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1. Úvod 
Pandemie koronaviru druhým rokem po sobě zásadním způsobem zasáhla do fungování všech 
sportovních svazů, minigolfového nevyjímaje. I díky zkušenostem z roku 2020 se podařilo zajistit 
všechny funkce svazu a všechny komise vykonávaly svou činnost. Opět musela na situaci reagovat 
Sportovně-technická komise, která musela upravit organizaci soutěží. Reprezentacím byla opět 
zrušena mezinárodní mistrovství. V kreativním přístupu pokračovala Komise mládeže. Trenérsko-
metodická komise se snažila pokračovat ve výchově nových trenérů. Činnost vyvíjela i Komise pro 
propagaci.  

Cílem roku 2021 nemohlo být nic jiného, než zachovat chod svazu a pokusit se jakýmikoliv (i dílčími) 
činnostmi na všech úrovních udržet kontinuitu fungování svazu, aby dopady na Český minigolfový 
svaz byly co nejmenší.  

Zprávy jednotlivých komisí jsou zpracovány v samostatných materiálech a na konferenci budou 
předneseny v samostatných bodech. 

 

2. Finance 
Detaily k oblasti financí jsou obsaženy v příslušných dokumentech předkládaných konferenci. Níže 
tedy spíše stručný a obecný komentář. 
 
Rok 2021 byl druhým, kdy žádosti zpracovávala a rozdělovala Národní sportovní agentura. Přes 
veškeré úsilí prezidenta svazu se stále nedaří dosáhnout na úroveň financí, která by ČMGS měla 
náležet v porovnání s některými jinými svazy a v návaznosti na odstranění „historických křivd“, kdy 
ČMGS v některých letech nezískal tolik, kolik mu buď bylo přislíbeno, nebo při tzv. „zastropování“ 
některých žádostí v minulosti.  
 



Nedá se sice říci, že by dotační parametry NSA byly čitelnější. Nicméně nastavené podmínky ukazují 
alespoň přibližně určitý směr, který ač se i v průběhu prvních dvou let pozměnil, umožňuje 
odhadnout, na jaké oblasti se v rámci sportovního svazu zaměřit, aby při rozdělování dotací vytěžil 
svaz žádající o dotace maximum. I na to bylo pamatováno při žádosti o dotace na rok 2021 a i v této 
souvislosti je třeba vnímat rozpočty a priority na roky následující.  
 
ČMGS opět čerpal v roce 2021 finanční prostředky ve 3 oblastech – talentovaná mládež (Talent), 
reprezentace a organizace sportu. Oproti roku 2020 se podařilo vyčerpat dotace ve všech 3 
programech. 
 
Za zásadní a evidentně úspěšnou strategii považuje prezidium ČMGS  podporu aktivních členů a 
klubů. Daří se převádět na kluby částky v takových objemech, které na svých poplatcích zaplatí, a 
dosahovat tak spravedlivého a účinného přerozdělování finančních prostředků. To vychází ze 
strategie rozvoje, která byla přijata na roky 2016 – 2021. Prezidium proto na sklonku roku 2021 
přijalo strategii na období 2022 – 2026, které dosavadní zkušenosti rozvíjí a prohlubuje. 
 
Na aktivitu klubů lze apelovat i v souvislosti s dotacemi na obecní, krajské či státní úrovni. Přes různé 
obtíže, které může žádání o dotace a jejich vyúčtování přinášet, je třeba si uvědomit, že stále žijeme 
v silně dotační době. Zejména na úrovni obcí je možno s ne příliš velkým úsilím žádat o dotace ve výši 
středních desítek tisíc korun, které jsou následně při dodržování principu kontinuity vypláceny i 
v dalších letech. 
 

3. Vztah k ostatním subjektům 
ČOV 

V uplynulém roce pokračovalo ochlazení vztahů mez ČUS a ČOV a také ČOV a NSA. Prezident ČMGS 
byl informován o relevantních aktivitách ČOV. V podstatě žádné však neměly na ČMGS jakýkoliv 
efekt. 

ČUS 

Prezident ČMGS se zúčastnil 9. června 2021 porady předsedů sportovních svazů ČUS, které se 
zúčastnil taky nový předseda NSA. Prezident ČMGS zde opětovně připomínal nedostatky ve 
financování menších sportovních svazů.  

 

23. 6. se prezident ČMGS zúčastnil výroční valné hromady ČUS. ČUS vyzval politické strany, aby se 
zabývaly podporou sportu jako jednak součást péče o zdraví (a úspory nákladů ne léčbu) a jako 
prorůstového faktoru ekonomiky (1 Kč vložená do sportu ze státního rozpočtu přináší zpět cca 3,50 
Kč). Cílem je také získání tolika peněz do sportu, jako v danou chvíli představuje rozpočet pro kulturu 
(v roce 2021 cca 16 miliard, tedy více než dvojnásobek podpory sportu). 

