
zvoleného ve volbách 5. září 2010 

 

Výkonný výbor považuje za své největší priority propagaci go mezi českou veřejností a 
zvýšení jeho prestiže, šíření hry go zejména mezi dětmi a mládeží, podporu českých 
reprezentantů, zajišťování soutěží s důrazem na prestižní mezinárodní akce (ME, MS). 

VV vychází z programového prohlášení minulého VV (2007), s kterým by se mohl ztotožnit, 
ale konstatuje, že téměř polovina jeho bodů nebyla splněna. Tam zaměří VV svou pozornost. 

 

Hlavní úkoly výkonného výboru: 

Propagace, média 

Výbor bude zkvalitňovat internetové stránky Asociace, tak aby  

 poskytovaly všechny potřebné informace hráčům,  

 byly dobrým zdrojem informací o našich akcích a hře go pro ostatní média, 

 byly atraktivní pro případné sponzory 

Výbor zajistí, aby se informace o každém turnaji dostaly minimálně do regionálních médií. 
Zároveň se bude snažit medializovat úspěchy českých hráčů na mezinárodních akcích a 
dostat informace o hře go do médií. 

Výbor bude vydávat propagační materiály a zajistí, aby byly k dispozici klubům a zájemcům o 
propagaci go. 

Hospodaření 

Výbor bude aktivně hledat další příjmy do rozpočtu ČAGo. Bude pokračovat ve snahách 
získat peníze formou grantů na všech úrovních. Napře všechny síly k nalezení významných 
sponzorů pro jednotlivé akce a projekty. 

Soutěže 

Výbor se bude dál ucházet o pořádání velkých mezinárodních akcí, které pokládá za nejlepší 
prostředek k propagaci (zviditelnění) go a k získání sponzorů. Jde o MEJ 2011, MSJ (asi 2012), 
ME (asi 2015) a několik vedlejších ME a dalších mezinárodních turnajů. 

Výbor provede revizi stávajících sportovně-technických dokumentů a předloží ke schválení 
nový Soutěžní řád a Turnajový řád. 
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Členská základna, kluby 

Výbor zajistí zpracování agendy členské základny a klubů. Výbor se bude snažit o dobrou 
komunikaci s kluby s důrazem na zpětnou vazbu. Výbor se pokusí oživit „spící“ kluby. 

Děti a mládež 

Výbor bude podporovat práci s dětmi a mládeží, s důrazem na výuku go na školách. 

Reprezentace 

Výbor pokládá kvalitní a úspěšnou reprezentaci za velmi důležitou. 

Výbor připraví Reprezentační řád, bude podporovat úspěšné reprezentanty v rámci 
finančních možností asociace.  

Výbor ustaví Skupinu silných hráčů, s kterou bude konzultovat všechny otázky spojené 
s reprezentací. 

Vnější vztahy 

Výbor bude pokračovat v aktivní činnosti v rámci institucí působících v oblasti hry go a 
duševních sportů (EGF, IMSA, ČSTV).    

 

V Praze dne 9. listopadu 2010 

 

Za Výkonný výbor ČAGo:  Vladimír Daněk, předseda 


