
 

Přítomni: Vladimír Daněk, Martin Kovařík, Jaroslav Jiruše, Ondřej Jurásek, 
Michal Zubalík (plný počet) 

Host: Tadeáš Berkman 

 

1. Úpravy gowebu (Tadeáš, Michal) 

Cílem je spojit goweb.cz a egoban.cz, protože dle většinového mínění jsou 

dvoje stránky na současný počet přispěvovatelů přílišný luxus. 

Nejpravděpodobnější variantou je tvorba zcela nových stránek a přesun článků 
ze starých domén. 

 

2. Informace o průběhu MS juniorů v Praze (Vláďa) 

Akce proběhla zdárně s velmi kladným ohlasem ze strany účastníků. Díky 
dodatečnému grantu a sponzorům se podařilo docílit zisku necelých 100 000 

Kč. Výstup do médií byl bohužel slabý a nepodařilo se dostat novináře na 
tiskovku. 

 

3. Zpravodaj pro členy ČAGo (Michal) 

Zpravodaj formou direct mail je připraven na spuštění, bude mít na starosti 
Michal. Cílem je informovat členy a povzbuzovat zájem. Vhodným vzorem se 

spoustou zajímavostí je newsletter americké asociace. 

 

4. Změny rozpočtu (Martin) 

Díky dodatečným příjmům z MSJ, viz výše, a dalšího sponzorství 50 000 Kč se 
asociace dostala z bezprostřední finanční tísně. Většina prostředků bude 

v zásobě do budoucna. 

Výbor schválil dotaci 8000 Kč na tvorbu stránek do konce roku (hlasování 5:0). 

 

5. Mistrovství 2014 (Jarek) 

Byly schváleny kvalifikace na MR 2014 na turnajích v Blansku, Plzni a Jeseníku. 

Vzhledem k omezenému zájmu pořadatelů byla výběrová řízení na pořádání 

MR různých kategorií v posledních letech pouhou formalitou, která jen 
zkracovala čas na přímá jednání. Výbor se usnesl, že se ruší nutnost 

vypisovat výběrová řízení a příslušná směrnice (hlasování 4:1). Zájemci o 
pořadatelství se budou hlásit přímo STK. 

O hlavní MR 2014 projevil zájem klub Frýdek-Místek, o MR juniorů PromoGo. 

Výkonný výbor ČAGo 

4. října 2013 



 

6. Různé 

Michal připravuje videa o go. 

Vláďa informoval o možnosti grantu na pobyt japonského profi hráče v ČR na 
několik měsíců. Výbor potvrdil zájem, budeme o grant žádat. 

Dostali jsme nabídku ke vstupu do zastřešujícího sportovního svazu (viz 
http://sporty-cz.cz). Výbor pověřil předsedu, aby zahájil jednání o vstupu do 

Sdružení sportovních svazů ČR. Organizace má momentálně 620 000 členů 
a sdružuje 17 sportů. 

Martin nabídl pro ME 2015 možnost podpory 750 000 Kč z brněnského 
rozpočtu, pokud by se akce konala v Brně. Vláďa odmítl s tím, že jednání 

s Libercem je již dlouho v běhu a momentálně bylo docíleno velké slevy na 
pronájmu prostor. 

 

 

Zapsal: Jarek Jiruše 

Kontrola: všichni členové výboru 

 


