
p.č. 4/2018 Zápis z výborové schůze Spolku SK Royal 

2.4.2018 / čtvrtek/ 16.00 hod Restaurace Royal 
Výbor :předseda Hochová Růžena,místopředseda Zachař Jaroslav,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek František,Majetkář 

Plojharová Dagmar, revizor Mazal Petr 

Program jednání zajistí věc 

1 Mistrovské soutěže 17/18  

Poslední kolo 2.divize hrajeme doma 
7.4.18 proti ŠK Týn/Vlt – je třeba 
postavit nejsilnější sestavu.Zřejmě ani 
případné vítěství nás nezachrání před 
sestupem.Poslední zápas ve 3 divizi 
rozhodne o prvním místě ve třetí 
divizi.Dne 8.4.18 tj.NEDĚLE hraje béčko 
proti VŠTE D – pokud vyhraje 5:0 a 
Slávie proti Kaplici C jen 3:2 je skore 
vyronané.Předpoklad je ale,u že 
postoupí Slávie.naše áčko spadne a 
béčko nepostoupí. 

2 
Ukončení mistrovských 
soutěží 17/18 SK Royal 

 
Dne 8.4.2018 tj.neděle končí 
mistrovsé soutěže sezony 17/18 pro 
obě družstva SK Royal ČB. 

3 Web master stránek SK Royal  

Hostaša zaškolí pro provoz web stránek 
SK Royal nového člověka místo 
sebe.Požaduje 2000 kč.Případný 
zájemce se přihlásí co nejdříve 
předsedovi SK Royal.Hostaša zaškolí na 
dvou termínech po třech hodinách dva 
webmastery – Zachaře a Beníška.jJe 
třeba dohodnout termíny – Zachař se 
domluví s Hostašou a Beníšek se 
přizbůsobí. 

4 Členské příspěvky pro rok 2018  

Svou základní povinnost si zatím splnilo 
70% členů spolku.Termín je stanoven do 
konce dubna 2018.Vaniš zaplatil 
dodatečně i za rok 2017. 

5 Vize pro sezonu 18/19 Beníšek 

Místo jednoho družstva ve 2 divizi a jednoho ve třetí je možné po 
vzájemné dohodě hráčů ,postavit tři družstva do třetí divize.Ze 
soupisky pro druhou divizi vytvořit dvě družstva pro třetí divizi.Je 
reálná šance bojovat alespoň v jednom družstvu o postup.Zajistit 
tři kapitány, kteří se postarají o organizaci celé mistrovské 
soutěže včetně dopravy na utkání.Pokud se nedohodneme 
přihlásíme jen dvě družstva,s tím,že si někteří nezahrají tak jako 
v minulých sezonách. 

6 Rozdělení do jednotlivých družstev A,B,C – návrh Výbor - 

Áčko – Dvořák,Vaniš,Kříha,Smažík ,Theiner, Piskoř kapitán,Půža 
, Béčko – Šauer,Zachař,Koutný,Chval,Lomský R 
kapitán,.L.omský,J Zachařová Céčko - Beníšek 
kapitán,Janků,Jiřík,Plojharová,Hochová,Ondrejka,Mazal,Marášek 
- pokud se nedohodnou tři družstva - přihlásí se pouze dvě 
družstva – což je asi nejpravděpodobnější. 

7 
Oddílový přebor SK Royal pro 

rok 2018 
 

Rozeslán rozpis čtvrtého kola z celkem 13 kol ,které se mají 
sehrát do konce roku.Plojharová vybírá startovné. Hrát se 
může každé pondělí a čtvrtek. 

8 Oddílový přebor v rapidu 
Beníšek 
František 

3 kolo proběhlo dle plánu v restauraci 
Royal . 



