
Zápis z jednání prezidia 
23.07.2016 - Olomouc 

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

Michal Šlapák (MŠ) 

 

 

Úkoly z konference: 

 1/K/2016  Konference ukládá prezídiu zaregistrování stanov ve spolkovém rejstříku 

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 činnosti TMK níže 

18/P/2015 Zajistit využití finančních prostředků z ČOV dle stanovených kritérií 

Úkol: AV, TN  T: průběžně 

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  průběžně se plní 

02/P/2016 Rozeslat členům ČMGS podklady ke konferenci 2016 včetně návrhu stanov s komentářem 

k navrhovaným změnám 

Úkol: MŠ T: 11.02.2016     splněno 

03/P/2016 Připravit podklady k registraci nových stanov 

Úkol: MŠ T: 12.03.2016     splněno 

04/P/2016 Odeslat na ČUS podklady pro Ročenku ČUS 2015 

Úkol: MŠ T: 15.02.2016     splněno 

05/P/2016 Projednat na STK návrh na úpravu SŘ s cílem postupné registrace dosud neregistrovaných hráčů 

zejména formou jednotlivých turnajů pro neregistrovanou a začínající mládež 

Úkol: VG T: 31.12.2016    splněno 

06/P/2016 Prověřit finanční náročnost motivačních opatření ve vztahu ČMGS x spolek, v návaznosti na 

rozhodnutí konference ČMGS. 

Úkol: AV T: 31.03.2016 

12/P/2016 Zajistit prohlídku minigolfových hřišť, kterým končí certifikace v roce 2016. 

Úkol: VG T: 30.11.2016  průběžne se plní 

13/P/2016 Sjednotit evidenci klubů v návaznosti na hlášení MŠMT, ČOV. 

Úkol: VG T: 31.07.2016 

 po několika urgencích nesplnily 3 kluby (SMG, Jesenice, Uničov) 

  



 Prezidium ČMGS na svém jednání do 23.07.2016 uložilo tyto úkoly: 

14/P/2016 Vyplnit online formulář WMF – členská základna 

Úkol: MŠ T: 15.04.2016     splněno 

15/P/2016 Vyplnit online formulář ČOV – uznání ČMGS jako výlučného představitele minigolfu  

Úkol: MŠ T: 30.09.2016 

16/P/2016 Registrace týmu na WAGM 2016 - Prishtina  

Úkol: MŠ T: 30.04.2016     splněno 

17/P/2016 Zajištění podpisů na smlouvu k pořádání SEM 2017 – Cheb a doručení na EMF 

Úkol: MŠ T: 31.05.2016     splněno 

18/P/2016 Mimořádná konference WMF – odeslat souhlas se změnou stanov WMF 

Úkol: MŠ T: 15.05.2016     splněno 

19/P/2016 Odeslat potvrzení výsledků reprezentací za rok 2015 na MŠMT 

Úkol: MŠ, AV T: 16.05.2016     splněno 

20/P/2016 Odeslat výkaz aktivní členské základny na ČOV 

Úkol: MŠ, AV T: 31.05.2016     splněno 

21/P/2016 Zjistit důvod vyřazení žádosti 1.DGC Bystřuce p/H z Programu IV na MŠMT 

  Úkol : AV T: 30.9.2016  

22/P/2016 Zajistit podání žádostí o dotace v maximální výši pro rok 2017 

  Úkol : AV, TN T: dle pokynů MŠMT 

Prezídium do 23.07.2016 projednalo a schválilo tyto návrhy  

Prezídium do 23.07.2016 vzalo na vědomí:  

 změna termínu konání ME juniorů 2017 Askim na 02.-05.08.2017 

Finance do 23.07.2016: 

 K 23.07.2016 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2016 a minulá léta a bylo 

zjištěno, že níže uvedené kluby dluží tyto částky: 

                                                                     

MGC POLIČKA (klub zanikl) 300,- Kč 

TJ UNEX UNIČOV        600,- Kč za rok 2015 + 600,- za rok 2015 

    

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

 

 K 23.7.2016 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků. Všechny kluby mají platnou 

certifikaci s tím, že v roce 2015 byla prodloužena certifikace hřišť SK DG Chomutov a MGC Dráčata 

Pečky. Prodloužení certifikace zaplatil zatím pouze MGC Dráčata Pečky. Poplatek je možno zaplatit 

v hotovosti na některém GP nebo poukázat na účet ČMGS. Na vyžádání je možno zaslat fakturu na tento 

platební titul. 

 Dne 4.5.2016 obdržel ČMGS z prostředků ČOV částku 120.000,- Kč a dne 14.7.2016 částku 73.000,- Kč 

pro zajištění sportovní činnost mládeže do juniorského věku. Dotace je třeba vyčerpat nejpozději do 3 let 

od jejího obdržení. 

