On-line, 26. února 2022

Valná hromada České asociace go, z.s.

Ověření usnášeníschopnosti Valné hromady (dále VH)
Přítomno: 18 delegátů z možných 27. Dle platného jednacího řádu je valná hromada
usnášeníschopná. Seznam přítomných delegátů je k nalezení viz Příloha III. Schůze byla zahájena v
13:08 a ukončena v 18:20.
Vzdálený průběh schůze: Schůze a hlasování probíhá skrze chat v aplikaci Google Meet. Delegát
vždy napíše jednu z následujících variant: “pro” , “proti” nebo “zdržel se”. Pokud chce delegát
přihlásit o slovo, napíše “hlásím se”. Průběh schůze vede Adriana Tomšů, většinu prezentace
zpracoval Dušan Jánsky.

1.

Volba orgánů VH

Navržení skrutátoři: Jan Balaš, Jan Praus
Navržení verifikátoři: Tomáš Grosser, František Čáha (později proběhla změna na Lukáše Podpěru
místo Františka Čáhy)
Hlasování o skrutátorech a verifikátorech: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel. Prošlo.
Navržený zapisovatel: Dušan Jánsky
Hlasování o zapisovateli: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel. Prošlo.

2.

Schválení programu

Tomáš Grosser vznesl návrh na úpravu programu: původně 13. Ruská invaze na Ukrajinu zaměnit s
bodem programu 14. Členské příspěvky.
Hlasování: 18 pro, 1 proti, 0 zdržel. Prošlo.
Program byl tedy schválen s touto drobnou úpravou.

3.

Zpráva o činnosti za rok 2021

Jaroslav Kotowski podal zprávu o činnosti VV:
- Vydání trenérské směrnice a její aplikace.
- Aplikace přepočtu na ratingy hráčů ČAGo, podle pravidel EGF.
- Doplnění účetních závěrek za posledních 5 let. Po opakované výzvě (bohužel zanedbání ze
strany výboru, konkrétně předsedy Jana Hory). Děkujeme Adrianě Tomšů za nasazení a
aktivitu v této záležitosti. Jan Hora se omluvil a rezignoval na funkci predsedy. Zvolen nový
předseda Jaroslav Kotowski a do role hospodářky byla zvolena Adriana Tomšů.
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-

Výkonný výbor stále směřuje k dlouhodobému vyrovnanému rozpočtu, který byl v roce
2021 naplněn díky doživotním členům v roce 2021, které jmenoval a poděkoval za podporu
ČAGo.
Předseda Jaroslav Kotowski též poděkoval Ondřeji Krumlovi za propagaci go na YouTube kanálu
Oh-My-Go a také za organizaci letního go kempu 2021, i přes překážky které se objevily. Předseda
rovněž poděkoval Lukáši Podpěrovi za organizace Ligy družstev, která je velmi populární mezi
hráči a má pozitivní vliv na počet členů ČAGo.
Mistrovství České republiky párů 2021 zrušeno. Nenašel se organizátor.
Jaroslav Kotowski dále přednesl úspěchů českých reprezentantů, výsledků domácích mistrovských
a dalších významných soutěží a seznam živých a online turnaju za rok 2021 (podrobnosti viz
příloha IV).
Zpráva o práci s mládeží:
- Předseda Jaroslav Kotowski poděkoval Janě Hricové, která vyvíjí již mnoho let aktivity,
které vedou k rozvoji Go mezi děti a juniory.
- Významnou aktivitou pro českou mládež bylo též ljsgo 2021 - juniorské letní soustředění,
které organizovala Adriana Tomšů.

4.