9 Hospodské šachy  

Ve Včelné každou neděli od 16.00 je 
možné si zahráttkz.bulku.hráči se 
přihlásí min den předem 
p.Beníškovi,který zajištuje organizaci – 
šach.hodiny,figury,plátna a rezervaci 
hrací místnosti.Zatím sehrány tři bulkové 
neděle – účastní se také Lacina Adolf. 

10 

Příprava a organizace 
májového turnaje 5.5.2018 o 
pohár předsedy SK Royal – 2 
ročník 

Beníšek 

Vypracovat propozice.Zajistit 
zveřejnění na webu JČS a webu SK 
Royal.Pozvat hráče.Zajistit 
dataprojektor.Zajistit hrací 
místnost.Zajistit pohár pro 
vítěze.Zajistit ceny pro hráče.Zajistit 
občerstvení pro účastníky 
turnaje.Zajistit data projektor – 
přislíbila Hochová zapůjčit od 
syna.Zatím přihlášeno 15 hráčů. 

11 
Organizace mistr.domácích 
zápasů a turnajů – uložení a 
kontrola 

Plojharová 

Stále je bordel při ukládání šachových figur do skříně.Je nutné 
skříňky s inventářem zamknout a zodpovědnost za uložení bude 
na prvním členu spolku,který si vyzvedne první sety.Pokud 
odejde před ukončením akce musí pověřit zástupce,který 
zodpovídá za uložení do skříně tak aby nebyl ve skříni bordel. 

12 
Rozhodnout o aktivních a neaktivních členech SK 
Royal výbor 

Hochová osloví Vaniše ve věci úhrady poplatků za spolkové 
příspěvky za minulý rok pro spolek SK Royal -500 kč.V minulém 
roce zaplatil spolek 150 kč ŠSČR a umožnil Vanišovi hostovat ve 
Slávii.Durchan slíbil zapravit z cestovného.Protože nikam autem 
nejel je tento dluh stále neuhrazen.V nové sezoně je Vniš 
uveden jako aktivní.Musíme za něj opět zaplatit 150 kč 
ŠSČR.Vaniš zaplatil spolkový příspěvek za rok 207 i za rok 
2018. 

13 Založení šachového kroužku dětí Hochová 
Růžena 

P.Hochová dodala seznam dětí které mají zájem o šachovou 
hru.Zahájení činnosti kroužku v měsíci dubnu.Termín konání 
pravidelných týdeních schůzek je stanoven na pondělí od 15.00 
do 16.00 hod v hotelu Royal.Jako učitelé základům v šachového 
kroužku jsou k dispozici Hochová,Plojharová,Beníšek.Postupovat 
dle vypracovaných pravidel ŠSČR.Láda Kukačka by měl zájem 
na účasti.Hochová již začala s dětmi pracovat !!! 

14 
Požadavek na nového 

webmastera 
 

Min.doba po zaškolení musí být 2 r oky – pokud osoba skončí 
dříve musí vrátit spolku investici do zaškolení tj.2000 kč.Do web 
stránek uvádět pouze schválené příspěvky a informace výborem 
SK.Vyjmenované informace, které se musí dávat na web.stránky 
: Výsledky mistrovských zápasů,výsledky turnajů pořádaných 
spolkem,informace z Jšs a ŠSČR,Výbor bude pravidelně 
hodnotit práci webmaitera na měsíčních schůzích a zadávat 
úkoly.Zaškolit dva webmastry – dohodnoout dobu zaškolení a 
termíny školení s Hostašou.Hostaša provede první školení 5.5.18 
po skončení májového turnaje. 

15 
Rozpočet – předpoklad výdajů a 

příjmů v roce 2018 
Beníšek 

Předpokládaný rozbor příjmů a 
výdajů v roce 2018.Ujasnit si tyto 
výdaje: občerstvení při akcích SK 
Royalu,finance na ceny.Předložen 
rozbor rozpočtu.Hochová přislíbila 
zaslání sponzorského daru na ůčet 
spolku. 

 

http://tkz.bulku.hráči/

