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             Zápis ze schůze 
Výkonného výboru 

18. 4. 2011 v Brně 

 

 
Účast 
Aleš Cieplý, Vladimír Daněk, Jaroslav Jiruše, Ivan Kostka, Martin Kovařík, Miloš 
Podpěra.  

Hosté: Ondřej Jurásek, Bronislav Snídal 
 
Výbor se v úvodu dohodl na nestandardním průběhu schůze, kdy se každý člen 

vyjádřil ke své práci za období únor až duben 2011. 
 

 
Jaroslav Jiruše 

 Informoval o stavu Soutěžního řádu. Namísto původních dvou řádů 

(soutěžní a turnajový) připravuje jeden „soutěžní řád“ doplněný o 
„pravidla soutěžní partie“. První verzi hotových dokumentů představí 

v červenci na MR 2011. 
 

  
Vladimír Daněk  

 Příští schůze VV domluvena na mistrovství republiky ve Frýdku-Místku. 

V případě nutnosti zasedne výbor dříve v Brně nebo se situace vyřeší přes 
diskusi na Gowebu. 

 Předseda seznámil přítomné členy výboru s momentálním stavem ČSTV, 
Sazky a sportovních svazů. 

 Pokáral stav asociačních stránek Goweb.cz, především sekci pro média a 

novináře. Pro potřeby propagace a shánění sponzorů je Goweb stále 
nevyhovující! 

 Přinesl ukázat dokončené vizitky (prospekty) ČAGo k oslovení sponzorů. 
Vyrobeny v nákladu 2 000 kusů (cena 8 700 Kč). 

 Pracně zařizoval registraci českého reprezentanta na MS v Japonsku. 

Radek Nechanický musí doplatit 2 400 Kč za letenku. 
 Na soutěž reprezentantů 2011 věnovala Lenka Daňková 20 000 Kč. 

 
 
Martin Kovařík 

 Informoval o hospodaření za rok 2010. Podáno daňové přiznání (součást 
účetnictví).  

 Revize účetnictví proběhne na MR ve F-M.  
 Dostal za úkol vybrat schválené rozpočty ze zápisů schůzí (konečnou 

verzi) a uveřejňovat je v budoucnu také zvlášť, aby měla členská základna 

snadnější přístup k nahlédnutí (požadoval Jan Hora).    
 ME juniorů 2011 v Brně se vydařilo, bylo ziskové (cca + 23 700 Kč). Z 

této sumy byl vyčleněn příspěvek na Go4Japan 5 tisíc, ČAGo obdrželo 
avizovaných 10 tisíc, zbytek si ponechal Go klub Brno za vzornou 
organizaci. Pokud Maďarsko v roce 2012 nedokáže zajistit pořadatelství 
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juniorského mistrovství Evropy, bude dějištěm šampionátu opět hotel 
Santon v Brně.  

 Podal zprávu o úspěšnosti podaných grantů. Jeseník získal na červnový 

turnaj 10 tisíc Kč, bude zařazen do Českého poháru v kategorii A 
(garantovaný finanční fond 20 tisíc). Frýdek-Místek dostal na MR 2011 od 

města 15 000 Kč. Mikulovu bylo přislíbeno 5 tisíc. Grant v Ústí nad Labem 
zamítnut. 

 Ve spolupráci s pokladníkem Ondřejem Juráskem bylo vybráno na 

iniciativu Go4Japan 48 980 Kč. ČAGo dorovná na celou částku 235 000 
JPY (1 987 EUR) a přepošle japonskému Červenému kříži. Schváleno 6-0-

0 
 Interpelace na ministra školství ve věci přerozdělování finančních 

prostředků jednotlivým sportovním svazům, sdružením a asociacím byla 

podána senátorem Stanislavem Juránkem. Žádná odezva. 
 K výročí 10. Brněnského turnaje navrhnul udělit čestné členství senátorovi 

Stanislavu Juránkovi za dlouhodobý přínos českému go. Schváleno  6-0-0 
 
 

Aleš Cieplý 
 Podal zprávu o stavu go materiálu. Ztráta cca 8 tisíc Kč (viz. Příloha 1: 

Návrh řešení ztráty materiálu v Brně). V rámci dohody mezi ČAGo a Go 
klubem Brno se zřídí menší skladiště v Brně (YMCA), do něhož se přesune 

část hracích souprav z Prahy. Vše schváleno. 5-1-0 
 Přípravy propagačních filmů a šotů pokračují pozvolna, od studentky FAMU 

máme první scénář. Řeší se finanční stránka projektů. 

 Spolu s Milošem Podpěrou se zapojí do rozšiřování sekce Pro média na 
Gowebu. 

 Informoval o vzniku evropské profesionální asociace (ligy), která se 
plánuje na příští rok. Hlavním strůjcem je Kim Sung-Rae, který se podílí 
na jednání mezi EGF, KBA a KBC. Pro začátek se počítá s 10 až 16 

profesionály. 
 

 
Miloš Podpěra 

 Popsal průběh příprav go kempu a soustředění reprezentace ve Žluticích.  

 
 

Ivan Kostka 
 Zastoupil Miloše Podpěru v měsíci březnu při psaní článků na Gowebu. 

Nadále zajišťuje provoz internetového magazínu eGoban. 

 Domluvil pravidelnou výuku nadějného juniora Samuela Havelky pod 
vedením Jana Šimary. 

