
Zápis z jednání prezidia za období od 06.03.2013 do 09.06.2013  

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

Michal Šlapák (MŠ) 

Úkoly z konference: 

1/K/2013  Zaregistrovat změny v sídle ČMGS o.s. do registru občanských sdružení na MV 

  Úkol: TN   T: 31.3.2013 

 žádost podána, z MV vyžádány doplňující dokumenty, řeší se 

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 

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 

Prezidium ČMGS  na svém jednání do 09. 06. 2013 uložilo tyto úkoly: 

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

 probíhá průběžně aktualizace 

  1/P/2013 Propagace minigolfu v médiích – reportáž pro pořad Žijme sportem 

zajištění reportáže, komunikace s tvůrci Úkol: TN  T: 2013 

podklady pro reportáž (historie sportu, české úspěchy) Úkol: MŠ  T: 8.5.2013 

   splněno 
výběr osob a lokalit natáčení Úkol: AV, MJ T: 2013  

  2/P/2013 Uhradit startovné na ME, MS 2013 Úkol: AV  T: 31.5.2013 

   splněno 

  3/P/2013 Připravit návrh na použití dotace MŠMT pro talentovanou mládež 

 Úkol: AV  T: 5.6.2013 

   splněno 

  4/P/2013 Zajistit nabídku na nákup souprav pro reprezentaci Úkol: MJ  T: 30.6.2013 

Prezidium do 09.06.2013  projednalo a schválilo tyto návrhy: 

 Dne 9.4.2013 na základě žádosti oddílu Akademie minigolfu pořádajícího 1. GP v Butovicích 

a v souladu se Soutěžním řádem - Příloha č.4, prezidium ČMGS rozhodlo o zvýšení startovného 

na turnaji GP Butovice na jeho 1,5 násobek 



 Dne 4.6.2013 prezidium na návrh STK schvaluje výjimku ze SŘ 6.2.1 pro start hráče Güntera Inamnna, 

který je registrován v zahraničním klubu, na 4.GP v Olomouci 

 Dne 6.6.2013 rozhodlo prezidium v rámci podpory mládežnických kategorií o proplacení nákladů na JT 

2013 takto: 

a/  bude proplacena doprava hráčům + 1x doprovod na klub /0,80 Kč/km/osoba/ na základě 

vyplněných cestovních příkazů 

b/  bude proplaceno ubytování 2 noci v učilišti /zajišťované Petrem Vlčkem / hráčům + 1x doprovod 

na klub 

c/  budou proplaceny ceny v rozsahu do 3000,- Kč z kapitoly rozpočtu „poháry , medaile“ 

Navýšení podpory z plánovaných 11500,- Kč + poháry bude kryto z dotace pro talentovanou mládež. 

 Dne 6.6.2013 prezidium rozhodlo získané finanční prostředky z dotace MŠMT pro talentovanou mládež 

po odpočtu navýšení příspěvku na JT 2013 použít na náklady reprezentace v roce 2013. 

 V termínu do 31.5.2013 bylo uhrazeno na základě podkladů vedoucích jednotlivých reprezentací 

startovné na ME, MS 2013. 

Prezidium do 09.06.2013 vzalo na vědomí: 

 Zrušení členství v ČMGS hráči Michalu Maňaskovi k 5.4.2013 na vlastní žádost 

Finance do 09.06.2013: 

 Na základě žádosti prezidia ČMGS byla získána dotace z programu č. II MŠMT na talentovanou 

mládež ve výši 52 100 Kč pro rok 2013 

 Žádosti ČMGS o přidělení financí z programu V. na MŠMT (na samotný provoz svazu) nebylo 

vyhověno a stejně jako loni se jak pro ČMGS tak další menší sportovní svazy opakuje stejná situace, 

kdy MŠMT přiděluje dotace pouze 80 svazům dle více či méně čitelných kritérií. Proto tyto menší 

sportovní svazy (sdružené v iniciativě Sport 2012) znovu upozornily na tento neutěšený stav a vyzvaly 

odpovědné zástupce České unie sportu (dříve ČSTV) k pomoci a řešení této situace. V této souvislosti 

každý z takto ‚postižených‘ svazů specifikoval své požadavky v peněžním vyjádření – ČMGS 

samozřejmě nebyl výjimkou. Aktuální situace je taková, že zástupci ČUS (dříve ČSTV) po jednání 

s MŠMT přislíbili poskytnutí dotací v požadované výši. Zda skutečně tyto sliby budou proměněny 

do reálných kroků, by mělo být jasnější počátkem července 2013. Prezident ČMGS se zúčastňuje všech 

souvisejících setkání, viceprezident ČMGS poskytuje součinnost ve vypracovávání potřebných 

podkladů a dokumentů. 

STK do 09.06.2013: 

 Komise STK vyhlásila konkurz na pořadatele turnajů pro příští rok. Vyhodnocení výsledků konkurzu 

a další záležitosti budou probrány na pravidelné schůzi v průběhu M ČR v Rakovníku.  

Reprezentace do 09.06.2013: 

zúžený širší výběr dospělé reprezentace pro MS 2013 – Bad Münder / Německo  

 

Muži: 

Gerža Pavel 

Ječný Martin 

Molnár Karel ml. 

Majkus Zdeněk  

Říha Michal 

Smejkal Marek 

Stančík Michal 

Staněk Jiří 

Staněk Stanislav 

Straško Marián 

Vozár Josef 



Ženy: 

Jandová Karolína 

Libigerová Eva 

Nakládalová Jana 

Pavelková Lucie 

Nations cup Bad Münder/Německo 

Česká dospělá reprezentace se zúčastnila Nations cupu v německém Bad Münderu, kde s dvěma 

družstvy obsadila 6. a 7. místo. V jednotlivcích zaznamenala úspěch Karolína Jandová, která v ženské 

kategorii obsadila třetí příčku.  

Ostatní do 09.06.2013: 

 Prezident ČMGS se zúčastnil dne 27.4.2013 výroční valné hromady ČSTV. Důležitým závěrem této 

valné hromady je přejmenování ČSTV na Českou unii sportu („ČUS“). Kromě názvu bylo změněno 

logo, internetové domény, emailové adresy atp.; adresa sídla zůstává stejná. 

 Prezidium ČMGS zaslalo dne 8.5.2013 na WMF své vyjádření k dvojí registraci hráčů Jiří Rimpler, Jan 

Láník a Michal Maňaska ve dvou národních svazech (český a rakouský) 

 Prezidium ČMGS odsouhlasilo objednávku u společnosti Seven Days Agency, s.r.o. za účelem natáčení 

reportáže z cyklu Žijme sportem v České televizi. V této souvislosti byl společnými silami různých 

členů prezidia jiných oslovených osob vytvořen dokument mapující historii a současnost minigolfu 

v ČR i zahraničí. Dokument je ke stažení na stránkách ČMGS a je doporučeno jej (či jeho pasáže) 

používat ve styku s médii, do různých brožur, atp. 

 Probíhají jednání se společností Seven Days Agency ohledně výroby reportáží z Mistrovství ČR 

v Rakovníku a Europa cupu v Holešově a jejich odvysílání v České televizi. Konečná nabídka bude 

následně porovnána s jinou nabídkou stejného znění s možností odvysílání na kanálu NOVA SPORT. 

Zapsal: Michal Šlapák 

V Rakovníku dne 09.06.2013 


