
 

Přítomno: 14 delegátů go klubů.  

 

1. Volba zapisovatelů atd: zvolen Jarek Jiruše pro zápis, Thierry Defer jako 
ověřovatel a Tereza Sajvalová jako skrutátor. Byl schválen navržený program 

(14:0=0). 

 

2. Zpráva o činnosti: Předseda Vladimír Daněk shrnul činnost Asociace za 

minulý rok: naše postavení v Evropě, propagace, reprezentace, finance, 
pořádání turnajů i přípravu kongresu 2015. Celá zpráva je v příloze. 

Valná hromada vzala zprávu předsedy na vědomí. 

 

3. Hospodaření: Martin Kovařík podal zprávu. Účetní uzávěrka za rok 2014 
zatím není hotova, bude až v březnu, ale finance jsou vcelku v souladu se 

schváleným rozpočtem. Go kongres je veden zvlášť a kvůli němu se přechází 
na podvojné účetnictví.  

Byl navržen rozpočet na rok 2015, opět bez go kongresu, viz příloha. Celoroční 
soutěže zatím nemají sponzora, deficit 82 tisíc předpokládá čerpání rezerv. 

Rozpočet schválen (13:0=1). 

 

4. Informace o Evropském go kongresu 2015 v Liberci: Vláďa Daněk 
informoval o průběhu příprav. Čeští hráči jsou vyzýváni se včas přihlásit, zatím 

máme jen 50 tuzemských přihlášek, celkem přes 400. 

 

5. Různé: 

Thierry Defer vyhlásil soutěž o podpoře členství v Asociaci (klub s nejvíce 
novými členy získá sadu luxusních vín). Zvítězil nový klub ATea s 5 novými 

členy. Na další rok se žádá více propagace s průběžnými výsledky. 

Michal Zubalík referoval o přípravách nového webu asociace. 

Další rozprava se týkala snižujícího se počtu účastníků turnajů, ale nebylo 
učiněno žádné rozhodnutí. Ondřej Jurásek byl urgován, aby udržoval členskou 

databázi aktuální. Jarek Jiruše se dotazoval na preference hráčů ohledně 
tříd/ratingu. 

Valná hromada začala v 20:30, skončila v 23:00 hod. 

Zapsal Jarek Jiruše 

Přílohy: Zpráva o činnosti, rozpočet 2015, prezentace. 

Valná hromada ČAGo 

Blansko, 27. února 2015 



České go 2014 –  zpráva o činnosti 

Ve srovnání s předchozími roky se stav České asociace go příliš nezměnil.

1. Naše postavení v Evropě – zůstalo výborné. Patříme mezi nejaktivnějších svazy, Jana Hricová je 
už mnoho let v předsednictvu EGF, Michal Zubalík revizorem EGF, Michal zároveň řídí 2. ligu ME 
týmů. Úspěchy reprezentace podtrhují naši prestiž.

2. Propagace go v ČR: Propagovali jsme go na řadě festivalů japonské nebo korejské kultury, na 
manga festivalech, na Bambiriádách apod. Většina ale byla pořádána pouze dvěma kluby, a to 
Prahou a Frýdkem-Místkem, stejně jako v minulých letech.
Nejsme stále schopni prosadit články o go do médií nebo tv reportáž, čestnou výjimkou je Brno se 
svým turnajem. Vyzývám hráče, kteří mají kontakty na novináře, aby zkusili pomoci.
Z našich 2 webů je populárnější egoban, jehož zakladatel Ivan Kostka si zaslouží obdiv za 
permanentní práci. Na nové formě gowebu a jeho spojení s egobanem pracuje Michal Zubalík s 
Václavem Kijonkou.
Značnou popularitu si také získal blog Lukáše Podpěry, který nás 5 měsíců zasvěcoval do detailů 
života studentů go v Číně.

3. Práce s mládeží: Go učí na základních školách pouze Jana Hricová se spolupracovníky v Praze, 
zaslouží si ocenění. Rád bych poděkoval také Janu Gernerovi, který tuto práci s dětmi finančně 
podporuje.  I další kluby by se měly zapojit!
Poděkování si zaslouží také Tereza Salajková z Mikulova, která opakovaně pořádá dětský kemp, a 
Ondra Kruml, který po 2-leté přestávce obnovil a zorganizoval týdenní go kemp, a to v Beskydech a
s velmi pozitivní odezvou.

