
Zápis č. 3/2021 z jednání prezídia ČMGS 
od 1. července 2021 do 30. září 2021 

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

(MN) 
 
Úkoly z konference: 
 
 
Kontrola úkolů prezídia ČMGS: 
 

1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČUS 
• TN se zúčastňuje schůzí ČUS a souvisejících iniciativ a sleduje aktuální vývoj 

Úkol: TN  T: trvá 
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: průběžně  

06/P/2017 Vytvořit SWOT analýzu minigolfu 
Úkol:   T: trvá 

07/P/2017 Vytvořit základní koncepční a strategický dokument k rozvoji a propagaci minigolfu 
(strategický plán) 

Úkol:  T: trvá 
18/P/2017 Projednat a začlenit do SŘ schválené změny z konference WMF  

Úkol: VG  T: průběžně 
19/P/2017 Projednat a začlenit do pravidel pro certifikaci schválené dodatky z konference WMF 

Úkol: MJ  T: konference ČMGS trvá 
18/P/2018 Udržovat aktuální celostátní, zemské a oblastní žebříčky 

Úkol: VG  T: průběžně 
20/P/2018 Zveřejňovat na webových stránkách ČMGS rozpisy turnajů, zprávy rozhodčích a výsledků 

z turnajů 
Úkol: VG  T: průběžně 

22/P/2018 Průběžně aktualizovat program na tvorbu oficiálních výsledkových listin 
Úkol: VG  T: průběžně 

23/P/2018 Průběžně aktualizovat databáze hráčů pro online výsledky „Bangolfarena“ 
Úkol: VG  T: průběžně 

9/P/2021 Připravit aktualizovaný rozpočet na rok 2021 v návaznosti na omezení sportovní činnosti 
v roce 2021 v návaznosti na návrhy prezidia a členů ČMGS. 

Úkol: AV  T: 30. 6. 2021 
10/P/2021 Informovat kluby o mimořádném konkursu na konání 4. GP 2021. 

Úkol: VG, MN  T: 6. 5. 2021  splněno 
11/P/2021 Informovat kluby o změně pořadatele a místa konání 4. GP 2021 – DG Fortuna Radotín. 

Úkol: VG, MN  T: 17. 5. 2021 splněno 
12/P/2021 Informovat kluby o vyhlášení konkursu na pořádání turnajů v roce 2022.  

Úkol: VG, MN  T: 29. 6. 2021 splněno 
 
Prezídium ČMGS na svém jednání do 30. září 2021 uložilo tyto úkoly: 
 

13/P/2021 Zaslat WMF k podpisu smlouvy týkající se Bangolf Areny Online. 
Úkol: MN, TN, AV T: 25. 7. 2021 splněno 

14/P/2021 Informovat kluby o datu konání zasedání konference.  
Úkol: MN  T: 25. 7. 2021 splněno 

15/P/2021 Informovat kluby o proplácení nákladů na JUNIOR CUP (3 turnaje).  
Úkol: MN, AV  T: 31. 8. 2021 splněno 

16/P/2021 Zajistit prostory pro konání zasedání konference. 
Úkol: MN  T: 6. 9. 2021  splněno 

17/P/2021 Informovat kluby o datu a místě konání školení rozhodčích (13. listopadu 2021 od 10 hod; 
Náměšť n./O.).  

Úkol: MN, VG T: 14. 9. 2021 splněno 



18/P/2021 Vypracovat manuál pro založení spolku.  
Úkol: MN  T: 15. 9. 2021 splněno 

19/P/2021 Zaslat klubům pozvánku a návrh programu konference.  
Úkol: MN  T: 16. 9. 2021 splněno 

20/P/2021 Účastnit se a volit per rollam na konferenci delegátů WMF 
Úkol: Prezídium T: 29. 9. 2021 splněno 

                 
Prezídium do 30. září 2021 projednalo a schválilo tyto návrhy: 
 

• (23. července 2021) schvaluje Termínovou listinu 2022 
• (7. září 2021) Žádost klubu „Yamka Minigolfclub Butovice, z.s.“ týkající se navýšení startovného 

na 1,5násobek běžného pro turnaj typu Open na turnaji 7. Open Kotva 2021. Turnaj se uskuteční 
3. října 2021. 

