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Datum: 9. 3. 2008 

Místo: Mikulov 

Přítomni: Aleš Cieplý (AC), Tomáš Grosser (TG), Ondřej Jurásek (OJ), 
Václav Kijonka (VK) a Martin Kovařík (MK), Radek Nechanický 
(RN), Miloš Podpěra (MP) 

 

Výkonný výbor byl usnášeníschopný. 
 

 1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 
 

01/4d Propojení registrace na gowebu s programem PreReg – posunuto do 
20. 3. 2008. 

03/08a Propagační materiály – kontrola plnění: 30. 4. 2008. 

05/03ba Vyplacení odměn za Soutěţ reprezentantů 2007 – posunuto do 9. 3. 
2008. 

05/05 Časopis Igo – rozvaha financování – pracuje se na tom. VK 
vyhodnotí nabídky, termín do 15. 3. 2008. 

05/07cb Světové hry duševních sportů 2008 – medailonky potencionálních 

účastníků – viz zvláštní bod schůze. 

06/02 Kauza Jiří Ďurovič – Jiří Ďurovič poslal na účet další 4.000,- Kč a 
zaslal MK doporučený dopis. Ten bude otevřen za přítomnosti 

právníka. Pokud budou účetní doklady, které by v dopisu měly být, 
v pořádku, bude do 31. 3. 2008 podáno daňové přiznání. MK bude 
informovat výbor o dalším vývoji, termín: průběţně. 

06/03 Grand Prix 2007 – OJ urychleně dokončí vyplacení odměn, termín: 
do 20. 3. 2008. Rozpis cen – viz příloha zápisu. 

06/07 Výroční zpráva za rok 2007 – MP vytvořil koncept. MK dokončí texty, 
termín: do 15. 3. 2008. TG poté udělá korektury a VK grafickou 

úpravu, termín: do 31. 3. 2008. 

06/13 Přerozdělení agend – viz zvláštní bod schůze. 

06/14 Aktualizace řádů a pravidel – viz zvláštní bod schůze. 

 

 2. Světové hry duševních sportů v Číně 
 

a, Nominace týmů 

Nominace pro soutěţ týmů muţů a soutěţ týmů ţen bude provedena na 
základě ratingu EGF ke dni 3. dubna 2008 (tj. po turnaji ve Frýdku-

Místku). Podmínkou je, ţe nominovaný musí mít za poslední rok odehrané 
alespoň tři turnaje kategorie A. (Schváleno jiţ 3. 3. 2008 prostřednictvím 
internetu.) 
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b, Letenky zdarma z ME párů 

Pokud se podaří díky dobrému umístění na ME párů 2008 (Krakov, 10.-13. 
4. 2008) získat letenky zdarma pro jeden český pár, budou letenky 

rozděleny následovně: jedna letenka připadne vítězi MR párů 2008 
(J. Bártová + J. Hora), druhá letenka (resp. adekvátní finanční hodnota) 

připadne nejlépe umístěnému českému páru na ME párů 2008. (Schváleno 
jiţ 3. 3. 2008 prostřednictvím internetu.) 

 

c, Medailonky potencionálních reprezentantů 

Přípravu medailonků potencionálních reprezentantů pro ţádosti o granty 
převezme TG (OJ mu neprodleně pošle, co jiţ vytvořil). VK dokončí 
nafocení reprezentantů. Termín: do 20. 3. 2008. 

 

d, Širší (neoficiální) nominace reprezentantů 

Výkonný výbor odsouhlasil širší (neoficiální) nominaci reprezentantů, 
kterou předloţili RN a MP: 

 

  Jan Hora    Jitka Bártová 

Ondřej Šilt    Jana Hricová 

Klára Žaloudková   Martina Šimůnková 

Anna Prokopová   Radek Nechanický 

Vladimír Daněk   Jan Šimara 

Vít Brunner    Martin Jurek 

Ivan Kostka    Zbyněk Dach 

Jan Prokop 

 

Výkonný výbor souhlasí s tím, ţe bude-li to moţné, nominuje také lídra 
týmu (zřejmě M. Kovařík). 

