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Zápis z konference delegátů ČSGA ze dne 9.4.2016, 

konané na adrese Pípa Beer Story, Dlouhá 14, Praha 1 od 11:00 hod. 
 

 

Přítomni:  za výbor ČSGA:    Oldřich Uher, Amara Zemplinerová, Lenka Budínová,  

       Jiří Císař, Jiří Svoboda, Ctirad Matějka 

                 za revizní komisi:  Josef Smrt 

                 za kluby: zástupci klubů s 352 hlasy z celkového počtu 713 hlasů 

Omluveni:  člen výboru ČSGA Jan Nečas 

Hosté:  za ČGF: Marie Stilerová  

 

 

Program konference: 

 

  1. Zahájení 

  2. Schválení programu konference 

  3. Volba mandátové a návrhové komise 

  4. Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2015 

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2015 

  6. Doplňující zprávy členů výboru - sportovní činnost 

  7. Zpráva revizní komise 

  8. Úpravy stanov ČSGA a jejich schválení 

  9. Návrh plánu činnosti včetně úprav Soutěžního řádu pro rok 2016 

10. Návrh provizorního rozpočtu 

11. Diskuse 

12. Návrh a schválení usnesení konference 

 

 

ad 1. - 3. programu: 

Schůzi zahájil prezident ČSGA p. Uher, který přivítal hosty a navrhl pracovní předsednictvo ve 

složení:  Oldřich Uher, Amara Zemplinerová a Lenka Budinová. 

Schváleno hlasy všech přítomných delegátů, tj. 352 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Byla navržena mandátová komise ve složení: Květa Mayerová a Hana Popelková 

Schváleno všemi hlasy přítomných delegátů, tj. 352 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Mandátová komise poté přepočítala hlasy přítomných delegátů a zkonstatovala, že konference 

není usnášeníschopná. V souladu s čl. VI., bod 6. platných stanov ČSGA se pak konala 

konference náhradní, která byla usnášeníschopná ve všech bodech programu konference              

s výjimkou bodu 8. Úpravy stanov ČSGA a jejich schválení. 

 

Byla navržena návrhová komise ve složení: Jaroslav Dusílek a Josef Smrt 

Schváleno všemi hlasy přítomných delegátů, tj. 352 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Byl navržen zapisovatel: Lenka Budinová 

Schváleno všemi hlasy přítomných delegátů, tj. 352 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
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ad 4. Zpráva  o činnosti za rok 2015: 
Tato zpráva byla přednesena prezidentem ČSGA  Oldřichem Uhrem a bude umístěna na 

webových stránkách ČSGA. 

 

 

ad 5. Zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015: 

Zpráva byla přednesena členem výboru Ctiradem Matějkou a bude umístěna na webových 

stránkách ČSGA. 

 

V souvislosti s hospodařením byla oslovena zástupkyně ČGF, přítomná Marie Štilerová, která 

informovala o tom, že pro rok 2016 nepočítá ČGF s poskytnutím finančních prostředků ČSGA, 

ale bude plně opět hradit zahraniční výjezd družstev mužů a žen v počtu 6 osob (6 osob mužské 

a 6 osob ženské družstvo), a to na ME seniorů pořádané EGA (muži - Slovinsko, ženy - Polsko). 

Informovala také, že ČGF bude v letošním roce opět zcela organizovat a hradit náklady na 

MMČR seniorů - jednotlivců v Karlových Varech. 

V souvislosti s nadcházejícím MMČR seniorů bylo zmíněno, že hranice mužů seniorů se 

posouvá v letošním roce z 55 let na 50 let a u master seniorů ze 70 let na 65 let. Uvažuje se také 

o nové kategorii, a to „super master senioři“ a „super master seniorky“, jejichž věková hranice 

bude 75 let.  

Poté se ujala slova Amara Zemplinerová, která informovala o rozhodnutí výbor ČSGA zrušit 

funkci vedoucích reprezentačních družstev (schváleno konferencí v roce 2014) a jmenovat 

osoby, zodpovědné za přípravu výjezdů reprezentace společně s p.Šavrdou - ČGF. Pro 

reprezentaci mužů byl navržen Pavel Pilip, pro reprezentaci žen Amara Zemlinerová. Kapitáni 

týmu budou vybráni až z konkrétně nominovaných hráčů a po dohodě v týmu. Dále byl 

dohodnut termín pro uzavření nominace na ME ESGA, a to 1 měsíc před konáním ME.  

Osoby zodpovědné za nominaci master seniorů jsou Jiří Svoboda a Jan Nečas. 

