Zápis z členské schůze Šachového klubu Boskovice z.s.
Místo konání: Boskovice – Restaurace Slavia
Termín konání: 6. září 2018 od 18:00
Účast: 12 členů s hlasovacím právem (Milan Boháček, Jaroslav Probošt, František Kulhavý, Jan Vaňhara, Pavel
Hubený, Vlastimil Brda, Vlastimil Maděryč, Jan Havel, Ondřej Elstner, Miroslav Schůrek, Radomír Walletzký, Jiří
Dokoupil) + čtyři hosté/hráči bez hlasovacího práva (Jiří Marek, David Ševčík, Vojtěch Ochmanský, Vojtěch Radosta).
Schůze se zúčastnilo 12 členů s hlasovacím právem a byla proto usnášeníschopná dle článku 6.6 spolkových stanov.
Průběh schůze:
1. Zahájení
2. Volba vedoucího zasedání, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele – vedoucím a zapisovatelem byl
zvolen Milan Boháček (11 hlasů pro, jeden se zdržel). Byla ověřena usnášeníschopnost schůze.
3. Zpráva o činnosti spolku od poslední členské schůze (duben 2018 – září 2018) – na přelomu dubna a května se
konal jubilejní 20. ročník turnaje čtyřčlenných družstev „Černohorský soudek“. Poprvé se hrál jako krajský přebor
družstev v rapid šachu. Díky podpoře města se akce mohla opět uskutečnit v rekonstruovaných prostorách Sokolovny.
Zajímavým doplňkem bylo zpracování letáku s informacemi o historii turnaje. Účast 29 družstev vyrovnala rekord
z roku 2014. Zpráva z turnaje na webu boskosachy.cz.
Druhou významnou akcí bylo posezónní setkání v Deštné u Letovic, organizované Františkem Kulhavým. Celodenní
šachový program přilákal 14 hráčů. Akce byla hodnocena kladně, proto vedení klubu i sám organizátor doufají, že bude
mít pokračování, které přiláká ještě více boskovických šachistů. Zpráva z akce na webu boskosachy.cz.
Během léta pokračovaly také pravidelné oficiální tréninky a oddílové turnaje. Zrušen byl pro slabou účast pouze turnaj
v srpnu.
4. Plán akcí pro sezónu 2018/19 – předsezónní soustředění bylo předběžně dohodnuto na neděli 30. září od 14:00.
Propozice budou vydány samostatně po zamluvení salonku.
V neděli 7. října proběhne rapid turnaj (7 kol, 2x20 minut) v Knínicích. Propozice budou vydány samostatně.
Dva hráči (Brda, Vaňhara) projevili zájem o zářijové školení rozhodčích R2 v Brně.
5. Soupisky družstev pro sezónu 2018/19 - diskutovány byly pouze drobné změny v předložených návrzích.
6. Ostatní, diskuse – vyřešena drobná agenda.
Schůze byla zakončena asi v 19:00.
Zápis zpracoval Milan Boháček dne 6. září 2018

