
Zápis z členské schůze Šachového klubu Boskovice z.s.

Místo konání: Boskovice – Orlovna

Termín konání: 14. července 2019 od 18:00

Účast:  6  členů  s  hlasovacím  právem  (Milan  Boháček,  Jaroslav  Probošt,  František  Kulhavý,  Jan  Vaňhara,  Filip
Dvořáček, Pavel Loubal)

Schůze de zúčastnilo 6 členů s hlasovacím právem a byla proto neusnášeníschopná dle článku 6.6 spolkových stanov.
Dle článku 6.6 spolkových stanov byla výborem svolána nová členská schůze, začínající v 19:15.

Průběh schůze:

1. Zahájení

2.  Volba  vedoucího  zasedání,  kontrola  usnášeníschopnosti,  volba  zapisovatele –  bylo  ověřeno,  že  schůze  je
neusnášeníschopná (schůze by byla usnášeníschopná pouze při účasti osmi a více členů s hlasovacím právem) a dle
článku 6.6 byla proto svolána nová schůze.

Schůze byla ukončena v 18:10.

Zápis z náhradní členské schůze Šachového klubu Boskovice z.s.

Místo konání: Boskovice – Restaurace Slavia

Termín konání: 14. července 2019 od 19:15

Účast:  7  členů  s  hlasovacím  právem  (Milan  Boháček,  Jaroslav  Probošt,  František  Kulhavý,  Jan  Vaňhara,  Filip
Dvořáček, Pavel Loubal, Radomír Walletzký).

Náhradní schůze se zúčastnilo 7 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 (6 hlasů pro, jeden se zdržel).  Byla ověřena usnášeníschopnost  schůze. V případě náhradní
členské schůze stačí účast tří členů spolku s hlasovacím právem.

3. Zpráva výboru o činnosti spolku od poslední členské schůze a informace ohledně nabídky na přechod oddílu
do „Orel jednota Boskovice“ - na přelomu dubna a května se konal 21. ročník turnaje čtyřčlenných družstev, nově
přejmenovaný na „Boskovický soudek“. Díky podpoře města Boskovice se opět hrál jako krajský přebor v boskovické
Sokolovně. Zpráva z turnaje na webu boskosachy.cz.

Druhou významnou akcí bylo posezónní setkání v Deštné u Letovic, organizované Františkem Kulhavým. Celodenní
šachový program přilákal velký počet zájemců z Letovic a blízkého okolí a akce byla přítomnými kladně hodnocena.
Jediným vážným nedostatkem je chybějící zpráva o průběhu turnaje, kterou nikdo z přítomných nechtěl sestavit. 

Během léta proběhla změna v organizaci oficiálních tréninků a oddílových turnajů. Pravidelné měsíční oddílové turnaje
byly  nahrazeny  čtvrtletními  rapidy.  Oficiální  tréninky  nově  probíhají  vždy  první  lichý  týden  v  měsíci  ve  čtvrtek
v Boskovicích, každý sudý týden ve středu v Letovicích.

Přítomným byla představena nabídka spolku „Orel jednota Boskovice“ na vytvoření šachového oddílu v rámci této
organizace. Pro nabídku hovořila možnost využívat prostory Orlovny, zásadním protiargumentem byly hrozící zvýšené
náklady na činnost oddílu.

4. Diskuse ohledně začlenění do „Orel jednota Boskovice“ – jako součást „Orla“ by klub pravděpodobně přišel o část
sponzorů i možnost žádat o některé dotace. Všichni šachisté, včetně mládeže, by nově museli odvádět k příspěvkům
ŠSČR a oddílovým příspěvkům i členské příspěvky pro „Orel“. Naopak podporu by mohla čerpat převážně mládež. Vše

http://www.boskosachy.cz/2019/05/soudek-putuje-do-kromerize/


výše uvedené by mohlo vést k výraznému zvýšení celkových nákladů pro všechny dospělé hráče. Přítomní se shodli, že
již  dnes  je  podpora  hráčů  poměrně  nízká  a  další  snížení  by  ohrozilo  samotnou  existenci  organizovaného  šachu
v Boskovicích.  Prakticky  veškerá  činnost  oddílu  je  dnes  závislá  na  dobrovolnících,  včetně  kapitánů,  organizátorů,
trenérů nebo rozhodčích, bez nichž není spolková činnost vůbec možná. Pracují bez nebo jen s minimální odměnou
například  v  podobě  odpuštění  členského  příspěvku.  V  současnosti  již  dochází  k  odchodu  některých  (především
silnějších)  hráčů  do  jiných  oddílů,  které  svým členům zajišťují  zajímavé benefity,  například  v  podobě proplacení
startovného  na  vybrané  turnaje,  několikadenní  klubem  hrazená  soustředění  nebo  příspěvky  na  tréninkové  lekce
s předními českými hráči/trenéry. Pokud chce náš klub dále růst a zůstat konkurenceschopný, musí se těmto trendům
přizpůsobit. Nestačí pouze (a výhradně) podpora mládeže, protože její činnost musí někdo organizovat a zajišťovat. Je
proto důležitá podpora všech členů spolku, jinak nemůže oddílová činnost, včetně výchovy mládeže, fungovat.    

5. Hlasování o začlenění do „Orel jednota Boskovice“ - pro začlenění byl jeden hlas, proti začlenění bylo pět hlasů,
jeden se zdržel. Návrh začlenit se do „Orel jednota Boskovice“ nebyl přijat.

6. Ostatní – termín schůze uprostřed letních dovolených se ukázal jako krajně nevhodný. Bohužel potřeba včas řešit
případné změny v souvislosti s možným vstupem do „Orla“ neumožnila schůzi pořádat v tradičním zářijovém termínu,
přesto se vzhledem k důležitosti schůze předpokládalo, že se členové spolku „obětují“ a dorazí v dostatečném počtu.
Výbor  se  rozhodl  na  situaci  reagovat  a  v  následující  sezóně  připravit  některé  organizační  změny.  Pravděpodobně
nejdůležitější je plán vyčlenit hráče z Letovic do samostatného klubu. Samotné rozdělení nebude mít na boskovické
hráče výrazný dopad, změna bude především administrativní. Hráči obou klubů by měli nadále úzce spolupracovat,
účastnit  se  společně  oddílových  tréninků,  atp.  Oficiální  přechod  některých  hráčů  pod  nový  klub  v  Letovicích  je
plánován na konec sezóny 2019/20.

Spolku se nově otevřela možnost  navázat  užší spolupráci s  městem Boskovice,  včetně možného čerpání některých
dosud nevyužívaných dotací a dále možnosti využívat pro spolkovou činnost nové prostory. S výsledky jednání budou
členové spolku průběžně seznamováni. 

Na oslavu 25 let od založení šachového klubu je předběžně plánována malá propagační akce v podobě simultánky
s předními hráči Boskovic. Konat by se měla v září v Boskovicích. Podrobnosti budou včas potvrzeny a zveřejněny.  

7. Závěr 

Schůze byla zakončena asi ve 21:00. 

Zápis zpracoval Milan Boháček dne 28. července 2019.