Účetní závěrka za rok 2021

Adriana Tomšů odprezentovala účetní závěrku (viz příloha I). Podrobně byly zmíněny body:
- Poděkování sponzorům Tomáš Kozelek, Tomáš Grosser, PANED, hl. město Praha.,
Vladimír Daněk, Michal Zubalík, Ondřej Kruml - Oh-my-go.
- Položka P3.4. - sponzorský dar od hl. m. Prahy - bude použita v roce 2022.
Poznámky zmíněné ve věci rozpočtu (rozpočet viz příloha II):
- Rozpočet EYGC kompletní až po akci (březen 2022).
- Výdaj za účetnictví minulých 5 let (2015-2020) byl vyčíslen na 30.000,- Kč. Závěrky za tyto
roky k dispozici na justici.
Dále Adriana Tomšů vznesla návrh na proplacení ztrátového rozpočtu ligy družstev:
- ČAGo bude částečně sponzorovat ztrátový rozpočet ligy týmů částkou 6000 Kč (za
iniciativu Lukáše Podpěry organizovat akce a rozšiřovat členskou základnu ČAGo). Lukáš
Podpěra vysvětlil, že chyba v rozpočtu vznikla jeho chybou a komunikací mezi stranami.
Následně proběhla diskuze kolem tohoto výdaje.
Hlasování o proplacení ztrátového rozpočtu Ligy družstev: 12 pro, 0 proti, 5 zdržel
Ondřej Šindler vznesl dotaz na závazky, které jsou propojené s ostatními roky: diskuze nad
přehledným zobrazením závazku z minulých/do budoucích let. Z diskuze nevzešel žádný faktický
návrh.
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Poznámka: Schválení účetní závěrky 2021 proběhlo v programovém bodu 5.

5.

Návrh rozpočtu 2022

Na AGM bylo rozhodnuto o změně výpočtu poplatků pro EGF. Z čehož plyne, že položka týkající
se EGF v sekci výdaje pro ČAGo vzroste o 120 % (založeno na počtu registrovaných hráčů v EGF s
ratingem 1100 a výš).
Návrhy jednotlivých bodů rozpočtu:
- Adriana Tomšů: MR páru bude sponzorovano částkou 2000 Kč.
Hlasování: 13 pro, 1 proti, 7 zdržel. Prošlo.
-

Adriana Tomšů: MR žen bude sponzorovano částkou 3000 Kč.
Hlasování: 10 pro, 5 proti, 5 zdržel. Neprošlo.

-

Protinávrh Jan Prokop: MR žen bude sponzorovano částkou 2000 Kč.
Hlasování: 12 pro, 1 proti, 8 zdržel. Prošlo.

-

Adriana Tomšů: EYGC bude sponzorovano částkou 2000 Kč.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 3 zdržel. Prosel.

Návrhy ostatní:
- Návrh Tomáše Grossera ocenit výbor částkou 5000,- za mimořádné nasazení ve věcech
výkonného výboru.
Hlasování: 14 pro, 1 proti, 6 zdržel. Prošel.
-

Návrh schválit rozpočet ihned (nikoliv na konci programu):
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 4 zdržel.

-

Schválení závěrky 2021. Hlasování: 17 pro, 0 proti, 4 zdržel.
Schválení rozpočtu 2022. Hlasování: 17 pro, 0 proti, 4 zdržel.
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Návrh na úpravu soutěžního řádu

Návrh Michala Zubalíka týkající se konzumace alkoholických nápojů u turnajových partií
(příloha).
Návrh byl prezentován jako důsledek nešťastného incidentu v Pardubicích 2021 (který byl potrestán
ročním distancem disciplinární komisí) a hlavně celkové image a reprezentativnosti sportu.
Význačné body diskuze:
- Pořadatel turnaje má právo tento zákaz uvalit. Důležité je, že je postihnutelné nevhodné
chování (což je ošetřené již disciplinární kondicí).
- Rozdíl mezi turnaji a jejich formálností. Mnoho účastníků se vyslovilo, že atmosféra na
některých menších turnajích je uvolněná a pokud je tam alkohol konzumován v míře, která
neovlivňuje negativně chování hráče, neměl by být alkohol plošně zakázán.
- V ČAGo nezaznamenáváme problémové chování spojené s konzumací alkoholu.
- V řadách rodičů juniorů byly vyjádřeny pochyby, kvůli konzumaci piva při partii na jednom
z turnajů, a tedy i o významnosti a formálnosti tohoto konkrétního turnaje.
Výstupné návrhy:
- Návrh na úpravu návrhu Adriana Tomšů: zákaz jen na Mistrovských a kvalifikačních akcích
(kvůli protinávrhu neproběhlo hlasování).
- Protinávrh: Žádná úprava soutěžního řádu ve věci alkoholu.
Hlasování: 9 pro, 10 proti, 2 zdržel. Neprošlo.
- Soutěžní řád zůstal beze změny.
Návrh na změnu verifikátora:
- Změna verifikatora z Františka na Lukáše Podpěru.
Hlasování: 18 pro, 2 proti, 1 zdržel.

