Valná hromada ČAGo
Blansko, 20. února 2016

Přítomno: 14 delegátů go klubů.
1. Volba zapisovatelů atd: zvolen Jarek Jiruše pro zápis, Thierry Defer jako
ověřovatel a Štěpán Hrbek s Víťou Tomkem jako skrutátoři. 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 kongresu
EGC 2015. Celá zpráva je v příloze.
Valná hromada vzala zprávu předsedy na vědomí.
3. Hospodaření: Navržený rozpočet (viz příloha) schválen (14:0=0) s následujícími
dodatky:


Sloučit dětský tábor 3000 Kč a podporu práce s dětmi 2000 Kč do jediné
navýšené položky: podpora práce s dětmi 10 000 Kč (hlasování 14:0=0)



Nová položka: nákup propagačních brožur EGF 3000,- Kč (hlasování 9:1=4)

Byl zamítnut návrh na obnovení soutěže reprezentantů (hlasování 3:7=4)
4. Klasifikace: Jarek Jiruše informoval o nedávno přijatých směrnicích. Směrnice
pro udělování tříd posunuje hranici ratingu pro udělení ze střední hodnoty o 50 bodů
níže. Klasifikační komise (Jiruše, L. Podpěra) rovněž povýšila 10 hráčů v oblastí 1-6
kyu o dvě třídy za účelem vyrovnání s jejich reálnou výkonností. Směrnice pro MR
upravuje podmínky kvalifikačních turnajů na MR, aby se losovalo dle ratingu (dosud
dle tříd).
5. Soutěžní řád: Jarek Jiruše navrhl úpravy soutěžního řádu
#IV-5-3: Doplnit: U hráče, který z důvodu lichého počtu účastníků neměl v některém
kole soupeře, se pro výpočet kritérií SOS, SDOS, SOSOS a MDOS uvažuje, že porazil
virtuálního hráče, který má stejný počáteční MM koeficient jako daný hráč a stejný
celkový bodový zisk snížený o 1 bod.
#II-2-3: Nové znění: Soutěže v příslušné věkové kategorii se mohou účastnit hráči,
kteří splňují věkové podmínky EGF pro účast na odpovídajícím Mistrovství Evropy
juniorů v daném roce.
#II-3-1: Změna „alespoň“ půl roku dopředu na „zpravidla“ půl roku.
#II-3-2: Doplněk: STK může udělit výjimku.
(První bod schválen 10:0=4, ostatní 14:0=0)

6. Stanovy: David Žáček představil návrh nových stanov, který již byl připomínkován
výborem. Bylo rozhodnuto, že se ještě bude konzultovat s právníky.
7. Goweb.cz: Michal Zubalík informoval o vývoji www stránek asociace, které byly
v minulém roce předělány do zcela nového roucha. Připomínky a návrhy posílat přímo
Michalovi.
Valná hromada začala v 20:00, skončila v 22:30 hod.
Zapsal Jarek Jiruše, ověřil Thierry Defer
Přílohy: Zpráva o činnosti, návrh rozpočtu 2016, prezentace.

