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Tisková zpráva:

1.Světové hry duševních sportů 2008 v Pekingu

První světové hry duševních sportů se budou konat 3. – 18. října 2008 
v Pekingu, v místech, kde jen dva měsíce předtím proběhly Olympijské hry. Při 
prvním ročníku se bude soutěžit v pěti hrách – go, šachu, bridži, mezinárodní 
dámě a čínských šachách (šogi). Právě první čtyři sporty jsou zakladateli 
Mezinárodní asociace duševních sportů, která akci pořádá pod patronací GAISF 
(The General Association of International Sports Federations).

Na turnaje ve hře go se chystá kolem výprava 14 českých sportovců. Česká 
asociace go obsadí všechny kategorie v této deskové hře, tzn. individuální 
turnaje mužů a žen, turnaje mužských a ženských družstev i smíšených párů. 
Cílem bude co nejlepší umístění, byť možný zisk medaile se vzhledem k účasti 
východoasijských profesionálních hráčů jeví spíše z říše snů.

Celkem se her zůčastní 2500 sportovců + 600 členů doprovodu ze 150 zemí 
světa.

WMSG Peking 2008: http://210.51.12.51:8081/wmsg/go.jsp 

O hře GO: http://www.goweb.cz/press-ogo 

Česká asociace go: http://www.goweb.cz/ocago

O historii go: http://www.goweb.cz/node/223

V případě zájmu o jakékoliv informace o hře go můžete mne kontaktovat na 
mobilu 608 337 445, email: makov@volny.cz. Rád Vám zodpovím všechny 
případné dotazy.

Pokud budete mít zájem být mediálními partnery naší výpravy, zajistíme Vám 
průběžné informace z místa dění dle dohody (prostřednictvím e-mailu, Skype 
apod.)

V Brně 2.září 2008

Ing. arch. Martin Kovařík
předseda České asociace go
mobil 6083374454

mail makov@volny.cz 
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Profily jednotlivých účastníků:

Ing. arch. Martin Kovařík – vedoucí výpravy
Předseda České asociace go

Organizátor akcí v Jihomoravském kraji:
● 7 ročníků velkého mezinárodního turnaje v Brně
● ME studentů 2006
● ME juniorů v Mikulově 2008
● vedoucí české výpravy na ME juniorů 2007
● vedoucí české výpravy „Japan – Europe Youth Go 

Exchange“, Tokyo 2007

Ondřej Šilt
soutěž na WMSG: muži-jednotlivci, páry
věk: 23 let
bydliště: Zlín
povolání: student
výkonnostní třída: 6. dan
umístění v žebříčku: 1.
domácí úspěchy:

● mistr republiky 2008, 2005-6
● mistr republiky juniorů do 18 let 2001 a 2004
● mistr republiky juniorů do 15 let 1997-9 a 2001
● mistr republiky juniorů do 12 let 1997-9 a 2001
● mistr republiky v párech 2004 a 2006

mezinárodní úspěchy:
● 1. místo na MS juniorů do 12 let 1998
● 8. místo na MS 2006
● mistr Evropy juniorů do 18 let 2004
● mistr Evropy juniorů do 12 let 1998
● 2. místo ME párů 2008
● 1. místo European Cup 2004/5
● 3 roky studoval go v Japonsku

Největší český talent posledních patnácti let. V roce 1998 se stal juniorským 
mistrem Evropy do 12 let a na juniorském mistrovství světa skončil čtvrtý. 
Díky tomu měl poté tři roky možnost studovat v Japonsku v profesionální škole 
go.

Dnes je nejsilnějším českým hráčem a přes své mládí patří mezi deset 
nejsilnějších Evropanů.
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Jan Hora
soutěž na WMSG: muži-jednotlivci, páry
věk: 27 let
bydliště: Praha
povolání: student
výkonnostní třída: 6. dan
umístění v žebříčku: 2.
domácí úspěchy:

● mistr republiky 2007
● mistr republiky studentů 2007
● mistr republiky v párech 2001-2, 2007

mezinárodní úspěchy:
● mistr Evropy studentů 2008, 2005
● mistr Evropy v párech 2001
● 1. místo ME týmů 2005
● 3. místo ME týmů 1999

Přestože hru go začal hrát až v 15 letech, podařilo se mu vypracovat se na 
druhého nejsilnějšího českého hráče. V roce 2007 toto úsilí završil tím, že se 
stal mistrem republiky a získal výkonnostní třídu 6. dan, nejvyšší třídu, které 
čeští hráči kdy dosáhli.

