
Zápis z jednání prezidia za období od 01.01.2015 do 08.03.2015 

Přítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Jan Metyš (JM), Martin Ječný (MJ), 

Michal Šlapák (MŠ) 

Úkoly z konference: 

1/K/2014  Na základě požadavku klubů zaslaných do 30.4.2014, prezidium ČMGS projedná centrální tisk 

skórkaret a jejich distribuci klubům 

 k 30.4.2014 obdrženy odpovědi celkem od 11 klubů, předběžný zájem projevily 4 kluby v celkovém 

objemu 1000 ks skórkaret. Na základě uvedených skutečností se prezidium rozhodlo, že skórkarty 

centrálně objednávat nebude. 

Kontrola úkolů prezidia ČMGS: 

  1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČUS (dříve ČSTV) 

Úkol : TN  T: trvá 

 TN se zúčastňuje schůzí ČUS a souvisejících iniciativ a sleduje aktuální vývoj 

27/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro pokračování certifikace hřišť tak, aby nebyly ohroženy soutěže /do doby 

vytvoření certifikační komise/ 

Úkol : TN  T: trvá 

 veškeré požadavky ohledně certifikace hřišť členů ČMGS byly odeslány na WMF s cílem 

minimalizovat náklady ČMGS za certifikaci, v této chvíli čekáme na odpověď od WMF 

splněno 

 všechny požadavky zaslané ČMGS na WMF týkající se certifikace starých minigolfových hřišť byly 

vyřízeny. 

splněno 

28/P/2011 Zajistit kontrolu stávajících minigolfových hřišť tak, aby odpovídaly podmínkám certifikace WMF 

Úkol : TN, JM T: trvá 

 probíhá certifikace hřišť členů ČMGS. 

 na základě kontroly STK byla k 31.12.2013 provedena kontrola hřišť a viceprezidentem ČMGS 

podána žádost o prodloužení certifikace na hřiště, kterým k tomuto datu končila platnost. 

Dne 21.7.2014 byla zaplacena v termínu faktura na WMF týkající se poplatků za prodloužení těchto 

certifikací. K 31.7.2014 ČMGS eviduje 34 platných certifikací členů ČMGS a 9 platných certifikací 

nečlenů ČMGS. ČMGS čeká na zaslání aktuálních samolepek, které obratem (po zaplacení 

certifikačního poplatku) předá jednotlivým klubům. 

splněno 

13/P/2014 Připravit podklady ke zpracování účetnictví ČMGS za rok 2014 

Úkol: AV  T: 31.12.2014 splněno 

14/P/2014 Připravit podklady pro vyúčtování dotací získaných v roce 2014 

Úkol: AV  T: 31.12.2014 splněno 

16/P/2014 Zaslat informaci o rozdělení dalších prostředků získaných od ČOV 

Úkol: MŠ  T: 20.12.2014 splněno 

18/P/2014 Připravit podmínky pro vznik TMK ČMGS 

Úkol: TN, MJ T: trvá 

 informace o průběhu ke vzniku TMK níže 

19/P/2014 Připravit návrh rozpočtu na rok 2015 

Úkol: AV  T: 20.02.2015 splněno 

20/P/2014 Vybrat nového vedoucího juniorské reprezentace 

Úkol: MJ,TN T: 15.01.2015 splněno 



 

Prezidium ČMGS na svém jednání do 08.03.2015 uložilo tyto úkoly: 

01/P/2015 Odeslat na ČUS stav členské základny k 31.12.2014 

Úkol: AV, MŠ T: 10.02.2015 splněno 

02/P/2015 Odeslat na WMF stav členské základny 

Úkol: MŠ  T: 15.03.2015  

03/P/2015 Zpracovat výsledky hospodaření za rok 2014 

Úkol: AV  T: 28.02.2015 splněno 

04/P/2015 Zajistit požadované podklady pro ČOV 

Úkol: AV  T: 23.02.2015 splněno 

05/P/2015 Zajistit rozeslání příspěvků klubům /mládež/ 

Úkol: AV  T: 28.02.2015 splněno 

Prezidium do 08.03.2015 projednalo a schválilo tyto návrhy 

 prezidium projednalo potřebu znovu obnovení trenérsko-metodické komise při ČMGS, která by kromě 

jiného měla zejména připravit legislativu pro vznik trenérů s licencí tak, aby bylo možno oficiálně trénovat 

a pracovat zejména s novými hráči v jednotlivých klubech. Bylo rozhodnuto, že do rozpočtu ČMGS na rok 

2015 bude navržena položka, která by měla krýt případné náklady spojené s touto činností. 

 prezidium vzalo na vědomí žádosti o zrušení členství v ČMGS níže uvedených klubů: 

DGK Louny dne 5.2.2015 

MGC Opava dne 3.3.2015 

MG České údolí Plzeň 3 dne 3.3.2015  

Prezidium do 08.03.2015 vzalo na vědomí: 

Finance do 08.03.2015: 

 k 8.3.2015 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2013 a 2014 a bylo zjištěno, 

že níže uvedené kluby dluží tyto částky : 

                                                                    za rok 2013                     za rok 2014 

MGC Rajhrad     500,- Kč 

Příspěvky je možno zaplatit v hotovosti nebo poukázat na účet ČMGS. 

