
Zápis z jednání prezidia za období od 01.07.2012 do 09.08.2012  
 

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

                   Michal Šlapák (MŠ) 

                    

 

Úkoly z konference : 

 
1/K/2012 Na základě žádosti TJ MG Cheb podat na EMF v co nejkratším termínu  

 novou přihlášku na pořádání EYC 2015 na hřištích v Chebu.  Úkol : TN      T: do 12.3.2012 

2/K/2012  Zaregistrovat změny v sídle ČMGS o.s. do registru občanských sdružení  

 na MV nejpozději do 30.4.2012. Úkol : MŠ T: do 30.4.2012 

3/K/2012 Připravit návrh na revizi stanov ČMGS na základě písemných připomínek  

 klubů zaslaných do 30.4.2012,k projednání na řádné konferenci v roce 2013. 

  Úkol : TN,AV T: konference 2013 

  

Kontrola úkolů prezidia ČMGS  : 

 
  1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČSTV                               Úkol : TN      T: trvá 

 TN se zúčastňuje schůzí příslušného volebního koše ČSTV a sleduje aktuální vývoj 
10/P/2011 Do 1.1.2013 zajistit implementování směrnice 2.11. 

 Rulebook WMF /schodky rozpočtu ČMGS/. Úkol : TN T: konference 

16/P/2011 Projednat revizi stanov a volební řádu ČMGS Úkol : TN T: trvá 

 Viz úkol z konference 

17/P/2011 Kontaktovat WMF a dořešit dotace na ČS extraligu a I.ligu Úkol : MŠ JM T: trvá 

 řeší se s WMF 

18/P/2011 Prověřit možnost získání financí u WMF na projekty 

  pro mládež Úkol : MŠ, JM T: trvá 

 řeší se s WMF 

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 

28/P/2011 Zajistit kontrolu stávajících minigolfových hřišť tak, aby  

  odpovídaly podmínkám certifikace WMF Úkol : TN, JM T: trvá 

 probíhá certifikace hřišť členů ČMGS 

40/P/2011 Projednat možnosti získání sponzorů pro MČR 2012 

 a připravit nabídky pro sponzory Úkol: TN, MJ T: splněno 

 MČR 2012 proběhlo, byla dohodnuta podpora z Olomouckého kraje  

a města Olomouc, bylo zajištěno zpravodajství v ČT 1 a regionálním tisku  

41/P/2011 Zjistit možnosti čerpání strojních investic u ČSTV na rok 2013 T: 2012 

 

 

 

 

Prezidium ČMGS  na svém jednání do 09.08.2012 uložilo tyto úkoly : 

 
04/P/2012 Zajistit přihlášky k soutěžím WMF pro rok 2012 Úkol: MJ T:EC do 31.8.2012 

06/P/2012  Zaregistrovat správné údaje o ČMGS na MV Úkol: MŠ. T: 30.4.2012 

 odeslána žádost na MV 
13/P/2012 Omezit výdaje ČMGS dle návrhu AV /viz finance/ Úkol: AV T: splněno 

 výdaje ČMGS omezeny s výjimkou nezbytných poplatků 

14/P/2012 Aktualizovat webové stránky www.kamnaminigolf.cz Úkol: MŠ T: 31.7.2012 

15/P/2012 Zajistit výdaje dle rozpočtu schváleného konferencí  , připravit návrh na dofinancování 

                    nákladů spojených s účastí na Juniot Trophy Úkol: AV T: 31.12.2012 

17/P/2012 Připravit návrh na dofinancování nákladů spojených  



                    s účastí na Junior Trophy 2012 v Olomouci Úkol: AV T: 31.8.2012  

18/P/2012 Zajistit zaslání finančního příspěvku na EC 2012 na 

  základě zaslaných požadavků. Úkol:AV T: 20.8.2012 

 

Prezidium do 09.08.2012 projednalo a schválilo tyto návrhy 

 
 Prezidium rozhodlo o rozdělení příspěvku na financování EC 2012 takto – družstvo žen obdrží     

8.200,-Kč a družstvo mužů 14.300,- Kč. Rozdělení proběhlo stejně jako v minulých letech a kritériem 

byl počet hráčů v jednotlivých týmech. Zástupci zúčastněných klubů nechť zašlou požadavek o zaslání 

těchto částek spolu s bankovním spojením na adresu viceprezident@cmgs.cz /žádost družstva žen 

prezidium již obdrželo/. 

 

 Prezidium schválilo, že zástupcem ČMGS na konferenci EMF bude Michal Šlapák. 

 

 29. 5. obdrželo prezidium ČMGS žádost nového klubu MGC Rajhrad k členství ČMGS. Prezidentovi 

tohoto nového klubu, Radkovi Šebelovi, byla odeslána odpověď, jejímž obsahem je žádost o prokázání 

splnění podmínek určených Stanovami ČMGS, konkrétně článek IV. odstavec 1., potažmo čl. 1. 

odstavec 1. Na základě těchto ustanovení se členem ČMGS může stát pouze sportovní spolek, který 

provozuje sportovní minigolf, jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost.  