Vladimír Daněk
soutěž na WMSG: open, muži-týmy
věk: 52 let
bydliště: Praha
povolání: podnikatel a hráč go
výkonnostní třída: 5. dan
umístění v žebříčku: 3.
domácí úspěchy:

● mistr republiky 1981-2, 1984, 1986-7, 1990, 1992,
1996-9 a 2002

● mistr republiky v párech 1992
mezinárodní úspěchy:

● 2. místo ME 1992 a 1997
● 2. místo ME týmů 2005-6
● 3. místo ME týmů 1996 a 1999
● 2. místo European Toyota Tour 2000/1
● 2. místo European Cup 2004/5

Největší legenda českého go. Stal se dvanáctkrát mistrem republiky, což se 
nikomu jinému nepodařilo. Hru go hraje od roku 1977. Od začátku 80. let 
dodnes se drží v nejužší české a v širší evropské špičce. Dvakrát se stal 
absolutním vicemistrem Evropy.

Patří mezi zakladatele České asociace go. Od roku 1991 do roku 1999 byl jejím 
prvním předsedou.
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Jan Šimara
soutěž na WMSG: open, muži-týmy
věk: 24 let
bydliště: Zlín
povolání: student
výkonnostní třída: 5. dan
umístění v žebříčku: 4.
domácí úspěchy:

● vítěz několika turnajů Grand Prix ČR
Nejrychleji se zlepšující český hráč za poslední rok. V současnosti je na pátém 
místě českého žebříčku hráčů. Stejné umístění mu patřilo také na posledním 
mistrovství republiky. V brzké době by měl získat výkonnostní třídu 5. dan, což 
je druhá nejvyšší třída, které se českým hráčům podařilo dosáhnout.

Kromě go hraje úspěšně také šachy. Studuje Technologickou fakultu Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně.

Zbyněk Dach
soutěž na WMSG: muži-týmy
věk: 37 let
bydliště: Plzeň
povolání: zaměstnanec nakladatelství
výkonnostní třída: 4. dan
umístění v žebříčku: 9.
domácí úspěchy:

● mistr republiky v párech 2003 a 2005
mezinárodní úspěchy:

● mistr Evropy v párech 2004
Dlouhodobě nejsilnější hráč západních Čech. Přestože vyhrál množství 
domácích turnajů, jeho největší úspěchy pochází především z párového go. 
V letech 2003 a 2005 se v něm stal mistrem republiky, v roce 2004 dokonce 
mistrem Evropy.

Ivan Kostka
soutěž na WMSG: open, muži-týmy
věk: 28 let
bydliště: Frýdek-Místek
povolání: student
výkonnostní třída: 4. dan
umístění v žebříčku: 10.
domácí úspěchy:

● 3. místo MR 2004
Hru go hraje od dvanácti let a postupně se propracoval do české špičky. Jeho 
zatím největším úspěchem je 3. místo na mistrovství republiky 2004. Bodovat 
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však dokázal také v celé řadě prestižních evropských turnajů. Má jednu 
z nejlepších bilancí v partiích proti nejsilnějším evropským hráčům ze všech 
Čechů.

Je studentem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Martin Kužela
soutěž na WMSG: muži-týmy
věk: 27 let
bydliště: Zlín
povolání: student
výkonnostní třída: 3. dan
umístění v žebříčku: 12.

Ondřej Kruml
soutěž na WMSG: muži-týmy
věk: 18 let
bydliště: Brno
povolání: student
výkonnostní třída: 3. dan
umístění v žebříčku: 13.
domácí úspěchy:

● 1. místo na MR juniorů 2006
● 4. místo na MR juniorů 2007

mezinárodní úspěchy:
● mezinárodní juniorský mistr Švýcarska 2003

V r. 2007 byl vybrán jako reprezentant ČR v kategorii 17 – 19 let pro Japan – 
Europe Youth Go Exchange. Byl vysoce hodnocen japonskými reprezentanty a 
byl vybrán jako jediný hráč z Evropy pro sehrání partie s profesionálním 
hráčem, kterou přenášela japonská televizní stanice IgoShogi Channel, Tokyo.

