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Datum: 3. 11. 2007 

Místo: Frýdek Místek  
Přítomni: Tomáš Grosser (TG), Ondřej Jurásek (OJ), Václav Kijonka 

(VK), Martin Kovařík (MK) a Miloš Podpěra (MP)  
 

Výkonný výbor byl usnášeníschopný. 

 1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 
 

2007/01/4a Změna přístupu k účtu – zřídit přístup pro MP. Prodlouženo, až 
pojede MK do Prahy. Kontrola plnění: 31. 12. 2007. 

2007/01/4b Změna systému reprezentace. Splněno. Bude pokračovat prací 
na Reprezentačním řádu ČAGo. Kontrola plnění: 30. 11. 2007. 

2007/01/4c Komunikace s kluby a databáze klubů. Prodlouženo do 30. 11. 
2007. 

2007/01/4d Propojení registrace na gowebu s programem PreReg. B. Zmek 
zajistí cca do konce roku. Kontrola plnění: 31. 12. 2007. 

2007/02/2 Příprava programového prohlášení výkonného výboru. Splněno. 

2007/02/3a MR 2008 – výběrová řízení. Prodlouženo do 30. 11. 2007. 

2007/02/3b MR – změna systému. Prodlouženo do 30. 11. 2007. 

2007/02/4 Soustředění 2008. Splněno. MP bude pokračovat v přípravě. MK 
pošle materiály z minulých let. MP připraví propozice. Kontrola 
plnění: 31. 12. 2007. 

2007/02/6 Angažování silného korejského hráče do ČR. Prodlouženo do 
30. 11. 2007. 

2007/02/10 Aktualizace seznamu rozhodčích. Prodlouženo do 30. 11. 2007. 

2007/02/11 Trenérské akreditace. Prodlouženo do 30. 11. 2007. 

2007/02/12 Časopis Igo. B. Snídal pracuje na novém čísle. Kontrola plnění 
30. 11. 2007. 

2007/02/13 Vizitky. Prodlouženo do 5. 11. 2007. 

2007/02/14 MEJ 2008 v Mikulově – internetové stránky. Stránky jsou 

připravené, ale chybí na nich texty. MK zašle texty TG. Termín: 
do 11. 11. 2007. 

 2. Příprava MEJ 2008 v Mikulově 

MK informoval výkonný výbor o přípravách MEJ 2008 v Mikulově. 

Výkonný výbor rozhodl o ustavení pracovní skupiny pro přípravu MEJ 2008 ve 
složení: MK, Karel Jurek, Helena Najbrtová, Jana Hricová, OJ a TG. 
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 3. Světové hry duševních sportů v Pekingu 2008 

MK informoval výkonný výbor o dopisu z IGF, který upřesňuje podmínky 
Světových her duševních sportů v Pekingu 2008. Soutěžit by se mělo 

v kategoriích mužů, žen, smíšených párů a týmů mužů a žen. 

Z České republiky by mohlo letět 5-11 hráčů go. Všechny náklady na místě hradí 
pořadatelé. Je ale nutné si zajistit letenky (z tohoto důvodu je možné, že se 

reprezentanti budou muset částečně podílet na nákladech). 

Výbor rozhodl, že pro Světové hry duševních sportů se nebudou vyhlašovat 
žádné zvláštní kvalifikace. O českých zástupcích se rozhodne v souladu s Pravidly 

pro nominaci reprezentantů, tzn. na MR 2008, MR žen 2007 a MR párů 2007 
(v tomto případě podle umístění, nikoliv podle bodování na MS párů). 

 4. Kvalifikace na Korea Prime Minister Cup 

Výkonný výbor rozhodl že kvalifikací na Korea Prime Minister Cup 2008 bude 

turnaj v Praze (12.-13. 1. 2008), a to z důvodu, že se jedná o podpoře tohoto 
turnaje ze strany korejského velvyslanectví. 

 5. Goweb 

Je nutné doplnit goweb o stránku se sponzory. MK zašle seznam sponzorů. 

Termín: do 11. 11. 2007. 

Dále je potřeba doplnit a rozšířit informace o akcích, fotogalerii atd. 

Výkonný výbor rozhodl o možnosti umístění reklamy (banner, text) na goweb 
za cenu 500 Kč měsíčně. 

 6. Granty 

MK informoval o grantech: 

Podané: Praha, Jihomoravský kraj 

Připravují se: Moravskoslezský kraj, Nadace sportující mládež, MŠMT 

 7. Hospodaření a rozpočet 2008 

Každé čtvrtletí budou členové výkonného výboru informováni o průběžném stavu 

hospodaření. Zajistí MK a OJ. 

Všichni členové výkonného výboru dodají za své agendy poklady pro sestavení 
rozpočtu na rok 2008. Termín: do 30. 11. 2007. 

 8. Příprava propagačních materiálů 

Výkonný výbor projednal materiál předložený TG ohledně propagačních 

materiálů. Do seznamu propagačních materiálů, které by postupně měly 
vzniknout, byl zařazen nástěnný kalendář. 

V roce 2008 by měla být realizována série pro děti (informační leták a pravidla a 
cvičebnice). Kontrola plnění: 31. 12. 2007. 

TG projedná s Vladimírem Daňkem možnost spolupráce při vydání pravidel go. 
Termín: 30. 11. 2007 

 



3/3 

 9. Naplňování programového prohlášení 

Výkonný výbor projednal naplňování jednotlivých bodů programového 
prohlášení, z čeho vzešlo: 
 

a, Členství v ČSTV – MK chystá schůzku s předsedy dalších sportovních svazů 
duševních sportů. Cílem bude dojednat vznik české obdoby Mezinárodní asociace 
duševních sportů (IMSA). 

b, Revize sportovně-technických dokumentů – Nejprve je potřeba vytvořit 
Reprezentační řád ČAGo, pak by měly následovat nové verze ostatních řádů. 

c, Revize systému rozhodčích – Připraví AC a RN. Kontrola plnění: 31. 12. 2007. 

d, Kandidatura na ME 2013 – Výkonný výbor vypíše v rámci ČAGo výběrové 
řízení na místo, kde by se ME 2013 mohlo konat. Bude projednáno na další 
schůzi. 

e, Podpora práce s dětmi a mládeží – OJ a RN přepracují soutěž trenérů na 
podporu trenérů. Kontrola plnění: 30. 11. 2007. 

 10. Dětská Grand Prix 

Výkonný výbor projednal materiál Jany Hricové týkající se nových pravidel DGP. 
Jana Hricová pošle materiál TG, který ho vyvěsí na gowebu k připomínkování. 

Termín k připomínkování: do 11. 11. 2007. 

 

Příští schůze výkonného výboru se bude pravděpodobně konat v Karlových 

Varech 8. 12. 2007. MK zjistí účast členů výkonného výboru na tomto turnaji. 

 

 

Ve Frýdku-Místku 3. 11. 2007 

Zapsal:   Tomáš Grosser 

Správnost odsouhlasili: všichni členové výboru 


