Zápis č. 3/2014
z představenstva Klubu šachistů Říčany 1925
konaného dne 2.4. 2014
Přítomni :

M.Jiroušková, ing. J.Říha, ing. L.Čech, M.Krejčí,
T.Zlámaná, R.Doležal, ing.E.Pospíšil

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zajištění výuky mládeže v roce 2014/2015
Dohody trenéři
Okruh činností
Tabulka sestavy družstev
Facebook
Dohoda se skotským klubem
Příspěvek S.Stárek, Frýdek-Místek
90.výročí klubu ( publikace, extraliga žen, turnaj, obnova
domovských stránek atd.)
9. Termínový kalendář
10. Doplnění a úprava HOPu
11. Různé
1)

Zajištění výuky mládeže v roce 2014/2015
Uskuteční se schůzka trenérů, na které bude uvedena
koncepce na příští rok a výsledky budou uveřejněny.

2)

Dohody trenéři
Ing.E.Pospíšil na příštím představenstvu přednese návrh.

3)

Okruh činností
Přesunuto na příští schůzi představenstva.
Každý člen přednese návrh svých činností.

4)

Tabulka sestavy družstev
Představenstvo neodsouhlasilo.

5)

Facebook
Martin Krejčí založil profil KŠ Říčany 1925 na Facebooku.

6)

Jednání se skotským klubem
Skotský klub neprojevil zájem o další spolupráci se ŠK Řířany 1925.

7)

Příspěvek S.Stárek, Frýdek Místek
Byla navržena částka 1 000,-kč za spolupráci s dětmi na
35.ročníku Turnajů šachových nadějí.
Hlasování:
Pro: 6 Zdržel se: 1 Proti: 0

8)

90.výročí klubu ( publikace, extraliga žen, turnaj, obnova
domovských stránek atd.)
Na příštím zasedání představenstva budou předneseny další návrhy.

9)

Různé
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

Termínový kalendář, úprava a doplnění HOPu budou
projednány na příští schůzi představenstva.
Ing. E.Pospíšil se vzdal funkce šeftrenéra mládeže s tím,
že i nadále povede tréninky.
Představenstvo odsouhlasilo odměnu 1000,-kč pro J.Voříška jako
trenéra na Openu v Jánských Lázních.
Hlasování: Pro: 5 Zdržel se: 1 Proti: 1
Každý člen představenstva napíše dopředu seznam svých
činností a chybějící se doplní na příštím zasedání představenstva.
Představenstvo odsouhlasilo převézt částku 200 000,-kč na založení
spořícího účtu u ERA PS.
Ing.J.Říha se postará o umístění propagačního materiálu do
veřejné vitríny a M.Jiroušková byla pověřena zajištěním vývěsní
skříňky “Na Jurečku”.
Byly předneseny návrhy na vybírání poplatků za výuku
Finále Memoriálu Roberta Vogla se odehraje v rámci sportovního dne.
Dosavadní účast výborná.
Grant na provoz – zajistit kolik se bude platit v roce 2015 startovné
za soutěže družstev a zajistit vykazování cestovného.
Oslavy 90.výročí - dosud nebyl schválen žádný návrh, členové
představenstva si do příští schůze připraví další návrhy na akce,které
by přispěly k zviditelnění klubu. Ing.J.Říha dodatečně přinese publikaci
k 80. výročí.
Dar 20 000,- kč. Byl přednesen návrh na uspořádání “Dne otevřených
dveří” v rámci daru 20 000,-kč.
Členové představenstva se dohodli na brigádě v klubovně “ U Labutě”.
KŠ Říčany 1925 otevřel nový účet u Fio banky.

Termín příštího představenstva: 29.4.2014
Marta 18.30 hod.
Zapsala: Táňa Zlámaná, 13.4.2014

