Zápis č. 2/2014
z představenstva Klubu šachistů Říčany 1925
konaného dne 25.2.2014
Program: M.Jiroušková, ing. J.Říha, ing. L.Čech, M.Krejčí,
T.Zlámaná, R.Doležal
Hosté:

T.Vavřinec

Program:
1. Klubová trička
2. Jednání se skotským klubem
3. Vyúčtování cestovného pro M.Konopku za MČR
4. Memoriál Roberta Vogla v rapid šachu
5. Grant na provoz
6. Poplatky a stornování
7. Dohody trenéři
8. Účast v Thurmu
9. Informace o krajské konferenci SŠS
10. Oslavy 90.výročí
11. Dar 20 000 kč
12. Ostatní
1.

Klubová trička
Ing.J.Říha a M.Jiroušková zpracují velikostní sortiment
klubových dresů.Byla odsouhlasena cena dresů (350,.kč)
s tím, že členoví uhradí 100,-kč.

2.

Memoriál Roberta Vogla
Propozice vypracovány
Začátek turnaje – 20.3.2014

3.

Grant na provoz
Přenesena informace

4.

Poplatky a stornování
Odsouhlasena úhrada nákladů za startovné RŽL 2012/2013
za Ivana Bártíka (20,-kč) a Štěpána Jeryeho (20,-kč)

5.

Účast v Thurmu
Vedoucí výpravy- ing. J.Říha
Schválena výše platby a systém výběru členů

6.

Informace o krajské konferenci SŠS
Přednesena zpráva (R.Doležal, ing.J.Říha)

¨
7.

Oslavy 90.výročí








8.

vyhlásit cíl – postup mládeže do extraligy ( návrh – T.Vavřinec)
extraliga žen
návrh rozpočtu na extraligu žen, ustanovení komise ( T.Vavřinec)
pozvání špičkového velmistra na simultánku, přednášku
turnaj k 90. výročí
publikace k 90. výročí ( ing.J.Říha)
obnova domovských stránek k 90. výročí

Dar 20 000kč
Zviditelnit klub se zaměřením na mládež v rámci daru 20 000kč

9.

Ostatní





přednesen návrh na tabulku sestavy družstev( R.Doležal)
základna poslána na svaz, vyřazování členů ( M.Jiroušková)
rozdělení funkcí a úkolů ( dořešit)
změna banky

Různé







poplatky od Orlického, Řeřábkové a Vystavělové vybere ing. J.Říha
jednání se skotským klubem ( M.Krejčí)
vypracovat dohody trenéři ( odsouhlasen ing.E.Pospíšil )
Klub šachistů Říčany vložit na Facebook ( návrh M.Krejčí)
řešena neutěšitelná situace na Fialce a v klubu ( hodiny, šachy)
představenstvo uložilo ing. Pospíšilovi zpracovat návrh
“Zajištění výuky mládeže v sezoně 2014/2015”

Termín příštího představenstva: 27.3.2014
Zapsala: Táňa Zlámaná, 3.3.2014

Příloha: ( ing. J.Říha)

P L Á N Klubu šachistů Říčany 1925 na oslavy
90. výročí založení
_________________________________________
Navrženy okruhy , kterých by se měly oslavy dotknout, nebo které musíme zapracovat do celého
projektu oslav.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mládež
Ženy
Dospělí
Reklama
Sponzoři
Web stránky
Rozpočet celého projektu

K bodu 1) návrh je zveřejnit , zoficiálnit cíl na rok 2015 – postup mládeže do extraligy.
Z toho vyplývá probrat co pro to udělat, kdo zodpovídá atp.
K bodu 2) Je nutné sestavit rozpočet na československou extraligu žen.
K bodu 3) v době vzniku klubu zde byl na simultánce Bogoljubov. Na tuto osobu navázat ve
formě přednášky
+ simultánky. Byl diskutován Hort, Širov.
K bodu 4) Částečně souvisí s bodem 7. Je nutné připravovat.
K bodu 5) nebyla diskuze, jen všichni vnímáme, že je nutné zapracovat, jinak oslavy budou
matné.
K bodu 6) návrh na kontaktování Ambrože ml.K bodu 7) základní potřeba, od které se odvíjí
další činnosti.
Projednáno na představenstvu 25.2.2014.
Základní návrh přednesl T. Vavřinec, podpořeno ostatními členy představenstva +
dopracováno +
prodiskutováno.
Další postup bude projednáván na březnovém představenstvu.
Zapsal: Jaroslav Říha