7.
-

8.
-

Aktualizace databáze členů
Digitalizace členské databáze: urgence registrace členů ČAGo přes online formulář.
Stížnost Tomáše Grossera na sestavení tabulek delegátů VH. Dušan Jánsky se omluvil za
pochybení a vysvětlil nesnáze spojené s evidencí členů ČAGo v roce 2021

Volby do výkonného výboru 2022
Volby proběhnou pravděpodobně na Deskohraní 2021.
Přihlášení dobrovolníků do volební komise.
Navržení členové volební komise: Karel Walzer, Ondřej Šindler, Lenka Daňková.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 zdržel.
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9.
-

10.
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Pořadatelství MR 2022
Sdělení delegátům o uvažování, že bude zrušena oddělená kvalifikace na KPMC.
Proběhla krátká diskuze mezi účastníky tohoto turnaje, kteří vyslovili spíše nesouhlas.

Práce s mládeží

Probíhající aktivita:
- Poděkování Janě Hricové - dětské kroužky v Praze vedené již mnoho let.
- Online lekce organizované Janou Hricovou pro juniory (lektor Lukáš Podpěra) jako příprava
na březnové mistrovství Evropy.
- Adriana Tomšů a František Čáha navázali spolupráci, ve věci zakládání kroužků go v Praze
pod organizací Bivoj.
Nadcházející akce:
- Bude se konat EYGC 2022.
- Letní soustředění, ljsgo 2022, bude organizovat letos Tomáš Grosser.

11.
-

12.
-

13.
-

Česká online liga jednotlivců
Předseda VV oznámil, že se pravděpodobně bude konat turnaj: Česká online liga
jednotlivců.
V tomto turnaji budou účastníci rozdělení do skupin, kde mezi roky by se dalo migrovat
mezi skupinami. Jednalo by se o online turnaj. Přibližně jedna partie týdně. Lukáš Podpěra
již vyzkoušel vlastní hrací model mezi jednotlivci. Detaily a provedení turnaje se stále řeší.
Vyhlášení podrobností o akci na gowebu. Podle ohlasů rozhodnutí o formě akce.

Mistrovství Evropy žáků a juniorů 2022
Přihlášeno celkem 135 hráčů (včetně Ukrajiny a Ruska, i bez nich bude dostatek účastníků).
Situace kolem Ruska a Ukrajiny v posledních dnech vše komplikuje, přesto je vše
připraveno (včetně počítačů, materiálu atd.). EYGC 2022 proběhne, zrušení se neplánuje.
Poděkování Michalovi Timkovi za jeho čas a pomoc s organizací.

Členské příspěvky
Uvažování o zrušení neaktivního členství, nebo ošetření nejasností neaktivního členství,
které jsou zdrojem neshod a problémů v ČAGo.
Také návrh na zvýšení členských příspěvků.

Návrh Tomáš Grosser:
- Datová analýza a vypracování variant výborem do příštího zasedání (pravděpodobně již
podzimní) valné hromady.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 5 zdržel. Prošlo.
Návrh je odložen a bude zpracován výkonným výborem do příštího zasedání VH.
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-

-
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Ruská invaze na Ukrajinu
Diskuze o dopisu od Britské Asociace go.
Názory a podněty v diskuzi:
- Ukrajina se vyslovila, že nechce zavádět jakákoliv diskriminační opatření vůči
ruským hráčům.
- Diskuze o závislosti našeho postoje na postoji Ukrajiny.
- Diskuze o přenechání rozhodnutí EGF, otázky práv ČAGo.
- Hluboká diskuze o bodu A - rozsah pravomocí ČAGo.
Návrhy:
- Podpora britského dopisu.
Hlasování: 16 pro, 2 proti, 2 zdržel.