 

ČUKIS 

Prezident ČMGS se zúčastnil jako delegát valné hromady ČUKIS. Byly probrány běžné provozní 
záležitosti a také informace o benefitech pro členské svazy z členství v ČUKIS. Prezident ČMGS 



pokračuje v práci ve výboru ČUKIS, kde se snaží na nejvyšší úrovni prosazovat zájmy ČMGS. Tím má 
ČMGS zastoupení v orgánu významného subjektu, který spoluutváří dění v českém sportu.  

Jelikož ČMGS je aktivní v oblasti výchovy trenérů, prezident ČMGS např. v roce 2021 podporoval 
myšlenku, aby součástí benefitů členství v ČUKIS byl finanční příspěvek na školení trenérů na VOŠ 
ČUS.  

 

Národní sportovní agentura 

Prezident ČMGS opět různými kanály získával všechny relevantní informace z NSA. 

NSA provádí už druhým rokem po sobě tzv. „statistické šetření“, které se v průběhu roku tváří 
neutrálně, ale nakonec je z něj vytvořena de facto součást žádosti o dotace. Proto i v průběhu roku je 
důležitá součinnost většiny komisí v rámci ČMGS, aby nedošlo k jakémukoliv podcenění situace. 
Každé zaváhání v této oblasti může velmi lehce vést k úbytku financí do ČMGS na dlouhá léta 
dopředu.  

 

4. Reprezentace 

Podmínky pro akce reprezentací všech úrovní byly opět v roce 2021 značně ztíženy. Neuskutečnilo se 
jediné mezinárodní mistrovství, reprezentace se alespoň zúčastnily mezinárodních setkání či 
soustředění. 
 
Podrobnosti k této oblasti jsou uvedeny ve zvláštním materiálu překládaném konferenci. 

 

5. Trenérsko-metodická komise 
TMK se snažila pokračovat ve své práci a vypsala termíny na školení trenérů. Díky tomu se v roce 
2021 rozrostl počet kvalifikovaných minigolfových trenérů. ČMGS obdržel také velmi důležité 
prodloužení akreditace pro udělování licencí trenérů minigolfu na roky 2021 - 2024. 
 
Důležitost existence trenérů se projevuje každým rokem více a více v podmínkách dotací od NSA. 
 
Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě TMK. 
 

 
6. Komise mládeže 
V rámci SA/SpS a SCM probíhala v první části roku kreativní formou pravidelná distanční výuka, která 
se snažila držet mladé minigolfisty v kontaktu a alespoň v částečném tréninku. V druhé části roku již 
probíhaly běžné tréninky.  
 
Nebýt práce Komise mládeže, došlo by jistě v letech 2020 a 2021 k velkému úbytku počtu mladých 
hráčů (stačí se podívat např. na Slovensko). V návaznosti na balíčky, které jsou určeny na podporu 



aktivních klubů a hráčů, se daří v oblasti mládeže udržovat vysoký standard jak počtu hráčů, tak jejich 
kvalitní přípravy. 
 
Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě Komise mládeže. 
 

 

7. Propagace 
V míře, která byla daná omezeními v oblasti sportu, fungovala Komise pro propagaci vedená 
Danielem Dvořákem. Bylo dokončeno natáčení profesionálního videa pro propagaci minigolfu. Na 
základě komunikace mezi komisí a prezidiem jsou definovány dílčí a střednědobé cíle v této oblasti. 
Potěšitelné je, že komise navzdory omezeným možnostem v posledních dvou letech pokračuje ve své 
činnosti a dokonce rozšiřuje personálně své složení. 

Podrobnosti o činnosti této komise budou předneseny konferenci ve zvláštním bodu. 

 

8. Ostatní 
V průběhu roku 2021 vznikla platforma na bližší komunikaci s prezidentem ČMGS, potažmo 
s prezidiem na online setkáních „Volejte prezidentovi“. Z počátku byl o setkání velký zájem, který 
postupně opadal. Výsledkem a úspěchem posledního tohoto setkání bylo, že na základě debaty o 
rozvoji minigolfu projevil zájem o činnost v této oblasti Libor Vančura. Ten byl následně pověřen 
prezidiem  ČMGS „misionářskou činností“ 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. 

Výsledkem činnosti Libora Vančury je akvizice dvou nových klubů, kteří jsou řádnými delegáty 
konference 2022. 

 


