
Co je to go?
Nejstarší desková hra na světě, původem * 

z Číny. 
Rozvíjí*  logické a kombinační myšlení a strate-

gické dovednosti. Posiluje umění soustředění se. 
Spojuje v sobě paradox náročné hry s velice * 

jednoduchými pravidly. 
Pravidel je málo a dají se naučit velice rychle.* 
Počet herních kombinací je řádově 10* 800, což je   

číslo větší než počet atomů ve vesmíru. V každém 
tahu hráč zvažuje spoustu možností. V historii go 
nejsou známé dvě stejné hry. Každá hra je jiná.

Staroasijské přísloví praví: „naučit se zá* klady 
go trvá chvíli, dosáhnout v něm mistrovství je ná-
plní na celý život.“

Kontakt a více informací: Mgr. Jana Hricová
e-mail: hricova.go@gmail.com ,  tel.: 608230463

O nás, naše aktivity

 Klub PromoGo vznikl v roce 2007 za účelem propagace a šíření 
deskové hry go, a to zejména mezi dětmi a mládeží. Je jedním z klubů 
České asociace go (ČAGo dále, viz. www.goweb.cz). Jeho členové jsou 
vesměs děti a mladí hráči vzešlí z kroužků go klubem pořádaných. Je 
jedním z nejpočetnějších, a také nejúspěšnějších klubů ČAGo. 
 Kroužky go pro děti
 Kroužky go pro děti pořádáme během školního roku, obvykle 
v rozsahu 1 až 1,5 hodiny týdně, podle věku a výkonnosti dětí. 
Náplní kroužku je:
- Výuka pravidel go, důraz na pochopení základních principů hry, procvi-
čování jednotlivých technik, řešení úloh, volné i turnajové hraní.
- Obeznámení dětí přirozeným způsobem  přes go s kulturou a historií 
zemí, ve kterých go vzniklo a rozvíjelo se (Čína, Japonsko, Korea). 
V rámci kroužku děti obdrží základní herní a výukový materiál.
 Doplňkové aktivity ke kroužkům go 
 Jako doplňkové aktivity související s go nabízíme dětem mož-
nost zúčastnit se podle své dosažené výkonnosti turnajů pořádaných 
v rámci ČR, případně Evropy. Jedná se zejména o tyto typy turnajů:
- Účast na pražských meziškolních turnajích.
- Účast na turnajích Grand Prix ČR pro děti které již zvládly základní 
principy go a jsou schopny odehrát regulérně celou partii.
- Účast na Mistrovství republiky a Mistrovství Evropy v žákovských a  ju-
niorských kategoriích podle dosažené výkonnosti.
- Účast na letním soustředění go. 
Na těchto akcích zajistíme pro děti kvalifikovaný doprovod a dozor.

 Výuku zajišťuje Mgr. Jana Hricová, bývalá několikanásobná 
mistryně ČR žen a v párovém go, ve spolupráci s dalšími silnými hráči. 

 Podporujeme každého zájemce o hru go, ať chce hrát soutěž-
ně, nebo jen tak pro zábavu, ve svém volném čase. Základem úspěchu je 
v každém případě naše krédo go nás baví!


