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Datum: 11. 1. 2008 

Místo: Praha 

Přítomni: Aleš Cieplý (AC), Tomáš Grosser (TG), Ondřej Jurásek (OJ), 
Václav Kijonka (VK), Radek Nechanický (RN) a Miloš Podpěra 
(MP) 

Omluven: Martin Kovařík (MK) – nemoc 
 

Výkonný výbor byl usnášeníschopný. 
 

 1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 
 

2007/01/4a Změna přístupu k účtu – trvá. Prodlouţeno do 31. 3. 2008. 

2007/01/4c Kluby – OJ rozeslal klubům přihlášku k registraci. 

2007/01/4d Propojení registrace na gowebu s programem PreReg – B. Zmek 
pouze zaslal informaci, ţe je moţné si stáhnout aktuální verzi 

programu PreReg, podívat se na výstupní data a podle nich 
propojení udělat. VK zkusí udělat. Termín: 29. 2. 2008. 

2007/02/3a MR 2008 – AC dal na goweb informace o výběrovém řízení na 

hlavní MR. Ostatní MR se budou dělat po dohodě s organizátory. 
Zájemci se mohou hlásit AC. 

2007/02/4 Soustředění 2008 – MP pracuje na přípravě propozic. Kontrola 

plnění: 31. 3. 2008. 

2007/02/6 Angaţování silného korejského hráče do ČR – stále se řeší. 
Většina silných hráčů se staví k tomuto negativně. Hledá se 
ubytování. Není jasné, zda by se uţivil. AC bude pokračovat 

v přípravě. Kontrola plnění: 31. 3. 2008. 

2007/02/10 Systém rozhodčích – posunuto do 31. 1. 2008. 

2007/02/11 Trenérské akreditace – MŠMT má podmínky, které není moţné 

v současnosti splnit (např. 150hodinový kurz). Zrušeno. 

2007/02/12 Časopis Igo – viz samostatný bod jednání. 

2007/02/13 Vizitky – splněno. 

2007/02/14 MEJ 2008 v Mikulově – samostatný bod jednání. 

2007/03/08 Propagační materiály – připravuje se. Bude hotovo nejpozději 

v srpnu, aby se materiály mohly v září vyuţít pro nové krouţky. 
Kontrola plnění: 29. 2. 2008. 

2007/03/09c Revize systému rozhodčích – zrušeno – kryje se s úkolem 

2007/02/10. 

2007/04/02a Předání pokladen ČAGo – posunuto do 31. 1. 2008. 

2007/04/02b Předání pokladen ČAGo – samostatný bod jednání. 

2007/04/07 Podpora práce s dětmi a mládeţí – samostatný bod jednání. 

2007/04/08 Rozpočet 2008 – splněno. 

2007/04/09 Grand Prix 2007 – samostatný bod jednání. 
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 2. Hospodaření 
 

a, Předání pokladny a starých časopisů Igo J. Ďurovičem 

MK zaslal J. Ďurovičovi dopis do vlastních rukou s výzvou k předání 

pokladny a časopisů Igo. J. Ďurovič přislíbil, ţe bude vyřešeno do 31. 1. 
2008. Pokladní doklady zatím neposlal. Výkonný výbor s termínem do 
31. 1. 2008 souhlasí. 

Staré časopisy Igo převezme Vít Panocha. Od něho je převezme TG, příp. 
MP. Termín: do 31. 1. 2008. 

 

b, Informace o hospodaření v roce 2007 

K 31. 12. 2007 měla ČAGo finanční prostředky ve výši cca 180 tis. Kč. 
Schodek hospodaření za rok 2007 činil cca 130 tis. Kč. 

 

c, Příprava rozpočtu na rok 2008 

 Bude projednáno prostřednictvím internetu. 

 

 3. Uzavření soutěží 2007 
 

a, Grand Prix České republiky 

Výkonný výbor ukládá OJ dopracovat výsledky GPČR 2007. Termín: 
do 31. 1. 2008. 

Oproti výsledkům zveřejněným na gowebu budou v souladu s usnesení 
členské konference konané dne 4. 11. 2006 v Ostravě některým 

účastníkům odečteny body, protoţe neměli zaplacené členské příspěvky 
do ČAGo. Ve spolupráci s D. Holečkem OJ zajistí opravu výsledků na 
gowebu Termín: do 31. 1. 2008.  

