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

Dne 13. 2. 2019 proběhla členská schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. (dále jen „CAS“). 
Ustavující schůze byla svolána dne 8. 1. 2019 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. Turnaje v ČR 
a. SESHIN 
b. Czech Open 2019, MČR a Subaru  
c. Další velký turnaj v ČR 

2. Spolupráce s hráči go 
3. FESA  

Ad 1) Turnaje v ČR 
 

Asado Rakhimov si stojí za názorem, že je potřeba v ČR pořádat více velkých turnajů. V tomto se 
všichni členové nemohou shodnout. Výbor se shoduje pouze na obecné propagaci shogi, která je 
rozhodně potřeba. 
 
Proč pořádat více turnajů: 
Prvním argumentem Asada Rakhimova je, aby veřejnost vnímala shogi tak, že zájem o shogi v ČR 
stále roste a jsou na vzestupu. Shogi nejsou jen hobby, ale sport, který je brán vážně. 
Druhý argument pro více turnajů je fakt, že ne každému konkrétní termín turnaje vyhovuje. Vzniká 
tak situace, kdy hráči chtějí hrát, ale kvůli špatně zvolenému termínu se nemohou účastnit. To má 
za následek, že dalšího českého turnaje se mohou zúčastnit až napřesrok. 
 
Asado Rakhimov nesouhlasí, že by hlavní turnaj měl být tento rok pouze v Pardubicích a navrhuje 
udělat ještě jeden velký turnaj v Praze, během listopadu. Tím by byly turnaje alespoň rovnoměrně 
rozprostřeny do celého kalendářního roku.  
 
Proč nepořádat více turnajů: 
Ostatní situaci vidí naopak tak, že při tak malé komunitě shogi hráčů nemá smysl pořádat další 
velké (mezinárodní) turnaje, a to kvůli malé shogi komunitě a dělení zájmu i u zahraničních hráčů 
mezi ostatní turnaje. To by mělo negativní vliv na návštěvnost jednotlivých turnajů, kde si navzájem 
turnaje budou konkurovat a navzájem si „krást“ hráče. (Zahraniční hráči mají chuť cestovat po 
Evropě, a ne jezdit vícekrát za rok na stejné místo). Což může být ve výsledku kontraproduktivní – 
s malou návštěvností turnajů bude veřejnost vnímat shogi v ČR jako ne příliš atraktivní a upadající 
sport.  
 
Závěr: Další návrh od Viet Anh Don-a a Vojtěcha Hrabala se týká lokálních turnajů pro začátečníky. 
Takové turnaje mohou být klidně ratingově ohodnoceny. Lokálních turnajů by mělo být více, ale 
měly by být jednodenní, aby bylo na první pohled jasné, pro koho jsou určeny. 
Místo velkých turnajů je lepší motivovat hráče, aby jezdili společně do zahraničí. To kvituje i 
Vojtěch Hrabal a dodává, že vhodné je to především pro zkušené hráče, kteří chtějí hrát se 
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silnějšími soupeři. Zde ale oponuje Asado Rakhimov a naráží na průměrný věk hráčů v asociaci. 
Mladí lidé a děti mají dostatek času na hraní, ale nemají finance na cestování. 
 

a. SESHIN 
Všichni přítomní se shodli, že 2. mezinárodní turnaj SESHIN byl ohlášen příliš pozdě. A to ze 
dvou důvodů: 1) předpokládaná slabá účast na základě předregistrací, 2) nemožnost 
naplánovat jiné akce, aby se nekryly, či nebyly těsně za sebou. Do budoucna by se mělo 
předejít tomuto kvapnému jednání u mezinárodních turnajů. 
 
Závěr: Povinnost oznamovat termíny mezinárodních turnajů nejpozději půl roku předem, 
kvůli dlouhodobějšímu plánování. Jinak hrozí zamítnutí ze strany České asociace shogi a 
odmítnutí jakékoliv podpory při organizaci. (Neplatí pro lokální malé turnaje.) 
 

b. Czech Open 2019, MČR a Subaru  
Mistrovství České republiky v shogi se letos bude konat v Pardubicích na šachovém Czech 
Open. Ředitel Filip Marek toto navrhuje ze 3 důvodů: 1) Pozvání ze strany pořadatelů 
k letošnímu jubilejnímu 30. ročníku. 2) V Pardubicích vznikla silná základna shogi hráčů 
začátečníků, pro které je místo pořádání turnaje dobrou příležitostí se zúčastnit. 3) Tlak na 
zvyšující se požadavky propagace značky Subaru, která je sponzorem asociace. Po diskuzi 
s pořadateli má asociace co nabídnout: 
Místa pro výstavu vozů Subaru jsou na Czech Open k dispozici. Můžeme nabídnout i rollup 
Subaru + CAS nebo vlaječky, které budeme vozit na všechny shogi akce s sebou, lze je 
umístit na stoly do klubů atd. 
 
