
Zápis z členské schůze Šachového klubu Boskovice z.s.

Místo konání: Boskovice – Restaurace Slavia

Termín konání: 11. dubna 2019 od 19:00

Účast: 10 členů s hlasovacím právem (Milan Boháček, Jan Vaňhara, Vlado Matuška, František Kulhavý, Vlastimil
Brda, Miroslav Schůrek, Ondřej Elstner, František Havel, Radomír Walletzký, Vlastimil Maděryč) + jeden host (Jiří
Marek)

Schůze se zúčastnilo 10 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 (9 hlasů pro, jeden se zdržel). Byla ověřena usnášeníschopnost schůze.

3.  Zpráva výboru o činnosti  spolku od poslední  členské schůze (září  2018 – březen 2019)  –  kromě zahájení
ligových soutěží (viz dále), uspořádal klub koncem září šachové soustředění v Letovicích pod vedením Milana Boháčka
a Jana Vaňhary. Přes jisté organizační potíže se zúčastnilo asi 10 hráčů a dle hodnocení vedoucích byla akce úspěšná.
Zda se podobná akce uskuteční také letos bude záležet především na zájmu z řad hráčů.

Začátkem září jsme v Knínicích uspořádali rapid turnaj jednotlivců (7 kol, 2x20 minut). První ročník akce, zamýšlené
jako rozehrávka před zahájením sezóny družstev, přilákal 30 hráčů a setkal se s příznivým ohlasem. Druhý ročník je
předběžně plánován na říjen letošního roku. 

Tradičně probíhá ve spolupráci se SVČ Boskovice turnajový seriál pro mládež „O putovní pohár SVČ“ (říjen – duben)
a také pravidelné měsíční turnaje a oficiální tréninky na Slavii. 

Boskovické výpravy se zúčastnili i zavedených okresních rapid turnajů ve Sloupu (Vánoční turnaj) a Lipovci (Okresní
šachový turnaj) a bleskového přeboru ve Sloupu. Nejlepšího výsledku dosáhl Boháček, který oba rapid turnaje vyhrál.
Mezi mládeží se dařilo především Vojtěchu Ochmanskému, který vyhrál mládežnický rapid turnaj v Jevíčku a ještě před
posledním turnajem si zajistil celkové prvenství i v seriálu „O putovní pohár SVČ“. 

4. Zpráva kapitánů o výsledcích družstev v sezóně 2018/19 – přes obavy, zda dokážeme pravidelně sestavovat pět
družstev ve čtyřech  různých soutěžích  proběhla sezóna bez závažnějších  komplikací.  Týmy v okresních soutěžích
pravidelně střídaly hráče a daly všem zájemcům dostatečný prostor pro hru, „éčko“ pravidelně nasazovalo mládež.
„Béčko“ mělo jasný cíl udržet  KPII pro další  sezónu a to dokázalo splnit,  přestože čekalo hladší  průchod soutěží.
„Áčko“ sbíralo v KPI zkušenosti a překvapivě dokázalo s mnohými papírově silnějšími soupeři držet krok. Remizovalo
i s vítězným družstvem Kuřimi, které v soutěži ani jednou neprohrálo (!). Vystoupení „áčka“ ovšem zkazila dvě utkání,
kde nastoupilo nekompletní. Podrobnější zprávy kapitánů budou zveřejněny na klubovém webu.

5. Zpráva pokladníka o hospodaření spolku za rok 2018 – vzhledem k absenci pokladníka (Jaroslav Probošt), který
nedorazil ze zdravotních důvodů, byla zpráva pouze obecná a stručná. Spolek v loňském roce hospodařil s mírnou
ztrátou, způsobenou především zvýšenými náklady na účast v KPI. Finanční situace klubu je v současnosti dobrá, ale do
značné míry závislá na příjmech z dotací, které se nám v budoucnu nemusí podařit získat.

6. Seznámení s návrhem rozpočtu 2019 – rozpočet byl zpracován podobně, jako v minulých letech. Návrh rozpočtu je
k nahlédnutí u pokladníka.

7. Výhled pro sezónu 2019/20 a plán akcí pro rok 2019 – pro nadcházející sezónu předběžně počítáme s celkem pěti
družstvy (2x KPII, 2x OP, 1x ZS). Hráči i kapitáni byli upozorněni na možné potíže při sestavování soupisek.

Největší akcí, kterou klub v nadcházejícím období pořádá je turnaj družstev v rapid šachu „Boskovický soudek“ (dříve
Černohorský  soudek).  Přítomní  byli  požádáni  o  pomoc  při  přípravě  Sokolovny  a  také  při  zajištění  občerstvení.
Organizátoři  se  rozhodli  letos  nevyužít  restaurace  v  prostorách  Sokolovny pro  špatné  zkušenosti  z  loňského roku
(nutnost neustálého připomínání dříve domluveného, zvýšení ceny obědů na poslední chvíli, atp.).   

Podobně jako loni plánuje František Kulhavý uspořádat posezónní setkání v Deštné. Termín bude upřesněn později. 



8. Ostatní,  diskuse – diskutovala se zdlouhavá práce revizní komise a také „termínové kolize“ hráčů v soutěžích
družstev. V případě termínových kolizí šlo především o situace, kdy byl hráč osloven kapitány dvou souběžně hrajících
družstev (např. účast v KPI a současně OP), hráč nastoupil proti mateřskému oddílu jako host v družstvu soupeře nebo
hráč upřednostnil  start  za cizí  družstvo před  družstvem mateřského oddílu.  Přítomní  v zásadě souhlasili  s  tím,  že
rozhodující slovo má samotný hráč, ovšem všechny strany by vždy měli zvažovat i potřeby ostatních, nikoli pouze
vlastní zájmy. Obecně by měly být upřednostněny zájmy kapitánů ve vyšších soutěžích před zájmy kapitánů z nižších
soutěží (s výjimkami ohledně bojů o postup/udržení, hrozby pokut, atp.)  a zájmy mateřského oddílu před zájmy cizích
oddílů. Pokud se hráč rozhodne jednat proti těmto principům, měl by vždy s dostatečným předstihem upozornit dotčené
strany a své stanovisko jim vysvětlit, aby minimalizoval případné negativní reakce.

9. Závěr – schůze byla ukončena asi ve 21:00.

Zápis zpracoval Milan Boháček dne 13. dubna 2019


