13/2017

p.č.

Výborové schůze Spolku SK Royal
7.12.2017 / 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
Program jednání
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2

3

věc

Beníšek

Odehrány 2 kola – všichni své zápasy odehráli v termínu V prvním kole překvapil Bosák výhrou
nad Durchanem.I staří mazáci odehráli svá utkání.Šulčík s přehledem uplatnil svou kombinační
hru.Mazal hrál až do 18 tahu velmi dobře.Pak se vloudila chybička a Hostaša partii vyhrál.Dáša
proti mně přehlédla vidličku a stratila dámu.Arnošt hrál s Jardou Motejzíkem a vyhrál.Růženka
nestačila na zodpovědnou hru a dobře postavené figury Věrky Zachařové.Jiřík uplatnil své
zkušenosti proti mladému Voldřichovi.Janků proti Jakešovi - zajímavý zápas – mladý Jakeš se
držel až do vidličky kdy přišel o věž a již převaha pana Janků byla jasná.Ostatní zápasy jsem
neviděl.Oderhráno i druhé kolo ve kterém se již nekonalo žádné překvapení a favoriti svá utkání
vyhráli.Ve třetím odehrány k dnešku 3 zápasy.

Hodnocení průběhu 2 a 3 divize

Beníšek

V prních třech kolech je áčko bez bodu.Béčko jednou remis a výhru s Kaplicí venku
4/1.Překvapivě jediný bod ztratil Jarda Zachař.Výsledky družstev nejsou překvapivé.Počítalo se
,že áčko bude mít problémy a béčko bude útočit na postup.Áčko všechny zápasy sice prohrálo,ale
jen o bod nebo dva.Dobře si vede Arnošt Dvořák na první a Kříha na druhé respektive na třetí
šachovnici.Také p.Janků je oporou.Šauer nám pomohl výhrou ve třetím kole.Piskoř a Dáša zatím
přidali bodík.Durchan a Půža remizi.Mě se nedaří.Ve čtvrtém kole jsme remizovali s dosud
vedoucím družstvem VŠTE.Exeloval pan Janků.Mladého silného soupeře přehrál a zvítězil.Arnošt
proti Novotnému ELO 2257 bojoval a ve chvíli kdy soupeř měl napadené piony dvě figuri se
zdálo,že bude vítěz.Opak byl pravdou – oba soupeřovi koně rozhodli o okamžitém konci
partie.Ostatní partie v době mé přítomnosti byly remizové.Nakonec vyhrál Kříha a
Půža.Remizoval Jiřík a Piskoř.Prohrál Durchan a Koutný.

Nominace 2 divize

Postup nominování na utkání druhé divize je úspěšný.Z dvaceti hráčů má zájem hrát zatím vždy
okolo 18 hráčů.V prvích kolech jsem nominoval většinou silnější hráče s cílem získat nějaké
body.To se nám nepodařilo.Zatím nám nepomohl Jarda Zachař napsaný na třetí šachovnici.Z
Beníšek hostů je využíván jen Durchan.Z našich řad si nezahrál zatím pouze Ondrejka – je nemocný a
František Mazal.Ostatní odehráli alespoń jedno kolo ze tří – Hochová,Jiřík.Snažím se informovat všechny
hráče o termínu,kde se hraje a síle soupeře co nejdříve.S odpovědí nemám u většiny problém –
jen Kříhovi musím volat na mobil a informovat o stavu nominace a Jarda Zachař také není
schopen odpovědět bud emailem nebo SMS zprávou.

3.ročníku turnaje Memoriálu F.Zabloudila

Další kola mistrovských soutěží 2 a 3 divize

4

zajistí

Nový projekt na podporu oddílů ŠSČR

kapitáni

Poslední utkání v tomto roce sehraje áčko se silným soupeřem 16.12.17 v Kaplici.Bylo by krásné
vybojovat ještě nějaké body do tabulky.Béčko hraje doma 9.2.17 proti slabému soupeři QCC F –
ELO okolo 1000.Předpoklad je další vysoká výhra.