Závěr: Všichni přítomní souhlasí. Filip Marek zkontaktuje Subaru a přednese návrhy na 
propagaci, která je v možnostech asociace. 
  

c. Další velký turnaj v ČR 
Viz bod 1). 
 
Závěr: Stále platí 1x ročně velký mezinárodní turnaj. Česká asociace by se ale nerada 
dostala do bodu, kdy bude zakazovat konání shogi akcí i v případě dobrých argumentů, proč 
akci nepořádat. Pro tento rok tak dává prostor na realizaci dalšího mezinárodního turnaje 
– Pražský turnaj se bude na zkoušku konat v listopadu v režii Asada Rakhimova. Podle účasti 
se rozhodne o budoucnosti následujících turnajů v ČR.  

Ad 2) Spolupráce s hráči go 
Shogi a go lze považovat za konkurenční hry, ale na druhou stanu si mohou zároveň pomáhat. Padl 
návrh zkusit více hry provázat mezi s sebou v propagaci.  Udělat například zábavný dvojboj SHOGI-
GO. Asado Rakhimov se zkusí domluvit s go klubem na Můstku, jestli by pro ně tato či jiná forma 
spolupráce byla zajímavá. 
 
Závěr: Nápad se přítomným líbí. Všichni vymyslí další možnosti spolupráce. 
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Ad 3) FESA 
Vojtěch Hrabal si stěžuje, že doteď neviděl zápis ze schůze FESA z r. 2018. Proto se Česká asociace 
shogi musí stát vzorem a hnací silou FESA, aby se nastartovala větší aktivita federace. Především 
v dotahování projektů do konce, tj. předávat FESA co nejjednodušší návrhy a hotová řešení, aby 
rozhodovací proces byl co nejkratší.  
 
FESA by například měla dodělat nové webové stránky, jak slíbila. FESA poplatek se nám zdá 
zbytečný, nepřináší žádné nové výhody oproti tomu, kdy ještě nebyly zavedené. FESA příliš 
nepomáhá ani při organizaci Mistrovství Evropy. 
 
Česká asociace má zájem se hlásit o organizaci ESC/WOSC 2021. 
 
Závěr: Na schůzi FESA přijít s hotovým návrhem na web včetně funkcionalit a cenových nabídek na 
zpracování. 
 
Dále můžeme navrhnout finanční odměny člověku, který zpracovává rating a požadujeme, 
abychom měli rychleji výsledky z turnajů. Lepší model příspěvků pro FESA by byly jednorázové 
finanční pomoci na konkrétní výdaje, na které by se finance získaly např. zvýšením startovného na 
Mistrovství Evropy a dle možností jednotlivých asociací.  
 
Všichni přítomní se shodují, že nám organizátoři Czech Open mohou pomoci s přípravou 
ESC/WOSC 2021, jako je vybrání vhodného místa, s cenami hotelu, či pomoc s vízy, za což mu 
zaplatíme odpovídající finanční částku. Operativy, byrokracie a celé organizace turnaje se CAS ujme 
sám. Všichni přítomní se dále shodují na tom, aby byl tento typ spolupráce takto outsourcovaný a 
hlavním a jediným pořadatelem by byl CAS. A to i z důvodu neshod názorů se zahraničními hráči 
na ESC/WOSC 2015. ESC/WOSC by měl být samostatný turnaj nespojovaný s klasickým šachem. 
 
Přítomni 
Ing. Filip Marek 
Ing. Pavlína Marková 
Vojtěch Hrabal 
Viet Ahn Doan 
Asadkhon Rakhimov 
 
V Praze dne 13. 2. 2019 
 
 
 
.………………….       ………………….. 
Zápis pořídila: Ing. Pavlína Marková    Ověřil: Ing. Filip Marek 
 
 


