
Datum konání 02.09.2007
Místo: Brno, hotel Santon
Přítomni: Aleš Cieplý (AC), Tomáš Grosser (TG), Ondřej Jurásek (OJ), 

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

Výbor je usnášeníschopný.

 1. Volba předsedy, tajemníka a hospodáře
Všichni členové výkonného výboru souhlasili s tím, že se bude hlasovat veřejně.

a) Volba předsedy
Jediným navrženým byl MK.
Hlasování: 6-0-1 (pro - proti - zdržel se)
Martin Kovařík byl zvolen předsedou ČAGo.

b) Volba tajemníka
Jediným navrženým byl MP.
Hlasování: 6-0-1
Miloš Podpěra byl zvolen tajemníkem ČAGo.

c) Volba hospodáře
Jediným navrženým byl Ondřej Jurásek.
Hlasování: 6-0-1
Ondřej Jurásek byl zvolen hospodářem ČAGo.

 2. Přístup k účtu
Výkonný výbor rozhodl zrušit přístup k účtu (eBanka, č. ú. 2221169001/2400) panu Janu 
Horovi (nar. 10.11.1981) a Jiřímu Ďurovičovi (nar. 18.09.1964).

Přístup k účtu eBanky budou mít: Martin Kovařík (předseda, nar. 14.08.1958), Miloš Podpěra 
(tajemník, nar. 12.04.1960) a Ondřej Jurásek (hospodář, nar. 22.12.1972).

 3. Rozdělení agend
Výkonný výbor rozhodl o rozdělení jednotlivých agend:

AC: sportovně-technická komise (předseda STK), turnaje, reprezentace, řády;
TG: tiskový mluvčí, goweb, administrativa (zápisy);
OJ: hospodaření, výběr členských příspěvků, databáze členů;
MP: mládež, reprezentace (organizace cest);
RN: mládež, reprezentace;
VK: propagace.
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 4. Různé

a) Agenda spojená s novými stanovami a s volbami
MK zajistí agendu spojenou s novými stanovami a s volbami do výkonného výboru - MVČR, 
ČSTV, přístup pro tajemníka a hospodáře k bankovnímu účtu atd.

b) Systém reprezentace
Výkonný výbor rozhodl o vzniku pracovní skupiny pro přípravu systému reprezentace. 
Vedoucím skupiny určil AC, členové: MP, RN a TG, případně další zájemci z řad členů 
ČAGo.

c) Komunikace s kluby
MK rozešle podklady pro vybudování systému komunikace s kluby. VK pak připraví návrh 
tohoto systému.

d) Goweb
TG projedná s B. Zmekem, aby on-line registrace na turnaje na gowebu spolupracovala 
s programem Prereg. Dále pak dá B. Zmekovi přístupové heslo k serveru gowebu kvůli 
odstranění případných závad.

e) Časopis Igo
Výbor bude jednat o znovuvydávání časopisu Igo v tištěné podobě. Na další schůzi 
výkonného výboru bude projednán způsob financování a možnost vydávání česko-slovenské 
verze.

f) Komunikace uvnitř výkonného výboru
Výkonný výbor projednal způsob své vnitřní komunikace. V případě komunikace přes emaily 
potvrdí všichni členové, že email četli. TG zřídí na gowebu uzavřenou diskusi pro výkonný 
výbor.

Další schůze výkonného výboru se bude konat na turnaji v Praze (29.-30. září 2007).

V Brně 02. 09. 2007

Zapsal: Tomáš Grosser

Správnost odsouhlasili: Martin Kovařík

Miloš Podpěra
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