Taktéž  poděkování směrem do Slavkova- za organizaci národního mistr.družstev na jamky
s vynikajícím  prostředím a ekonomickým výsledkem.
Stejné  poděkování   F.Musterovi   za  kapitánství  v tradičním   utkání  Česko-Německo-
konaném v Praze na Č.Mostě ,     a Milanovi Bučíkovi
za výběr hráčů pro pohár.. Česko-Slovenský( vloni v Malackách), který se ale  Slovenským
protějškům  mimořádně  nepovedl  jak  organizačně-  tak  společensky.  Patrně   slovo
reciprocita  ve  sloveštině   znamená  něco  naprosto  jiného,  než  v češtine..,  takže   po
hlasování všech účastníků jsme rozhodli (jednohlasně)- že nebudeme v tomto recipročním
modelu na( Slovenské úrovni ))pokračovat.



Děkovat  V.Boučkovi  za  finanční  podporu(onu  padesátikorunu-event.  rozdílné  fee
z vybraných  turnajů  už  je  snad  jen  nostalgickým  povzdechem-  že  u  ostatních  toto
pochopení neexistuje- a  někdy přechází až v nepochopitelné dotazy- na co že vlastně ty
peníze vybíráme.),  
Vybíráme je abychom naplnili rozpočet především z vlastních zdrojů-být soběstační přece
je cílem každého spolku.
Myslet  si,že  po  všech  možných  institucích,  event.potenciálních  sponzorech  a  přinášet
prostředky,  bude  jeden  prezident(  nebo  viceprezidentka)   opravdu  není  v dnešní  době
reálné, a byla by to naivní představa.Já bych si přál,aby se o to  pokusil každý jeden z nás.
Nám by stačilo po zvednutí příspěvků na 500 Kč, aby každý jeden člen přivedl jednoho
nového a vystačili bychom si sami.
Je smutné, že z počtu cca 21 tisíc věkově příslušných seniorů a seniorek vloni zaplatilo
poplatek 300 Kč asi 720 členů.
Tam já  osobně vidím mega prostředky ,  které  můžeme dokázat  svým osobním vlivem
navýšit.Abych šel příkladem- vloni i letos do této chvíle jsem přivedl 5 a 5 nových členů. 
                           A to je moje výzva k Vám všem-zkusme každý jednoho alespoň, a
nemusíme nikde žadonit a doprošovat se v našem věku o sponzorské dary apod.,i když i
tyto- i v menších částkách jsou dosažitelné pro mnohé členy asociace.
A na co ty peníze slouží????????????????????????????????????????????????????????????

Pro ty alespoň trochu počítačově gramotné je vše na na našich stránkách k dispozici- kam a
jak jsme s prostředky naložili, myslím tím čsga -nejsem si zcela jistý, jestli totéž je někde
k nalezení i o  hospodaření  regionálních tour.Není to však tak podstatné. Podstatné je, že
nejvíce  je  chod  ČSGA ve  Vašich  rukou-  jak  a  kam si  odhlasujete  vložení  vybraných
prostředků-tam půjdou.Chcete-li ohňostroj na finále regionů za  xy tisíc, dobrá ,odhlasujte
si to na této konferenci- a tak to bude.
Ale také  znovu opakuji- pokud na konferenci sedí někdo, kdo se cítí, že to bude dělat lépe
a s lepšíma výsledkama, než současné vedení asociace ,já jsem první a ostatní taktéž- kdo
si to rád poslechne  a budeme jistě jeho fanouškem..a může naše řady rozšířit.
Pokud se někdo cítí, že hravě sežene jakékoli finanční prostředky,prosím odhlasujme si, že
mu náleží taková  provize v %- která mu bude přefakturována, 10- 20-30% a můžou shánět
peníze všichni do jednoho a dokonce za odměnu.Aspoň si to může každý vyzkoušet jak je
to snadné a přilepšit si  k důchodu v mnoha případech.Proč ne- odhlasujme si to a je to
vyřešeno zcela legitimně.

Za sebe,  bych naopak i  letos všem členům výboru chtěl poděkovat za spoustu hodin ,
věnovaných na oltář ČSGA.
A protože během konference každý z výboru krátce vystoupí- těším se na diskuzi poté a
také na celou sezónu 2016, do které Vám všem přeji hlavně hodně zdraví.

Na konferenci 9.4.2016 v Praze                                          Oldřich Uher,Prezident ČSGA




