
Zápisy z jednání prezidia 
25.07.2015 - Rakovník 

26.09.2015 - Praha-Kyje 

Přítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Vít Gerža (VG), Martin Ječný (MJ), 

Michal Šlapák (MŠ) 

Úkoly z konference: 

1/K/2015  Konference zavazuje prezidium k úpravě stanov v souladu s NOZ tak, aby byl předložen 

ke schválení na konferenci 2016 

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 

18/P/2014 Připravit podmínky pro vznik TMK ČMGS 

Úkol: TN, MJ T: trvá 

 informace o průběhu ke vzniku TMK níže 

Prezidium ČMGS na svém jednání do 26.09.2015 uložilo tyto úkoly: 

06/P/2015 Zaplatit WMF v termínu startovné na ME a MS 

Úkol: AV T: dle WMF splněno 

07/P/2015 Zaplatit WMF a EMF členské příspěvky ČMGS 

Úkol: AV T: dle WMF splněno 

08/P/2015 Zaplatit WMF poplatky za pořádání NCJ a MEJ 

Úkol: AV T: dle WMF splněno 

09/P/2015 Odeslat na MŠMT oponentury ke státním dotacím 

Úkol: MŠ T: 30.06.2015 splněno 

10/P/2015 Přihlásit na WMF mezinárodní turnaj v Děčíně (21.-22.11.2015) 

Úkol: MŠ T: 15.09.2015 splněno 

11/P/2015 Zaplatit WMF v termínu startovné EC 2015 

Úkol: AV T: 31.08.2015 splněno 

12/P/2015 Podat žádosti o dotace pro rok 2016 u MŠMT 

Úkol: AV, TN T: dle MŠMT 

13/P/2015 Zajistit dohodnuté plnění reklamy 3D 

Úkol: AV T: 31.12.2015 

14/P/2015 Zajistit podklady a poslat žádosti o certifikaci hřišť (Chomutov, Pečky) 

Úkol: AV, VG T: 31.12.2015 

15/P/2015 Zajistit výběr vložného do soutěže družstev pro sezónu 2015/2016 

Úkol: AV T: 31.12.2015 

16/P/2015 Reagovat na změny v soutěžním řádu WMF /viz konference WMF/a zajistit jejich případné

 začlenění do soutěžního řádu ČMGS 

Úkol : VG T: 31.12.2016 



Prezidium do 26.09.2015 projednalo a schválilo tyto návrhy 

 prezidium rozhodlo o navýšení výdajové položky rozpočtu „Odměna za umístění na ME, MS“ 

z částky 30 000,-Kč na částku 66 000,-Kč 

 prezidium schválilo jako delegáta na konferenci WMF Aleše Vítka 

 prezidium schválilo nákup videokamery v ceně 3866,- Kč na pořizování záznamů z minigolfových turnajů 

a propagaci minigolfu, na starost ji dostal Matěj Novák 

 prezidium odsouhlasilo uvolnění částky 8.000,- Kč na zorganizování posezení s medailisty ME a MS 2015 

v rámci turnaje GP Olomouc 

 prezidium odsouhlasilo objednávku vytvoření reportáží z ME juniorů v Ostravě a MČR v Chebu u České 

televize v částkách MEJ 30 000 bez DPH a MČR 35 000 bez DPH 

Prezidium do 26.09.2015 vzalo na vědomí:  

 zrušení klubu MGC Polička a jeho ukončení členství v ČMGS  

 žádost o ukončení členství v ČMGS u klubů (MGC Slezská Opava, MGC České Údolí Plzeň 3) 

Finance do 26.09.2015: 

 K 26.9.2015 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2015 a minulá léta a bylo 

zjištěno, že níže uvedené kluby dluží tyto částky : 

                                                                    za rok 2015 

MGC POLIČKA   (klub zanikl)  300,- Kč 

SK OÁZA PRAHA  700,- Kč 

TJ UNEX UNIČOV  600,- Kč 

    

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

 

 ČMGS je neustále v kontaktu s ČOV, kde je předpoklad získání prostředků pro sportovní činnost dětí a 

mládeže do dovršení juniorského věku. Dne 22.4.2015 obdržel ČMGS z prostředků ČOV částku 72.000,- 

Kč a dne 22.7.2015 obdržel ČMGS z prostředků ČOV další částku ve výši 72.000,- Kč.  

 Díky vytvořeným finančním zdrojům a získaným dotacím se daří bez problému hradit závazky ČMGS 

vyplývající z jeho činnosti. ČMGS nemá k 26.9.2015 žádné závazky. S ohledem na nulový finanční 

příspěvek pro reprezentaci bude s největší pravděpodobností vytvořen schodek v rozpočtu ČMGS za rok 

2015 v souladu se závěry konference. Stále však probíhají jednání, zejména na ČUS ve věci dorovnání 

části finančních prostředků pro rok 2015. 

 Všechny kluby uhradily vložné do soutěží družstev pro sezónu 2015/2016 

STK do 26.09.2015: 

 Dne 13.7.2015 proběhla schůze STK. Řešila se termínová listina pro rok 2016 a změny v Soutěžním řádu. 

Reprezentace do 26.09.2015: 

 2.8.2015 se uskutečnilo soustředění dospělé reprezentace v Olomouci, které sloužilo jako příprava na MS 

v Lahti. 

 8.8.2015 seniorská reprezentace obsadila v týmové soutěži na ME ve švédském Askimu 4.místo.  

 8.8.2015 juniorští reprezentanti získali na domácím mistrovství Evropy juniorů v Ostravě tři zlaté medaile. 

O zlaté medaile se zasloužilo v týmové soutěži chlapecké družstvo a v kategorii jednotlivců Ondřej 

Škaloud a Alena Doleželová. Jedná se o historický úspěch českého minigolfu, kdy poprvé získalo 

chlapecké družstvo zlaté medaile a zároveň tři zlaté medaile v jednom roce.  



 24.8.2015 dospělá reprezentace přivezla z finského Lahti čtyři medaile. V týmové soutěži získali, jak 

v mužské, tak ženské kategorii naši reprezentanti bronzové medaile. Dále v kategorii jednotlivců získali 

bronzové medaile Eva Libigerová v soutěži na rány a Marek Smejkal v k.o. systému. Jedná se o největší 

počet medailí, co kdy dospělá reprezentace v historii českého minigolfu získala.   

Trenérsko metodická komise 

 Dne 18. 6. 2015 se Tomáš Navrátil zúčastnil dalšího setkání se zástupcem ředitele VOŠ při ČUS. Byly 

probrány další kroky k možnému získání akreditace trenérů minigolfu. Proběhla konzultace 

rozpracovaných materiálů a získány podněty k další finalizaci tak, aby mohla být podána žádost na 

MŠMT.  

Adventure golf 

Ostatní do 26.09.2015: 

  Dne 27.6.2015 proběhl pod záštitou ČMGS propagační turnaj v obchodním centru EUROPARK, 

organizovaný obchodním střediskem za účasti pražských herců, závodních hráčů z Prahy, Olomouce 

a Brna a veřejnosti.  

  Dne 16.8.2015 proběhla konference WMF, delegátem za ČR byl Aleš Vítek. Mimo jiné byl opětovně 

zvolen prezidentem WMF Gerd Zimmermann, do WMF byly přijaty nové země, bylo zde prezentováno 

MS 2017 v chorvatském Zadaru. Byly projednány změny v soutěžním řádu WMF (zejména u typu hřiště 

FILZ), dále byla např. přijata změna pro střídání v rámci družstva. 

 

Zapsal:  Michal Šlapák 

V Praze dne    26.09.2015 