4. Reprezentace: Skvělé výsledky našeho repre týmu na Mistrovství Evropy týmů, hraném na 
serveru Pandanet, jsou ostře sledované a všem známé. Ve finále hraném v Sibiu jsme obsadili 2. 
místo za Ruskem, za poslední 3 roky máme 1 první a 2 druhá místa. Blahopřeji reprezentačnímu 
týmu.
V individuálních soutěžích v Evropě jsme ale nebyli tak úspěšní, jak jsme čekali, na ME se pouze 
Lukáš dostal do finálové osmičky a hned vypadl, skončil 8. Také stav žákovské a juniorské 
reprezentace  není takový, abychom mohli očekávat stejné úspěchy jako v minulých letech. Kláře 
Žaloudkové s Janem Horou se po letech úspěchů na ME párů letos tolik nedařilo, přesto nás mohli 
reprezentovat na MS párů v Tokiu, kde byli nejlepší z neasijských dvojic. 
Lukáš Podpěra nás reprezentoval na MS  i na KPMC v Soulu, kde obsadil 6. a 9. místa, výborná 
umístění, a těšíme se na ještě lepší v příštích letech.

5. Finance: V roce 2013 jsme překonali největší krizi, kdy hrozilo, že ČAGo nebude schopná 
finančně podporovat vůbec nic. Pomohl zisk z pořádání MSJ a sponzorský dar Martina Schaffera. V
roce 2014 jsme takové příjmy neměli a opět se blížíme k nule. Stát ani ČSTV nás nepodporují, 
hledáme nové cesty. Podali jsme již 3x žádost o grant od EU v rámci „Grundtvig projektu“, ale bez 
úspěchu. Pokud vidíte na transparentním účtu ČAGo velké částky, je to převážně startovné na 
Evropský go kongres 2015, ten bude mít samostatné účetnictví.

6. Turnaje v ČR a další akce: Kluby uspořádaly 13 turnajů ( Praha 2x, Brno, Ostrava 2x, Blansko, 
Pardubice, Frýdek-Místek, Děčín,  Plzeň, Jeseník, Mikulov a nový turnaj v Liberci). Čekáme, kdy 
už oživený klub v Olomouci uspořádá po dlouhé přestávce svůj turnaj.
Dále jsme standardně uspořádali 4 MR (hlavní, MR žen, párů, juniorů). K tomu je potřeba 
poznamenat, že není lehké najít pro tato mistrovství pořadatele, na rozdíl od stavu před pár lety, kdy
bylo uchazečů mnoho a mohli jsme vybírat podle podmínek. Je proto na místě jmenovitě poděkovat
všem neúnavným pořadatelům, kteří již více než 10 let, a v některých případech 30 let, pořádají 



svůj turnaj: Martin a Aleš Cieplý, Vladimír Daněk, Jindřich Dvořáček, Josef Gulaši, Jana Hricová, 
Jarek Jiruše, Martin Kovařík a klub Frýdek-Místek (který působí tak kompaktně, že nelze 
vyzvednout 1 osobu).
V Praze v listopadu proběhl již 3. ročník O titul Go Baron a 3 unce zlata, sponzorovaný Josefem 
Němcem. Titul Go Baron opět obhájil Ondřej Šilt, který také po roční přestávce získal titul mistra 
republiky.
Internetové turnaje založené Ivanem Kostkou,  igoš (=internetové mistrovství) a letos poprvé Aréna 
gladiátorů , byly velmi populární, zakladateli děkuji. Oba vyhrál Lukáš Podpěra.

7. Evropský kongres go v Liberci, 25.7. - 8.8.2015 : Příprava této prestižní a významné akce 
pokračuje podle plánu. EGC se bude konat v Centru Babylon, kde budou pod jednou střechou hrací 
sály, hotelové ubytování a prostory pro zábavu včetně aquaparku, IQ parku a velké terasy na střeše 
centra pro večerní volné hraní. Organizační výbor kongresu (13 lidí) je složen převážně z pražských
hráčů pod vedením Vladimíra Daňka, webové stránky vyrobil a aktualizuje Jan Prokop, Tomáš 
Grosser z KV si vzal na starost PR, Martina Šimůnková zajišťuje lokální propagaci v Liberci.
Promo klip (vytvořený v Brně) získal značnou odezvu.
Počet přihlášených hráčů k dnešku je 450, očekáváme účast 700 lidí, což by mělo zaručit, že 
rozpočet nebude ztrátový. Máme několik menších sponzorů, s velkými se stále jedná.
Zvu české a moravské hráče k účasti. Zatím je za nás přihlášeno 50 hráčů, ale z toho 25 
organizátorů, tak doufáme, že se vaše chuť hrát největší akci v Evropě zlepší.