Na turnaji v Blansku (23.-24. 2. 2008) budou vyplaceny ceny (moţno i 
převodem na účet). Zajistí OJ. Termín: do 24. 2. 2008 

 

b, Soutěž reprezentantů 

Výkonný výbor vzal na vědomí výsledky Soutěţe reprezentantů 2007 
připravené RN. OJ zajistí vyplacení peněz (moţno i převodem na účet). 

Termín: do 24. 2. 2008. Seznam odměňovaných je přílohou tohoto 
zápisu. 

V této souvislosti výkonný výbor prodiskutoval úpravu Soutěţe 
reprezentantů. RN připraví návrh, který rozešle ostatním členům výboru. 

Bude schváleno prostřednictvím internetu. Termín: do 31. 1. 2008. 

 

 4. MEJ 2008 v Mikulově 
 

OJ podal informace o přípravách MEJ 2008 v Mikulově.  

Jsou připraveny propozice a rozpočet, zajištěno místo, ubytování, stravování, 
doprovodný program atd. 

MK jiţ poslal VK texty, které budou dány během několika málo dní na stránky 
MEJ. Termín: do 15. 1. 2008. 

VK a MP připraví návrh triček. Termín: do 31. 1. 2008. 
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Děti, které se zúčastní MRŢJ 2008 a jsou členové ČAGo, zaplatí na MEJ 
symbolické startovné 50 Kč, ostatní 200 Kč. Nejlepší tři MRŢJ v obou kategoriích 

(U12,U18) neplatí startovné ani ubytování (DDM-postel). 

 

 5. Časopis Igo 
 

VK převzal funkci šéfredaktora. Hledá se člověk ochotný komentovat partie. 

Na turnaji ve Frýdku-Místku (29.-30. 3. 2008) vyjde první číslo. 

VK připraví ekonomickou rozvahu financování časopisu Igo. Termín: do 31. 1. 
2008. 

 

 6. Podpora práce s dětmi a mládeží 
 

Výkonný výbor s úpravami schválil Program podpory práce s dětmi a mládeţí 

předloţený TG. Text je přílohou zápisu. 

 

 7. Reprezentace 
 

a, Nominace 

 Výkonný výbor schválil následující nominace pro rok 2008: 

  - MS studentů – M. Jurek 

  - MS jednotlivců – J. Hora 

  - Ing Memorial – R. Nechanický, I. Kostka  
 

b, ME týmů v Cannes (15.-17. 2. 2008) 

Zatím nejsou známy bliţší informace (placení nákladů, účast dalších zemí 
atd.) RN oslovil pořadatele, ale zatím se neozvali. 

RN bude ihned, jakmile nějaké informace získá, informovat výkonný 
výbor. Na základě toho se rozhodne o české účasti. 

 

c, Světové hry duševních sportů – Peking 2008 

Výkonný výbor rozhodl, ţe účast české výpravy nebude financována 
přímo z rozpočtu ČAGo, ale z grantů, sponzorských příspěvků a příspěvků 

účastníků. 

RN udělá průzkum mezi silnými hráči s cílem zjistit zájem o účast a 
ochotu podílet se na nákladech. Na základě toho připraví návrh na počty 

nominovaných a finanční krytí. Termín: do 31. 1. 2008. 

Nutno připravit „medailonky“ potencionálních účastníků kvůli ţádostem 
o granty a sponzorské příspěvky. Zajistí OJ (texty) a VK (fotky). Termín: 

do 31. 1. 2008. 

Výkonný výbor pověřuje Radka Nechanického koordinací veškerých 
příprav české reprezentace na Světových hrách duševních sportů 

v Pekingu 2008. 

 

 8. Valná hromada 
 

Valná hromada ČAGo se bude konat v sobotu 23. 2. 2008 večer v Blansku. Na 

programu mj. bude: zpráva o činnosti za rok 2007, zpráva o hospodaření za rok 
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2007, stanovení výše členských příspěvků na rok 2008 a schválení rozpočtu na 
rok 2008. 

Výkonný výbor ukládá MK do 25. 1. 2008 valnou hromadu svolat.  

