
Poznámky ze schůze 8. září 

 

Volební výroční členská schůze se měla konat již v březnu 2020, ale vzhledem ke 

koronavirové nákaze, kdy byla naše klubovna od března uzavřena, mohl ji výbor klubu svolat 

až na úterý 8. září 2020. Schůzi předcházel obvyklý turnaj mládeže „Druhé úterý“. Souběh 

akcí měl možná trochu vliv na schůzovní účast. Když jsem kolem šesté hodiny večerní 

přicházel na ZŠ Staňkova, překvapilo mne velké množství kvalitních automobilů na školním 

dvoře, včetně dvou luxusních motorek. Jak vidno, mnozí rodiče našich začátečníků i 

pokročilejších dítek jsou dobře zajištěni. Výsledky turnaje jsem si nestačil zaznamenat, ale 

jistě bude zveřejněn na webových stránkách Lokomotivy, nebo na Chess Results. Rozdávání 

cen se poněkud protáhlo, takže vlastní volební schůze začala se čtvrthodinovým zpožděním. 

Jak mohl konstatovat její řídící Mirek Hurta, byly tak splněny podmínky usnášeníschopnosti. 

Když se v určenou hodinu nedostaví více než polovina oprávněných členů s hlasem 

rozhodujícím, pokračuje schůze o 15 minut později za jakéhokoliv počtu členů. Toť jest 

v našich stanovách zakotveno. Již při prezentaci mohl konstatovat pan Miloš Kocí, že 

nepamatuje z posledních let tak velkou účast a jako předseda mandátové komise mohl 

konstatovat, že členů s hlasem rozhodujícím je 12, ke schálení jakéhokoliv návrhu tedy 

stačí 7 hlasů a členové mladší 18 let (těch bylo tuším šest) mají hlasy poradní. Po této 

nudnější části našeho zasedání (schválení programu schůze, jednočlenných komisí atd.) se 

věnoval pan Hurta hodnocení uplynulé sezóny. K největším úspěchům jednotlivců  patří 

medaile sester Vavřínkových v rapidech mládeže o přebor ČR, v družstvech byla situace o 

něco méně příznivá. Pak vyzval kapitány všech týmů, kteří neodevzdali hodnocení svého 

družstva pro klubový web (tam zůstane uchováno všechno na věky) – promluvil za A-tým 

Miloš Kocí. Jeho zprávu nebudu reprodukovat, družstvo z II. ligy spadlo, ale v soutěži se 

vlastně udrželo. Při rozdělování týmů II. ligy do skupin A-F jsme byli celkově 7. náhradníky, 

nicméně jsme byli opět zařazeni do skupiny E. Kapitánkou zůstává slečna Eva Kulovaná a 

družstvo prakticky ve stejném složení. K výsledku družstva D v KP dvojce promluvil 

sebekriticky Jura Vachek. On prý kdyby v poslední partii proti Moravské Slavii vyměnil 

dámy, byli bychom vítězi skupiny, ale protože dámy nevyměnil, partii prohrál a tím jsme 

obsadili druhé místo. Nicméně – jak ve všech těchto polemikách zdůrazňoval řídící schůze, 

zaměřme se na příští sezónu. A tak se stalo, že vítězný tým tuším Vyškova odmítl postup do 

KP I. třídy a tak tam naše Déčko bude v nové sezóně 2020-21 hrát! Je to zcela legitimní. 

Největší polemiku vyvolal příspěvek bývalého předsedy klubu Jiřího Vachka, když hodnotil 

vystoupení družstva G, jemuž kapitánoval. Jura V. vyčetl panu Hurtovi, že špatně 

zkontroloval jeho soupisku z hlediska tzv. písmenkových hráčů a tak se stalo, že místo dvou 

měl v družstvu najednou 4 takové – kromě pana Zikana též pana Hlouška, jemuž slíbil 

pravidelnou účast, ale stavět ho nemohl, protože byl též v soupisce OP Brno venkov a tak 

vůči p. Hlouškovi si připadl „jako blbec“. Mirek Hurta pochybení omluvil návalem práce a 

tím, že se již léta věnuje především finančním záležitostem klubu a „písmenka a sestavy“ 

přenechává kapitánům, jimž dává zcela volnou ruku. V této věci se do diskuse zapojil kapitán 

Loko F v MP pan Saša Marša. O výkonu svého družstva řekl jednu holou větu „Nepostoupili 

jsme“, ale požádal ostatní kapitány o předložení soupisek na novou sezónu (což byl jeden 

bod probíhající schůze) k event. doplnění. Také zavzpomínal na historii, kdy jádro klubu 

tvořila generace čtyřicátníků a dnes jsou to důchodci a na druhé straně mládežníci. Soupisky 

se nakonec objevily všechny a autor těchto poznámek byl bez problému přijat do družstva 

v KP dvojce, které vede M. Hurta a to podle svého přání na 11. šachovnici. Po této chvílemi 

ohnivější debatě seznámil nás Mirek Hurta s hospodařením klubu. Zde snad neprozradím 

žádné tajemství. Pokud jsem si ta čísla dobře zapamatoval, máme dnes na kontě a v pokladně 

celkem 240.000 Kč, což je dobré a proto navrhl snížení členských příspěvků na 800 pro 

pracující členy, 400 pro důchodce, 100 Kč pro členy nehrající a zachování příspěvku 1500 



Kč, které platí rodiče dětí trenérům. Po kratší debatě byl tento bod členskou schůzí schválen. 

