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ČLENSKÝM SUBJEKTŮM ČGF 
 
 
Vážená paní prezidentko, vážený pane prezidente, 
 
dovolte, abych Vás jménem České golfové federace co nejsrdečněji pozval na Přípravnou konferenci 
ČGF 2015 a tradiční golfový turnaj President Trophy 2015. 

Přípravná konference ČGF se jako diskusní setkání prezidentů členských subjektů ČGF uskuteční           
v pátek 16. října 2015 od 14,00 hod. v Hotelu Dvorana na adrese Chebská 394/44, Karlovy Vary –
www.hoteldvorana.cz. 

Turnaj President Trophy 2015 se hraje v sobotu 17. října 2015 od 9,00 hod. na hřišti v Sokolově. 

 

Vážená paní prezidentko, vážený pane prezidente, 
dovolím si vám předložit návrh témat k diskusi na našem podzimním setkání v Karlových Varech: 
 

 Stav hospodaření ČGF v roce 2015 
 

 Mediální kampaň na podporu golfu 
 

 Zpráva projektu Se školou na golf 
 

 Zpráva ze sportovního úseku ČGF 
 

 Plnění úkolů uložených usnesením řádné konference ČGF 2015 
 

 Volná diskuse 

Následující den po podzimním diskusním setkání prezidentů členských subjektů ČGF se bude hrát 
turnaj o „Nejlepšího golfistu mezi prezidenty českých klubů“, tj. PRESIDENT TROPHY 2015. 

Prosím o Vaši aktivní účast a slibuji přátelské a neformální setkání těch, kdo rozhodují o českém golfu. 
Prosím o potvrzení Vaší účasti/neúčasti do středy 7. 10. 2015. 

Program podzimního setkání prezidentů: 

16. října 2015 
od 14,00 hod. PŘÍPRAVNÁ KONFERENCE ČGF 
Konferenční sál Hotelu Dvorana, Karlovy Vary 
od 12,30 hod. bude připraven coffee break, po skončení konference – společná večeře 
 
 
 
 

http://www.hoteldvorana.cz/
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17. října 2015 
9,00 - 15,00 hod. PRESIDENT TROPHY 2015 turnaj prezidentů členských subjektů ČGF, hřiště Sokolov 
turnaj hostů PRESIDENT TROPHY 
 
 
Vážená paní prezidentko, vážený pane prezidente, 
 
v příloze posílám propozice PRESIDENT TROPHY 2015 a prosím o dodržení termínu pro přihlášky do 
turnaje, a to nejpozději do pátku 16. října 2015 do 17,00 hodin na serveru ČGF (www.cgf.cz). 

Jakékoliv Vaše dotazy rád zodpoví sekretariát ČGF, tel. 296 373 125, e-mail: cgf@cgf.cz. 

Vážená paní prezidentko, vážený pane prezidente, 
ubytování z pátku 16. na sobotu 17. října 2015 si v Hotelu Dvorana můžete rezervovat na mailové 
adrese: marketing@hoteldvorana.cz, tel. 778 000 557. Zvýhodněná cena za dvoulůžkový je 2.034 Kč 
včetně snídaně a parkování/noc. Své požadavky na rezervaci ubytování zašlete, prosím, co nejdříve. 
Další možnosti pro ubytování jsou pak Hotel Lafonte (www.hotel-lafonte.cz) a Hotel Šiml 
www.usimla.cz). 
 
 
Přípravné konference se může zúčastnit i zástupce členského subjektu ČGF, který nemá postavení 
prezidenta nebo předsedy spolku, pro tyto zástupce čl. subjektu však bude vypsán samostatný sobotní 
golfový turnaj. 

Těším se na setkání s Vámi. 

S pozdravem 

Ing. Zdeněk Kodejš v.r. 
prezident České golfové federace 

 

Seznam příloh: 
 

Elektronický mandát delegáta konference  
Propozice President Trophy 2015 
 
Přiložený mandát prosím vytiskněte, vyplňte dle požadovaných dat.  
Vyplněný mandát potvrzený statutárním zástupcem subjektu ČGF prosím předložte u prezence 
delegátů konference. 
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