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Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané  4.12. 2018 prostřednictvím 

skype konference 
Složení VR:  Petr Tanka (PT), Jakub Sýkora (JS), Jan Veselý (JV), Michal Sviták (MS), Václav Bednář 

(VB) 

 

Zahájení schůze: 19:43 

Ukonční schůze: 21:58 

Přítomni: PT, JS, MS, VB 

Nepřítomni:  JV - omluven  

 

VR je usnášeníschopná. 

 
Program schůze: 

1) Kontrola úkolů 

2) Nový www a jejich funkčnost 

3) Logo 

4) Rozpočet 2019 

5) Nominace do EDGF 

6) Rozdělení kompetencí mezi členy VR 

 

1. Kontrola úkolů 

SPLNĚNO 

 Zřídit mailové schránky na idiscgofl.cz; JS  

 Připravit návrh rozpočtu k jednání; PT 

 Rozpis kompetencí VR – zpracováno a k přečtení na SLACKu 

 Poptat slevu na grafiku v rámci budoucí spolupráce; VB; viz bod 3 

 Poptávka grafické podoby webu; viz bod 2 a 3   

 

ZŮSTÁVÁ: 

 Dispozice k účtům a zápis do rejstříku. MS a VB dodají potřebné dokumenty v nejbližších dnech 

termín dokončení: 31.1.19 

 Získat analytická data z webu discgolf.cz; PT; předpokládaný termín dokončení 31.12.18 

 idiscgolf.cz – schůzka s Kubou Kudrnou, worksheet úkolů na kterých se pracuje - průběžně 

 

2. Nové www.idiscgolf.cz 

 Worksheet úkolů k webu sdílen s VR 

 Grafika webu – dojde k postupným úpravám 

 Doména www.cadg.cz – budeme jednat o možném odkoupení 

 Doména www.discgolf.cz – budeme jednat o možném odkoupení 

 Budeme hledat vhodnou doménu, která by byla zaměřená na nováčky se základními 

informacemi 

 

Úkoly: PT probere (průběžně) připomínky s Kubou 20.12.18 

Vymyslet název vhodné domény-  všichni VR 30.3.19 

 

 

http://www.cadg.cz/
http://www.discgolf.cz/
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3. Logo – redesign v roce 2019 

 Disky s potiskem – logo bude zdarma, cena výroby 200 ks disků cca 24 000 Kč – 4 hlasy pro, 

odsouhlaseno 

 V roce 2019 bude do redesignu loga zapojen Mumák, který předložil VR nabídku ve výši do 

20.000 Kč (logo a kompletní dokumentace, zjednodušené logo, čb logo, inverzní logo, příprava 

pro merchandising), což je v porovnání s ostatními nabídkami v 50% výši. VR s touto nabídkou 

jednohlasně souhlasí. 

 Návrhy loga (skice) budou předloženy k diskusi členům ČADG 

 

Úkoly: VB je pověřen komunikaci a organizaci s Mumákem (Martin Malý) 

 

4. Rozpočet ČADG 

 Představení návrhu rozpočtu  

 Členské příspěvky 2019 – VR navrhuje členské příspěvky ve výši 400Kč dospělí a 200Kč junior. 

Hlasování: Pro 4 hlasy, Proti:0, Zdržel se:0.  

 Rozpočet ČADG 2019 – VR schvaluje návrh rozpočtu.  

 Hlasování: Pro 4 hlasy, Proti:0, Zdržel se:0. 

 

Úkoly: 

PT připraví informaci k registraci na www.idisgolf.cz pro členy – 31.12.2018 

VB připraví mailovou komunikaci na účastníky turnajů, kteří nejsou členy ČADG s oslovením 

vstupu do ČADG – 31.12.2018 

 

5. Nominace do EDGF 

 Navrhujeme oslovit Pavla Kotalu, který je koordinátorem pro PDGA, aby se ujal i role 

koordinátora EDGF. PT ho osloví. 

 

6. Rozdělení kompetencí mezi členy VR 

 Diskuze k rozdělení kompetencí mezi členy VR. Na rozdělení budeme nadále pracovat. 

 

Úkoly: 

VB doplní do SLACKu rozdělení činností do 4 skupin – bude projednáno na další schůzi VR 

MS navrhne postup pro získávání sponzorů – bude projednání na další schůzi VR 

 

 

Další schůze VR: čt 13. prosinec od 19:30 

 

Zápis provedl: Michal Sviták 

http://www.idisgolf.cz/

