Zápis 
ze schůze výboru ŠK Lokomotiva Brno konané 17.4.2012.
Přítomni : Eichler, Hurta, Kalod, Kandalec, Novák, Tělupil, Točev, Vachek, Zámečník.
Program schůze :	1.	Provoz klubu do prázdnin
			2.	Výsledky družstev – zprávy kapitánů
			3.	Příprava členské schůze – dodržet naše stanovy
			4.	Situace turnaje „U Pásků
			5.	Informace o připravovaných akcích
				Ještě než bylo zahájeno projednávání podle programu, poděkoval předseda panu Točevovi a jím řízenému družstvu za vybojování titulu Mistrů republiky. Výbor ocenil tento mimořádný úspěch našich mládežníků a schválil ocenění jejich výkonu tak, že členové tohoto družstva ve všech turnajích pořádaných Lokomotivou v letošním roce nebudou platit startovné a účastníkům ME mládeže v Praze přispěje částkou 2000,- Kč.
Ad 1.	S ohledem na nezájem hráčů využívat druhý hrací den, nebude až do prázdnin ve čtvrtek otevřena klubovna mimo již naplánované akce – přebory města v bleskové hře. Ostatní akce uvedené v programu na květen platí. Družstvům, která se zúčastní krajského přeboru družstev v rapidu ve Vyškově bude zaplaceno startovné a jízdné auta.
Ad 2.	K tomuto bodu se nedostavil žádný z kapitánů, kteří nejsou členy výboru, i když tento bod byl na našem webu oznámen v zápise z minulé schůze. Písemné zprávy předali a splnili úkol Točev (D), Vachek (E) a Hurta (F), o družstvech C a G jenom ústně informovali Kalod a Eichler. Ostatní kapitáni musí své úkoly splnit na květnové schůzi, která bude 15.5. v 18,00.
Ad 3	Pro přípravu členské schůze přinesl předseda platné stanovy a schůze musí proběhnout podle nich. Předseda vyzval členy výboru, aby agitovali mezi hráči a členy Lokomotivy, aby účast na členské schůzi byla adekvátní činnosti klubu. Příprava jinak probíhá podle plánu.
Ad 4	Předseda seznámil výbor se situací okolo turnaje „U Pásků“, kdy nízká účast hráčů vede provozovatele k ukončení vzájemné spolupráce. Pan Kalendovský se obrátil na výbor, aby nastalou situaci vyřešil. Výbor konstatuje, že vždy se snažil tomuto turnaji pomáhat, ale není v jeho silách donutit hráče k větší účasti a tím i zachování dnešního stavu. Výbor může pouze opět nabídnout prostory naší klubovny se všemi negativy, které účastníci napadají, tj. nekuřácká místnost, jenom lahvové pivo a pouze bufetové občerstvení.
Ad 5	25.4. proběhne v rámci akademických střed simultánka GM Navary a výbor nominoval na tuto akci 10 mládežníků (doporučil trenér GM Velička) včetně všech letošních mistrů republiky. Dále se podílíme na přípravě akce pro děti  na náměstí Svobody 8.6.
								Zapsal Vachek

