Schůze výkonného výboru České asociace go, z.s.
( Praha 03.02.2020 )

Přítomni:

Adriana Tomšů (AT), Dušan Jánsky (DJ), Michal Zubalík (MZ),
Jaroslav Kotowski (JK), Jan Hora (JH)
Nepřítomni: Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
19:00 a skončila v 22:00.
1. Materiál ČAGo - zodpovědná osoba: JK


pokračuje zpracování inventury materiálu



závěry budou zveřejněny na valné hromadě v Blansku

2. Pohledávka Olomouckého go klubu - zodpovědná osoba: JH


byla vyřešena pohledávka Olomouckého go klubu s finálním vyúčtováním

3. MR párů 2020 a účast na Pair Go Handicap Tournament v Atami - zodpovědná osoba: JH


proběhlé MR párů 2020
◦ na upozornění Jitky Bártové bylo před uskutečněním MR opraveno kritérium
reprezentace na případném turnaji v japonském Atami – z původního plánu použít
bodový systém se přešlo na přímou kvalifikaci na MR (což odpovídá směrnicím)
◦ došla oficiální pozvánka pro Česko na Pair Go Handicap Tournament v Atami s
požadavkem na 1-2 hráčky a 1-2 hráče s následnou nominací:
▪ Klára Žaloudková, Anežka Bukovská, Jan Hora, Dušan Jánský

4. MS žen 2020 v Tokyu - zodpovědná osoba: JH


pro Česko byla oficiálně potvrzena možnost zaslat 2 účastnice, konečná reprezentace:
◦ Jitka Bártová, Alžběta Kadlecová

5. Archív dokumentů - zodpovědná osoba: JK, JH, DJ


ve spolupráci s předešlými členy se pokračuje v kompletaci archívu dokumentů

6. Granty - zodpovědná osoba: JH, DJ, JK, AT


pomalu pokračují přípravné práce směřující k podání žádostí o grant



na upozornění AT je aktuální prioritou registrace na rejstříku sportu
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7. Příprava na valnou hromadu v Blansku - zodpovědná osoba: všichni


byl dokončen návrh rozpočtu k předložení na VH



byl dokončen bodový program VH



stále se pracuje na podrobnostech návrhů a zpáv, které budou VV předloženy

8. Mistrovství Evropy žáků a juniorů 2021 - zodpovědná osoba: všichni


AT: průzkum možností grantů, základní požadavky, termíny podání



Jana Hricová a Tomáš Grosser přišli s možností konání turnaje v Karlových Varech (probíhá
podrobnější analýza možností)



naplánovány osobní schůzky na několika lokalitách v Praze (Jana Hricová + JH)



vytvořen dokument s upřesněnými požadavky na turnaj od EGF

9. Členství, příspěvky, kluby - zodpovědná osoba: DJ, JH


již je téměř dokončena příprava návrhu na úpravu stanov (změna podmínek členství) - DJ



byl dokončena členská přihláška (bude představeno na VH) – DJ



pokračují práce na členské databázi; je potřebná obnova dat týkající se klubů asociace - JH

10. Knihovna - zodpovědná osoba: DJ, MZ


Brněnská část knihovny - Jirka Tobiáš (JT):
◦ dokončena inventura - JT
◦ dokončen seznam dlouhodobě nevrácených knih - JT
◦ osloveni hříšní čtenáři - JT



Pražská část knihovny - Míra Mocek (MM)
◦ MM ve spolupráci s MZ obnoví výpůjční systém na serveru gowebu
◦ po rozchození systému (během března) dojde k inventuře této části knihovny (MM)
◦ následně dojde k fyzické předávce knihovny - DJ

Zapsal: Jaroslav Kotowski
Revidoval: Jan Hora
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