-

15.

Návrh Tomáše Grossera (viz příloha V):
- Bod A.
Hlasování: 7 pro, 14 proti, 0 zdržel.
- Protinávrh bodu A - změna: Zákazu byl vyměněn za doporučení. (viz příloha VI)
Hlasování: 14 pro, 3 proti, 3 zdržel.
- Bod B.
Hlasování: 14 pro, 1 proti, 3 zdržel.
- Bod C.
Hlasování: 16 pro, 1 proti, 2 zdržel.
- Bod D.
Hlasování: 17 pro, 1 proti, 1 zdržel.
- Přidat ke všem bodům v návrhu Tomáše Grossera rozšíření: diskriminace, vztahující
se na Rusko se bude vztahovat i na Bělorusko (zaneseno do přílohy VI).
Hlasování: 16 pro, 2 proti, 1 zdržel.

Různé

Závěr valné hromady a poděkování.
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Hlasování přehled
-

Hlasování o skrutátořech a verifikátorech: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel. Prošlo.
Hlasování o zapisovateli: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel. Prošlo.
Hlasování o schválení programu s úpravou: 18 pro, 1 proti, 0 zdržel. Prošlo.
Hlasování o sponzoringu ztrátového rozpočtu ligy družstev: 12 pro, 0 proti, 5 zdržel. Prošlo.
Hlasování o sponzoringu MR párů částkou 2000,-: 13 pro, 1 proti, 7 zdržel. Prošlo.
Hlasování o sponzoringu MR párů částkou 3000,-: 10 pro, 5 proti, 5 zdržel. Neprošlo.
Hlasování o sponzoringu MR párů částkou 2000,-: 12 pro, 1 proti, 8 zdržel. Prošlo.
Hlasování o sponzoringu EYGC částkou 2000,-: 18 pro, 0 proti, 3 zdržel. Prosel.
Hlasování o mimořádné ocenění výboru částkou 5000,-: 14 pro, 1 proti, 6 zdržel. Prošel.
Hlasování - schválit rozpočet a uzávěrku na konci programového bodu 5: 17 pro, 0 proti, 4
zdržel.
Schválení závěrky 2021. Hlasování: 17 pro, 0 proti, 4 zdržel.
Schválení rozpočtu 2022. Hlasování: 17 pro, 0 proti, 4 zdržel.
Jakákoliv úprava soutěžního řádu ve věci alkoholu. Hlasování: 9 pro, 10 proti, 2 zdržel.
Neprošlo.
Změna verifikatora z Františka na Lukáše Podpěru. Hlasování: 18 pro, 2 proti, 1 zdržel.
Navržení členové volební komise. Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 zdržel.
Odložení problematiky výše a typů členských příspěvku do příští valné hromady (a
zpracování jejich návrhů výkonným výborem). Hlasování: 16 pro, 0 proti, 5 zdržel. Prošlo.
Podpora britského dopisu (postoj k invazi na Ukrajině). Hlasování: 16 pro, 2 proti, 2 zdržel.
Hlasování o návrhu Tomáše Grossera:
- Bod A. Hlasování: 7 pro, 14 proti, 0 zdržel.
- Protinávrh bodu A - se změnou: Hlasování: 14 pro, 3 proti, 3 zdržel.
- Bod B. Hlasování: 14 pro, 1 proti, 3 zdržel.
- Bod C. Hlasování: 16 pro, 1 proti, 2 zdržel.
- Bod D. Hlasování: 17 pro, 1 proti, 1 zdržel.
- Přidat ke všem bodům v návrhu i Bělorusko. Hlasování: 16 pro, 2 proti, 1 zdržel.

