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Datum: 8. 12. 2007 

Místo: Karlovy Vary 
Přítomni: Aleš Cieplý (AC), Tomáš Grosser (TG), Ondřej Jurásek (OJ), 

Martin Kovařík (MK) a Radek Nechanický (RN)  
 

Výkonný výbor byl usnášeníschopný. 

 1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 
 

2007/01/4b Změna systému reprezentace – reprezentační řád ČAGo. AC 
připraví během 1. pol. roku 2008. Kontrola plnění: 31. 3. 2008. 

2007/01/4c Kluby. OJ má zmapované kluby, rozešle jim dopis s přihláškou k 
registraci. Termín: do 31. 12. 2007. 

2007/02/3a MR 2008 – výběrová řízení. MRŽJ 2008 se bude konat 9.-10. 2. 
2008 v Brně. AC připraví k vyvěšení na goweb informace 

o výběrových řízeních na ostatní MR v roce 2008. Termín: 
do 15. 12. 2007. 

2007/02/3b MR – změna systému. AC připraví návrh nového systému. 
Kontrola plnění: 31. 3. 2008. 

2007/02/6 Angažování silného korejského hráče do ČR. Přislíbeno cca 
40.000 Kč od sponzorů. AC připraví návrh programu a činnosti 

korejského hráče v ČR. Termín: do 31. 12. 2007. 

2007/02/10 Aktualizace seznamu rozhodčích. Seznam na gowebu je aktuální. 
AC připraví směrnici pro akreditace rozhodčích. Termín: do 

31. 12. 2007. 

2007/02/11 Trenérské akreditace. RN zjišťuje informace. Prodlouženo do 
31. 12. 2007. 

2007/02/12 Časopis Igo. B. Snídal rezignoval na místo šéfredaktora. VK se 
pokusí najít nového šéfredaktora. Termín: do 31. 12. 2007. 

2007/02/13 Vizitky. Vytištěné vizitky budou členům výkonného výboru 
předány na schůzi v Praze. Prodlouženo do 31. 12. 2007. 

2007/02/14 MEJ 2008 v Mikulově – internetové stránky. Stránky jsou 
připravené, ale chybí na nich texty. MK zašle texty TG. Posunuto 
do 12. 12. 2007. 

2007/03/05 Sponzoři na gowebu. Stránka je hotová. Bude aktualizována dle 
potřeby. 

2007/03/07 Rozpočet 2008 – viz zvláštní bod schůze. 

2007/03/08 Propagační materiály – pravidla. Vladimír Daněk souhlasí se 
společným vydáním pravidel go. TG bude pokračovat v přípravě 
a zjistí předpokládanou cenu a náklad. Kontrola plnění: 
31. 12. 2007. 

2007/03/09d Kandidatura na ME 2013 – viz zvláštní bod schůze. 

2007/03/09e  Podpora práce s dětmi a mládeží – viz zvláštní bod schůze. 
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2007/03/10 DGP – splněno. Výkonný výbor pravidla DGP schválil 
prostřednictvím internetu 26. 11. 2007 a následně je vyvěsil na 

internetové stránky ČAGO goweb.cz. 

 2. Předání pokladen ČAGo 

MK informoval výkonný výbor o tom, že zatím nebyly předány pokladny ČAGo. 

Jan Hora předá pokladnu MP do 31. 12. 2007. 

Jiří Ďurovič nereaguje na výzvy k předání pokladny, proto mu MK pošle dopis 
do vlastních rukou s výzvou k předání pokladny. V případě jejího nepředání se 
bude řešit právní cestou. Termín: 31. 12. 2007. 

 3. Členské příspěvky 2008 

Výkonný výbor projednal návrh výše členských příspěvků na rok 2008. 

Základní sazby navrhuje nechat beze změny. Doporučuje však zrušit 
pětiprocentní slevy za platbu na účet do 31. 3. a za hromadné platby. Nově pak 
navrhuje zavést omezené členství za příspěvek 100,- Kč (účast max. na dvou 

turnajích GPČR ročně; nevztahuje se na slevy na soustředění ČAGo a na účast na 
MR). 

Text s informacemi o členských příspěvcích na rok 2008 je přílohou tohoto zápisu 
a bude předložen k odsouhlasení na následující Valné hromadě ČAGo. 

 4. Valná hromada 

Výkonný výbor rozhodl, že Valná hromada ČAGo se bude předběžně konat 23. 2. 

2008 v Blansku. 

Program valné hromady výkonný výbor projedná na schůzi při turnaji v Praze. 

 5. Kandidatura na ME 2013 

Výkonný výbor vyhlašuje výběrové řízení na místo, se kterým ČAGo bude příští 

rok kandidovat na pořádání ME 2013. 

Zájemci mohou výkonnému výboru předávat přihlášky s následujícími údaji: 

 1. Místo konání (město i konkrétní místo) 
 2. Ubytování (možnosti různých cenových kategorií) 
 3. Sponzoři 

 4. Podpora místních orgánů 
 5. Další údaje (např. možnosti turistiky, přednosti místa apod.) 

 6. Odpovědná osoba – hlavní organizátor 
 

Uzávěrka přihlášek bude 30. 4. 2008. 

 6. Kvalifikace na MR 2008 

Výkonný výbor schválil zbylé dvě kvalifikace na MR 2008: 

 - Frýdek-Místek (29.-30. 3. 2008) 

 - Nymburk (24.-25. 5. 2008) 



3/3 

 7. Podpora práce s dětmi a mládeží 

Výkonný výbor prodiskutoval návrhy na podporu práce s dětmi a mládeží. OJ do 
14. 12. 2007 dopracuje svůj návrh a dá ho na goweb do diskusního fóra 

výkonného výboru k další diskusi. 

 8. Rozpočet 2008 

Výkonný výbor projednal očekávané příjmy a výdaje v rozpočtu na rok 2008. MK 
dá do 14. 12. 2007 návrh rozpočtu na goweb do diskusního fóra výkonného 

výboru k další diskusi. 

Výkonný výbor schválil příspěvek 2.000 Kč na ceny kvalifikace na Ingův 
memoriál 2008. 

 9. Vyhlášení výsledků Grand Prix 2007 

OJ ve spolupráci s Davidem Holečkem připraví vyhlášení a vyplacení odměn 
Grand Prix 2007 na turnaji v Praze 12.-13. 1. 2008. 

 

Příští schůze výkonného výboru se bude konat v Praze v pátek 11. 1. 2008. 

 

 

V Karlových Varech 8. 12. 2007 

Zapsal:   Tomáš Grosser 

Správnost odsouhlasili: všichni členové výboru 