 

 9. Přijetí nových členů 
 

Výkonný výbor přijal za členy ČAGo:  

Bessisso Samir, Brůha Michal, Drozen Miroslav, Janouch David, Luber Jan, Mazal 
Petr, Pavelka Ondřej, Prokop Marek, Prokopová Iva, Puc Jiří, Růţek Martin, 

Souček Petr a Tichý Antonín. 

 

 10. Různé 
 

a, TG zveřejnění na gowebu výsledky DGP. Termín: do 31. 1. 2008. 
 

b, TG probere se Z. Dvořákem moţnost spamfilteru pro emailové schránky na 
gowebu. Termín: do 31. 1. 2008. 

 
 

Příští schůze výkonného výboru se bude konat v Blansku 23. nebo 24. 2. 2008. 
 

 

Praze 11. 1. 2008 

 

Zapsal:   Tomáš Grosser 

Správnost odsouhlasili: všichni členové výboru 
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Příloha 1: Vyhodnocení Soutěže reprezentantů 2007 
 

Místo Kat. A B 
Ondřej 

Šilt 

Radek 

Nechanický 

Jan 

Šimara 

Lukáš 

Podpěra 

Velden TT 2 1 2 4  2 

Bled EC 2 1 6 2   

Visegrad PGEC 2 1 2 2   

Amsterdam PGEC 3 2 12    

Hamburg PGEC 2 2  4   

Brno PGEC 2 2 4 4 4  

Bratislava PGEC 2 2 4    

Celkem bodů 30 16 4 2 

Celkem Kč 9000,- 4800,- 1200,- 600,- 

 
A = 2 - vzdálenost do 700 km 

 3 - vzdálenost nad 700 km 

B = 2 - turnaje Major a Finále 

 1 - ostatní turnaje zařazené do bodování 

 

Cena jednoho bodu je 300 Kč. 
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Příloha 2: Program podpory práce s dětmi a mládeží 
 
 

Článek 1 – Základní ustanovení 
 

1. Cílem těchto pravidel je odměňovat a podporovat členy a kluby ČAGo, kteří 

systematicky pracují s dětmi a mládeţí, vedou dětské krouţky, pořádají nábory 
apod. 
 

2. Získané peníze je moţné pouţít jak pro odměnění lidí, kteří krouţek vedou, 

tak pro nákup materiálu, další rozvoj krouţku atd. 
 
 

Článek 2 – Kroužky 

 
1. Krouţkem se pro účely těchto pravidel rozumí dětský krouţek, studijní skupina 
apod., která má alespoň čtyři členy splňující podmínky uvedené v čl. 2, odst. 2, 

má svého vedoucího dle čl. 2, odst. 3 a je zaregistrovaná dle čl. 2, odst. 4 a 
čl. 2, odst. 5. 
 

2. Členem krouţku se pro účely těchto pravidel rozumí člen ČAGo mladší 15 let 

se zaplacenými členskými příspěvky, který se hlásí ke krouţku. 
 

3. Vedoucím krouţku se rozumí člen ČAGo starší 18 let se zaplacenými členskými 
příspěvky, který krouţek vede a zastupuje ho navenek, zejména ve vztahu k 
ČAGo. Pokud krouţek vede více osob, zvolí si, kdo z nich bude vedoucím 

krouţku. 
 

4. Registrace krouţku probíhá tak, ţe členové krouţku nahlásí jméno vedoucího 
svého krouţku, případně jména členů krouţku souhrnně nahlásí vedoucí krouţku 

(viz čl. 2, odst. 5). Jméno vedoucího krouţku spolu s datem nahlášení se zanese 
do databáze členů ČAGo k údajům o členech krouţku. Krouţek automaticky 

vzniká, jakmile se ke krouţku (k vedoucímu krouţku) přihlásí alespoň čtyři 
členové splňující podmínky v čl. 2, odst. 2. Analogicky krouţek automaticky 
zaniká. 
 

5. Přihlášení se ke krouţku dle čl. 2, odst. 4 obvykle probíhá při placení 

členských příspěvků do ČAGo. Nahlásit jméno vedoucího krouţku nebo členy 
krouţku je moţné členovi Výkonného výboru ČAGo, který má na starosti výběr 

členských příspěvků, případně členovi Výkonného výboru ČAGo, který má ve své 
agendě děti a mládeţ. 
 

