
 

 
 

 

                   

                                             
 

  

Přítomni: Vláďa Daněk, Jarek Jiruše, Martin Kovařík, Ondřej Jurásek, Michal Zubalík 

VV byl usnášeníschopný. 

 

1. Zpráva z Evropského go kongresu v Liberci (Vláďa) 

Kongres měl skvělé ohlasy a byl úspěšný i finančně. Celkem se zúčastnilo 940 lidí a 
v hlavním turnaji hrálo 762, což je dosavadní rekord v celé historii EGC. Velký dík patří 

všem, co se podíleli na organizaci akce. 

Pořadatelství kongresů od 2018 dále je zatím volné a nabízeno české asociaci. Klub 

Brno ji zvažuje, ale nejprve chce počkat na výsledky krajských voleb. 

 

2. Valná hromada asociace 

Bude se v říjnu při turnaji Deskohraní v Praze. Je třeba formálně změnit stanovy, jak 
vyžaduje nový zákon (občanská sdružení se mění na zapsané spolky).  

Úkoly: 

 Martin připravit uzávěrku hospodaření za 2014 a vyúčtovat kongres. 

 Ondřej do konce září aktualizovat členskou databázi na webu a připravit počty 

delegátů. 

 Aleš Cieplý provést inventuru hracího materiálu po kongresu. 

 

3. Webové stránky (www.goweb.cz) 

Dosavadní projekt přípravy nového webu (viz předchozí zápisy) vedený Michalem 

Zubalíkem byl v červnu zastaven a ukončen z důvodu nedostatku kapacit.  

Martin Kovařík bleskově připravil před Libereckým kongresem na šabloně Word Press 

novou verzi stránek. Jsou velkým oživením s bohatou fotodokumentací. Jedinou 
vážnější připomínkou bylo zrychlit jejich natahování pro přístup z mobilu. Staré 
stránky jsou archivovány na archiv.goweb.cz. Veškeré další odkazy se zfunkční rovněž 

přepisem adresy www na archiv. 

Další úkoly: 

 Do nových stránek překlopit veškeré dokumenty (Martin nebo brigádník). 

 Během září individuální zaškolení lidem, kteří budou na web vkládat články, 
turnaje apod. 

 Zvážit elektronickou formu registrace nových členů asociace (tj. bez nutnosti 
shánět kontaktní osobu). 

 

Výkonný výbor ČAGo 

4. září 2015 



4. Odměny 

Finanční situace asociace se po úspěšném kongresu zlepšila a bylo možno odměnit 
některé dlouhodobé spolupracovníky. Výbor schválil odměny: 

 Vláďu Daňkovi jako hlavnímu organizátorovi EGC 20 000 Kč jako bonus 
k 20 000 Kč již vyúčtovaným (hlasování 4:0=1). 

 Martinu Kovaříkovi za tvorbu gowebu 15 000 Kč a dalších 5 000 Kč za 
překlopení dokumentů jemu nebo brigádníkovi, kterého si určí (4:0=1). 

 Ivanu Kostkovi 40 000 Kč za dlouholeté publikační aktivity (5:0=0). 

 Ondřeji Krumlovi 5 000 Kč za pořádání dvou go kempů (5:0=0). 

 

5. Soutěže (Jarek) 

Český pohár má upadající vliv a již příliš netáhne, zřejmě i vlivem slabších cen. Pokud 
se nenalezne sponzor, bude soutěž od nového roku zastavena. 

 

6. Reprezentace (Michal) 

Michal si namísto dosavadního gowebu bere na starosti péči o reprezentanty. 

 

 

Zapsal: Jarek 

Kontrola všichni členové VV. 

 

 