Beníšek

Od ŠSČR máme příslib na dotaci.Dotace bude upravena dle pravidel ŠSČR - neuznali konání
oddílového přeboru se zápisem na LOK – konání čtvrtečních zápasů – blicky na Royalu se
zápisem na LOK ,který počítá Durchan neuznáno.Chybně zapsána soutěž mládeže.Dotace
rozpočítána a upravena na částku 8700 kč.Po několika konzultacích s ŠSČR GM Martinem
Petrem nám snad částku přepošlou na náš účet u ČSOB ještě letos.

5

6

7

Informace o hospodaření

Organizace mistr.domácích zápasů – uložení a kontrola

Příprava setkání na ukončení roku Pozvánka
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Doplnění iventáře

9

Oddílový přebor 2018

Beníšek

Hospodaření spolku je zatím přebytkové.Příjem 27 000 kč a výdej 19 000kč k 3.12.2017 .Na účtu
82000 kč.Plánované výdaje do koce roku – ceny na memoriál F.Zabloudila 1800 kč:Náklady na
cestovné 640 kč.Za vedení www stránek a organizaci turnaje Růženka odmění Hostašu 2ks
slivovice.Odměny kapitánům za práci pro organizaci družstev áčka a béčka 2000 kč.Protože jsem
nepočítal ,že budu nucen dělat také kapitána jednoho družstva a chtěl jsem tuto práci motivovat je
v rozpočtu částka 2000 kč.Já tuto odměnu nechci a proplatí se pouze Lomskému za
béčko.Občerstvení při příležitosti setkání členů spolku a hostů k ukončení roku 2017 –
1500kč.Příjem do kasy spolku bude pravděpodobně navýšen dotací 8700 kč od ŠSČR.

Je nutné zdůraznit povinosti kapitánů ,zástupců a hráčů určených pro přípravu zápasu –
hlavně po zkončení zápasu uložit do krabic figury dle čísla na dámě.Vypnout šachové
hodiny !!! nahlásit výsledky do 18.00 hod.Růženka Hochová a Plojharová Dáša znova
Plojharová zkontrolují a uloží figury a šachové hodiny.Na skřínku s uloženým materiálem pro
mistrovské zápasy bude zámek.Vydat ho bude moci recepční pouze členům výboru a
kapitánům a jeho zástupcům.Kdo si zapůjčí klíč zapíše se do sešitu a ručí za
pořádek.nefunkční hodiny nechá Plojharová opravit.

výborr

Růženka Hochová zve všechny členy i hosty na vánoční setkání při příležitosti ukončení
šachového roku 2017 .Tertmín je 14.12.17 v Royalu od 16.00.Zahrajeme si turnaj o mistra vánoc
Royalu 2x10 min.Dle počtu bodů ,každý s každým nebo vyřazovacím způsobem – dle
pavouka.Každý přinese nějakou cenu – štangli salámu,víno,sošku,knihu,obrázek atd.Bude
zajištěno občerstvení i přípitek na zdar všech Royalistů i přátel šachu.Také se vyfotíme a výsledky
turnaje i průběh bude na www stránkách.Rúženka tradičně zajistí muziku při ,které si můžeme
zapět.Pozvánky se zpětnou vazbou a hosty zajistí Beníšek.Organizaci zajistí výbor.

Plojharová

Dřevěná deska o rozměrech 54x54 cm, velikost políčka 6x6 cm.Pro kluby při odběru 5 kusú a vice
10% sleva. 499 kč.8 ks.CCa okolo 4 tisíc.Desky lze uložit po dohodě s majiteli hotelu do jedné
police nastojato spolu s deseti novými hodinami a deseti sety figur pouze na mistrovská utkání a
ostatní použít jen na bleskovky a tréninky.Výbor rozhodl o nákupu.Zajistí Plojharová Dáša

Beníšek

Propozice vypracoval Beníšek a rozeslal všem ,kteří se chtějí a mohou mohou účastnit.Přihlášky
zasílat Beníškovi.