V současnosti jeden z nejvýraznějších talentů.

Je studentem gymnázia v Brně.

Klára Žaloudková
soutěž na WMSG: ženy-jednotlivci, ženy-týmy
věk: 23 let
bydliště: Praha
povolání: studentka
výkonnostní třída: 2. dan
umístění v žebříčku: 1.
domácí úspěchy:

● mistryně republiky žen 2007
● mistryně republiky studentek 2006-7
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● mistryně republiky v párech 2003 a 2005
mezinárodní úspěchy:

● mistryně Evropy žen 2006
● mistryně Evropy v párech 2004
● 3. místo ME žen 2007
● 2. místo ME studentek 2007

V současnosti nejsilnější česká hráčka. Ke hře go ji přivedla její teta Martina 
Šimůnková, která byla nejsilnější českou hráčkou dlouhá léta před ní.

Přes své mládí je mezi ženami historicky nejúspěšnější. V roce 2006 získala 
titul mistryně Evropy. Dva roky předtím vyhrála mistrovství Evropy v párovém 
go. Z evropských šampionátů má kromě toho další tři medaile.

Studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Martina Šimůnková
soutěž na WMSG: ženy-jednotlivci, ženy-týmy
věk: 45 let
bydliště: Liberec
povolání: vysokoškolská učitelka
výkonnostní třída: 1. dan
umístění v žebříčku: 2.
domácí úspěchy:

● mistryně republiky v párech 1995, 1997, 2000-2
mezinárodní úspěchy:

● mistryně Evropy v párech 2001
Nejsilnější česká hráčka 90. let a začátku století. Teprve v posledních letech se 
před ní dostala její neteř Klára Žaloudková. Největšího úspěchu dosáhla v roce 
2001, kdy vyhrála mistrovství Evropy v párovém go. Kromě samotného hraní 
se také hodně věnuje vedení dětských kroužků go.

Učí na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, kde mimo jiné 
zavedla předmět základy deskových her, který se věnuje především hře go.

Jana Hricová
soutěž na WMSG: ženy-jednotlivci, ženy-týmy
věk: 48 let
bydliště: Praha
povolání: systémová analytička
výkonnostní třída: 1. kjú
umístění v žebříčku: 3.
domácí úspěchy:

● mistryně republiky žen 2000
● mistryně republiky v párech 1998, 2004 a 2006

mezinárodní úspěchy:
● 2. místo ME párů 2008
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Go hraje již od 70. let, poslední dvě desetiletí patří k nejužší české ženské 
špičce. Jednou vyhrála mistrovství republiky žen, třikrát mistrovství republiky 
v párech.

V letech 1999 až 2005 byla předsedkyní České asociace go. Má velké zásluhy 
na šíření hry go mezi dětmi a mládeží u nás.

Anna Prokopová
soutěž na WMSG: ženy-týmy
věk: 22 let
bydliště: Říčany
povolání: studentka
výkonnostní třída: 3. kjú
umístění v žebříčku: 4.
Pochází z rodiny, kde má go tradici již několik generací. Její 
děda v 60. letech patřil mezi průkopníky českého go a dnes 
je čestným předsedou České asociace go. Otec i matka byli 
mezi nejsilnějšími českými hráči. Bratr je 
v současnosti nejsilnějším českým juniorem.

Studuje matematiku a informatiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze.

Jitka Bártová
soutěž na WMSG: páry
věk: 19 let
bydliště: Praha
povolání: studentka
výkonnostní třída: 3. kjú
umístění v žebříčku: 5.
domácí úspěchy:

● mistryně republiky v párech 2007
Go hraje teprve tři roky, přesto se již dostala do české ženské špičky. 
Pozornost na sebe upoutala loni v prosinci, kdy oproti papírovým 
předpokladům vyhrála mistrovství republiky v párech.
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