Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s.
Dne 17. 10. 2017 proběhla členská schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. (dále jen „CAS“).
Ustavující schůze byla svolána dne 15. 9. 2017 svolavatelem, Ing. Filipem Markem a zúčastnily se
jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.
Na programu členské schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:
1. Informace o CAS
2. Report ze schůze FESA
3. Majetkové přiznání pro neziskové organizace
4. Sponzoři
5. Finanční plán CAS
6. Posunutí členských příspěvků
7. Mr. Yoshi Ozeki v Praze

Ad 1) Informace o asociaci:
•
•

CAS má aktuálně 29 členů. Aktivní členové se nachází zejména v Praze, Brně, Hradci
Králové, Opavě a Ústí nad Labem.
Bankovní účet CAS k 1. 10. 2017 disponuje zůstatkem 8 326,85 Kč.

Ad 2) Report ze schůze FESA:
•
•
•
•
•

Schůze FESA se konala 5. srpna v Kyjevě na Ukrajině
Za CAS se účastnil schůze Vojtěch Hrabal
Stanovili se oficiální turnajová pravidla, podle kterých se členské asociace FESA musí řídit.
ESC/WOSC 2018 bude pořádat Německá asociace Shogi Deutschland e.V. v Berlíně.
ESC/WOSC 2019 bude pořádat Slovenská asociácia šógi v Bratislavě – Prezentace.

Ad 3) Majetkové přiznání pro neziskové organizace
Podle zákona majetkovém přiznání mají všechny neziskové organizace povinnost podat majetkové
přiznání do konce roku.
Závěr
Vojtěch Hrabal se nabídl, že majetkové přiznání zpracuje a do konce roku podá.

Ad 4) Sponzoři
Příznivá zpráva je, že 5. 5. 2017 CAS uzavřela partnerství se Subaru ČR s.r.o.. Bylo by však
vhodné nalézt další sponzory pro CAS.
Závěr
• Sponzoři by neměli být ze stejného oboru podnikání.
• Návrhy k oslovení: Sony, Nikon, Canon
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Ad 5) Finanční plán CAS
Protože sponzoři rádi vědí, kam sponzorské finanční dary poputují, bylo by dobré vytvořit plán,
jak s finančním obnosem hospodařit.
Návrhy
Získané finanční prostředky se mohou použít na:
• Prize money – pro přilákání nových hráčů shogi.
o Námitky v diskuzi: Prize money vyhrají pouze zkušení zahraniční hráči → vytvořit
speciální turnaj pouze pro neratingové hráče → demotivace pro stávající hráče →
omezit výhru pouze pro české hráče → neférové podmínky pro zahraniční hráče
→ vytvořit uzavřený turnaj jen pro ČR.
• Výroba levných kartónových shogi
o které se budou rozdávat na veřejných specifických sportovních akcích
o vkládat jako příloha k šachovým a podobně zaměřeným časopisům, bulletinům
atd.
• Nechat psát a překládat články o shogi – novinky a dění ve světě shogi
• Vydat českou literaturu k shogi.
o Například překlad knížky Trevor Leggett - „Japanese Chess: The Game of Shogi“.
Vydat ji ve formátu PDF a ebook. Při velkém úspěchu, popřípadě nechat vytisknout
nakladatelstvím.

Ad 6) Posunutí členských příspěvků
S přibývajícím počtem členů CAS roste byrokratická zátěž, protože roční členské příspěvky se do
teď počítají od doby první registrace. Je tedy náročné neustále sledovat platnost jednotlivých
členů CAS.
Závěr
Nově se členské příspěvky budou platit jednou ročně, a to na přelomu roku pro všechny
společně.
Pro členy, kteří první registrací do CAS spadají do druhé poloviny roku, tj. od 1. 6. by mohl být
další časný příspěvek zatěžující. Proto se této skupině členů automaticky prodlouží členství o
jeden kalendářní rok.

Ad 7) Mr. Yoshi Ozeki
Yoshi Ozeki, se příští rok chystá navštívit střední Evropu a při této příležitosti by rád uspořádat
sérii přednášek. A to v České republice, Slovensku a Rakousku. Také se zmínil, že by bylo pěkné
vždy přednášku spojit s turnajem shogi.
Náměty
• Shodli jsme se, že pořádání tří turnajů ve střední Evropě v jednom měsíci není dobrý
nápad, protože turnaje jsou otevřeny i pro zahraniční hráče. Což by v této situaci
zapříčinilo možný a pravděpodobný účasti na jednotlivých turnajích.
• Organizátor i rozhodčí dosavadních turnajů se shodli, že je škoda kvůli přednášce krátit
turnaj. Aby přednáška byla kvalitní, musela by být dlouhá, což by zapříčinilo ubrání
herních kol z turnaje.
• Je vhodnější rozložit jednotlivé shogi akce separátně během roku, než je agregovat do
jedné velká akce.
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•

Jeden z návrhů termínu je nevhodný pro konání přednášky, protože se v té době největší
Anime & Manga festival Animefest v Brně, kde shogi nemohou chybět.

Závěr
Co nejdříve prodiskutovat situaci mezi zastupujícími členy jednotlivých zúčastněných asociací.
Přítomni
Filip Marek
Vojtěch Hrabal
Asadkhon Rakhimov
Zbyněk Šír
Long Do
Ve Strážné dne 17. 10. 2017

.………………….
Zápis pořídil: Filip Marek

…………………..
Ověřil: Vojtěch Hrabal
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