Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 29. 1. 2019 prostřednictvím
skype konference
Složení VR: Petr Tanka (PT), Jakub Sýkora (JS), Michal Sviták (MS), Václav Bednář (VB)
Zahájení schůze:
Ukončení schůze:
Přítomni:
Nepřítomni:

19:32
22:20
PT, JS, MS, VB
0

VR je usnášeníschopná.
1) Kontrola úkolů
a) Projednat možnost převzít www.discgolf.cz – naše nabídka byla odmítnuta, protinabídka je pro
nás neakceptovatelná.
b) Prezentace pro sponzory
MS – rozpracováno, připravit vzor sponzorské smlouvy
c) Výroba disků s potiskem
JS – disky objednané, ve Švédsku byly prázdniny, teď jsou do
výroby, zaplacená záloha ze zdrojů ČALD
2) www.idiscgolf.cz
a) Průběžně reagujeme na připomínky členů a zpracováváme je.
b) Existuje testovací prostředí – oslovíme STK a členy VR, aby jej otestovali, ze všech možností
c) Uzavřeme s Jakubem Kudrnou smlouvu o dílo – PT je pověřen dotáhnout do konce
3) Podpora juniorů
Doplněno, zejména bod 6.
PT zpracuje, na příští schůzi schválíme konečnou verzi a v únoru zveřejníme
4) Externí Komunikace
a) Newsletter uděláme – články:
1) úvodní slovo předsedy – PT
2) pojištění – PT/VB
3) rekapitulace 2018 ME, Konopiště – MS
4) představení VR a Komisi (všichni)
5) informace k www.idiscgolf.cz
Termín: 15. únor 2019
b) Dotazník na hráče discgolfu – máme 214 odpovědí, dáme „last call“ na vyplnění
c) Nové logo (logo manuál) – o dalších krocích se rozhodneme po ukončení dotazníků.
Zatím jsme se nerozhodli, zda se budeme držet původní dohody s M. M. (20.000,-Kč návržený
rozpočet), nebo půjdeme otevřeným výběrovým řízení. Více se přikláníme pokračovat
v dohodnuté spolupráci s M. M. Neřeší to design webu, zvážíme, zda to přidáme do zadání.
Oslovíme vybrané grafiky pro cenové srovnání.
5) Turnaje 1. a 2. DL
STK odsouhlasila termíny turnajů 1. a 2. DGL. Bude zveřejněna v nejbližších dnech.
MČR – jediný termín se změní u MČR týmů
VR souhlasí s termínovou listinou.
Hlasování: Pro: 4 hlasy (PT, MS, JS, VB)
6) Reprezentace
a) Pravidla nominace do repre A - budou platit pro rok 2019, 2020.
Doplněno o větu: „kapitána reprezentace nominuje VR“.
Do budoucna nastavíme pravidla na výběr manažera reprezentace.
VR schvaluje „Pravidla nominace reprezentace“
Hlasování: Pro:3 hlasy (PT, JS, MS)
Zdržel se:1 (VB)

b) Přihláška na MS týmu do Estonska - jsme přihlášení, kvůli dotacím se domlouvá odklad placení
startovného
c) Crownfoundingová kampaň – VB pracuje na podkladech, získává informace od podmínkách
jednotlivých webů, oslovuje hráče – repre pro vedení klinik,
7) Různé
Oslovíme členy ČADG a další subjekty s výzvou, že hledáme partnery asociace – VB připraví
komunikaci, PT osloví potenciální partnery
JS rozešle info, že bylo ukončeno VR na disky pro ČADG
Dotace od Petra Ryšánka – MS pověřen jednáním
8) Platby
Faktury – poukazy z prodiscgolfu – ceny za ligu Bílek, Štípek – Hlasovaní: Pro - 4 hlasy
Platby – odměny za 1. Hráčům dle zápisu ze členské schůze – Hlasování: pro – 4 hlasy
Webhosting – Hlasování: pro – 4 hlasy
Rozhodnutí VR mimo schůzi výkonné rady:
VR jmenovala dne 25. 1. 2019 per rollam Kryštofa Nováka kapitánem (manažerem) reprezentace pro rok
2019.

Schůze ukončena v 22:20
Další schůze: pondělí 4. února, vždy od 19:3

