
Zpráva Prezidenta o činnosti v roce 2014

 

   Vážení golfoví přátelé,

   dovolte, abych Vám  přednesl při příležitosti dnešní konference ČSGA zprávu o činnosti 2014 a seznámil Vás 
s plánem činnosti na rok 2015 - včetně rozpočtu.

   Byl  to,  jak  jistě  víte,  po  neplánovaných  volbách  na  minulé  konferenci  pro  mne  osobně  a  paní  Amaru
Zemplinerovou  první rok ve funkci prezidenta a viceprezidentky

  .Vzhledem k tomu, že jsme oba reprezentanti a dá se říci v golfu již déle se pohybující, bylo pro nás pochopení
sportovní stránky věci snadnější, ale kvůli tomu jste si nás určitě do vedení nenavrhli.
 My to chápeme po minulé zkušenosti,  především jako pokus o vyvedení z finančního propadu - a pokusu
zachránit asociaci před (možná rozpadem).

   Pokud se ohlédnu a podívám na hospodářské výsledky společně s Vámi, doufám, že mohu říci, že se nám to
podařilo.

Asociaci jsme převzali s nulou na účtech a se smlouvou o půjčce, poskytnutou bývalým prezidentem ve výši
398 tisíc.
Na konci roku jsme na účtech měli mírné plus ( 733 EUR a 2889,- Kč).
Nemáme žádný dluh ani jiné závazky, veškeré faktury jsou uhrazeny.

Dokázali  jsme pokrýt všechny akce – stejně jako tomu bylo v minulosti,  s rozdílem, že na většině výjezdů
ESGA- bylo hráčům hrazeno pouze fee, zbytek si hradili hráči sami.
Reprezentační  výjezd EGA družstva mužů a žen do Polska a Rakouska hradila  plně ČGF a pomohla nám
s úhradou fee pro 6 mužů a 6 žen na ME ESGA. Navíc nám pomohla pokrýt jejich smluvním FEE náklad na
MM v Karlových Varech.

Za to bych chtěl touto cestou ČGF poděkovat.

K jednotlivým sportovním výjezdům reprezentací se nebudu příliš rozepisovat, budou předneseny ve zprávě
STK Jiřího Císaře, a to velmi podrobně, dále v referátech kapitánů všech reprezentací - resp.Anny Dzurendy za
ženy seniorky, Pavla Pilipa za muže seniory a Jirky Svobody za Masterseniory.

Snad mi pouze dovolte osobně poděkovat Františkovi Foldinovi za organizaci turnaje družstev (kvalifikace) a
pomoci při zajištění letenek do Portugalska.
Totéž platí o Františkovi Münsterovi za pomoc při organizaci hráčů a kapitánstsví při utkání Německo – Česko.
Anně Dzurendě- za uspořádání a finančního zabezbečení prvního jarního soustředění v Berouně  a zajištění
cateringu  na turnaji v Berouně a Slavkově.
Opakovaně Oldřichovi Resovi - za Jamkové mistrovství, taktéž Standovi Prauzkovi.

Na závěr  velké  poděkování Milanovi Bučíkovi za příkladné zorganizování a finanční zajištění utkání 
Česko-Slovensko na Kaskádách. Bez této pomoci bychom rozpočet do  plusu nezvládli.
Do rozpočtu ještě přispělo na naši žádost Město Karlovy Vary – 25ti tisíci a podařilo se nám sehnat sponzora –
italského tour operátora Top Golf Italia - ve výši 3.500,- Euro. Platí trochu po italsku, (zatím poslal 2.000,-), ale
doufejme, že smlouvu dodrží - alespoň tak v mailech slibuje.



Všichni tuto práci  dělali nezištně – profesionálně a nejsou přitom ve vedení asociace.

Platí to nepochybně  i o Vladimíru Boučkovi - který jako jediný šéf středočeské regionální tour - vybíral během
vybraných turnajů onu osudovou padesátikorunu - a odevzdal do pokladny  ČSGA. 

Nemohu  to  bohužel  říci  o  ostatních  regionálních  vedoucích  -  a  je  mi  to  docela  líto  -  nepochopení  určité
soudržnosti  - pomoci pokrýt náklady ( sami sobě). Mohu říci i  neochota se sejít od většiny - pozvali jsme
všechny.
Na Konopiště i do Slavkova - velký úspěch jsme nedosáhli - zůčastnil jsem se schůzky regionů na podzim
v Praze - ke zlepšení to příliš nevedlo - jejich postoj je každý jiný, není v podstatě ani stejně veden  žebříček a
kategorie, což je škoda - protože to znemožňuje zařadit tyto turnaje do žebříčku ČGF a event. našeho. Ale to vše
a další jistě uslyšíte ve zprávě Jiřího Svobody - který má regiony na starost.

Touto cestou bych také chtěl poděkovat i všem členům výboru za desítky hodin (u někoho stovky), daných ve
prospěch ČSGA.

Abychom se jen nechválili - výtky k naší práci si poslechnete ve zprávě revizní komise.
Zprávu o rozpočtu 2014 a  2015  přednese naše dlouholetá hospodářka Milena Keplová.Najdete  tyto všechny
dokumenty na našich webových stránkách.
Za jejich vedení – a již dlouholeté, patří  poděkování  Josefu Prausemu.

 Velmi důležité informace Vám přednesou zástupci ČGF na naší konferenci Marie Stilerová a Aleš Libecajt –
informace  o  pořádání  MM  na  rány  v Karlových  Varech  v letošním  roce  a  eventuelní  podpora  výjezdů
reprezentace,vedení žebříčku ČGF a evidenci seniorů na serveru ČGF.

S nejprestižnější  akcí  ,kterou  budeme  pořádat  v roce  2015,  a  to  Marisa  Sgaravatti  Trophy  Vás  seznámí
viceprezidentka Amara Zemplinerová  a Lenka Budínová, které  tuto akci vyžadující   spousty hodin práce,
starostlivě vedou.

Předpoládám, – po těchto vystoupeních  jistě velmi podnětnou diskusi.

Tímto Vám za sebe přeji co nejůspěšnější sezónu 2015 a hodně zdraví.

S pozdravem                                   na        Konferenci ČSGA                dne 21.3.2015   v Praze

Oldřich Uher