 

 k 08.03.2015 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků. Poplatky nemá zaplacen klub 

SK OÁZA (čeká se na vyřešení otázky další existence hřiště). MGC Rajhrad nemá požádáno o certifikaci 

hřiště. Ostatní členové mají platnou certifikaci s tím, že v roce 2015 končí certifikace hřišť SK DG 

Chomutov, SK DG Jesenice a MGC Dráčata Pečky.  

 dne 8.1.2015 získal ČMGS od ČOV další finanční prostředky ve výši 77.000,- Kč. Tyto prostředky jsou 

stejně jako v roce 2014 podílem z daru loterijních společností ve prospěch ČOV. Prostředky jsou určeny 

pro sportovní činnost dětí a mládeže do dovršení juniorského věku a mají se spotřebovat nejpozději 

do konce třetího roku po roce, ve kterém ČMGS prostředky přijal. Podmínkou bylo zřízení speciálního 

účtu pro tyto účely závazek respektovat pravidla ČOV. V roce 2014 obdržel ČMGS celkem 206.000,- Kč 

od ČOV. 

STK do 08.03.2015: 

 dne 31.1.2015 proběhla ve Velkém Meziříčí schůze STK. Zápis ze schůze byl zveřejněn na webových 

stránkách svazu. Dne 1.2.2015 proběhlo školení rozhodčích. Školení se zúčastnilo a bylo proškoleno 

celkem 22 rozhodčích, Další školení je naplánováno za dva roky.  



Reprezentace do 08.03.2015: 

 prezidium ČMGS schválilo Milana Lipmanna jako vedoucího juniorské reprezentace. 

Trenérsko metodická komise 

Dne 17. 1. 2015 proběhla první schůze obnovené trenérsko-metodické komise. Sešla se v Praze ve složení Dušan 

Sofka, Josef Makovec, Zdeněk Drozda, Libor Vančura, Michal Říha, Ladislav Švihel, Michael Urbánek, Martin 

Ječný a Tomáš Navrátil. 

Byly, případně ještě budou, shromážděny všechny metodické materiály, které se za celou minulou dobu v českém 

či československém sportovním minigolfu vytvořily. 

Členové komise si vyjasnili, k čemu všemu je dobrá a potřebná licence trenéra minigolfu, prodiskutován průběh 

získávání akreditace a samotné obdržení trenérské licence „B“ trenéra minigolfu, diskutovalo se zasazení TMK 

ve strukturách ČMGS, probraly se zkušenosti z jiných sportů a staršími účastníky byly sděleny zkušenosti z historie 

TMK v ČR.  

Nejdůležitější a nejdelší částí bylo prodiskutování témat, která by měla být obsažena ve speciální části školení 

trenérů minigolfu. Cílem bylo udělat co největší brainstorming. Bylo vymyšleno celkem 171 témat.  

9. 3. 2015 se v této souvislosti setká Tomáš Navrátil s p. Josefusem z VOŠ při ČUS za účelem prodiskutování témat, 

jejich redukci a dalších rad k dalšímu postupu. 

Adventure golf 

25. 2. 2015 se prezident svazu sešel na další schůzce se zástupci Adventure golfové asociace (manželé Vlčkovi). 

Byly zopakovány postoje ČMGS a vzájemně vyjasněny související záležitosti. Zástupci Adventure golfové asociace 

sami na vlastní kůži okusili, jaké důsledky přináší nejasnosti postojů WMF k MOSu/adventure golfu a jsou 

znepokojeni z nekoncepčního přístupu WMF k certifikaci MOSu/adventure golfu. 

Obě strany mají stále zájem o sbližování obou sportovních odvětví a postupné začlenění adventure golfu do ČMGS. 

Jako krok k přiblížení k tradičnímu minigolfu nabízejí zástupci adventure golfu zvýhodněné startovné na turnajích 

konaných na adventure golfu v roce 2015. Více zde: 

http://www.adventuregolf.cz/ADVENTURE_GOLF/PRO_HRACE.html 

P. Vlček přislíbil zaslání návrhu certifikačních pravidel pro adventure golf do konce března 2015. Následně by 

probíhala diskuze na úrovni STK ČMGS. 

Ostatní do 08.03.2015: 

Prezidium odeslalo kandidaturu na pořádání turnajů SEM 2017 a JEM 2018 v Chebu. 

Na funkci předsedy STK s koncem volebního období rezignuje Jan Metyš. 

Do voleb na konferenci 2015 se zbývající členové stávajícího prezidia rozhodli kandidovat. Prezident ČMGS 

požádal na schůzi STK členy STK, aby se jeden po druhém vyjádřili k personální otázce předsedy STK po skončení 

Jana Metyše ve své funkci. STK ze svého středu doporučilo Víta Geržu.  

Do voleb na prezidium ČMGS tak budou kandidovat Tomáš Navrátil na funkci prezidenta, Vít Gerža na pozici 

předsedy STK, dále Aleš Vítek, Martin Ječný a Michal Šlapák. 

Zapsal:  Michal Šlapák 

V Rakovníku dne  08.03.2015 

http://www.adventuregolf.cz/ADVENTURE_GOLF/PRO_HRACE.html