 

Bylo hlasováno pro zrušení funkcí vedoucích reprezentačních družstev a způsobu výběru 

kapitánů: pro 352, proti 0, zdržel se 0. 

 

ad 6. Zpráva o sportovní činnosti: 

Byla přednesena členem výboru Jiřím Císařem a bude umístěna na webových stránkách ČSGA. 

 

ad 7. Zpráva revizní komise: 

Zprávu přednesl za revizní komisi Josef Smrt a zpráva bude rovněž zveřejněna na webových 

stránkách ČSGA. 

 

ad 8. Schválení nových stanov: 

Vzhledem k tomu, že na konferenci nebyly přítomny 2/3 delegátů, stanovy není možné schválit.  

Proto bylo uloženo výboru svolat mimořádnou konferenci a zajistit na ní takovou účast, aby 

mohly být stanovy schváleny. Termín mimořádné konference byl stanoven na 22.6.2016 ve 

Slavkově, kde se koná Mistrovství seniorských družstev na jamky. 

 

Konference stanovila v souladu s čl. VI., bod 3. stanov klíč pro počet hlasů delegáta na 

mimořádné konferenci, a to: počet registrovaných členů ČSGA s domovským členstvím 

v příslušném klubu k 9.4.2016  Tento klíč byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů: pro 

352, proti 0, zdržel se: 0. 

 

Návrh stanov bude nadále k dispozici na stránkách ČSGA a případné připomínky budou do 

návrhu ještě zapracovány. Termín pro zasílání připomínek byl stanoven na 10.5.2016. 
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ad 9. Návrh plánu činnosti a úpravy soutěžního řádu: 

Zprávu o úpravách soutěžního řádu přednesl Jiří Císař a upozornil zejména na posun věkové 

hranice seniorů a masterseniorů - mužů. Soutěžní řád je umístěn na webových stránkách. 

Amara Zemplinerová informovala o připravovaných akcích pro ženy. Zde se jedná opět o účast 

na ME družstev žen pořádané EGA (v Polsku) a ME družstev žen pořádané ESGA (Marisa 

Sgaravatti ve Španělsku).  

Ctirad Matějka informoval o nově vzniklé Národní senior tour, jejíž turnaje jsou již součástí 

kalendáře turnajů pro rok 2016. 

Byly schváleny věkové kategorie pro soutěže pořádané ČSGA v roce 2016, a to 50+ (senior), 

65+ (master senior) a 75+ (super master senior) -  shodně pro muže i ženy. Výboru bylo uloženo 

na jednání řídícího orgánu ESGA podpořit změnu věkových kategorií pro soutěže pořádané 

ESGA ve struktuře 50+, 65+ a 75+. Hlasováno: pro 352, proti 0, zdržel se 0. 

Pro nominaci na ME ESGA 2016 platí pro muže dosavadní kategorie  55+ a 70+. 

 

ad 10. Návrh provizorního rozpočtu: 

Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu nebyl předen zveřejněn na webových stránkách, uložila 

konference výboru tento rozpočet připravit a předložit ke schválení na mimořádné konferenci ve 

Slavkově. 

 

ad 11. Diskuse: 

Proběhla široká diskuse o spolupráci ČSGA s regiony (p. Uher, Dusílek, Matějka, Vacek, …), 

p. Dusílek - kritizoval nevhodnost hřiště Beroun pro Pohár regionů a byl ujištěn, že tento turnaj 

bude v budoucnosti „rotovat“ a bude hrán každý rok v jiném regionu, 

p. Korbička - uvedl svůj názor, jak  rozšířit členskou základnu formou medializace a propagace 

ČSGA a poukázal na to, že i hráči regionálních tour by měli být členy ČSGA, 

pí Pšeničková - poukázala na nepřehlednost webových stránek, 

p. Matějka - informoval o nové registraci všech členů ČSGA pod reg.č. 902 …. a ujistil, že se 

nejedná o nový klub, ale pouze o nový způsob registrace. 

 

ad 13. Návrh a schválení usnesení: 

Návrh přednesl p. Dusílek a zahrnul vznesené připomínky. Poté byl návrh usnesení schválen a 

bude umístěn na webu. 

Pro přednesené usnesení hlasovali delegáti s 352 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

  

Na závěr p. Oldřich Uher poděkoval hostům, revizní komisi a všem delegátům za účast a popřál 

všem úspěšnou sezónu 2016. 

 

 

Zapsala : Lenka Budinová 

 

 


