Zpráva Prezidia ČMGS za období roku 2013
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Zpráva vedoucího reprezentace a STK budou předneseny v separátních příspěvcích na
konferenci 2014.

1) Finance
a. zhodnocení roku 2013
• Rok 2013 byl mimořádně úspěšný co do získávání finančních prostředků pro ČMGS. Nejen, že
bylo možné získat finanční prostředky v takovém rozsahu, aby bylo možné beze zbytku
naplnit rozpočet schválený konferencí. Ale ačkoliv v průběhu roku nebylo jasné, zda ČMGS
vůbec nějakou dotaci obdrží, z dotací MŠMT (některé zprostředkovaně přes ČSTV/ČUS) se
nakonec podařilo pro ČMGS získat o více než 900 tisíc více, než bylo v rozpočtu plánováno.
b. získávání dotací
•

Žádosti ČMGS o přidělení financí na rok 2013 z programu V. na MŠMT (na samotný provoz
svazu) nebylo vyhověno a pro ČMGS se opakovala stejná situace jako v roce 2012. Probíhala
jednání se zástupci ČUS (dříve ČSTV), kteří po jednání s MŠMT přislíbili poskytnutí dotací
v požadované výši. Zda vůbec nějaká dotace bude poskytnuta, nebylo jasné ještě počátkem
července 2013. Prezident ČMGS se zúčastňoval všech souvisejících setkání, viceprezident
ČMGS poskytoval součinnost ve vypracovávání potřebných podkladů a dokumentů.

•

3. května 2013 obdržel ČMGS vyrozumění o přiznané dotaci na sportovně talentovanou
mládež (Program II.) ve výši 52 100 Kč.

•

Na základě jednání zástupců prezidia v rámci iniciativy Sport 2012 (tedy jednání ČMGS ->
Sport 2012 –> ČUS –> MŠMT – bude podrobněji popsáno v jiném bodu programu
konference) získal ČMGS dotaci ve výši 300 000,- Kč v režimu „PROGRAM č. V“ (účelové
určení dotace organizace sportu a možnost financovat reprezentaci). Tato částka byla
vyplacena dle smlouvy ve dvou splátkách, první ve výši 209 300,- Kč dne 9. 7. 2013 a druhá ve
výši 90 700,- Kč dne 5. 11. 2013.

•

Díky dalšímu cílenému nátlaku v rámci iniciativy Sport 2012 bylo možné získat dotaci
formálně přes ČUS, kde nakonec slíbené prostředky byly přiděleny a ČMGS obdržel dvě
dotace jednu ve výši 231 580,- Kč dne 25. 11. 2013 a druhou ve výši 490.000,- Kč dne
12. 12. 2013. Účelové určení těchto dotací byla opět organizace sportu a reprezentace.

c. rozdělení dotací
•

Dne 6. 6. 2013 rozhodlo prezidium v rámci podpory mládežnických kategorií o proplacení
nákladů na JT 2013 takto:
a/ proplacení dopravy hráčům + 1x doprovod na klub /0,80 Kč/km/osoba/
b/ proplacení ubytování 2 noci v učilišti hráčům + 1x doprovod na klub
c/ proplacení cen v rozsahu do 3000,- Kč z kapitoly rozpočtu „poháry, medaile“
Navýšení podpory z plánovaných 11500,- Kč + poháry bylo pokryto 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 návaznosti na obdržení finančních prostředků na konci roku 2013 bylo rozhodnuto:
a. Nakoupit 20 ks reprezentačních souprav pro juniorské družstvo ve výši 27.915,- Kč.
b. Nakoupit poháry na vyhodnocení celostátních a republikových žebříčků za rok 2013 ve
výši celkem 11.633,- Kč.
c. Navýšit odměny reprezentantům o 17.000,- Kč za získání medailí na ME a MS takto:
Kategorii jednotlivců 1. místo 7.000,- Kč, 2. místo 5.000,- Kč a 3. místo 3.000,- Kč
Kategorie družstev pro každého člena družstva a 2 kouče za 1. místo 3.000,- Kč, za
2. místo 2.000,- Kč a za 3. místo 1.000,- Kč.

•

Na základě získání finančních prostředků bylo možné rozhodnout v prosinci 2013 o pokrytí
nákladů pro reprezentační družstva schválené v rozpočtu konferencí. Z drobné rezervy mohlo
prezidium navýšit některé výdaje v roce 2013 (viz výše).

d. sponzoři
•

Na základě smlouvy s firmou 3D získal ČMGS v roce opět 100 ks míčů, celkem tedy
k 31. 12. 2013 měl ČMGS k dispozici 131 ks 3D míčů. Prezidium odsouhlasilo stejně jako
v předchozím roce, na základě stejných kritérii /účast juniorů na turnajích pořádaných ČMGS/
možnost odprodeje míčů v ceně 200,-Kč/ks pro jednotlivé kluby. Stejně tak pořadatelé GP a
MČR mají nárok na 2 míče za každé připravené hřiště pro turnaj.

•

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.

2) Minigolf v médiích
•

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 a jiných oslovených osob vytvořen rozsáhlý dokument (o délce 6
stránek A4) 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.

•

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
o
o

byla natočena 15minutová reportáž točená na 2 kamery, reportérka Veronika
Macková, následně ve studiu s finalizací reportáže pomáhal Tomáš Navrátil
podařilo se domluvit umístění log sponzorů před a za pořad bez dodatečného
příplatku za reportáž
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

3) Ostatní
•

30. 11. 2013 - prezidium ČMGS odsouhlasilo kandidaturu KDG 2000 Ostrava na pořádání
MEJ 2015 a zaslalo přihlášku na WMF

