
Zápis z jednání prezidia ze dne 29. května 2010

Přítomni: Radek Doležel, Jan Metyš, Tomáš Navrátil, Petra Kouřilová
Nepřítomen: Vít Gerža

1) certifikace
Probíhá dokončování pravidel pro certifikaci nových hřišť a obnovování certifikátů
stávajících. ČMGS má zájem na tom, aby ocertifikovaná hřiště splňovala přísná technická
kriteria a bylo tak možno garantovat ze strany ČMGS vysokou kvalitu těchto hřišť.
Zároveň má ČMGS zájem na tom, aby certifikace byl všeobecně respektovaný, ne pouze
formální proces. Certifikát tak bude sloužit nejen jako nutná podmínka pro pořádání
turnajů pod hlavičkou ČMGS, ale může sloužit jako určitý marketingový nástroj ze strany
svazu pro doporučení těchto hřišť i pro veřejnostní hraní. Příjmy z certifikátů tak budou
dalším zdrojem příjmů ČMGS, byť zpočátku v nijak závratných sumách. Podaří-li se
vytvořit z certifikace respektovaný proces a využije se určitý marketingový potenciál
tohoto procesu, mohly by příjmy z certifikátů tvořit významnější položku rozpočtu.

V souvislosti s procesem certifikací hřišť proběhlo jednání mezi zástupci prezidia ČMGS a
zástupcem společnosti SV Golf, s.r.o. za účelem získání poznatků z postojů investorů k
certifikátům v průběhu výstavby hřišť a vyslechnutí postoje výrobce hřišť k celé
problematice certifikátů.

V souvislosti s certifikacemi hřišť jsme žádáni od WMF k dodání dat ohledně návštěvnosti
na minigolfových hřištích. Jelikož pouze zlomek všech hřišť postavených v ČR je
provozováno oddílem, který je členem ČMGS, dodáme pouze data týkající se hřišť, u
nichž data jsme schopni zjistit. V této souvislosti bude oddílům rozeslán jednoduchý
formulář k vyplnění.

úkoly:
- urychleně dokončit tvorbu dokumentu s pravidly certifikací hřišť, vypracovat přílohy s
podrobnými specifikacemi technických požadavků
- rozeslat na oddíly formulář k získání dat ohledně návštěvnosti hřišť/následně data
zpracovat a odeslat na WMF

2) spolupráce se společností it2b s.r.o.
Proběhlo jednání se zástupcem společnosti it2b s.r.o., tedy poskytovatele webových
služeb souvisejících s provozem portálu minigolfsport.cz a webů pod doménou cmgs.cz.
Byl vytvořen podrobný zápis z jednání, který je v danou chvíli připomínkován a
upravován ze strany zástupce společnosti it2b s.r.o.

úkoly:
- po opřipomínkování zápisu z jednání příslušným způsobem zveřejnit závěry z jednání a
plnit úkoly z jednání vyplývající

3) juniorská reprezentace
Radek Doležel informoval o tom, že ze strany juniorů je zájem zúčastnit se juniorského
ME v Soči i přesto, že se budou spolupodílet na nákladech na účast na této akci. Vyjede
kompletní chlapecký tým a několik děvčat.

4) NCS a SEM Cheb
ČMGS bylo neoficiálně informováno o tom, že ze strany pořadatelů uvedených akcí byly
v průběhu konání NCS šířeny výtky vůči ČMGS ve smyslu nespolupráce s organizátory



akcí. K tomu prezidium ČMGS uvádí, že již při projevení zájmu organizátorů na pořádání
těchto akcí bylo ze strany ČMGS konstatováno, že ČMGS maximálně podpoří
organizátory po stránce administrativní (kontakt s WMF, ...), nebude však schopno
asistovat po stránce personálního zajištění akcí. To bylo ze strany organizátorů vzato na
vědomí. Zároveň je konstatováno, že na NCS byl přítomen člen prezidia ČMGS, Vít
Gerža, a bylo jej tedy možno oslovit s případnými připomínkami či jakoukoliv asistencí
přímo na místě.

Radek Doležel a Petra Kouřilová informovali ostatní členy prezidia, že ve prospěch
organizátorů NCS a SEM Cheb bylo v minulosti ze strany ČMGS již učiněno následující:
1. zajištění získání akce u WMF
2. přeložení požadavků WMF na zajištění akce
3. překlady veškeré komunikace týkající se smlouvy
4. zajištění soudního překladu smlouvy včetně úhrady ceny za tento překlad
5. vytvoření žádosti o mimořádnou dotaci na akci u MŠMT

ČMGS v této souvislosti konstatuje, že i nadále je připraveno organizátory v předem
dohodnutém rozsahu podporovat a zavazuje se, že slavnostního zahájení SEM Cheb se
zúčastní člen prezidia ČMGS.