 Dne 5.5.2016 obdržel ČMGS od MŠMT částku 15.700,- Kč jako doplatek za Program II  - Sportovně 

talentovaná mládež 2016. Celkově tedy v tomto programu získal ČMGS stejnou částku jako v roce 2015, 

t.j. celkem 52.300,- Kč. Dne 26.5.2016 dostal ČMGS od MŠMT první část dotace na Program V – Činnost 

sportovních svazů ve výši 372.000,- Kč  z přiznaných 400.000,- Kč na rok 2016.  V návaznosti na jednání 

prezidenta ČMGS ve věci navýšení finančních prostředků a v návaznosti jednání komise při ČUS 

pro podporu svazů byl ČMGS vyzván k podání nové žádosti v rámci programu V ve výši 618.000,- Kč. 

Žádost byla dle požadavků podána na MŠMT.  V této chvíli nemá prezidium žádné informace o stavu této 

žádosti.  



 Dne 16.6.2016 obdržel ČMGS od MŠMT částku 108.500,- Kč z Programu IV – Údržba a provoz 

sportovních zařízení. Pouze tři kluby (Rajhrad, Olomouc, Bystřice p/H) se snažily podat žádost 

prostřednictvím ČMGS na MŠMT. Tvrdá kritéria splnily pouze kluby Olomouc a Bystřice p/H, přesto 

však v současné době z neznámých důvodů byla žádost 1.DGC Bytřice p/H MŠMT vyřazena. Dle názoru 

prezidia málo členů ČMGS projevilo zájem účastnit se tohoto programu, ale je nesmírně důležité 

pro ČMGS, že se v prvním roce uchytila alespoň jedna žádost, která vytvořila dobrý základní kámen 

pro podávání a případný úspěch žádostí pro rok 2017. Je třeba, aby kluby nebyly v této souvislosti pasivní 

a aktivně se účastnily /pokud jim to tvrdá kritéria dovolí/ tohoto programu i pro rok 2017. Většinou bývá 

uzávěrka koncem září, ale již nyní je třeba se tomuto tématu věnovat, aby se mohlo pomýšlet na nějaký ten 

úspěch. Případní zájemci nechť sledují stránky MŠMT, případně se obrátí na prezidium /AV/. 

 ČMGS v termínu platí všechny poplatky vyplývající z členství ve WMF a EMF. Pro zajímavost již 

v letošním roce bylo vyplaceno ve prospěch WMF a EMF k 23.7.2016 částka ve výši 110.026,96 Kč. 

Jedná se o převážně platby za členství a startovné na ME a MS.  

 V roce 2016 spustil ČMGS systém motivačních příspěvků pro členy ČMGS, bohužel příliš velký zájem 

ze strany klubů zatím není, a to je škoda. K 23.7.2016 pouze 3 kluby zorganizovaly veřejnostní turnaj 

v minigolfu a zaregistrováno bylo pouze 28 nových hráčů. ČMGS je připraven uhradit část startovného 

za účast juniorů a mládeže v roce 2016 a stejně tak je připraven uhradit poplatek za obecné školení trenérů 

VOŠ Palestra /viz zpráva TMK/. Pokud se všechny kluby nezúčastní svým jedním zástupcem tohoto 

školení, je ČMGS připraveno projednat proplacení toto školení všem aktivním klubům, kteří vyšlou i více 

svých zástupců na toto školení. Samozřejmě proplacení je podmíněno stavem finančních prostředků 

a rozhodnutím konference o uvolnění příslušné částky pro tyto účely.   

 Z celkového nároku 101 míčů 3D bylo v roce 2016 za rok 2015 odebráno zatím pouze 65 míčů. 

 ČMGS průběžně proplácí všechny položky schváleného rozpočtu a nehrozí v současné době žádný 

finanční problém, který by měl komplikovat naplnění rozpočtu pro rok 2016 ve výdajové části. 

 ČMGS pořídil v rámci propagace našich nejvýznamnějších turnajů plachtu propagující MČR a GP 

+ extraligu družstev. Očekává se vyvěšení těchto plachet na všech hřištích pořádající tyto turnaje tak, aby 

veřejnost byla informována jaká akce se v daném místě koná. Stejně tak musely být bohužel pořízeny dvě 

nové reklamy 3D za ztracené v loňském roce nákladem 2.517,- Kč. 

 Dotazem prezidenta ČMGS na ČOV bylo zjištěno, že olympijská nadace, která vyplácí finanční podporu 

dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, není nijak omezena pouze na olympijské sporty. Veškeré 

příslušné informace je možno najít na stránkách www.olympic.cz/nadace. 

STK do 23.07.2016: 

Reprezentace do 23.07.2016: 

 V termínu 25.-26.06.2016 se zúčastnila naše reprezentace World Adventure Golf Masters 2016 

v Prishtině. Čtyřčlenné smíšené družstvo obsadilo 6. místo, v jednotlivcích pak výborného výsledku 

dosáhli Daniel Vlček (2.místo kategorie muži), Veronika Vlčková (1.místo kategorie ženy), Kateřina 

Oslejšková (2.místo kategorie ženy) 

 Konečná nominace dospělé reprezentace. Do portugalské Vizely odjede česká reprezentace ve složení. 

