Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
Praha 20. října 2019
Přítomni: Jan Hora, Adriana Tomšů, Dušan Jánsky, Michal Zubalík, Jaroslav Kotowski
Nepřítomni: Přísedící: Lukáš Podpěra, Tereza Kotowski
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze
začala v 20:30 a skončila v 21:05
1. Volba předsedy a hospodáře výkonného výbor
 Předsedou byl zvolen Jan Hora. (4:0=1) (pro:proti=nehlasoval)
 Hospodářem byl zvolen Jaroslav Kotowski. (4:0=1) (pro:proti=nehlasoval)
2. Přebírání agendy po dosavadním výboru
 Účetnictví - do konce roku 2019 povede předchozí výbor, zvažuje se, zda-li se nadále
zůstane u externího účetního, či od začátku roku 2020 převezme do vlastních rukou nový
výbor. (konkrétně Dušan Jánský)
 Již byla předána a zpřístupněna většina elektronicky uložených dokumentů, ostatní (fyzické)
budou předány osobně během listopadu (Thierry Defer + Michal Timko)
3. Telekonference
 Výkonný výbor se bude pravidelně scházet první pondělí v měsíci prostřednictvím
telekonference.
 Nadcházející schůze se rovněž zúčastní předchozí výkonný výbor. (4. 11. 2019)
 Osobní schůze členů nového výboru proběhne nejpozději do konce listopadu.
4. Mistrovství republiky 2020
 Kvalifikační turnaje: Olomouc, Frýdek-Místek a Písek
 Hledá se organizátor pro MR 2020
5. Mistrovství republiky párů 2020
 Zvažují se následující termíny: 11 – 12. 1. a 1. – 2. 2.
 MR proběhne s největší pravděpodobností v Praze (definitivně bude rozhodnuto v týdnu od
28. 10.)
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6. Mistrovství republiky žáků a juniorů 2020
 Byly přislíbeny propozice od Jany Hricové (organizátorky akce), nejpozději budou dodány
v týdnu od 4. 11.
 Během listopadu bude stanovena výše podpory pro tuto akci.
7. Turnajový kalendář a propozice
 Výbor se zaměří na včasné zveřejňování propozic všech turnajů. (Jan Hora a Lukáš
Podpěra)
 Správa turnajového kalendáře přechází na Lukáše Podpěru.
8. Webové stránky
 Zahájí se práce na úpravách gowebu - předběžně domluvena spolupráce Jana Prokopa a
Tadeáše Berkmana. (průběh a komunikaci budou zajišťovat Michal Zubalík a Jan Hora)
9. Aktualizace
 Provede se revize knihovničky ČAGo - ve spolupráci se o to postarají Dušan Jánský a
Ondřej Kruml.
 O aktualizaci seznamu rozhodčích se postará Dušan Jánský.
 Prezentace pro oslovování sponzorů - rozpracovali Thierry Defer a Petr Valášek - Michal
Zubalík zjistí aktuální stav, případně se pokusí zajistit vytvořené materiály.
10. Práce s dětmi a mládeží
 Bude zahájena příprava celkového konceptu nového výboru a průvodních materiálů.
 Zvažuje se uspořádání workshopu pro lektory go - Jana Hricová nabídla podělení se o své
bohaté zkušenosti.
 Zahájí se práce na vytvoření seznamu potenciálních lektorů.
11. EGC
 Projednávala se organizace EGC v letech 2021 a 2022 - bez definitivního závěru.
Zapsal Jaroslav Kotowski
Česká asociace go, z.s.
U Hájovny 11, 18200 Praha 8
IČ: 47003073
Registrace: 1. 11. 1991 VSC/1-8252/91R
Fio banka, č. ú. 2001135934/2010

Jan Hora, předseda
email: president@goweb.cz
www.goweb.cz

