
Zpráva prezidenta za rok 2016

Vážení golfoví přátelé,
                                          dovolte mi při příležitosti dnešní konference přednést zprávu o 
činnosti asociace za minulý rok- resp. Můj třetí ve vedení ČSGA.

Tak jako v předchozích 2 letech se nám podařilo pokrýt tradiční náklady pro všechny reprezentace,v
rozsahu12 mužů, 12 Master seniorů,12 hráčů Monarchy Trophy,6 seniorek na M.Sgaravatti Trophy,
včetně malého příspěvku na utkání Česko-Německo .
Přispělo k tomu jistě i zvýšení poplatků o 200Kč,na druhou stranu jsme přišli o stejnou částku, 
respektivě podporu ze strany ČGF,která nás přestala kromě výjezdu obou družstev družstev na ME
V číslech členské základny to znamenalo 765 členů, z toho muži  333,Master senioři 204,75+ 17, 
EGA podporovat.
V  roce 2016 jsme tedy prokázali první rok soběstačnosti.
ženy 156,Master 49,75+ 6.
Nárůst tedy proti roku 2015 o 45 členů, a tam já osobně přes všechny apelace a výzvy vidím 
největší skrytý potenciál – proti cca 21 tisícům seniorů registrovaných v ČGF, je to pořád malé 
procento.

Slíbil jsem na minulé konferenci vyrovnaný rozpočet na rok 2016.
Tento slib jsem bohužel úplně nedodržel, neboť jsem s ohledem na ME Master seniorů v ČR 2017, 
se nechal přemluvit a vyslali jsme do Belgie 12 členný tým, místo tradičních 6- což je částka 60 
tisíc navíc a  zbylých 44 tisíc ve větší míře spotřebovalo pokrytí s touto akcí spojených.
Mám na mysli inspekci Prezidenta ESGA pana Geverse ve Varech a moje prezentace a cesta do 
Norska ,abychom turnaj získali.
Tento 100 tisícový mínus jsem akceptoval s tím, že stejnou částku jsme sponzorsky získali od 
centrály Cestovního ruchu na rok 2017 na tuto akci a tudíž tento schodek dorovnáme.
Turnaj by zároveň sám o sobě měl přinést minimálně stejnou částku jako zisk, po pokrytí veškerých
nákladů naší reprezentace a členů pracovního výboru- to jest 20 osob na týden ve Varech, 16 hráčů 
v plném rozsahu fee, ubytování a stravy  a reprezentačního oblečení.Tak doufám,že mě bude 
prominuto a také doufám, že se Master senioři zůčastní kvalifikačních bojů v co největším počtu a 
také po sportovní stránce zanechají stopu v podobě úspěšného vystoupení.

Děkovat jako každoročně je také potřeba.
Tedy Pepovi Prausemu za vedení stránek,Oldovi Resovi za MR na jamky ,F.Munsterovi za 
kapitánství Česko-Německo,V.Boučkovi za finanční podporu z regionální tůry, Pepovi Smrtovi za 
uchopení administrativy a ředitelování ME Masters ve Varech a všem členům výboru za týmovou 
spolupráci při vedení asociace.
Vám všem přítomným za zájem o dění v asociaci a váš čas.
Do roku 2017 Vám toto cestou  přeji hodně zdraví a trochu toho štěstíčka při hře,kterou máme 
všichni tak rádi.

Na konferenci 17.3.2017

Oldřich Uher,prezident ČSGA


