Valná hromada ČAGo
Blansko, 19. února 2011

Přítomno: 19 delegátů go klubů, viz příloha.
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: zvolen Jarek Jiruše pro zápis a
Ivan Kostka a Josef Gulaši pro ověření.
2. Program valné hromady: schválen navrţený program.
3. Úvodní slovo předsedy ČAGo: Vladimír Daněk shrnul rok 2010. Zejména
vyzdvihnul herní úspěchy Ondřeje Šilta: skvělé 5. místo na mistrovství světa –
nejlepší z neasijských hráčů – a řadu dalších vítězství na zahraničních turnajích
i úspěch A. Prokopové a J. Šimary v kvalifikacích na mistrovství světa
studentů. Dále zmínil práci na propagaci go (např. čajová liga, články na
gowebu), popsal reprezentační akce v nastávajícím roce, ocenil nové turnaje
(Děčín, Ústí, Ţlutice) a celkově nabitý turnajový kalendář.
4. Účetní uzávěrka za rok 2010: postupovalo se dle rozpočtu, nebylo nutno
čerpat rezervu (ušetřilo se cca 10 tisíc).
Uzávěrka byla schválena 19 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdrželo (19:0=0).
5. Rozpočet na rok 2011: Martin Kovařík představil návrh, který
konzervativně počítá pouze s jistými příjmy. Při tomto způsobu financování má
asociace rezervu ještě na jeden rok. Do té doby je nutno sehnat další zdroje.
Rozpočet byl schválen 19:0=0.
6. Zrušení Grand Prix: nové soutěţe Český pohár a Gobanliga včetně
soutěţe jednotlivců nahrazují dosavadní Grand Prix. Protoţe však pravidla této
soutěţe jsou vepsána přímo do Turnajového řádu, navrhnul Jarek Jiruše
zrušení článku 6, který o Grand Prix pojednává. Zároveň referoval, ţe
připravuje nové řády.
Bylo schváleno zrušení článku 6 Turnajového řádu 19:0=0.
7. Mimořádné členské příspěvky:
Valná hromada přijala usnesení o možnosti mimořádného členského vkladu ve
výši alespoň 10 000 Kč, kterým vzniká vkladateli doživotní řádné členství
v ČAGo. Schváleno 19:0=0.
8. Různé: Miloš Podpěra informoval o nových soutěţích Český pohár a
Gobanliga a o přípravách go kempu. Příslušné dokumenty jsou publikovány na
gowebu.
Ondřej Jurásek referoval o stavu členské základny.
Aleš Cieplý oznámil, ţe jsou v přípravě propagační filmy o go.
Jarek Jiruše popsal nedávno přijatá pravidla pro nasazování tříd.
Příloha: seznam delegátů valné hromady.