8. Všichni jsme zaregistrovali vznik profesionálního go v Evropě a věříme, že přinese hodně 
nových impulzů do evropského i českého go. Naši špičkoví hráči v roce 2014 neuspěli v 
kvalifikacích na profesionály, i když Lukáš P. byl velmi blízko. Jan Šimara a Lukáš Podpěra se 
zúčastnili 5-měsíčního intenzivního kurzu v Pekingu, kde si vyzkoušeli, jaká je to dřina se stát (v 
Číně) profesionálem, jsme zvědavi na jejich výsledky v roce 2015.

9. Práce výboru. Výbor dokázal udržet běžný chod Asociace, je otázka, jestli to lze pokládat za plus.
Jsem velmi kritický k práci některých jeho členů. Já jako předseda jsem byl velmi vytížen přípravou
go kongresu, někteří členové výboru zdá se jsou unaveni ze své práce a k činnosti pro Asociaci se 
dostanou jen občas. Skoro všichni aktivní pořadatelé pracují pro kongres, tam to funguje dobře, této
skupině velmi děkuji. Zároveň vyzývám tyto mladé hráče, aby se (po kongresu) zapojili do činnosti 
ve vedení Asociace a byli aktivní při příštích volbách do výboru. Jen tak může Česká asociace go 
prosperovat aspoň na té úrovni, jak jsme byli zvyklí.

Vladimír Daněk 
26. 2. 2015
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ROZPOČET 2015
ř. č. příjmy výdaje

název rozpočet čerpání název rozpočet čerpání

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

1 členské příspěvky příspěvky EGF + IGF

2 dary 0 Kč administrativa

3 pronájem skladu

4 účetnictví

5 úroky 0 Kč bankovní poplatky

6 knihovna 0 Kč knihovna 0 Kč ###

7 prodej služeb web www.goweb.cz

8 prodej zboží a materiálu 0 Kč nákup materiálu 0 Kč ###

9 režie ME 2015 režie ME 2015 ###

10 rezerva

mezisoučet 0 Kč 0 Kč

D
Ě

T
I

11 MR ŽaJ

12 dětský tábor Salajková

13 podpora práce s dětmi

mezisoučet 0 Kč 0 Kč 0 Kč

T
U

R
N

A
J

E

14 rozhodčí
15 Brno Brno
16 Blansko
17 Mikulov Mikulov

18 sponzoring 0 Kč MR 2015

19 MR žen 2015

20 Goban liga klubů 2015

21 Goban liga jednotlivců 2015

22 ČP 2015

mezisoučet 0 Kč 0 Kč

R
E

P
R

E
Z

E
N

TA
C

E

23 reprezentace (dar) 0 Kč MEP

24 repr. MEP, MEŽ, MES, MET

25 MS 2015

mezisoučet 0 Kč 0 Kč 0 Kč

26 čerpání rozpočtové rezervy 0 Kč ###

Součty 0 Kč 0 Kč

35 000 Kč 15 000 Kč ###

2 000 Kč ###

5 000 Kč ###

11 000 Kč ###

10 000 Kč ###

10 000 Kč 7 000 Kč ###

10 000 Kč 1 000 Kč

5 000 Kč ###

55 000 Kč 56 000 Kč

5 000 Kč ###

3 000 Kč

2 000 Kč ###

10 000 Kč

6 000 Kč ###
75 000 Kč 70 000 Kč ###
7 500 Kč 7 500 Kč
5 000 Kč 5 000 Kč ###

20 000 Kč ###

2 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč ###

6 000 Kč ###

87 500 Kč 136 500 Kč

4 000 Kč ###

8 000 Kč ###

10 000 Kč ###

22 000 Kč

82 000 Kč

224 500 Kč 224 500 Kč