• (7. září 2021) Žádost klubu „Yamka Minigolfclub Butovice, z.s.“ týkající se navýšení startovného 
na 1,5násobek běžného pro turnaj typu Junior Trophy na turnaji Junior Trophy 2021. Turnaj se 
uskuteční 9. a 10. října 2021.  

• (15. září 2021) Žádost klubu „MINIGOLF CLUB 90 BRNO, z.s.“ týkající se navýšení startovného 
na 1,5násobek běžného pro turnaj typu Open na turnaji 4. Open One Brno 2021. Turnaj se 
uskuteční 3. října 2021.  

• (15. září 2021) Žádost klubu „MINIGOLF CLUB 90 BRNO, z.s.“ týkající se navýšení startovného 
na 1,5násobek běžného pro turnaj typu Moravia Tour na turnaji 5. MT One Brno. Turnaj se 
uskuteční 19. září 2021.   
  

Prezídium do 30. září 2021 vzalo na vědomí: 
 

• Znění zápisu č. 2/2021 za období 1. července 2021 až 30. září 2021 (vyvěšen na www.cmgs.cz). 
• (8. července 2021) Datum konání zasedání Výroční konference ČMGS 2021. 

 
Finance ČMGS do 30. září 2021: 
 

• K 30. září 2021 eviduje ČMGS tyto nezaplacené částky (členské příspěvky): 
S-centrum Děčín         členský příspěvek 2018, 2019, 2020,2 021   6.000,- Kč 
AGHB Team                členský a reg. poplatek za rok 2021     4.500,- Kč 
KDG Ostrava               členský a reg. poplatek za rok 2021     11.900,- Kč 
SKDG Příbor               členský a reg, poplatek za rok 2021     2.700,- Kč 

• K 30. září 2021 eviduje ČMGS tyto nezaplacené částky (platba za certifikace hřiště): 
          S-centrum Děčín          certifikační poplatek od 1.1.2021 do 31.12.2023        1.000,- Kč 

• K 30. září 2021 eviduje ČMGS další nezaplacené částky takto: 
Faktura WGW (proces certifikace hřiště)                        5.580,- Kč 

• K 30. září 2021 eviduje ČMGS další nezaplacené částky takto: 
KDG Ostrava                úhradu za míče 3D                                                     1.200,- Kč 

• K 30. září 2021 eviduje ČMGS závazky takto: 
 

 
Pokud byly některé částky přece jen uhrazeny, prosím o zaslání identifikace platby na e-mail 
viceprezident@cmgs.cz . 
 
• V průběhu období od 1. června 2021 do 30. září 2021 se průběžně financovaly všechny nezbytně 

nutné potřeby ČMGS dle připraveného provizorního rozpočtu pro rok 2021. 
• S ohledem na vývoj epidemiologických opatření v roce 2021 a rozhodnutí WMF, EMF o zrušení 

mezinárodních turnajů, je předpoklad nedočerpání dotací pro rok 2021, stejně jak tomu bylo v roce 
2020 (zejména část REPRE). Prezidium bude projednávat náhradní smysluplné plnění tak, 
abychom byli schopni dotace vyčerpat. Každý návrh v této souvislosti od členů ČMGS vítán. 

• Aktivní v oblasti REPRE jsou junioři pod vedením Ondřeje Škalouda. Došlo k proplacení 
soustředění juniorů v Rakovníku a připravuje se proplacení účast na Youth World Grand Prix 
v Murnau. 

• ČMGS díky členství v ČUKIS získává příspěvek ve výši 50 % ze smluvené částky na školení trenérů 
pořádané VOŠ ČUS, maximálně do částky 5 000 Kč. Smluvená částka s VOŠ ČUS navíc obsahuje 
10 % slevu na případnou realizaci školení v budoucnu. 