Dalším bodem byla v programu schůze anoncovaná změna sídla klubu. Tím se nemyslelo, že 

bychom se měli někam ze Staňkovy stěhovat, jak se obával pan Lička, nýbrž kvůli úředním 

záležitostem a tomu odpovídající korespondenci je třeba změnit sídlo (bydliště býv. předsedy 

ing. Vachka, který občas delší dobu pobývá mimo domov a nepřebírá delší dobu úřední 

doporučenou poštu). Zde opět vznikla jistá polemika mezi panen Hurtou a Milošem Kocím, 

resp. p. Vachkem. Mluvilo se o tom, že by to měl být člen výboru, co bydlí ve vlastním domě 

nebo bytě (nikoliv v podnájmu) v Brně a má možnost zřídit si datovou schránku. Takový se 

nenašel... Nakonec jsme rozhodli, že novým úředním sídlem klubu bude adresa pana Hurty 

v Rajhradě. I když to znamená určité nebezpečí, že bychom mohli event. přijít o dotace na 

činnost od Brna-města, budeme-li mít oficiální sídlo v okrese Brno-venkov. V debatě zaznělo 

několik legračních výroků. Např. Mirkovi Hurtovi se podařilo říci místo „Zkontaktoval jsem 

si paní zástupkyni ředitele“ „Zamiloval jsem si paní zástupkyni...“ a vtom se zrudnuv 

v obličeji zarazil. Drsným vtipem sršel též Miloš Kocí. To když polemizoval s panem 

Vachkem o vydajích na drobnou údržbu, kterou dodatečně platí škola a investiční akci, jako 

bourání zdi kvůli plísni. Teprve nyní jsme si povšimli, že klubovna je najednou mnohem 

světlejší – byla totiž nedávno bíle vymalována (cca 10.000 Kč). Ještě ke změně sídla klubu, 

jak si to vyložil p. Lička. Mirek Hurta podnikl několik návštěv různých hotelů, restaurací a 

klubů. Nejlevnější nabídkou se pochlubil hotel Voroněž – za měsiční nájemné tuším 63.000 

Kč nás tam nechá 1-2 dny hrát šachy! Ostatní nabídky byly ještě nepřijatelnější. - Ještě se 

chvíli hovořilo o tom, v jaké výši se platí oddílové příspěvky v jiných brněnských klubech. 

Ukázalo se, že podobné, jako to bylo u nás (1200 pracující, 600 důchodci) to mají 

v Univerzitě, nebo v Durasu. V ostatních klubech jsou tyto poplatky mnohem nižší (nebo je 

platí svazu za členy sponzoři) a proto od nás hráči utíkají jinam. V této souvislosti potěší jistě 

hráče našeho Áčka, že budou míti ve II. lize stravné ve výši 100 Kč. A jak dopadly volby 

nového výboru? Bylo zvoleno sedm členů: Miroslav Hurta, Miloš Kocí, Patrik Pospíšil, 

Tomáš Pospíšil, Danuše Holzmannová, Milan Šnorek, Ondra Zámečník. Dosavadní člen 

výboru Dominik Frýda nominaci ze zdravotních důvodů odmítl... – Když byl program schůze 

po asi hodině a půl téměř vyčerpán, přišlo na řadu občerstvení – dva párky a nápoj v ceně 50 

Kč na přítomného člena. Vše obětavě zajistila Danuška Holzmannová. V různém pak navrhl 

Miloš Kocí, aby klub pořídil do mládežnické ligy dětem pěkné dresy s logem Lokomotivy 

Brno. I tento výdaj (tuším 3000 Kč) byl členskou schůzí schválen. Trochu jsme se my 

důchodci, členové týmu G, kteří byli na této schůzi vlastně nejpočetněji zastoupeni (Lička, 

Kocí, Vachek, Kalendovský, Tomáš Pospíšil) urazili a žádali jsme též pořízení dresů... – Na 

členské schůzi jsem byl po delší přestávce, domů do Bohunic jsem v pohodě dojel tramvají 

číslo 6 zhruba o půl deváté večer. 

 

(Jan Kalendovský 9. září 2020)           


