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Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 20. 1. 2020 prostřednictvím 

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

 

Zahájení schůze: 20:05 

Ukončení schůze: 21:10 

Přítomni: PT, MS, VB, JS se připojil 20:33 

Nepřítomni: 0 

 

VR je usnášeníschopná. 

 

1. Nominace reprezentace 

Čekáme na vyjádřených jednotlivých kandidátu na repre. 

 

2. Účetní služby 

PT jedná s paní účetní, která nám uzávěrku udělá za 4.000,-Kč. Řešíme další detaily důležité pro vedení 

našeho účetnictví – co bude ve službách zahrnuté. 

Zaplatíme licenci za SW Pohoda, možná by byl lepší SW Premier. 

 

3. Pojistná událost J.N. 

Odvolali jsme se s citací na části pojistných podmínek, které pojišťovna porušuje, a podle který má 

plnit. 

Čekáme na vyjádření ČS. 

Smlouva má výročí 1.2., ale pokud nám pojistnou událost uznají, máme 3 měsíce na výpověď. 

Zvážíme změnu pojistitele vč cestovního pojištění pro kolektivní sport. 

 

4. Setkání TD a Galavečer 

Poháry budou 29.1. – vyzvedne a přiveze MS. 

Účast dle dotazníků – 28 odpovědí, obě 12, 12 jen Galavečer. 

Obešleme pozvánku přímo výhercům jednotlivých kategorii. 

Dress code na Galavečer – slušné oblečení, oblek a dlouhá večerní šaty nejsou vyžadovány. Business 

Casual doporučeno. 

Moderátor večera – oslovíme Michala Grepla, popř. doplní MS. 

Večerní program – hudba, puttování na rychlost, marker, minidiscgolf turnaj, …. 

Místo: Fontana Olomouc – PT ověří 

 

5. Sponzorství - ČEZ podpora 

ČEZ nabízí určité partnerství, zkusíme to naroubovat na ligu 

Jsou různé tipy partnerství. 

Druhá žádost na nadaci ČEZ – podpora mistrovství Juniorů. 

 

6. Startovné na turnaje přes účet ČADG (ME) 

Bylo by výhodnější mít účet u jiné banky (FIO, Air Bank,…), kde je vše bez poplatků, zejména u plateb 

v Euro. 

PT založí transparentní účet u FIO – Kč a Euro, ke korunovému účtu kartu.  
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7. Jednací řád VR, Evidence směrnic a interních dokumentů 

Vychází ze stanov a upřesňuje jednání VR. 

 

8. Faktury 

Faktura od Martina Malého – Pro: PT, VB, MS, JS Zdržel se: 0, Proti: 0. 

 

9. Podklady pro výroční zprávu ČALDu + info z ČALDu 

PT připraví, JS/JK dodá statistiky členů 

Proběhne olympijský festival – Praha, Brno, Ostrava – musíme oslovit kluby, lidi (Brno, Ostrava) 

s pomocí při organizaci, festival trvá 14 dní, zatím chybí informace co se od nás požaduje. Budeme 

v rámci stánku ČALD, budeme repre DG, budeme mít plochu s koši (ukázka DG). 

Termín je shodný s Olympiádou v Tokiu. 

 

10. Kouření a výjimka 

Požádáme o „výjimku“ PDGA Europe, PT požádá Pavla Kotalu o zařízení. 

 

Další schůze: 5. Února 2020 ve 19:30 

 

Zápis provedl: Michal Sviták 