Go v ČR 2015 – zpráva o činnosti
Ve srovnání s předchozími roky se stav České asociace go příliš nezměnil. Polovinu
odstavců bych mohl okopírovat z loňské zprávy, nikdo by si toho nejspíš ani nevšiml,
vše by bylo pravda. Výjimkou je hospodaření, kde jsme si značně pomohli úspěchem
Evropského Go Kongresu (EGC) v Liberci.
Naše postavení v Evropě zůstalo výborné a snad se ještě vylepšilo díky Go
Kongresu. Patříme mezi nejaktivnějších svazy, Jana Hricová je už mnoho let v
předsednictvu EGF, Michal Zubalík byl revizorem EGF a zároveň řídí 2. ligu ME týmů.
Úspěchy našich silných hráčů podtrhují naši prestiž stejně jako pořádání velkých akcí (
MSJ 2013, EGC 2015, ME párů 2016).
Následující body v minulých zprávách se týkaly propagace go, reprezentace a
hospodaření. Go Kongres výrazně přispěl ke všem třem.
Propagace go v ČR:
Stále je velmi obtížné dostat reportáž o go do celostátních médií, při EGC se to
podařilo. Nejvíce si cením 8-minutové reportáže na ČT1 a celé strany o go v Lidových
Novinách 8.8.2015. Děkuji tímto našemu kongresovému mluvčímu Tomáši Grosserovi,
který vše zařídil. Go jsme propagovali i na řadě festivalů japonské, korejské nebo
čínské kultury, na manga festivalech apod. Většina ale byla pořádána pouze dvěma
kluby, a to Prahou a Frýdkem-Místkem, stejně jako v minulých letech.
Čeští goisté měli 2 weby, oficiální goweb a populárnější diskuzní egoban. To se zdálo
nadbytečné vzhledem k počtu hráčů, Michal Zubalík proto rok pracoval na jejich
spojení. Ale dříve než práci dokončil, staly se 2 zásadní události: Před EGC Martin
Kovařík bleskově připravil nový goweb na nové platformě a hned po EGC Ivan Kostka
ukončil činnost egobanu. Ivanovi děkuji za jeho mnohaletou skvělou redaktorskou
činnost.
Odpočinek měl Ivan Kostka naplánovaný delší, ale jak jste už všichni zjistili, stal se
brzo hlavním redaktorem gowebu. Je na tom dobře vidět, jak činnost Asociace visí na
několika jednotlivcích.
Rozesílaný newsletter byl dalším příspěvkem k informovanosti současných i bývalých
hráčů, v roce 2015 vyšel 6x. Jeho skutečný praktický dopad je ale námětem k diskuzi.
Reprezentace: Výborné výsledky našeho repre týmu na Mistrovství Evropy týmů,
hraném na serveru Pandanet, jsou dobře sledované a všem známé. V ročníku
2014/2015 náš tým v lize zvítězil, finále pro 4 první týmy se hrálo při EGC v Liberci a
Česko získalo bronzovou medaili. V týmu zářil především Lukáš Podpěra na 1. desce,
Ondřej Šilt, Jan Šimara, Jan Hora, Jan Prokop a Ondřej Kruml také předvedli dobré
výkony a krásné partie.
Bohužel kromě tohoto bronzu jsme jinde neuspěli. V internetové Evropské lize juniorů
jsme skončili pod středem tabulky, ME žen a ME párů se neúčastnili naši nejlepší.
Doufali jsme v individuální úspěchy při EGC v Liberci, které by pomohly k propagaci

go, ty se ale nedostavily ( když nepočítám vítězství Petra Kouby v maratonu a 4.
místo Radky Nechanické v Ladies Tournament ).
Na MS amatérů v Bangkoku se Ondřeji Šiltovi nedařilo a skončil 19., lépe dopadl
Martin Jurek na KPMC v Koreji (druhé paralelní MS), kde obsadil 12. místo (vzhledem
ke způsobu párování je výsledek na těchto akcích loterie).
Práce s mládeží: Go učí na základních školách pouze Jana Hricová se
spolupracovníky v Praze, zaslouží si ocenění.
Poděkování máme také pro Terezu Salajkovou z Mikulova, která opakovaně pořádá
dětský kemp, a Ondřeje Krumla, který už podruhé zorganizoval týdenní go kemp v
Beskydech s velmi pozitivní odezvou.
Výzva k výuce dětí, granty, levný materiál.
Hospodaření: V letech, kdy nemáme velkou úspěšnou akci nebo významného
sponzora, hospodaříme se schodkem ( tj. s čerpáním rezervy) okolo 80 tisíc korun.
Podle rozpočtu na rok 2015 to bylo stejné a nyní bychom byli blízko stavu nula na
všech účtech.
Pořádání Evropského Go Kongresu je náročná a z hlediska rozpočtu riskantní akce,
nikdy není dopředu znám počet účastníků ani sponzoři (tj. 2 největší položky v
rozpočtu). Díky velké propagační aktivitě pořadatelského týmu jsme překonali i
optimistický rozpočet kongresu a Asociace má nyní potřebnou rezervu na několik let.
Stejně jako v předchozích letech jsme neměli žádnou dotaci od MŠMT ani ČUS ( Česká
unie sportu, dříve ČSTV ).
Turnaje v ČR a další akce: Kluby ve spolupráci s Asociací uspořádaly 12 turnajů (
Praha 2x, Brno, Ostrava 2x, Blansko, Pardubice, Frýdek-Místek, Děčín, Plzeň, Jeseník,
Mikulov). Oživený klub v Olomouci v létě uspořádal malý neoficiální turnaj a chystá se
obnovit svůj tradiční velký lednový 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, a vyzývám
kluby, aby se hlásily k pořádání. Zvláště malé MR žen a MR párů nemusí stále pořádat
Praha.
Mistrovství republiky v Blansku vyhrál Jan Prokop před Lukášem Podpěrou a Janem
Šimarou, MR žen Alžběta Kadlecová, MR párů Klára Žaloudková a Jan Hora.
V Praze v listopadu proběhl již 4. ročník O titul Go Baron a 3 unce zlata, sponzorovaný
Josefem Němcem. Titul Go Baron získal Lukáš Podpěra vítězstvím 3:1 nad 3násobným go baronem Ondřejem Šiltem.
Internetové mistrovství Igoš vyhrál také Lukáš Podpěra.
Soutěž klubů i jednotlivců Gobanliga pokračovala dále bez sponzora, její ceny
dotovala Asociace. Hledáme sponzora.
Evropský kongres go v Liberci, 25. 7. - 8. 8. 2015 : Příprava této prestižní a
největší akce v Evropě začala už v roce 2012, ale až poslední rok (září 2014 – srpen
2015) se Organizační výbor EGC pod vedením Vladimíra Daňka pořádně zapotil. Úkoly
jsme zvládli, hráči byli s organizací spokojeni (většinou), od Evropské federace go

