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Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. 

Dne 25. 10. 2018 proběhla členská schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. (dále jen „CAS“). 
Ustavující schůze byla svolána dne 20. 9. 2018 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. Hlasování o řediteli České asociace shogi z.s. 
2. Výroční zpráva a majetkové přiznání  
3. Autorské poplatky nakladatelství Tuttle Publishing 
4. Články na web CAS 
5. Články v šachistických časopisech 

Ad 1) Hlasování o řediteli CAS 
100% hlasů bylo pro znovuzvolení Ing. Filipa Marka do funkce ředitele CAS. 
 
Závěr: Ředitel České asociace shogi z.s. se stává Ing. Filip Marek pro následující funkční období. 

Ad 2) Výroční zpráva a majetkové přiznání 
Probírala se výroční zpráva a majetkové přiznání za rok 2018. Vojtěch Hrabal zpracuje letošní 
výroční zprávu. Podklady z majetkového přiznání budou Vojtěchovi Hrabalovi zaslány Filipem 
Markem. 
 
Závěr: Za vyhotovení výroční zprávy 2018 zodpovídá Vojtěch Hrabal. Za majetkové přiznání 2018 
zodpovídá Filip Marek.  

Ad 3) Autorské poplatky nakladatelství Tuttle Publishing 
Na knihu „Japanese Chess: The Game of Shogi“ od Trevora Leggetta si nárokuje práva 
nakladatelství Tuttle Publishing. Kniha byla přeložena a graficky pozměněna Českou asociací shogi. 
Za překladem stojí člen asociace – Pavel Martinec a za grafickou proměnou Filip Marek.  
 
Nakladatelství požaduje 30% z každé prodané knihy, což se zdá všem příliš drahé. Asociace nemá 
dostatek prostředků, aby mohla na 100ks výtisků dát předem požadovanou zálohu.  
 
Proběhla diskuse, zda má smysl mít knihu vůbec v tištěné podobě. Viet Anh Doan navrhuje 
nabídnout ebook s dobrovolným příspěvkem. Všichni přítomní souhlasí, ebook bude levnější a více 
dostupný všem. Elektronická kniha by měla dva formáty, a to pro čtečky knih a pak jako PDF 
připravené pro domácí tisk. Otázka ale je, jestli knihu má Pavel Martinec už připravenou pro tisk. 
Pavel Martinec by také měl knihu poslat výkonnému výboru ke kontrole. 
 
Pavel Martinec si může spočítat čas, který strávil překladem knihy a darovat svou práci asociaci. 
Dar si pak může odečíst z daní. 
 
Závěr: Filip Marek zjistí podmínky pro vydání ebooku. Pavel Martinec zjistí přesné náklady na 
případné vydání tištěné verze knihy. 
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Ad 4) Články na web CAS 
Na internetových stránkách České asociace chybí aktuality v podobě shogi článků, které by mohly 
přilákat další hráče. Člen Asado Rakhimov se nabídl, že může psát články o turnajích, reporty, 
rozbory her a další zajímavosti ze světa shogi. Alespoň jeden článek měsíčně by byl dostačující.  
 
Dobrým zdrojem může být International Shogi Magazine, za kterým stojí hráčka shogi Karolína 
Styczyńska z Polska. Je potřeba se zeptat, zda můžeme články použít a přeložit do češtiny. Na 
oplátku můžeme nabídnout náš materiál pro ISM. Vojtěch Hrabal by zastoupil funkci korektora. 
 
Závěr: Vydávání a překlady článků pro web CAS má na starosti Asado Rakhimov. Do tvorby obsahu 
se samozřejmě mohou zapojit i ostatní členové. 

Ad 4) Články v šachových časopisech 
Viet Anh Doan navrhuje seriál o shogi (pravidla, historie, základy strategie – použít něco málo 
z knihy od Trevora Leggetta, nabídnout ukázky z knihy a nasměrovat je na web CAS). Asado 
Rakhimov má archiv starých časopisů o shogi, které by se mohly obnovit. V článcích by se mohla 
používat odbornější terminologie.  
 
Jan Dočekal, Jan Mazuch a Jirka Bauma by měli mít kontakty na vydavatele časopisů.  
 
Závěr: Koordinaci zajišťuje Filip Marek. 
 
Přítomni 
Ing. Filip Marek 
Ing. Pavlína Marková 
Viet Ahn Doan 
Vojtěch Hrabal 
Asadkhon Rakhimov 
 
V Praze dne 25. 10. 2018 
 
 
 
.………………….       ………………….. 
Zápis pořídila: Ing. Pavlína Marková    Ověřil: Ing. Filip Marek 


