
Vážení přátelé hry go,

dovolte nám představit náš pětičlenný tým, se

kterým jsme se rozhodli kandidovat do výkonného

výboru ve volbách v roce 2019.

 

Dali jsme dohromady tým lidí, který má obdobnou

představu o budoucím fungování České asociace

go. Tým aktivních příznivců go, kteří si rozumí

mezi sebou a jsou odhodláni přispět svým časem

pro rozvoj go v ČR.

 

Při našich osobních i online setkáních jsme

dospěli k níže uvedeným klíčovým bodům, na

jejichž naplnění se zaměříme.

 

V další části naleznete představení jednotlivých

členů týmu a schematicky zachycené rozdělení

agendy. Osloví-li Vás náš program, skladba členů

týmu a myšlenka společné kandidátky, žádáme Vás,

abyste nás podpořili svým hlasem a to nejlépe

všechny společně.

Děkujeme za Váš čas a pozornost,
 

 

H & J & A & D & M



Klíčové body

Děti a mládež

Založení vlastních nových kroužků. 

Podpoření budoucích lektorů v této aktivitě.

Spolupracování s dalšími organizacemi

(Konfuciův institut, jiné asociace deskových

her, jiné národní go asociace, apod.).

Obnovení konceptu celoroční soutěže dětí a

mládeže (obdoba dřívější Dětské Grand Prix).

 

Členská základna

Převzetí stávající databáze členů, její

revitalizace, uspořádání členských poplatků.

Revize pravidel pro členství.

Navýšení členské základny založením nových

kroužků na školách či DDM.

 

Mezinárodní turnaje

Budeme pořádat ME dětí a juniorů 2021.

Začali jsme s organizační přípravou

Evropského Go Kongresu v ČR, který se bude

konat nejdříve v roce 2022.

 

Dokumentace 

Uspořádání staré dokumentace a transparentní

vedení veškeré nové dokumentace.

Stvoření guidelinů a standardů pro pořádání

mezinárodních turnajů, pro učitele go, pro

podávání grantů.

 

Web

Revitalizace webových stránek asociace.

Reportovaní z turnajů (koncept jednoho

hlavního šéfredaktora blogu a s ním dalších

několik reportérů).



Dušan Jánsky, 2k 

 
DUŠAN SE AKTIVNĚ ÚČASTNÍ MÍSTNÍCH 
I EVROPSKÝCH TURNAJŮ JIŽ OD SVÝCH
DESETI LET.
V  průběhu let se mu podařilo vyhrát
Mistrovství republiky žáků a juniorů.
Má ke hře go hluboký vztah a poslední
roky vede kroužky na pražských školách
po boku své učitelky a velké
propagátorky go v  České republice -
Jany Hricové. Rád se bude nyní více
podílet na vývoji a šíření této hry.
Nadále plánuje věnovat se i výuce
mladých nadějí, a to nezávisle na
členství ve výboru ČAGo.

POZICE VE VÝBORU

Ve výboru se chce Dušan zasadit o vedení a revitalizaci členské

databáze, rozpočtu, účetnictví a také externí správu ČAGo.

Kromě administrativní práce chce společně s  ostatními členy

výboru prosazovat rozšíření členské základny ČAGo v  České

republice a aktivně hledat prostor pro zlepšení a inovaci

goového zázemí.

cisar2218@gmail.com



Adriana Tomšů, 1d 

 
ÁĎA SE VĚNUJE GO OD SVÝCH
TŘINÁCTI LET.
Nadšení pro hru a bojového ducha v ní
vyvolal seriál Hikaru no go, a proto
již od prvního turnaje měla jasno, že
by se chtěla vydat stejnou cestou jako
hlavní postava jmenovaného seriálu. V
minulosti se zúčastnila několika ME
juniorů, žen či párů. V současnosti se
však po měsíční výuce dětí matematiky
skrze go na Filipínách začala zajímat
především o učení dětí go na školách a
dalších možnostech jak pomoci ČAGo.