Zapsal: Dušan Jánsky
Revize: Adriana Tomšů
Verifikace: Lukáš Podpěra & Tomáš Grosser
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Příloha I - Účetní závěrka 2021
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Příloha II - Schválený rozpočet 2022
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Příloha III - Seznam delegátů
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Příloha IV - Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2021
(15.2.2022)
Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2021 ve složení:
Jan Hora, Jaroslav Kotowski, Adriana Tomšů, Michal Zubalík, Dušan Jánský
Ve srovnání s předchozími roky se stav České asociace go příliš nezměnil, i když oproti předchozím
letům klesl počet registrovaných členů, byť aktivních je jich více. Zásluhu na získání několika
dalších členství má Ligová soutěž družstev - kterou organizuje L. Podpěra, kdy účastníci jsou
nuceni mít zaplacené alespoň základní členství.
Na minulé VH jsme diskutovali trenérskou směrnici, která vešla v platnost, avšak jen měla jen malý
ohlas. V tomto roce také proběhla změna výpočtu ratingu hráčů. Všem hráčům byl rating
přepočítán.
Nejzajímavější událostí byla soudní výzva o doplnění účetních závěrek. Díky absenci činnosti
předsedy J. Hory, tato výzva vyeskalovala v opakovanou výzvu, která by vyústila v započetí řízení
k likvidaci spolku. Společným usílím shromáždili zbývající členové výboru dostupné materiály a v
šibeničním čase připravili účetní závěrky. Po odeslání účetních závěrek a následné žádosti o zrušení
řízení, městský soud v Praze vyhověl žádosti a řízení o likvidaci ukončil. Následně se J. Hora na
schůzi VV omluvil a odstoupil z funkce předsedy a de facto i z výboru. Pozici předsedy zaujal J.
Kotowski a pozici hospodáře se skvěle zhostila A. Tomšů.
Propagace go
O propagaci go a také čago se pravděpodobně nejvíce zasloužil Ondřej Kruml, který pravidelně
nahrává na youtube videa, která jsou mezi hráči velmi populární.
Reprezentace:
Ve Finále Evropské Grand Prix 2021 obsadil Lukáš Podpěra pěkné 7. místo, J. Prokop 11. a O
Kruml 14. Na Grand Slamu a online Evropském šampionátu uhájil L. Podpěra 5. místo. Na
Mistrovství Evropy v párovém go 2021 se podařilo páru Vlčková-Kruml uhrát 9., Vášová-Váša 10.
a Bukovská-Popov 13. místo. Česká republika byla na Korea Prime Minister Cup reprezentována
O. Krumlem, který se probojoval až do osmifinále. Na 41. Mistrovství světa amatérů ve
Vladivostoku L. Podpěra dosáhl na 4. místo!
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Práce s mládeží:
V učení go pokračuje Jana Hricová za což jsou všichni rádi. Adrianě Tomšů se podařil organizačně
zajisti druhý ročník Letní juniorské soustředění Go, které mělo mezi juniory velký ohlas.
Hospodaření:
Výkonný výbor se snažil v tomto roce snažil o vyrovnaný rozpočet. To se ne zcela podařilo a
celkově CAGo sklouzlo do mírného schodku, který byl pokryt díky pořízení tří doživotních
členství, konkrétně pro: Jana Škrleho, Jana Gernera a Ivana Broulíka.
V roce následujícím musí dojít ke změně, jelikož EGF spojilo vybírání výše příspěvku podle
aktivních hráčů dle EGD a ne platících členů. Při zachování současného stavu vyrovnaný rozpočet
není možný.
Turnaje v ČR a další akce:
Celkem proběhlo 6 online turnajů a 9 turnajů naživo.
Kluby uspořádaly 7 turnajů (Olomouc, Praha 2x, Karlovy Vary, 2x Brno IMBA, PromoGo, Písek) a
Corona Cup pořádaný L. Podpěrou.
V Kostelci nad Ohří proběhlo finále České ligy družstev, které vyhrálo Weiqi Club Praha,
následovaný So-Imba S, Praha-Můstek A a Plzní.
Mistrovství republiky v Háji ve Slezsku vyhrál Lukáš Podpěra před Ondřejem Krumlem a Janem
Šimarou, MR žen vyhrála Adriana Tomšů. V Mistrovství republiky žáků a juniorů zvítězil v U12
Bartoloměj Dach, U16 Ladislav Kořan a U20 Dita Vášová. Na MR párů v roce 2021 nedošlo z
důvodu vytížení VV a nezájmu klubů o jejich uspořádání.
V Praze v listopadu proběhl již 10. ročník O titul Go Baron a 3 unce zlata, sponzorovaný
Josefem Němcem. Titul Go Baron získal Lukáš Podpěra vítězstvím 3:1 nad Ondřejem Krumlem.
Organizaci go kempu se ujal O. Kruml, a úspěšně se mu podařilo zvládnout nepříjemnou situaci,
kdy mu na poslední chvíli pronajímatel odstoupil od smlouvy a on musel narychlo zajisti náhradu.

