
Zápis z členské schůze Šachového klubu Boskovice z.s.

Místo konání: Boskovice - Restaurace Slavia

Termín konání: 20.4.2017 od 18:00 

Účast: 12 členů s hlasovacím právem (Filip Dvořáček, Jaroslav Probošt, Milan Boháček, Vlastimil 
Maděryč, Mikuláš Derňár, Pavel Hubený, František Kulhavý, Karel Zapletal, Jan Vaňhara, Radomír 
Walletzký, Vlastimil Brda, Petr Beňovský) + 3 hosté/členové bez hlasovacího práva (Miroslav Osouch,
Michaela Proboštová, Radek Trmač).

Schůze se účastní 12 členů s hlasovacím právem a je proto usnášení schopná dle článku 6.6. 
spolkových stanov. 

Průběh schůze:

1. Hodnocení roku 2016 – klub prošel v loňském roce řadou změn. Vedení muselo vyřešit řadu 
nečekaných a závažných problémů. Hodnocení roku 2016 přesto nevyznělo negativně. Klub našel nové
hrací prostory, změnil organizační strukturu i vedení, uspořádal několik nových turnajů, pořádal první 
ročník Okresního přeboru družstev mládeže ve vážném šachu a také navázal úspěšnou spolupráci 
s dosud neorganizovanými šachisty z Letovic.

2. Hodnocení sezóny 2016/17 – hodnocení jednotlivých družstev je možno najít na webových 
stránkách klubu, práce kapitánů byla ohodnocena kladně. Výjimku tvořilo pouze družstvo “B”, kde 
bylo silně kritizováno pozdní oslovování hráčů a skládání sestav do zápasů. Výbor vzal všechny 
informace na vědomí a zohlední je při nominaci kapitánů družstev pro sezónu 2017/18.

3. Zpráva výboru a pokladníka o hospodaření v roce 2016 – klub hospodařil v loňském roce 
s mírnou ztrátou, výhled na letošní rok je optimistický. Mezi sponzory se nově zařadil Martin Přibyl 
a klub má reálnou šanci získat dotaci pro oddíly pracující s mládeží z dotačního programu ŠSČR. 
Výbor přesto hráčům doporučil aktivně oslovovat možné sponzory a diskutoval možnost zavedení 
členských příspěvků ve výši cca 100-200 Kč za dospělého člena za rok. Výbor a pokladník seznámili 
přítomné s rozpočtem 2016 a návrhem rozpočtu 2017. 

4. Družstva pro sezónu 2017/18 – hráči Letovic mají zájem hrát v příští sezóně okresní přebor. Je 
zvažována možnost přesunu “B” družstva (hrací místnosti) do Letovic. Na vytvoření dvou družstev 
v OP klub pravděpodobně nemá dostatek hráčů. Jisté není ani udržení dvou týmů v základní soutěži. 
Předběžné návrhy sestav (jako podklad pro další jednání) budou hráčům rozeslány e-mailem v průběhu 
dubna.

5. Ostatní – příjem přihlášek na Černohorský soudek, upozornění na nejbližší turnaje, kontrola 
kontaktů, informace o trénincích a oznámen pravděpodobný termín předsezónní schůze (druhá 
polovina srpna 2017).

Schůze ukončena ve 20:00.

Zápis zpracoval Milan Boháček dne 23.4.2017


