Zápis z členské schůze Šachového klubu Boskovice z.s.
Místo konání: Boskovice – Restaurace Slavia
Termín konání: 3. září 2020 od 19:30
Účast: 9 členů s hlasovacím právem (Pavel Hubený, Jan Vaňhara, Jaroslav Švancara, Jaroslav
Probošt, Radomír Walletzký, Mikuláš Derňár, Vlastimil Maděryč, Jakub Probošt, Milan Boháček)
Schůze se zúčastnilo 9 členů s hlasovacím právem a byla proto usnášeníschopná dle článku 6.6
spolkových stanov.
Průběh schůze:
1. Zahájení (19:30)
2. Volba vedoucího zasedání, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele - vedoucím
a zapisovatelem byl zvolen Milan Boháček (8 hlasů pro, jeden se zdržel). Byla ověřena
usnášeníschopnost schůze.
3. Zpráva výboru o činnosti spolku od poslední členské schůze (září 2019 – srpen 2020) – klub
úspěšně uspořádal rapid turnaj „Open Knínice“, jarní turnaj „Boskovický soudek“ musel být pro
mimořádné události a protiepidemiologická opatření odložen. Hráči se zúčastnili řady turnajů,
úspěch zaznamenali především na OŠT v Lipovci, kde získali první místo celkově i mezi mládeží.
Podrobné zprávy lze dohledat na oddílovém webu, který na začátku roku prošel výraznou
modernizací. Významně ožila aktivita na facebookovém profilu a během celostátní karantény byl
představen i oddílový YouTube kanál na kterém je aktuálně cca 35 videí. Během jara a léta proběhlo
také množství oddílových on-line turnajů.
Výraznou organizační změnou se stalo odštěpení hráčů z Letovic do samostatného klubu. Vzhledem
k předchozí omezené spolupráci se ovšem tato změna významně nedotkla činnosti klubu.
4. Zprávy kapitánů o výsledcích družstev v sezóně 2019/20 – zprávy byly zveřejněny na webu.
„Áčko“ v KPII obsadilo 9. místo a v soutěži se udrželo až z pozice náhradníka. Výkony týmu přesto
nebyly špatné, což dosvědčuje i počet výher či partiové skóre, které je na úrovni podstatně lépe
umístěných družstev. „Déčko“ v OP překvapilo výborným třetím místem. Družstva „B“ a „C“ byla
přesunuta do Letovic. Na poslední chvíli se výbor rozhodl stáhnout „éčko“ ze základní soutěže.
Hlavním důvodem byly náhlé a neočekávané změny v organizaci soutěže.
5. Zpráva pokladníka o hospodaření spolku za rok 2019 a první pololetí 2020 – klub
v posledním roce hospodařil s mírným přebytkem a pro nejbližší dobu je finančně zajištěn. Výrazně
tomu napomohl i trojnásobný úspěch v dotačních programech města Boskovice.
6. Aktuální informace o činnosti klubu – tréninky budou v nové sezóně probíhat opět na Slavii.
7. Výhled pro sezónu 2020/21 a plán akcí pro rok 2020 - turnaj družstev „Boskovický soudek“ je
naplánován na 11. října a „Knínice Open“ na 17. listopadu.
8. Soutěže družstev v sezóně 2020/21 – kapitánem „A“ týmu je v nové sezóně Jan Vaňhara,
kapitánem „B“ týmu Jaroslav Probošt. Postavení „C“ družstva do ZS je stále zvažováno.

9. Ostatní, diskuse – hráči byli upozorněni na přetrvávající složitou epidemiologickou situaci
a pravděpodobné náhlé organizační změny.
10. Závěr – schůze byla ukončena ve 20:30.

Zápis zpracoval Milan Boháček dle 4. září 2020.