6. Změna krouţku je moţná jednou za půl roku. 
 
 

Článek 3. – Odměny 

 
1. Odměny na podporu práce s dětmi a mládeţí jsou: 

 a, za náborovou činnost 
 b, za tréninkovou činnost 
 

2. Odměna za náborovou činnost činí 200,- Kč za kaţdého člena krouţku, který 

splnil následující podmínky: 
 

a, Go aktivně hraje nejdéle šest měsíců, tzn. ţe nikdy předtím se 
nezúčastnil ţádné akce pořádané pod hlavičkou ČAGo (GPČR, DGP, 
soustředění apod.), nikdy nebyl veden v ratingu EGF a nikdy nebyl členem 

ČAGo. 
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b, Během posledních šesti měsíců se zúčastnil alespoň dvou akcí 
pořádaných pod hlavičkou ČAGo (GPČR, DGP, soustředění apod.) nebo 

turnaje započítávaného do ratingu EGF. Alespoň jedna z akcí musí být 
započítávána do ratingu EGF.  

 

3. Odměna za tréninkovou činnost se vyplácí, kdyţ člen krouţku uhraje 15. nebo 
10. kjú. Výše odměny činí: 
 

 Do 12 let 12-15 let 

15. kjú 500,- Kč 250,- Kč 

10. kjú 1000,- Kč 500,- Kč 
 

4. V případě odměny za náborovou činnost stačí, kdyţ člen krouţku vstoupí do 
ČAGo a zaplatí členské příspěvky před druhou z akcí uvedených v čl. 3, odst. 2b. 

Zároveň postačuje, kdyţ i krouţek, jehoţ je členem, vznikne před druhou z akcí 
uvedených v čl. 3, odst. 2b. 
 

5. V případě odměny za tréninkovou činnost musí být člen krouţku členem ČAGo 

se zaplacenými členskými příspěvky předtím, neţ si uhraje novou třídu, za níţ 
bude odměna poţadována. Zároveň musí být před uhráním nové třídy členem 

krouţku, který o odměnu za uhrání nové třídy ţádá. 
 
 

Článek 4 – Vyplácení odměn 
 

1. Vyplácení odměn se provádí jednou za půl roku. Zúčtovacími obdobími jsou 
1. 1. aţ 30. 6 a 1. 7. aţ 31. 12. 
 

2. O vyplacení odměny ţádá vedoucí krouţku. Ţádost v písemné podobě předá 

nebo pošle (moţno emailem) hospodáři ČAGo nebo členovi Výkonného výboru 
ČAGo, který má ve své agendě děti a mládeţ. V ţádosti uvede jména členů 
krouţku, za něţ má být odměna vyplacena, za co má být odměna vyplacena, 

výši odměny, případně číslo účtu, na který má být odměna poslána. 
 

3. Ţádost o vyplacení odměny musí být podána nejpozději 1 měsíc po konci 
zúčtovacího období. 
 

4. Odpovědný člen Výkonného výboru ČAGo zkontroluje správnost údajů 

uvedených na ţádosti a ověří, zda jsou splněny všechny podmínky těchto 
pravidel. Pokud jsou údaje správně a podmínky splněny, hospodář ČAGo do 2 

měsíců po konci zúčtovacího období odměny vyplatí. 
 

5. V případě, ţe celková částka, o níţ je za zúčtovací období ţádáno, překročila 
½ částky stanovené pro tento program rozpočtem ČAGo, peníze se ţadatelům 
úměrně zkrátí (tzn. ţe budou vypláceny niţší částky, neţ jsou uvedené čl. 3, 

odst. 2 a čl. 3, odst. 3.). Pokud je za první zúčtovací období vyplaceno méně neţ 
½ částky stanovené pro tento program rozpočtem ČAGo, můţe Výkonný výbor 

ČAGo o ušetřené prostředky navýšit částku pro vyplácení odměn za druhé 
zúčtovací období. 
 

6. Odměny jsou vypláceny vedoucímu krouţku. Pokud krouţek vede více osob, 

záleţí na jejich dohodě, jakým způsobem si odměnu rozdělí, případně jak s 
odměnou naloţí. 
 
 

Článek 5 – Závěrečná ustanovení 

 
1. Výklad těchto pravidel provádí Výkonný výbor ČAGo. 
 

2. Tato pravidla schválil Výkonný výbor ČAGo 11. ledna 2008. 