Muži: Ječný Martin, Macho Ivan, Majkus Zdeněk, Molnár Karel, Smejkal Marek, Straško Marián, 

Škaloud Ondřej. Ženy: Doleželová Alena, Libigerová Eva, Nakládalová Jana, Pavelková Lucie. Kauči: 

Dvořák Daniel, Rimpler Jiří, Skoupý Martin, Šlapák Michal. Vedoucí výpravy: Vítek Aleš 

 Konečná nominace seniorské reprezentace. Do finského Lahti odjede česká seniorská reprezentace ve 

složení: Muži: Andr Zdeněk, Metyš Jan, Řehák Jaroslav, Staněk Stanislav, Švihel Ladislav, Vozár Josef, 

Vlček Petr. Kauči: Benda Lumír, Sofka Dušan, Urbánek Michael, Bednář Martin. 

 Konečná nominace na Mistrovství světa juniorů 2016 v minigolfu - Bischofshofen (Rakousko) 

1) družstvo juniorů ve složení 7 hráčů: 

Bertels Dominik (MGC Hradečtí Orli), Brtevník Daniel (MGC Jedovnice), Kadlec Jan (TJ MG Cheb), 

Rous Adam (MGC Hradečtí Orli), Sůsa Richard (SK Tempo Praha), Svoboda Boris (TJ MG Cheb), 

Škaloud Ondřej (GC 85 Rakovník) 

2) jednotlivkyně juniorka: Doleželová Alena (1. DGC Bystřice pod Hostýnem) 



Celkem bylo nominováno 8 hráčů. Realizační tým bude ve složení: 

1) koučové: 

Doležálek Adam (MGC Jedovnice), Gerža Pavel (MGC Olomouc), Novák Matěj (1. DGC Bystřice pod 

Hostýnem), Staněk Jiří (MGC Olomouc) 

2) vedoucí výjezdu: 

Doležel Ivan (1. DGC Bystřice pod Hostýnem) 

 

Trenérsko metodická komise 

 Dne 22.6.2016 proběhla schůzka s pane Josefusem (ředitel VOŠ Palestra), kterému byly předloženy 

potřebné zpracované materiály pro udělení akreditace.  

 Dne 25.7.2016 byly odeslány finální materiály pro udělení akreditace panu Josefusovi, který materiály 

předá MŠMT, které uděluje akreditace.  

 Dne 17.11.-20.11.2016 proběhne na VOŠ Palestra obecné školení trenérů, které bude připraveno pouze 

pro členy ČMGS. Prezidium ČMGS schválilo, proplacení obecné části školení trenéru pro jednoho člena 

z každého klubu ČMGS.   

Adventure golf 

Ostatní do 23.07.2016: 

 Dne 23.04.2016 se prezident ČMGS zúčastnil 33. valné hromady ČUS. V rámci důležitých kuloárních 

schůzek důrazně upozorňoval na opětovně velmi nízkou výši schválené dotace z programu V. MŠMT pro 

ČMGS. Příslušnými osobami bylo přislíbeno v rámci vyjednávání o dalších dotacích přednostně myslet na 

potřeby ČMGS jako výrazně podfinancovaného svazu v porovnání s ostatními podobně velkými svazy 

(kupříkladu těmi sdruženými ve volném sdružení Sport 2013). Zároveň proběhly volby do vrcholných 

orgánů ČUS. Důležitou a příznivou zprávou pro ČMGS je, že do předsednictva ČUS byl zvolen Filip 

Hobza, předseda svazu amerického fotbalu a člen volného sdružení menších sportovních svazů Sport 

2013, který již v minulosti svými jednáními výrazným způsobem pomohl ČMGS v oblasti financování a 

získání dodatečných prostředků od ČUS. VH ČUS se zúčastnila také ministryně školství, která přislíbila 

výrazné navýšení rozpočtu MŠMT na sportovní programy. Bohužel se aktuálně jeví, že by se mělo 

přidávat zejména do programů, ze kterých doposud hlavně benefitovaly větší sportovní svazy. Menší 

sportovní svazy se budou snažit co nejvíce apelovat na spravedlivé rozdělování těchto navýšených 

finančních prostředků. 

 Dne 22.04.2016 prezídium přijalo AGHB Team do ČMGS 

 Dne 04.05.2016 prezídium přijalo SK Náměšť nad Oslavou z.s. do ČMGS 

 Dne10.05.2016 prezídium projednalo navrhované změny stanov WMF. Všechny změny souvisí 

s uvedením stanov do souladu s požadavky Mezinárodního olympijského výboru 

 Nové stanovy upravené v návaznosti na NOZ a odsouhlasené konferencí 2016 byly zapsány do 

spolkového rejstříku. Zároveň došlo ke změně sídla ČMGS na Zátopkova 100/2, Praha 6. 

 U České televize byla objednána výroba reportáže z MČR Olomouc. Byla požadována také výroba 

reportáže z MEJ v Bischofshofenu či z EC v Neutraublingu, ČT však výrobu těchto reportáží z neznámých 

důvodů neschválilo. 

Zapsal  Michal Šlapák 

V Olomouci dne   23.07.2016 