Z výkonný výbor
Jaroslav Kotowski
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Příloha V - Návrh na úpravu soutěžního řádu
Návrh na změnu soutěžního řádu - k diskuzi na VH 2022
Doplnění článku III Práva a povinnosti pořadatelů
5. Na akcích pořádaných Českou asociaci go, bude striktní zákaz konzumace alkoholických nápojů
během jednotlivých kol a ve všech hracích místnostech – kde probíhá minimálně jedna hodnocená
partie.
Výjimku lze udělit jen na základě žádosti přednesené STK minimálně 2 týdny před turnajem.
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Příloha VI - Návrh Tomáše Grossera
A. Česká asociace go s okamžitou platností zakazuje svým členům nastupovat k partiím
proti hráčům z Ruské federace na všech oficiálních turnajích a soutěžích.
B. Česká asociace go deklaruje, že reprezentanti z Ruské federace nejsou vítáni na
Juniorském mistrovství Evropy 2022 v Praze.
C. Česká asociace go vyzývá Mezinárodní federaci go a Evropskou federaci go, aby
zakázala účast hráčů z Ruské federace na všech oficiálních turnajích a soutěžích.
D. Česká asociace go vyzývá Mezinárodní federaci go a Evropskou federaci go, aby
pozastavila členství Ruské federace go.
Valná hromada ukládá výboru ČAGo bezodkladně informovat o tomto usnesení vedení
IGF a EGF a ostatní členy EGF, a dále vyvěsit toto usnesení na internetové a facebookové
stránce ČAGo.
Valná hromada dává výboru ČAGo pravomoc zrušit usnesení v bodě A), pokud dojde ke
stažení vojsk Ruské federace z Ukrajiny a k urovnání konfliktu.
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Příloha VII - Modifikovaný návrh Tomáše Grossera v konečné
podobě
A. Česká asociace go s okamžitou platností doporučuje svým členům nenastupovat k
partiím proti hráčům z Ruské federace a Běloruské republiky na všech oficiálních
turnajích a soutěžích. V případě odstoupení Čecha od partie s ruským hráčem
nevzniknou žádné postihy, a to i přestože by docházelo tímto činem k porušení
herního řádu ČAGo.
B. Česká asociace go deklaruje, že reprezentanti z Ruské federace a Běloruské
republiky nejsou vítáni na Juniorském mistrovství Evropy 2022 v Praze.
C. Česká asociace go vyzývá Mezinárodní federaci go a Evropskou federaci go, aby
zakázala účast hráčů z Ruské federace a Běloruské republiky na všech oficiálních
turnajích a soutěžích.
D. Česká asociace go vyzývá Mezinárodní federaci go a Evropskou federaci go, aby
pozastavila členství Ruské federace go a Běloruské republiky.
Valná hromada ukládá výboru ČAGo bezodkladně informovat o tomto usnesení vedení
IGF a EGF a ostatní členy EGF, a dále vyvěsit toto usnesení na internetové a facebookové
stránce ČAGo.
Valná hromada dává výboru ČAGo pravomoc zrušit usnesení v bodě A), pokud dojde ke
stažení vojsk Ruské federace z Ukrajiny a k urovnání konfliktu.
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