Zápis z jednání prezidia za období od 01.01.2014 do 07.03.2014
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: do 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
 Dotace se nepodařilo dořešit. Pominul také důvod pro přidělení, což byla společná liga.
18/P/2011 Prověřit možnost získání financí u WMF na projekty pro mládež
Úkol : MŠ, JM
 Úkol se nerealizoval z důvodu, že už nejezdí na JT zahraniční hráči a klesá i účast domácích.
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
splněno
28/P/2011 Zajistit kontrolu stávajících minigolfových hřišť tak, aby odpovídaly podmínkám certifikace
WMF
Úkol : TN, JM T: trvá
 probíhá certifikace hřišť členů ČMGS
2/P/2013
3/P/2013
4/P/2013
5/P/2013
6/P/2013
7/P/2013
8/P/2013

Zajistit podklady pro zpracování účetních dokladů
za rok 2013
Zajistit zpracování účetnictví
Projednání vyúčtování dotací s KRK
Předložení vyúčtování dotací na MŠMT a ČUS
Zajistit nákup souprav pro juniorskou repre
Zakoupení pohárů pro vyhodnocení žebříčků 2013
Zajistit dodávku míčů od 3D

Úkol: AV
Úkol: AV
Úkol: AV
Úkol: AV,TN
Úkol: MJ
Úkol: JM,MJ
Úkol: AV

T: 3.1.2014
T: 20.1.2014
T: 31.12.2013
T: 20.1.2014
T: 31.12.2013
T: 31.12.2013
T: 31.12.2013

splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

T: 16.3.2014
T: 28.2.2014
T: 28.2.2014

splněno
splněno

Prezidium ČMGS na svém jednání do 07.03.2014 uložilo tyto úkoly:
1/P/2014
2/P/2014
3/P/2014

Zaslat na WMF stavový výkaz
Úkol: MŠ
Vypracovat návrh na rozpočet ČMGS na rok 2014
Úkol: AV
Vypracovat přehled čerpání peněz ČMGS za rok 2013 Úkol: AV

Prezidium do 07.03.2014 projednalo a schválilo tyto návrhy



Prezidium projednalo zájem TJ MG CHEB o pořádání MSJ v roce 2016, Na základě informace
z WMF bylo klubu sděleno, že termín je již obsazen.
Prezidium projednalo zprávu o hospodaření ČMGS za rok 2013 a doporučilo konferenci ke schválení.

Prezidium do 07.03.2014 vzalo na vědomí:



Žádost TJ Bystřice p/H o zrušení členství v ČMGS z důvodu zrušení minigolfového klubu při TJ.
Informaci o zaslání certifikačních podkladů na WMF, týkajících se prodloužení certifikace hřišť.
Jedná se o prodloužení certifikace hřišť členů ČMGS, kde certifikace končila v roce 2013. Poplatek
za prodloužení certifikace ve výši 1000,- Kč bude možno zaplatit na konferenci nebo zaslat na účet
ČMGS nejpozději do 31.3.2014.

Finance do 07.03.2014:




Za rok 2013 byly zajištěny veškeré úkony týkající se vyúčtování dotací, zpracování podkladů
pro účetnictví, zajištění podvojného účetnictví prostřednictvím smlouvy s ČUS. Dále potom bylo
v návaznosti na tyto úkony zpracována zpráva o hospodaření za rok 2013.
Výsledek hospodaření ČMGS k 31.12.2013 ukazuje, že se podařilo díky práci členů prezidia
za poslední 3 roky stabilizovat finance ČMGS. ČMGS se dostal z mimořádně složité finanční situace
do stavu, kdy je možno reálně plánovat činnost a s tím spojené výdaje svazu na období jednoho roku.
K 7.3.2014 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2013 a bylo zjištěno,
že níže uvedené kluby dluží tyto částky :
TJ Bytřice p/H
300,- Kč
DGK Louny
100,- Kč
MG České údolí Plzeň 3
700,- Kč
MGC Opava
300,- Kč
SK OÁZA
900,- Kč
TJ UNEX Uničov
600,- Kč
Příspěvky je možno zaplatit v hotovosti nebo poukázat na účet ČMGS.

STK do 07.03.2014:


Od posledního zápisu z jednání prezidia neproběhla žádná schůze STK. Komise STK pouze el. poštou
řešila doručené žádosti o zachování nebo přidělení VT.