 Komunikace v rámci skupiny silných hráčů (SSH) se prozatím osvědčuje. 
Na základě podnětů z SSH výbor odsouhlasil změnu systému české 
kvalifikace na Korea Prime Minister Cup, která bude nyní probíhat za 

účasti 8 nejsilnějších hráčů (dle ratingu) tříkolovým playoff. Přijato 6-0-0 
 Dostal na starost výběr osmi hráčů z české špičky pro soustředění 

reprezentace.  
 
 

VV jako celek 
 Dohoda o žádosti na EGF o pořádání ME 2015 v Česku. Zájem o go 

kongres jsme projevili už před třemi lety. Výbor pověřil Vladimíra Daňka, 
aby oslovil ostatní asociace v Evropě, které spolurozhodují o pořadatelství. 
Dále výbor vyhlásí výběrové řízení na pořadatele kongresu (v červenci 



ČAGo – zápis ze schůze VV dne 18. 4. 2011 v Brně 3/4 

2011) se čtyřměsíční lhůtou. Kritéria výběrového řízení připraví Vladimír 
Daněk s Martinem Kovaříkem. 

 

 
 

Ondřej Jurásek 
 Předložil aktuální stav členské základny. 
 Přijetí nových členů: Georgiev Jiří (Plzeň), Mičulka Petr (Frýdek-Místek), 

Orálek František (Blansko), Plhák Jan (Jeseník), Slíva Ondřej (Brno), Solín 
Miloš (Plzeň), Solnická Renata (Brno), Solnická Barbora (Brno), Šturm 

Tomáš (Ostrava), Dvořák Vojtěch (Praha). Schváleno 5-0-0 
 V souladu s usnesením VV z 8. 10. 2010 promíjí výbor doplatek členských 

příspěvků za rok 2010 Janu Haasovi (Blansko), stejně tak Martinu 

Štoudkovi (Blansko) za rok 2008, Jiřímu Stavinohovi (Frýdek-Místek) za 
rok 2010 a Martinu Lapáčkovi (Ostrava) za léta 2008, 2009, 2010. 

Schváleno 5-0-0 
 VV schválil novelizaci směrnice 03-2011 Členské příspěvky pro rok 2011 a 

dále.    

 
Různé 

Schůze byla ukončena. 
 

 
Zapsal a zpracoval: Ivan Kostka 
Správnost odsouhlasili: všichni členové výboru 
 

 

 
 

________________________________________________________________ 

Příloha 1: 

 
Návrh řešení ztráty materiálu v Brně 
 
Dle předchozí kontroly se v Brně z materiálu ČAGo "ztratilo": 
6 šachových hodin  

5 ing hodin 
15 souprav ing kamenů  
 

Vzhledem k tomu, ze mezi materiálem klubu bylo Ondrou Juráskem nalezeno 18 
souprav ing kamenů a na druhé straně mnohem méně standardních gobanů, dá 

se předpokládat, že během času došlo k přesunu souprav z hromady ČAGo na 
hromadu klubového materiálu (např. někdo vzal soupravy včetně souprav ČAGo, 
pak někdo jiný vrátil vše na klubovou hromadu). Po EYGC již těchto souprav není 

18, ale jen 16 (v ne úplně perfektním stavu). Rozdíl je zřejmě způsoben 
drobnými ztrátami materiálu na EYGC, kompletací neúplných souprav apod. 

Navrhuji 5 těchto souprav prohlásit za materiál ČAGo (prosím rozumně 
zkompletovat) a zbytek ponechat jako materiál brněnského klubu, což bude 
přibližně odpovídat i počtu standardních gobanů náležejících brněnskému klubu. 

3 soupravy ing kamenů budou odepsány jako ztráta. 
 

Uzávěrka: K dnešnímu dni je v Brně tento materiál ČAGo, 
5 luxusních (tlustých) gobanů 

30 standardních gobanů 
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10 souprav ing kamenů (5 + 5 z hromady klubového materiálu) 
9 ing hodin 
 

Po dohodě s brněnským klubem bylo odsouhlaseno, že se v Brně ztratilo: 
6 šachových hodin   6x500  = 3000 

5 ing hodin    5x500  = 2500 
7 souprav ing kamenů   7x400 = 2800 

celkem materiál za odhadem 8 tis. Kč 
 

Tuto částku brněnský klub go uhradí částečně převodem na účet ČAGo (4 tis. 
Kč) a částečně skladováním části materiálu ČAGo po dobu minimálně 4 let. 

Položka rozpočtu ČAGo vyhrazená na pronájem skladu v Praze bude snížena na 5 
tis. Kč ročně a ušetřený 1 tis. Kč bude v následujících letech použit na umoření 
zbývajícího dluhu brněnského klubu vůči ČAGo. 

 
V Brně bude trvale uskladněna část materiálu ČAGo a to ve výši: 

5 luxusních (tlustých) gobanů 
20 standardních gobanů 
20 souprav ing šutrů 

20 ing hodin 
 

Materiál v Brně bude na tyto hodnoty doplněn z toho, co nám zůstane od EGF po 
EYGC, přebytky Brňáci dovezou na květnový KAC v Praze. 

 
Schváleno na schůzi výkonného výboru ČAGo dne 18. 4. 2011 
 

 
 

 
 