 
 

 
Reprezentace ČMGS do 30. září 2021: 
 
• 13. – 14.8. 2021 se v německém Murnau uspořádal mezinárodní turnaj juniorů, který byl náhradou 

za zrušené ME. Náš tým obsadil skvělé 2. místo a prokázal, že může v příštím roce pomýšlet na 
stupně nejvyšší. V kategorii juniorek zvítězila Monika Minaříková. 

• 20. – 21. 8. 2021 se v rakouském Voitsbergu uskutečnila náhrada za zrušené mistrovství Evropy 
dospělých. Naše reprezentace získala v nabité konkurenci skvělé 2.místo a do poledního kola 
bojovala o prvenství s týmem Švédska. Stříbrnou medaili získala v kategorii žen Simona Handlová 
a taktéž v kategorii mužů Marek Smejkal.  

• V termínu 24. – 28. 9. 2021 vyrazila seniorská reprezentace na soustředění do německého Wanne 
Eickelu, kde se, věříme, v následujícím roce uskuteční již 2x zrušené mistrovství Evropy.  

 
TMK ČMGS do 30. září 2021: 
 

• ČMGS byla prodloužena akreditace pro možnost školení trenéru 2. třídy, a to na roky 2021 až 2024. 
Proběhlo natáčení instruktážních videí, která budou používána na školeních trenérů. 
 

Komise mládeže ČMGS do 30. září 2021: 
 

• Nadále probíhají distanční tréninky SA a SCM.  
  
STK ČMGS do 30. září 2021: 
 

• Na schůzi STK dne 12.7.2021 při konání MČR v Chebu tvoří a dává prezidiu ke schválení 
Termínovou listinu 2022 

• Určuje náhradní termín konání Junior Cup Sportovních akademií. Konání při 4. Bohemia Tour 
Pelhřimov 2021 a 4. Moravia Tour Kopřivnice 2021 

• Určuje náhradní termín konání Junior Cup Sportovních center mládeže. Konání při 5. Grand Prix 
Ostrava 2021 

• Určuje termín přesunutého Junior Trophy z března na 9.-10.10.2021. Pořadatel i místo konání 
původní, Yamka MC Butovice 

• Chystá školení rozhodčích na listopad 2021 
 

Ostatní do 30. září 2021: 
 

• 24. 8. 2021 byl na NSA poslán přehled vyžadovaných podkladů (dotazník), které jak už prezidium 
načerpalo zkušenosti z předchozího roku, jsou neoficiálními podklady pro rozdělení dotací na 
následující rok. 

• 6. 9. 2021 proběhlo v Rakovníku natáčení propagačního videa, které by mělo popularizovat minigolf 
u veřejnosti. To vše pod dohledem předsedy komise pro propagaci Daniela Dvořáka. Videa budou 
po finalizaci využívána dle marketingového plánu komise. 

• 24. 9. 2021 se prezident ČMGS zúčastnil valné hromady ČUKIS, kde se projednávala běžná výroční 
agenda.  

• V průběhu srpna a září 2021 prováděl Libor Vančura z pověření prezidia ČMGS „misionářskou 
činnost“ za účelem udržení funkčnosti stávajících klubů, u kterých je riziko jejich zániku, a 
oslovování nových klubů jakožto potenciálních členů ČMGS.  

• Osloveny byly kluby v Příboře a v Děčíně s nabídkou pomoci. Z nových lokalit pak majitel hřiště 
v Ostravě – Bělském lese, adventure golsf v Oseku u Sobotky a adventure golf Pirátí zátoka 
v Praze. 

• Široká minigolfová veřejnost, nechť při zjištění aktivity na jakémkoliv minigolfovém hřišti v ČR, kde 
zatím není aktivní žádný klub, kontaktuje Libora Vančuru, který je vybaven veškerými příslušnými 
informacemi a pravomocemi. 



• Prezident ČMGS se zúčastnil Kulatého stolu pohybové aktivity – diskuze zástupců lékařů, politiků a 
sportovního prostředí ohledně aktuálního postavení sportu ve společnosti, jeho prospěšnosti a jeho 
vývoji během a po covidovém období. 

 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 30. září 2021 
 
Zapsal: Matěj Novák 


