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Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 17.12. 2020 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: 20:06 
Ukončení schůze:  
Přítomni: PT, MS, VB, VF, TŠ, FC 
Nepřítomni: 0 
 
VR je usnášeníschopná. 

1. Kontrola přístupů, aplikace, které používáme 

Teams na schůze 
One drive – úložiště pro všechny dokumenty 
Slack – diskusní fórum 
@idiscgolf – maily na vr, info – chodí to na všechny 
Technické problémy vyřešíme 
Domluva na potřebných podkladech pro zápis nových členů do OR + výmaz Jakuba Sýkory 
Představení členů VR 
Přístupová práva v administraci na idiscgolf.cz 

2. Volba předsedy  

Navržen Petr Tanka 
Pro: 5 hlasů  
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů 
Petr Tanka byl zvolen předsedou VR pro toto volební období 

3. Rozdělení okruhů činnosti členů VR 

Představeny činnosti 
Členové VR si rozmyslí, jaké oblasti se chtějí věnovat a na další schůzi se domluvíme 
Důležité je zvážit čas k dispozici a úkoly 

4. Termínovka 2021 

4 turnaje první ligy a 4 turnaje druhé ligy 
Diskuse, zda termíny v dubnu nejsou moc brzo 
Diskuse, zda bude možnost přidat další turnaje v průběhu roku 
Vyjasnit s Pecou, zda je ochoten udělat turnaj jako 3 denní, aby byly všechny turnaje 3-denní 
V komunikaci ke členům je potřeba vysvětlit, proč jsou turnaje 3-denní 
Pro: 5 hlasů 
Termínovka schválena 

5. Soutěžní řád 2021 

Navržena změna na 4 turnaje 1L i 2L. Jinak jen minimální úpravy 
Do pátku 18.12. si je nastudujeme a odhlasujeme PERROLLAM 

6. Další 

Členské poplatky – dáme post k 2021 (VB) 
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Faktura za trofeje od LASER centrum – ve výši 639Euro – schváleno 
Faktura za správu webu od Kuby Kudrny – pošle fakturu 
TŠ – připraví videa na propagaci členství (zvážit i nějaký letáček, který byl k dispozici TD,…), který 
rozešleme 1000 nečlenům ČADG, kteří jsou registrovaní na idiscgolf 
Doplnění STK – končí jim 2 leté období. VF připraví zprávu, že hledáme nové členy STK. 

 
 
Další schůze: členská schůze 13.1.2021 
Zápis provedl: Michal Sviták 


