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Datum: 29. 9. 2007 

Místo: Praha  
Přítomni: Aleš Cieplý (AC), Tomáš Grosser (TG), Ondřej Jurásek (OJ), 

Václav Kijonka (VK), Martin Kovařík (MK), Radek 
Nechanický (RN) a Miloš Podpěra (MP)  

 

Výkonný výbor byl usnášeníschopný. 

 1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 

2007/01/4a Registrace nových stanov na MVČR – hotovo 

 Změna přístupu k účtu – zbývá zřídit přístup pro MP. 

2007/01/4b Změna systému reprezentace – trvá, cca do týdne bude 
uzavřena diskuse, cca dva týdny před MR bude připraveno ke 
schválení. 

2007/01/4c Komunikace s kluby – trvá. OJ vytáhl potencionální kluby. TG 
připraví databázi klubů na gowebu. 

2007/01/4d Propojení registrace na gowebu s programem PreReg – trvá. 
B. Zmek je zaneprázdněn. MK s ním projedná další spolupráci. 

2007/01/4e Igo – viz bod jednání. 

 2. Programové prohlášení výkonného výboru 

Výkonný výbor projednal návrh programového prohlášení. TG do 7. 10. 2007 
zapracuje náměty, dokončí text a předloţí ho k odsouhlasení. 

 3. MR 2008 

AC do 15. 10. 2007 připraví výběrová řízení na všechna MR v roce 2008. 

Hlavní MR se bude vzhledem k World Mind Sports Games v Pekingu v říjnu 2008 
konat začátkem července. O uspořádání zatím projevilo zájem Brno. 

Prvním kvalifikačním turnajem bude v listopadu Ostrava. Další navrhne AC na 
základě turnajového kalendáře 2008. 

Na další schůzi bude výkonný výbor jednat o změně systému MR (počet 
účastníků, termín apod.). Případné změny budou platit od MR 2009. Návrh 

připraví AC do 30. 10. 2007. 
 

 4. Soustředění 2008 

Soustředění se v roce 2008 bude konat v Churáňově na Šumavě v horské chatě 
Cihelny. MP zajistí ve spolupráci s B. Snídalem objednávku. Termín: do 15. 10. 
2007. 
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 5. Disciplinární komise 

Výkonný výbor ustavuje disciplinární komisi ČAGo ve sloţení Ondřej Dlouhý, 

David Holeček a Karel Jurek. 

 6. Angažování silného korejského hráče do ČR 

AC informoval o jednání se zástupci korejské Univerzity Myongji během jejich 
návštěvy v ČR. Nabízí se moţnost, ţe by v ČR zhruba půl roku pobýval korejský 

profesionál, případně silný amatér. Podmínkou je zajistit pro něj ubytování a 
příspěvek na pobyt ve výši odhadem 10.000 Kč měsíčně. Výkonný výbor bude o 

tomto jednat na další schůzi. AC připraví informace k zveřejnění na goweb 
v termínu do 30. 10. 2007. 

 7. Jednání s ambasádami 

MK informoval o jednáních s korejskou a japonskou ambasádou. Výkonný výbor 

po dohodě s organizátory praţského lednového turnaje bude usilovat u korejské 
ambasády o záštitu a přejmenování turnaje na Korean Ambassador Cup. 

Japonská ambasáda je ochotna podpořit akce ČAGo záštitou, při jednáních 
s japonskými podniky v ČR apod. 

 8. Přijetí nových členů 

Výkonný výbor přijal za členy ČAGo Jana Kladivu, Rudolfa Belce a Ivanu 
Hlaváčovou. 

 9. Přestupový řád 

Výbor připraví přestupový řád. Zajistí OJ. Termín: do 28. 2. 2008 

 10. Rozhodčí 

AC a RN zajistí aktualizaci seznamu rozhodčích. Termín: do 3. 11. 2007 

 11. Trenérské akreditace 

Výkonný výbor připraví systém trenérských akreditací (ţádají je některé školy, 
na nichţ se vedou kurzy). Je potřeba zjistit, jak udělování akreditací funguje u 
šachu, dámy apod., a vymyslet, jak by systém fungoval u go. Podklady pro příští 

schůzi výkonného výboru zajistí AC a RN. 

 12. Igo 

Výkonný výbor souhlasí s opětovným vydáváním časopisu Igo v tištěné podobě. 

MP nabídl, ţe na vydávání poskytne příspěvek 20.000 Kč. Další náklady budou 
pokryty z prodeje čísel, reklamy a dalších příspěvků. 

Redakční rada bude pracovat ve sloţení: B. Snídal (šéfredaktor), VK a TG, 

případně další zájemci.  
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VK projedná s B. Snídalem další postup a připraví zkušební číslo, aby bylo moţné 
oslovit další případné sponzory. Termín: do 3. 11. 2007 

 13. Vizitky 

VK připraví členům výkonného výboru a případně vybraným reprezentantům 
(O. Šilt, J. Hora, V. Daněk, K. Ţaloudková a J. Hricová) vizitky. Členové 
výkonného výboru pošlou VK text, který na vizitkách chtějí, a jejich počet. VK 

zjistí zájem uvedených reprezentantů. Termín: do 10. 10. 2007 

 14. MEJ 2008 v Mikulově 

MK informoval výkonný výbor o přípravách MEJ 2008 v Mikulově (ubytování, 

projekty, sponzoring). 

VK a TG dodělají internetové stránky MEJ 2008. Termín: do 10. 10. 2007 

 

Příští schůze výboru se bude konat ve Frýdku-Místku 3. - 4. 11.2007. 

 

 

V Praze 29. 9. 2007 

Zapsal:  Tomáš Grosser 

Správnost odsouhlasili: všichni členové výboru 


