Zpráva o činnosti výboru a klubu 
ŠK Lokomotiva Brno 

	Letošní členská schůze je po pěti letech volební. Poslední volební schůze proběhla ještě v prostorách Boby centra v roce 2007. V roce 2008 byl náš klub dost bezohledně vykázán z tehdy luxusních prostor a vlastně hrozil klubu zánik. Za velmi aktivní pomoci ze strany města – jmenovitě představitelů městských částí Brna – sever, Brna – Slatiny a Brna – Královo pole – se podařilo nakonec nalézt vhodné prostory pro náš klub na území Králova pole a uzavřít dlouhodobou smlouvu o pronájmu prostor, ve kterých se v současné době nacházíme.
	Ve výboru mimo nosných členů – Hurty, Nováka, Točeva a Vachka docházelo k častým odchodům a doplňování náhradníky, jejichž životnost byla obvykle jedno období (výjimky Pakosta, dufek a v poslední době Kalod)nebo byla omezena nízkým věkem do 18 let (Hošek, Tělupil a Zámečník), ale přesto se výbor scházel a přijímal potřebná rozhodnutí. Velkou pomocí byl aktivní vstup do řešení problémů klubu pánů Eichlera a Šaršona, kteří výrazně ovlivnili další aktivity klubu i jeho finanční situaci. Nechci tím vůbec podceňovat jakoukoliv pomoc dalších členů klubu, kteří se snažili klub podpořit ať již finančními nebo věcnými dary (Vykydal, Holzmannová, Kalendovský, Češek, Medunová, Dvořákovi, Lapúník, Veselý, Novák,Vachek, Točev, Zikán) nebo aktivitami s finančním výnosem jako byl turnaj na dvoře (Pakosta a Hošek). Neopomenutelná je také pomoc pánů Hlouška a Kandalce při opravách hodin a šachového materiálu i při údržbě našeho zařízení. Nesmím také opomenout pomoc za strany pana Kocího, který v poslední době věnoval klubu nový projektor, finančně zajistil zavedení internetu do klubu pořídil novou laserovou tiskárnu a pomáhá při organizaci turnaje. Činnost pánů Eichlera a Šaršona je na samostatnou zprávu a doufám,že všichni členové klubu si jsou toho vědomi. Vedle nich se téměř ztrácí nezbytná běžná činnost pro život klubu pánů Hurty, Nováka, Točeva a Vachka a také ještě práce paní Holzmannové, která v současné době mimo bufetu v klubu a při všech našich dalších aktivitách si vzala na starost i naši pokladnu a jsme s ní spokojeni. Děkujeme.
	Lokomotiva, jako šachový klub v současné době žije a dokonce pomohla zachránit i ohrožené kluby ŠK 64 a Moravskou Slávii. Horší to už je s našimi sportovními výsledky. Po odchodu z Bobycentra, což provázelo náš sestup z I. Ligy se nám doposud nepodařilo vrátit do této soutěže, i když každý rok naše družstvo patřilo mezi kandidáty postupu a jako letos končilo vždy na druhém nebo třetím, ale vždy už nepostupovém místě. Veselejší pohled je na výsledky naší mládeže. Po vítězství a zisku mistrovského titulu v roce 2009, byli naši mladí v roce 2010 bronzoví, v roce 2011 stříbrní a letos dokonce opět zlatí a titul Mistři republiky získali : Meduna, Navrátil (host), Musil, Hofírek, Dvořák, Richtrová a Sikora pod vedením pana Točeva. Medailová umístěnínašich starších a mladších žáků na mistrovství v Zaječicích mi měl do této zprávy dodat pan Hurta, což nestihl a tak doufám, že do konce června se tyto pro nás takmilé zprávy objeví na našem webu, stejně jako medailová umístění našich jednotlivců na přeborech republiky nebo na přeborech Moravy a Slezska. Jsem rád, že zde mohu také pogratulovat naší nejčerstvější mistryni republiky – Aničce Vavřínkové a to do osmi let – titul získala před týdnem. Mistrům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho klubu. V současné době bojují o medailové umístění na přeboru republiky naše reprezentantky – Petra Sochorová a Míša Svobodová a my jim držíme palce.
	Nemáme jenom úspěchy, kterými jsem se doposud chlubil, ale také jsme nedokázali kromě návratu do I. Ligy odstranit nedostatky v klubovém životě. Nepodařilo se nám zjistit, kdo byl za krádežemi peněženek z odložených bund při prvních turnajích. Stále nevíme, kdo odcizil původní projektor a i dnes se nám ztrácí šachový materiál z klubovny a různý materiál z bufetu. To bychom jako dobře fungující klub měli dořešit.
	Kapitáni družstev až na výjimky neinformují na nástěnkách o výsledcích svých družstev a na internet se dostávaly jenom zprávy o utkáních družstev A, C, občas D, E, a někdy F, ale ostatní jakoby ani nehrály.
	Už tři roky se nenašel nikdo, kdo by dal alespoň na internetu dohromady Ročenku ŠK Lokomotivy za daný rok.
	Plán naší další činnosti – pokračovat v našich aktivitách – V červnu zabezpečit akci na Náměstí Svobody, zajistit úspěšný průběh akademického mistrovství družstev, zorganizovat v srpnu další bleskový turnaj na dvoře, soustředit se na úspěšný Veletržní turnaj a připravit družstva na další ročník šachových soutěží. V klubovně nám zbývá zavěsit velkou nástěnku do velmi pěkně upraveného  vstupu a instalovat ve vstupu zábradlí.
	Přeji Vám všem do další činnosti hodně úspěchů a sil pro další vylepšení výsledků našeho klubu.
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