POZICE VE VÝBORU

Ráda by se proto zaměřila na rozvoj kroužků pro děti a mládež

po celé ČR společně s týmem dalších nadšenců. Také by si přála

zaujmout pozici pomyslného “PR”, kdy by měla všechnu propagaci

přes média, sociální sítě až po různé akce v malíčku.

Samozřejmě včetně důležitého odvětví - hledání sponzorů. Pomoc

by nabídla i v oblasti komunikace s EGF nebo spoluprací s

reprezentací.

tomsu.ada@gmail.com



Jan Hora, 6d 

POZICE VE VÝBORU

Práce s dětmi a mládeží by měla zůstat činností, ke které má

nejblíž (v současnosti je učitelem na základní škole). Své

známosti a zkušenosti ze světa go by mohl dobře uplatnit v

komunikaci s EGF a jejími členy. Může též pomoci (jen) radou v

záležitostech reprezentace. Rád se případně ujme koordinace

práce členů výboru a naváže spolupráci s příznivci hry, kteří

mají chuť pro go něco udělat.

 
HONZA ZAČAL HRÁT GO VE SVÝCH
ČTRNÁCTI LETECH, A TATO FASCINUJÍ
HRA SE IHNED STALA JEHO VELKOU
ZÁLIBOU. 
Dosáhl na mistrovskou třídu 6-dan,
věnuje se ale též výuce a propagaci go.
Zúčastnil se mnoha evropských i
světových turnajů a akcí, kde vždy hrdě
hájil barvy Česka. V minulosti byl již
jednou členem výkonného výboru, v němž
měl na starosti práci s dětmi a mládeží
a agendu spojenou s reprezentací.

hezi@seznam.cz



Michal Zubalík, 1k 

POZICE VE VÝBORU

Michal by rád pokračoval ve správě webových stránek s podporou

dalších nadšenců, včetně turnajového kalendáře a propozic.

Řízení a komunikaci s disciplinární, klasifikační a technickou

komisí by chtěl taktéž dále zajišťovat. Navíc také nyní chce

pořádat školení a rekvalifikace rozhodčích.

 
MICHAL SE GO NAUČIL JIŽ NA
ZÁKLADNÍ ŠKOLE DÍKY KROUŽKU
VEDENÝM JEHO UČITELEM.
Hra v něm okamžitě vyvolala zájem a
postupně se stala jeho nejdéle
trvajícím koníčkem. Nyní se mu již
prolíná dokonce s prací. Michal byl
členem výboru posledních šest let,
přičemž v každém volebním období vždy
zcela s novým týmem. Mimo českou sféru
ovšem působil také jako auditor v EGF a
v neposlední řadě i jako manažer ligy B
v PGETC celých šest let.

zubalik4go@gmail.com



Jaroslav Kotowski, 3k

POZICE VE VÝBORU

Jarda se rád zapojí do rozšiřování řad hráčů a pomůže v

organizaci asociace na pozici hospodáře. Napře síly, aby byla

dokumentace ČAGo kompletní a goistická komunita byla informována

skrze zápisy. Podpoří snahu o rozšiřování členské základny mimo

jiné zapojením ochotných lidí tak, aby velké množství práce

mohlo být rozděleno na dílčí části. V neposlední řadě chce

udržovat přehled o aktivitách jednotlivých členů, aby o nich

komunita věděla a mohla je podpořit.

JARDA SE ZAČAL ZAJÍMAT O GO JIŽ 
V DOBĚ PŘED INTERNETEM, SVŮJ
PRVNÍ TURNAJ VŠAK ODEHRÁL AŽ 
V ROCE 2009.

Aktivně začal hrát a podílet se na
goistickém životě od roku 2016. Ve
stejném roce začal spolupořádat Pražský
turnaj a je považován za stínového
vedoucího Pražského klubu, jehož dění
můžete sledovat prostřednictvím
fotografií na facebookové stránce
můsteckého klubu. Od roku 2018 je
členem disciplinární komise ČAGo.

jaroslav.kotowski@gmail.com


