
 

 

 

PROJEKT 

500/2027 
 

ANEB MŮJ VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY  

DO VÝBORU ČESKÉ ASOCIACE GO 
 

 

TOMÁŠ GROSSER, 

3. DAN 

GO CV 

Je mi 45 let, z toho zhruba 12.650 dní 

hraji go. 

Za tu dobu jsem v ČAGo zažil kde 

co: Několikrát člen výboru, mnoho 

let šéfredaktor časopisu Igo, orga-

nizátor mnoha turnajů i spolu-

organizátor několika velkých a 

prestižních akcí. Něco jako ne-

zvolený předseda Karlovarského 

klubu go. 

Od roku 2007 provozovatel českého 

e-shopu s vybavením pro hru go  

go-shop.cz. Od roku 2020 majitel 

velkoobchodu s go Treygo. 

Jednou juniorský mistr ČR, jednou 

v párech a jednou v družstvech. 

4. místo na ME párů 1999 s J. Hri-

covu. Na MR nejlépe šestý v roce 

2005. 

K rozvoji českého go jsem přispěl 

také svými třemi syny – zatím 9. kjú, 

18. kjú a 25. kjú. 

KONTAKT 

737 206 003 

tomas.grosser@seznam.cz 

 

 

CÍL MÉ KANDIDATURY 

Chci, aby do pěti let, tj. do konce roku 2027,  

MĚLA ČAGO 500 AKTIVNÍCH HRÁČŮ A ZÁROVEŇ 

500 ČLENŮ. 

Chtěl bych přesvědčit výbor, aby tomuto cíli věnoval 

alespoň 80 % své energie. A hlavně: 

ABY TENTO CÍL VZALA ZA SVÉ CELÁ KOMUNITA GO! 

 

 

PROČ PROJEKT 500/2027? 

1. 500 členů je v podstatě jediná věc, která nám chybí do 

toho, aby ČAGo mohla podat přihlášku do České unie 

sportu, což by mohlo přinést další výrazný posun. 

2. Aktivních hráčů go v ČR znatelně ubývá. V rekordním 

roce 2008 jsme měli v ratingu 271 hráčů. V posledním 

předcovidovém roce 2019 už jen 173. V roce 2021 bylo 

v ratingu 161 českých hráčů, letos zatím 160. 

 

Vývoj počtu hráčů v ČR 1996-2022 
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JAK TOHO DOSÁHNOUT? 

Poznámka na úvod: Následující řádky prosím neberete jako konečný, dogmatický výčet. 

Jako podstatný vidím hlavně myšlenkový posun k tomu, že rozšíření hráčské a členské základny 

je priorita č. 1. Určitě spousta lidí přijde se spoustou dalších výborných nápadů… 

 

DĚTI, DĚTI, DĚTI A MLÁDEŽ 

- I díky práci s dětmi a mládeží před 10-25 lety máme dnes i na evropské poměry velmi kvalitní 

špičku – v první evropské stovce vč. původem Asiatů má ČR osm zástupců. 

- Děti nám mohou rychle rozšířit hráčskou a členskou základnu. 

- Zajistí nám nejen sílu v budoucnu, ale relativně rychle nám mohou přinést mezinárodní úspěchy 

v juniorských kategoriích. 

➔ Je nutné podpořit vše, co se týká dětí – kroužky, kurzy, soustředění atd. 

➔ Lektoři musí mít k dispozici propagační a výukové materiály, materiál na hraní atd. 

➔ Nebál bych se lektorům platit za odučené hodiny – brigáda pro goisty-studenty. 

➔ Podpořit kluby, pokud jejich junioři dosáhnou určitých výkonnostních met – jako to bylo dříve? 

 

PROPAGACE GO 

➔ Je potřeba co nejrychleji vyrobit propagační materiály – plakáty, letáky, jednoduché brožury 

apod. 

➔ Modernizace vzhledu gowebu – více ho zaměřit na oslovení nově příchozích.  

➔ Na internetové stránky i tištěné materiály připravit nový společný vizuální styl. 

➔ Ke všem akcím je potřeba vydávat tiskové zprávy, min. pro lokální média. 

➔ Musíme propagovat go na důležitých herních akcích. 

➔ Zkusme vymyslet, jak zužitkovat známé tváře (K. Janeček, J. Šmejc…). 

 

ČLENSTVÍ 

- Současný systém, kdy vybraný člen výboru ohledně členství nahání předsedy klubů, se mi zdá 

neefektivní. 

➔ Navrhuji proto vytvořit nový systém registrace na turnaje, kdy během přihlašování systém 

prověří, jestli je dotyčný členem ČAGo a jestli má zaplacen členský příspěvek. Pokud ne, systém 

mu automaticky nabídne registraci a online platbu. 

➔ Zároveň na gowebu musí být viditelný odkaz na online přihlášku do ČAGo a na zaplacení 

členského příspěvku přes platební bránu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

➔ Až bude tento systém připraven, navrhuji zavést povinné členství v ČAGo pro české hráče 

od 10. kjú na českých turnajích hraných do ratingu. (Toto spíš než z mého přesvědčení pramení 

z toho, že nově musí členské asociace jako příspěvek do EGF odvádět 3 EUR (plánováno 5 EUR) 

za každého hráče od 10. kjú, který byl aktivní v posledních třech letech – a to bez ohledu na jeho 

plné členství, „malé“ členství nebo nečlenství v ČAGo.) 

➔ Členství by mělo být atraktivní i pro cizince (= čistý příjem). Možná nižší sazba, bez delegování 

na valnou hromadu, ale se slevami na turnajích? 

 

KDE NA TO VZÍT? 

➔ Prvotní impuls (především tisk propagačních materiálů) by pro rozpočet ČAGo neměl 

představovat neřešitelný problém. 

➔ Crowdfunding – jak ukázaly akce UFGO – help for EYGC a MR 2022, může být překvapivě 

dobrou cestou na financování některých projektů. 

➔ Šanci vidím v grantech, např. v dotačních výzvách Národní sportovní agentury. 

 

DVĚ DŮLEŽITÉ VĚCI NA ZÁVĚR 

1. Nechci úplně sestavovat nějaký svůj tým či společnou kandidátku, jako tomu bylo před třemi 

roky. Určitě jsou věci, které bych chtěl ve výboru prosazovat vehementněji, viz výše, ale nakonec 

se domluvím asi s každým. 

Přesto pokud cítíte, že byste u naplňování popsané vize chtěli být, budu rád, když budete také 

kandidovat. Nebylo by třeba špatné mít ve výboru člověka se zkušenostmi s fundraisingem nebo 

alespoň s chutí se mu věnovat. Hodil by se i nějaký internetově-programátorský mág. 

A samozřejmě někdo se zájmem o dětské go. 

 

2. Nemám ambice a ani nechci být předsedou ČAGo. Ve výboru bych chtěl naplňovat v první 

řadě výše popsanou vizi. A cítím, že předseda ČAGo musí z většiny dělat jiné věci, což by mě 

úplně nenaplňovalo. 

 

 

Za Vaší případnou podporu předem děkuji! 

 

V Karlových Varech, 29. září 2022 

 

Tomáš Grosser 

 

 

 

 
 

 

 

 