5) otevřené úkoly
Junior Trophy s mezinárodní účastí

- Petra Kouřilová překládá rozpis turnaje do angličtiny, který bude odeslán na WMF;
následně bude na WMF odeslána také žádost na příspěvek na organizování akce

společná česko-slovenská liga
- v rámci STK probíhají diskuze ohledně nastavení pravidel takovéto ligy

6) ženská a seniorská extraliga
Byly zaznamenány požadavky na rozšíření extraligové soutěže o soutěž družstev žen a
družstev seniorů.

úkoly:
Jan Metyš pověřen iniciováním diskuzí v rámci STK ohledně extraligové soutěže žen a
seniorů.

6) Europark - další spolupráce
Europark projevil zájem o pořádání turnaje pod hlavičkou ČMGS v roce 2011. Turnaj by
se konal pravděpodobně na venkovních prostorách parkoviště.

Aby bylo využito maximálního potenciálu pro propagaci minigolfu, domníváme se, že v
takovém případě je potřeba přidělit turnaj minimálně úrovně Grand Prix. Bude-li to
možné, pak první GP v kalendářním roce (dubnový termín). ČMGS je ochotno poskytnout
záštitu nad celou akcí, personální zajištění organizace turnaje však není schopno zajistit.
Podaří-li se dohodnout s Europarkem pořádání takovéhoto turnaje, pověří ČMGS
organizací turnaje SK Tempo Praha.

Jednáními s Europarkem pověřen za ČMGS Tomáš Navrátil, který má za úkol
prodiskutovávat jednotlivé kroky s prezidiem a členy prezidia průběžně informovat o
vývoji.

úkoly:
Tomáš Navrátil pověřen začít jednání s Europarkem



7) Krilie
ČMGS byl osloven zástupcem společnosti Krilie, p. Podrábským, se kterým se sešel
Tomáš Navrátil. Tato společnost by ráda podporovala různé menšinové sporty, v danou
chvíli spolupracuje se svazy curlingu, bowlingu, softbalu, biliardu, frisbee, šipek,
bumerangu, kuželek a dalšími. Spolupráce s touto firmou/organizací by ČMGS
nezavazovalo k jakýmkoliv povinnostem či finančním plněním.

P. Podrábský je aktivním hráčem curlingu a vytváří touto společností určitou platformu
pro menšinové sporty pro sdílení zkušeností, s ideou v budoucnu vytvořit určitou asociaci
menšinových sportů, která by mohla být silnějším subjektem pro jednání se státem i
sponzory, organizování určité české "olympiády" těchto sportů a také provozování
resturace/kavárny v Praze, která by měla sloužit kromě sídla organizace jako místo pro
setkávání zástupců těchto sportů, prezentaci sportů a příslušných sportovních potřeb,
prezentaci upoutávek na jednotlivé sportovní akce atp.

Aktuálním předmětem činnosti této společnosti je tvorba reportáží z akcí menšinových
sportů na zakázku. Cena za 1 reportáž je cca 3 000 Kč a ukázky jsou k vidění na
stránkách http://www.krilie.com. Video je pak prezentováno na webových stránkách
krilie.com, odkazem na facebooku a objednatel (např. svaz) se stává vlastníkem tohoto
videa s další možnou dispozicí dle uvážení. Při navázání dlouhodobější spolupráce je
možno nechat vytvořit první video zdarma. Dalším aktivitou je provozování eshopu
jakožto dalšího prodejního kanálu pro výrobce sportovních potřeb pro menšinové sporty.

Dále byl ke zvážení prezentován systém zdroje peněz přes slevové karty společnosti
Lyoness. Je možno do tohoto systému zargistrovat např. sportovní svaz a o úroveň níže
sportovní klub. Sportovní klub distribuuje slevové karty (běžně 10% sleva) pro nákupy v
běžných obchodech (např. Tesco, Interspar, Baťa, Baumax a jiné). Při nákupu se načítají
částky nákupu na tuto kartu a 1% z této částky je distrubuováno rovným dílem o dvě
úrovně výše (tedy v tomto případě 0,5% klub, 0,5% svaz). Svaz ani oddíl nezavazuje
vstup do tohoto systému k ničemu, je jen třeba zaplatit vyhotovení karty v částce cca 60
Kč.

úkoly:
- udržovat kontakt se společností Krilie
- prozkoumat výhodnost a smysluplnost systému společnosti Lyoness

8) marketingový workshop pořádaný WMF v březnu 2010 ve Vídni
Hlavní myšlenky:
- propagovat minigolf jako zábavu pro veřejnost a až po jejím přilákání na hřiště
vysvětlovat zákonitosti minigolfu jako sportu
- sdílení zkušeností s tvorbou tiskové zprávy
- sdílení zkušeností s tvorbou informačních brožur o minigolfu
- rakouský svaz dosáhl velkého úspěchu s objížděním diskoték s 1 filcovou dráhou a
prováděním soutěží