Reprezentace do 07.03.2014:
Ostatní do 07.03.2014:
Shrnutí propagace za rok 2013


Reportáž z cyklu Žijme sportem byla v červnu 2013 odvysílána na ČT Sport
o účelem tohoto cyklu reportáží bylo představit daný sport se zaměřením na mládež právě
pro mládež a jejich rodiče
o bylo natáčeno na hřištích Tempo Praha, Olomouc City a Kopřivnice
o rozhovory byly vedeny s dětmi, rodiči, funkcionářem, legendou, šéfem juniorské reprezentace,
úspěšnými reprezentanty, fyzioterapeutem
o náročná koordinace, úspěšná reportáž
o poděkování firmě SV Golf za sponzoring
o cena 42 350 Kč



V souvislosti s přípravami reportáže Žijme sportem byl vytvořen internetový rozcestník certifikovaných
minigolfových hřišť v ČR, www.kamnaminigolf.cz. Stránky byly spuštěny v červnu 2013, doména je
ve vlastnictví ČMGS. Tento rozcestník by měl sloužit široké veřejnosti k výběru kvalitního
minigolfového hřiště v nejbližším okolí, pomáhat zvyšovat návštěvnost těchto hřišť (a zároveň tak
navyšovat hodnotu certifikátu WMF pro sportovní minigolfová hřiště), motivovat majitele
necertifikovaných hřišť získat certifikát (být tím pádem nástrojem na rozšiřování sportovního minigolfu
v ČR a být nástrojem na získávání dalších příjmů pro ČMGS) a zvyšovat marketingovou hodnotu sítě











minigolfových hřišť s certifikátem WMF pro případné partnery. Je možné vkládat aktuální informace
o daném hřišti (otvírací doba, kontakty, odkazy na webové stránky, fotografie, atd.) – zaslání aktuálních
informací o hřišti na adresu svazu je vítáno (informace u daného hřiště budou obratem aktualizovány).
Reportáž z MČR Rakovník
o podařilo se dostat krátký šot do večerního sportovního zpravodajství
o byla natočena 15minutová reportáž točená na 2 kamery, reportérka Veronika Macková,
následně ve studiu s finalizací reportáže pomáhal Tomáš Navrátil
o podařilo se domluvit umístění log sponzorů před a za pořad bez dodatečného příplatku
za reportáž
o celková cena 45 980 Kč.
Reportáž z EC Holešov
o natáčeno brněnským štábem s reportérkou z pražské redakce ČT, Veronikou Mackovou
(totožná osoba jako u MČR Rakovník – aktuálně tedy sportovní reportér kvalitně obeznámený
se specifiky sportovního minigolfu)
o délka 20 minut
o ve studiu doplněno komentářem Karla Molnára
o financováno z rozpočtu EC Holešov
V průběhu roku 2013 byla navázána spolupráce s Radiem Beat, které má pokrytí signálem přibližně
na 80% území ČR. V pořadu Menšinové sporty je možné odvysílat v zásadě jakoukoliv zprávu
z minigolfu. V roce 2013 byly odvysílány následující zprávy:
o úspěch českých juniorů na ME v Portugalsku
o informace před a po MS dospělých v Německu
o informace o úspěchu Tempa Praha na EC Holešov
Navázán kontakt se sportovním kanálem Sport 5. Dříve pouze motoristický kanál se chce profilovat
jako celosportovní kanál. Dříve vysílal pouze na kabelové televizi, od roku 2013 vysílá i terestricky
zatím v Praze a středních Čechách. Existuje dohoda, že významné sportovní úspěchy českých
minigolfistů mohou být zařazeny do večerního sportovního zpravodajství.
Na základě schůzky prezidenta ČMGS s šéfredaktorem deníku Sport a jeho kolegy byla navázána
spolupráce s isport.cz (internetová verze deníku Sport) a tištěným vydáním Deníku Sport.
o bude spuštěn rozcestník českého sportu na stránkách isport.cz, kde budou přebírány články
z webů různých sportů včetně minigolfu
o informace zvláštního významu mohou být zaslány do deníku Sport a je nemalá
pravděpodobnost, že bude otištěna přímo v tištěném vydání deníku Sport v rámci speciální
týdenní celostránkové rubriky věnované menším sportům
o detaily spolupráce se aktuálně upravují a dolaďují

Sponzoři
Pepsi


Možná spolupráce se společností PEPSICO CZ, s.r.o. (Pepsi cola)
o Tomáš Navrátil a Aleš Vítek se zvlášť či společně zúčastnili několika jednání se zástupci
společnosti PEPSICO
o Cílem je podpora jednotlivých klubů a následně svazu formou slev z nákupních cen produktů
PEPSICO, popř. finančního plnění na konci stanoveného období při splnění určitého
souhrnného obratu.
o Čím větší zapojení jednotlivých provozovatelů minigolfových hřišť, tím větší roční obrat a tím
větší možné plnění zpět klubům/svazu.
o Rozhovory s PEPSICO budou nadále probíhat.
Zástupci klubů, resp. provozovatelů hřišť budou v nejbližší době v této souvislosti obesláni
s krátkým dotazníkem. Prosíme o spolupráci a dodání informací pokud možno ještě
před konferencí, kde budou poskytnuty další informace.

Zapsal:
V Rakovníku dne

Michal Šlapák
07.03.2014