 

o Prezidium ČMGS má ze svého dosavadního funkčního období pozitivní i negativní zkušenosti 

s přijímáním nových klubů. V obou případech se osvědčilo kladení důrazu na prokázání 

existence hřiště (případně prokazatelného záměru hřiště vystavět/dokončit) a existence hráčů, 

kteří za daný klub budou hrát. Toto vše je v souladu se záměrem stávajícího prezidia 

podporovat rozvoj sportovního minigolfu – tedy nových hřišť a aktivních členů. 

 

o Zástupce MGC Rajhrad byl v této souvislosti v uplynulém období vyrozuměn. Po prokázání 

výše uvedeného nebude existovat žádná překážka pro přijetí tohoto klubu do ČMGS. 

 

 
 

Prezidium do 09.08.2012 vzalo na vědomí : 

 Prezidium bere na vědomí žádost TJ MG Cheb na změnu termínové listiny. Prezidium se žádostí bude 

zabývat. 

 

. 

Finance  do 09.08.2012: 

 
 AV informoval prezidium o nezaplacení registračních příspěvků klubů a hráčů 

za rok 2012 a starších k 5.8.2012 v tomto rozsahu : 
 Akademie minigolfu o.s               klub 300,- Kč a jednotlivci 300,- Kč 
  
 TJ UNEX Uničov                    klub 300,- Kč a jednotlivci 200,- Kč 
 JR GOLF Rychnov n/K            klub 2011 + 2012 600,- Kč a jednotlivci 0,- Kč 
 DG Fortuna Radotín                 klub 2010  300,- Kč 

  

 V průběhu měsíce července podepsali zástupci prezidia ČMGS s ČSTV smlouvu, která zajišťuje další 

finanční prostředky ve prospěch ČMGS. Dne 2.7.2012 byla na účet ČMGS připsána první částka 

ve výši 300.000,- Kč a dne 25.7.2012 druhá částka ve výši 184.522,64 Kč. Tato situace se podařila 

pouze v návaznosti na usilovné jednání členů prezidia ČMGS a ukázala nezbytnost zastoupení prezidia 

ČMGS v Praze. Je nutno ale zdůraznit, že ČSTV ve své dosavadní podobě a působnosti pravděpodobně 

končí a rozdělování peněz do sportu bude zajišťováno asi prostřednictvím Českého olympijského 

výboru. Víme dobře, že nejsme olympijským sportem a proto se domníváme, že bude potřeba ještě 

hodně úsilí začlenit sportovní minigolf do sportovních struktur v ČR tak, aby vůbec nějaké financování 

minigolfu pravidelně probíhalo i v příštích letech.  

 V souvislosti se získanými finančními prostředky je možno konstatovat, že ČMGS je schopen naplnit 

rozpočet schválený konferencí.  

 Dnem 9.7.2012 ČMGS splatil poslední závazek /půjčku/ ČSTV ve výši 307.500,- Kč a tím se 

definitivně oddlužil. Jeden z nejvýznamnějších úkolů současného prezidia byl tedy úspěšně naplněn. 

mailto:viceprezident@cmgs.cz


 V červenci 2012 dne 16. 7. obdržel prezident ČMGS slíbená data od společnosti it2b s.r.o..Tato data 

budou v nejbližší možné době prozkoumána. Společnost it2b se nabídla s případnou pomocí 

při manipulaci s těmito daty, za což jí prezidium ČMGS předem děkuje. 

  

 

 

STK do 09.08.2012: 
 Dne 25.7.2012 proběhla v Olomouci při MČR schůze STK. Zápis z této schůze je na webu ČMGS. 

 

Reprezentace do 09.08.2012: 
 

České reprezentace vyrazí na letošní šampionáty ve složeních:  

 

MS juniorů - Bad Münder 

 Juniorky – Blažková Ema, Pavelková Lucie, Jandová Karolína, Doleželová Alena  

 Junioři – Doležálek Adam, Škaloud Ondřej, Staněk Jiří, Gerža Pavel, Novák Matěj, Rous Adam, 

Doležel Radek ml. 

 Kouči – Doležel Radek, Mlčoch Ondřej, Doležel Ivan 

 

ME seniorů - Rozemaai 

 Seniorky –Hirschmannová Dagmar, Nečekalová Jana, Macourová Eva 

 Senioři – Řehák Jaroslav, Andr Zdeněk, Švihel Ladislav, Metyš Jan, Pokorný Bohumil, Holub Leopold, 

Vančura Libor 

 Kouči – Skoupý Martin, Říha Michal 

 

ME - Porto 

 Muži – Šlapák Michal, Staněk Stanislav 

 Ženy – Nakládalová Jana 

  
 

Ostatní do 09.08.2012: 

 

 

 

 
 

Zapsal:   Michal Šlapák 

V Rakovníku dne 09.08.2012 


