
Česká asociace discgolfu, z. s. 

 

Česká asociace discgolfu, z. s., Osadní 869/32, Praha 7, 170 00 
-1- 

Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 13.1.2021 prostřednictvím 

Teams konference 
Složení VR: Petr Tanka (PT), Michal Sviták (MS), Václav Bednář (VB), Veronika Fabíková (VF), Tomáš 
Šustek (TS), Filip Carlan (FC) 
 
Zahájení schůze: 19:35 
Ukončení schůze:  
Přítomni: PT, MS, TS, VF  
Nepřítomni: FC, VB (omluveni) 
 
VR je usnášeníschopná. 

1. Rozdělení činnosti VR – odloženo na další schůzi 

Probereme, až bude úplná VR 
Do další schůze doplníme a zamyslíme, jaké body chceme dělat 

2. Interní komunikace VR 

Vše přes TEAMSy a SHAREPOINT 
Messenger jen jako upozornění 
1:1 bude zkopírovaný ONE DRIVE do TEAMS (SHARE POINT) 

3. Ceny a trofeje 
Kalendáře pošle Kryštof - 30 lidí v ČR všem 
Trofeje – předáme při prvním turnaji 1. ligy a 2.ligy – asi na Búřově. 
Finanční odměny 1.Liga – PT udělá rozpočet pay-outu 
Články dva – vyhodnocení – jak liga dopadla a druhý – co kdy a jak výherci dostanou 

4. Placení členských poplatků 

Je v tom nepořádek – platí špatnou částku, dávají špatný VS (číslo ČADG) 
Nováčci ČADG – zaplatí více – nebudeme řešit, pokud se někdo přihlásí, vyřešíme 
Platební brána – zapracujeme na ní, aby byla 2022 k dispozici 

5. Komunikace směrem k členům 

Články – vítězové 1 a 2.ligy2020, 
Článek – Master MČR bude jen v Chebu a v ČB budou ostatní kategorie (Karel Zdeněk) samostatně a v 
rámci článku o změnách v SŘ 
Video s nej hráči - 6 nej hráčů ČR dle ratingu, spolupráce s Tomem Valíkem – odměna dle hodin, 
fakturace 

6. Jmenování komisí 

STK – přihlásili se: Jakub Sýkora, Petr Bujnošek, Kryštof Novák, Milan Tichý 
Hlasování: Jmenovaní jsou navrženi do STK   PRO: PT,MS,TS,VF  PROTI:0, ZDRŽEL:0 
DK – jmenování člena VR do DK – MS nominován,  PRO: PT,VF,TS,MS  PROTI:0, ZDRŽEL:0 
KK – PT pomůže s první schůzkou, aby se jejich práce rozběhla 

7. Reprezentace 
Kapitán – dáme výzvu “Hledáme kapitána” 
Nominace – PT předloží seznam pro širší reprezentaci 
Soustředění pro repre - až to restrikce dovolí – plánujeme 2x 
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8. Další 

Proč TD se nepřihlásili do lig – budeme komunikovat průběžně, abychom tomu předešli 
Kontrola webu – revize – TS 
WEB – propojit seznam hřišť a turnaje, které na něm budou – je potřeba jej z modernizovat a aktualizovat 
(obsahově, i ve formě) 
Zapojíme do práce další KOMISE – redakční rada – předložit nápady 
Dotace – ČALD bude žádat o 5mil Kč – proto se zamyslet, jak tyto peníze využít (např. Tajemník/sekretář, 
rozvoj trenérů, reklamní kampaň) peníze na rozvoj sportu – dát nápady na co bychom ty peníze využili 
Předseda PT schválil na základě svého uvážení (na základě stanov) - smlouva o spolupráci s ČALD 
(čerpání dotací z rozpočtu MŠMT a NSA), a soutěsný řád 

 
Další schůze: 19.1.2021 
Zápis provedl: Michal Sviták 
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