
Zápis z členské schůze Šachového klubu Boskovice z.s.

Místo konání: Boskovice - Restaurace Slavia

Termín konání: 24.8.2017 od 18:00 

Účast: 11 členů s hlasovacím právem (Filip Dvořáček, Jaroslav Probošt, Milan Boháček, Radek Trmač,
Miroslav Prudil, Ladislav Petr, František Kulhavý, Jan Vaňhara, Radomír Walletzký, Vlastimil Brda, 
Petr Beňovský) + 3 hosté/členové bez hlasovacího práva (Miroslav Osouch, Jakub Probošt, Ladislav 
Konečný).

Schůze se účastní 11 členů s hlasovacím právem a je proto usnášeníschopná dle článku 6.6. spolkových
stanov. 

Průběh schůze:

1. Hodnocení činnosti klubu od poslední schůze – nejvýznamnější akcí bylo pořádání Černohorského
soudku. Proti loňsku se zvýšila účast na 20 družstev a podařilo se uspokojivě vyřešit také potíže 
s bufetem (vzhledem k nové právní úpravě nemohl být provozován stejně jako v předešlých letech). 
Naopak byl zrušen Jarní turnaj. Nepodařilo se najít vhodný termín, organizační tým navíc vyčerpalo 
pořádání Černohorského soudku, okresního přeboru družstev mládeže a pomoc při organizaci 
pravidelných turnajů v SVČ.

2. Plán činnosti pro nadcházející sezónu – přítomní byly seznámeni se stavem financí. Klub má v 
současnosti vyrovnaný rozpočet, přesto bylo navrženo zavést mírný oddílový příspěvek ve výši 
cca 150 Kč/hráč. Nikdo z přítomných nebyl proti a návrh proto detailně projedná výbor, který má dle 
stanov v dané věci rozhodující slovo.

Pozitivně byl přijat návrh na doplnění pravidelných čtvrtečních volných tréninků. Každý první čtvrtek 
v měsíci by měl patřit malému oddílovému turnaji v rapid nebo bleskovém šachu. Systém turnaje se 
může měnit dle zájmu, ale průměrná délka by neměla překročit 1,5-2 hodiny. První turnaj proběhne 
7. září, podrobnosti budou hráčům zaslány samostatně. Oficiální trénink je plánován vždy na druhý 
čtvrtek v měsíci.

V září proběhne menší otevřený turnaj v rapid šachu. Organizační tým nově doplní Jan Vaňhara. 
Propozice budou vydány nejpozději na začátku září.

3. Soutěže družstev v sezóně 2017/18 – do soutěží družstev zasáhnou čtyři týmy Slavie Boskovice. 
Slavia Boskovice “A” tradičně nastoupí v KPIIA, “béčko” a “céčko” se představí v okresním přeboru 
a “déčko” bude bojovat v základní soutěži. “Áčko” bude hrát v Boskovicích, “béčko” v Letovicích, 
“céčko” v Knínicích (s možností odehrát některý domácí zápas v Boskovicích) a “déčko” 
v Boskovicích. Návrhy soupisek byly rozeslány již před schůzí a nebylo k nim zásadních připomínek. 
Doznají tak pouze dílčích úprav. Bohužel zatím nebyl zvolen kapitán “A” družstva a “D” družstva. 
Kapitánem “béčka” bude František Kulhavý, kapitánem “céčka” Jaroslav Probošt.

4. Ostatní – přítomným byly oznámeny organizační změny v podobě přestupů a hostování hráčů před 
nadcházející sezónou. Za Boskovice již nebude v KPIIA nastupovat Leoš Ševčík, který dal přednost 
Adamovu. Oddíl bohužel opustí také Vladislav Martyniuk, který se s rodiči stěhuje do Čech. Naopak 



novými oddílovými posilami jsou Radek Trmač a Ondřej Elstner. Klub má aktuálně 36 aktivních členů,
což jej řadí na druhé místo okresního žebříčku (za Lipovec a před Adamov).   

Schůze ukončena ve 20:00.

Zápis zpracoval Milan Boháček dne 26.8.2017