Výkonný výbor souhlasí s tím, ţe nominuje náhradníky týmů. 

 

e, Rezervace letenek 

MP zarezervoval 10 letenek za cenu cca 20.000 Kč (včetně letištních 
poplatků). Výkonný výbor ukládá MP rozšířit počet zarezervovaných 

letenek na 12. Termín: do 15. 3. 2008. 

 

f, Granty 

MK informoval výkonný výbor o moţnostech získat granty na pokrytí 

nákladů na Světové hry duševních sportů v Číně. Ţádat se bude na MŠMT 
a Nadaci sportující mládeţ. Dále je moţné ţádat na některé kraje (pro 
účastníky pocházející z těchto krajů). ČSTV granty pro tento účel 

neposkytuje. MK bude výbor průběţně informovat, kontrola plnění: 31. 3. 
2008. 

 

g, Letenka zdarma 

Pokud ČAGo dostane letenku(y) zdarma, dostane ji mistr republiky (pokud 
jiţ nebude mít letenku zdarma např. z ME párů; jinak další v pořadí na MR) 

za podmínky, ţe bude hrát soutěţ, pro kterou je letenka určena. 
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 3. Přerozdělení agend výkonného výboru 
 

Výkonný výbor rozhodl o přerozdělení agend jednotlivých členů výkonného 
výboru: 

 

MK: - řízení výboru 

- vztahy s dalšími institucemi, se zahraničím apod. 

MP: - tajemník 

 - členská databáze 

 - kluby 

OJ: - hospodář 

AC: - sportovně-technická komise (turnaje, rozhodčí, rating) 

- vnitřní záleţitosti (příprava valných hromad, výroční zprávy, zápisy, 
dokumenty atd.) 

TG: - tiskový mluvčí ČAGo 

- goweb 

- propagace 

VK: - fundraising (granty) 

 - Igo 

RN: - mládeţ 

 - reprezentace 

 

TG opraví údaje na gowebu. Termín: do 20. 3. 2008 

 

 4. Revize řádů ČAGo 
 

Výkonný výbor projednal zprávu TG o stavu řádů a pravidel ČAGo (platnost řádů 
a pravidel, aktuálnost vyvěšených verzí na gowebu atd.). AC připraví 

harmonogram kroků vedoucích k nápravě současných nedostatků. Termín: do 
31. 3. 2008. 

 

 5. Různé 
 

a, Zápis z Valné hromady ČAGo 

VK urychleně dokončí zápis z Valné hromady ČAGo v Blansku a pošle ho 
ověřovatelům ke kontrole. Termín: do 14. 3. 2008. 

 

 

V Mikulově 9. 3. 2008 

 

Zapsal:   Tomáš Grosser 

Správnost odsouhlasili: všichni členové výboru 
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Příloha 1: Rozpis cen Grand Prix a soutěže efekt. 2007 
 

Grand Prix: 
 

 1. Radek Nechanický 3.300 Kč 

 2. Jan Šimara 2.500 Kč   

 3. Václav Kijonka 1.670 Kč 

 4. Jan Prokop 1.250 Kč 

 5.  Bronislav Snídal 830 Kč 

 6. Simon Zackarias 750 Kč 

 7. Tomáš Grosser 670 Kč 

 8. Marie Šimková 580 Kč 

 9. Lukáš Podpěra 500 Kč 

 10. Petr Cipra 420 Kč 

 6. Martin Válek 750 Kč (viz zápis z Valné hromady ČAGo  

    v Blansku) 

 

Soutěž efektivity: 
 

 1. Radek Nechanický 1.200 Kč 

 2. Kristýna Stodolová 800 Kč 

 3. Anna Prokopová 500 Kč 