(mírně spolupracující) jsme dostali pochvalu, hospodaření dopadlo výborně (s
přebytkem) i s tím, že na cenách vítězům jsme vyplatili půl milionu korun. Víc jsme si
nemohli přát.
Zbývá poděkovat všem hráčům z organizátorského týmu, který čítal 15 lidí před
vlastním EGC a 45 během těch velmi náročných 17 dní vlastního kongresu. Nemohu je
všechny vyjmenovat, zmíním jen pár: Jan Prokop – web včetně databáze, Martin
Keder - grafika webu, Jitka Bártová a Tereza Chládková – info k registraci, tisíce
zodpovězených emailů, Miloš Podpěra se svým týmem – výlety, Lenka Daňková a VD
– všestranná propagace na turnajích i virtuálně, Mikuláš Nozar – péče o profesionály,
Tomáš Grosser – PR, Michal Timko – materiál, Aleš Cieplý – losování a rozhodčí, Petr
Souček a Ivan Kostka s jejich týmem – přenosy včetně stovek hodin videí.
Webové stránky Kongresu www.egc2015.cz popisují vše velmi dobře a budeme je
udržovat funkční nejméně do roku 2020.
Pár statistických dat: Počet hráčů v hlavním turnaji : 762 (rekord), celkový počet
účastníků: 950, počet profesionálních hráčů (lektorů) : 17, počet evropských
profesionálů: 7.
Počítačové go: Program Pachi Petra Baudiše, který má sílu 4-5 dan, obsadil na MS
programů v Pekingu 4. místo (za Petra jel na MS Josef Moudřík). Současný boom díky
AlphaGo je třeba využít k propagaci.
Práce výboru (Vláďa Daněk, Martin Kovařík, Jarek Jiruše, Michal Zubalík, Ondřej
Jurásek): Tu prosím zhodnoťte sami. Všichni členové výboru mají náročnou práci,
která je živí, pro ČAGo pracují ve volném čase. Takže někdy pracují dobře, někdy
nestíhají. Hledáme spolupracující lidi s výborem (příklad: David Žáček si vzal na
starost databázi), stejně jako nové aktivní, mladé členy výboru, volby budou už v září.
Evropský go kongres ukázal, že pro velkou „nárazovou“ akci máme dost lidí
schopných podat velký výkon, trvalá práce pro Asociaci je také nutná a (asi) méně
populární.
Za výbor České asociace go
Vladimír Daněk
18. 2. 2016

ROZPOČET
ř. č.

příjmy

REPRE

TURNAJE

DĚTI

ADMINISTRATIVA

název

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

členské příspěvky
dary

úroky
knihovna
prodej služeb web
prodej zboží a materiálu
mezisoučet

11
12
13
14

mezisoučet

15
16

Brno

17
18
19
20

2016
výdaje

rozpočet

název

35 000 Kč příspěvky EGF + IGF
0 Kč administrativa
pronájem skladu
účetnictví
0 Kč bankovní poplatky
0 Kč knihovna
10 000 Kč www.goweb.cz
0 Kč nákup materiálu
rezerva
45 000 Kč
MR ŽaJ
dětský tábor
podpora práce s dětmi

mezisoučet

21
22
23

mezisoučet

24

čerpání rozpočtové rezervy

25

Součty

Česká asociace go
17.02.2016

0 Kč
rozhodčí
5 000 Kč Brno

rozpočet

15 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
12 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
54 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč
0 Kč

MR 2016
MR žen a párů 2016
soutěže 2016

20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
56 000 Kč

MEP, MEŽ, MES, MET
MS 2015
0 Kč

10 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč

90 000 Kč

0 Kč

140 000 Kč

140 000 Kč

5 000 Kč

zpracoval:
Martin Kovařík

