
p.č. 12/2017 Zápis z výborové schůze Spolku SK Royal 

2.11.2017 / čtvrtek/ 16.00 hod Restaurace Royal 

Výbor :předseda Hochová Růžena,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek František,Majetkář Plojharová Dagmar, revizor Mazal Petr Místopředseda Zachař 

Jaroslav –práce pozváni : Lomský Radek omluven 

Program jednání zajistí věc 

1 3.ročníku turnaje Memoriálu F.Zabloudila -slavnostní zahájení  

 

. V Royalu se sešlo celkem 24 hráčů.Ing. Hostaša Petr všechny účastníky 

pozdravil a datailně seznámil s postavou F.Zabloudila a propozicemi 

turnaje.Kukačka na mag.šachovnici analizoval partii F.Zabloudila a celou 

komentoval.Na závěr se všichni účastníci vyfotografovali a poděkovali za 

občerstvení .Růženka Hochová přislíbila pro každého účastníka bez 

ohledu na umístnění věcný dádek. 

2 Hodnocení průběhu 1 kola 2 divize kapitáni 

Beníšek zhodnotí první kolo 2 divize.Průběh zápasu byl ovlivněn neúčastí 

Smažíka a pozdním příchodem Kříhy.Díky Růžence Hochové jsme obsadili 

všechny šachovnice a nemusíme platit pokutu.Hosté nás porazili o jeden 

bod ,který jim zajistil náš hráč Lomský Radek,který porazil 

Koutného.Musíme zdůraznit úlohu náhradníků.Zatím určeni 3 

náhradníciMusí se zůčastnit zahájení mistr.zápasu nebo po vyzvání dorazit 

do začátku zápasu. 

3 Nominace na 2 kolo 2 divize 
Beníšek 

František 

Hrajeme s QCC C jako hosté. Mají na prvních třech šachovnicích silnější 

hráče dle ELA – proto jsem do plánu dal nuli.Na ostatních šachovnicích 

jsme silnější.Plán je vítěství o půl bodu.Po rozeslání dotazu na účast ve 

druhém kole je odpověd k dnešnímu dni 28.10.17 : Koutný nemůže,Zachař 

v práci,Půža mimo,Kříha , Šauer, ,Durchan potvrdili nominaci.V případě že 



některý z nominovaných se nebude moci účastnit bude nominace 

doplněna.Zatím určeni tři náhradníci. 

4 Nový projekt na podporu oddílů ŠSČR 
Lomský 

Radek 

Šachový svaz České republiky vyhlásil nový projekt na podporu oddílů 

ŠSČR, díky kterému můžeme získat finanční prostředky na oddílovou 

činnost. Bližší informace o projektu naleznete na webu ŠSČR.Zatím 

prostředky nesou rozděleny. 

5 Informace o hospodaření Beníšek 

Příjem 18 100 kč a výdej 17277 kč k 28.10.2017 .Na účtu 82000 

kč.Plánované výdaje do koce roku – ceny na memoriál F.Zabloudila 1800 

kč:Náklady za cestovné za podzim roku 2017 - pouze cesta béčka do 

Kaplice v listopadu.Za vedení www stránek a organizaci turnaje Růženka 

odmění Hostašu 2ks slivovice.Odměny kapitánům za práci pro organizaci 

družstev áčka a béčka 2000 kč.Občerstvení při příležitosti setkání členů 

spolku a hostů k ukončení roku 2017 – 1500kč.Příjem do kasy spolku bude 

pravděpodobně navýšen dotací od ŠSČR.Plánujeme v průběhu listopadu 

zakoupení 8 desek pro mistráky. 

6 Organizace mistr.domácích zápasů výborr 

Je nutné zdůraznit povinosti kapitánů a zástupců – hlavně po zkončení 

zápasu uložit do krabic figury dle čísla na dámě.Vypnout šachové hodiny 

!!! nahlásit výsledky do 18.00 hod. 

7 Změna zápisu do spolkového rejsříku výborr 

Potvrdit čestné prohlášení nového revizora spolku p.Mazala Petra.Beníšek 

předal tiskopis .Mazal nechá ověřit na czech poitu.Tiskopis předá Beníšek 

spolu se změnou – digitálně i písemně žádost o změnu zápisu na 

rejstříkový soud. 

8 Průběh turnaje F.Zabloudila 
Slavností  

zahájení 
Čtvrtek 2.11.2017 od 18:00 v hotelu Royal 



  1.kolo 
Úterý 7.11 od 18:00 v kavárně Kotva  

Čtvrtek 9.11 od 18:00 v hotelu Royal 

  2.kolo 
Úterý 21.11 od 18:00 v kavárně Kotva  

Čtvrtek 23.11 od 18:00 v hotelu Royal 

  3.kolo 
Úterý 5.12 od 18:00 v kavárně Kotva  

Čtvrtek 7.12 od 18:00 v hotelu Royal 

  4.kolo 
Úterý 2.1 od 18:00 v kavárně Kotva  

Čtvrtek 4.1 od 18:00 v hotelu Royal 

  5.kolo 
Úterý 16.1 od 18:00 v kavárně Kotva  

Čtvrtek 18.1 od 18:00 v hotelu Royal 

  6.kolo 
Úterý 6.2 od 18:00 v kavárně Kotva  

Čtvrtek 8.2 od 18:00 v hotelu Royal 

  7.kolo 
Úterý 20.2 od 18:00 v kavárně Kotva  

Čtvrtek 22.2 od 18:00 v hotelu Royal 

  
Slavnostní  

ukončení 
Úterý 6.3.2018 od 18:00 v kavárně Kotva 

 


