Zpráva Prezidenta o činnosti za rok 2017

Vážení golfoví přátelé,
je mi opětovnou ctí Vám přednést zprávu o činnosti asociace za uplynulý
rok-resp.čtvrtý a poslední ve volebním období 2014-2017.
Byl to jak jistě víte a vidíte na hospodářském výsledku nejůspěšnější rok a díky pořádání ME ESGA
Master Seniorů v Karlových Varech i nejpracnější rok.
Výsledek snad,nebo alespoň za sebe doufám- stál za tuto práci.Nebylo jí málo a na to ,že jsme to
pojali vlastně s Pepou Smrtem ve dvou-resp. na týden s Pepou Krchem ve třech,mohu se před
těmito pány v jejich letech pouze poklonit.
Zároveň bych chtěl poděkovat ČGF za sportovní spolupráci v podobě rozhodcovského sboru a
dotaci 100 000Kč k tomuto turnaji, takže Česká reprezentace si myslím na tento turnaj bude dlouho
vzpomínat,neboť o ně bylo postaráno velmi nadstandartně.
Výsledky sportovní si poslechnete ve zprávě Jirky Císaře , myslím,že i po společenské stráncealespoň podle ohlasu hráčů byl turnaj hodnocen jako jeden z nejlepších v historii ESGA.
Také ve členské základně se nám podařilo udržet stav nad 700 členů a to vše dohromady i s
výběrem z turnajů nás přivedlo do plusových čísel- tedy hospodářskému výsledku 509 025,-Kč.
Nemáme žádný dluh,veškeré faktury jsou uhrazeny.
V ostatní sportovní činnosti jsme stejně jako v minulých letech obsadili všechny zahraniční turnaje,
ESGA seniorů v Polsku,Monarchy v Rakousku,Marisa Sgaravatti v Itálii,a všechna utkání seniorů
se všemi našimi sousedy,Rakouskem,Polskem,Slovenskem a Německem.
Za to patří dík kapitánům zvoleným k těmto utkáním-jmenovitě Fandovi Munsterovi,Pavlovi
Pilipovi a Jirkovi Sailerovi.
S úspěchem se také rozběhla NST tour pod vedením Lenky Budínové a Ctirada Matějky,obzvlášť
záverečný turnaj Masters byl v Mar.Lázních vysoce hráči hodnocen.
Povedené bylo také Národní mistrovství ČSGA na Konopišti a už opakovaná písnička-MR na
jamky ve Slavkově se neustále daří družstvům obsazovat snad nejlepšími hráči jednotlivých klubů.
Samostatnou kapitolu tvoří naše regiony,ale to bych se už opakoval,spolupráce by mohla být lepší,
ale bohužel se nám to společně nedaří- ukázkou byl i pohár regionů -hrály 3 regiony a NST jako
čtvrtý.
Za čtyřletou spolupráci bych rád poděkoval všem ostatním členům výboru a vzhledem k tomu,že se
všichni až na Jirku Svobodu rozhodli pokračovat- neboli kandidovat do dalších 4 let, přeji jim
úspěšnou kandidaturu a hodně štěstí ve sportovním a osobním životě,jako samozřejmě i Vám všem
přítomným a všem členům asociace.
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