
Po oddílové schůzi Loko

Ze zprávy pana Kocího přebírám (včetně obrázků):

„V úterý 10. září od 18:00 probíhala v naší klubovně výroční členská schůze. Jak se 
již stává v poslední době nepsaným zvykem, účast na této schůzi zajišťují většinou 
členové výboru a pár věrných. Na tu letošní schůzi těch nás celkově dorazilo 14. 
Přestože to  jistě  není  číslo,  kterým bychom se  mohli  holedbat,  schůze  dokázala 
vydiskutovat  a  dořešit  většinu  nastalých  úkolů.  Program  schůze  se  podařil 
jednomyslně odhlasovat a probíhal plynule podle návrhu:

1) Zpráva o činnosti klubu v roce 2018
Minulá sezóna byla citelně poznamenaná vážným onemocněním pana Kocího a jen 
zázrakem  se  kolektivu  pana  Hurty,  zejména  i  veliké  pomoci,  ač  nečlenky,  paní 
Vavřínkové,  vyřešit  vše  potřebné  a  neohrozit  zdárný  chod  klubu.  Ze  zpráv 
přítomných kapitánů pak vyplynulo,  že se i  přes občasné potíže všem družstvům 
podařilo udržet mimo sestupové vody a oproti dřívějším sezónám pouze s minimem 
kontumací. Jen tak dál.

2) Zpráva o hospodaření v roce 2018

3) Plán hospodaření na rok 2019
Zprávy o hospodaření přednesl předseda klubu pan Hurta a přítomné ujistil, že náš 
klub  nemá  v  současné  době  žádné  ekonomické  problémy  a  dokonce  se  nám 
konečně daří vytvářet postupně i rezerva na horší časy. Na tomto místě je nutné 
vyslovit veliké poděkování našim věrným a milým sponzorům - MŠMT, Statutárnímu 
městu  Brnu,  Tenze a v  neposlední  řadě i  THT pana Ing.  Továrka.  Všechny tyto 
instituce nebo chcete-li firmy se dlouhodobě a zásadně podílejí na zdárném chodu 
klubu,  kdy  jsme  schopni  i  organizovat  turnaje  a  především  vychovávat  mládež. 
MUDr.  Mazanec  přednesl  zprávu  revizní  komise,  která  neshledala  zásadní 
nedostatky. Drobnou chybou byla nedostatečná specifikace účelu u jednoho dokladu 
- doplněno na místě.

4) Definitivní verze soupisek týmů pro sezónu 2019/20
Byly probrány a odsouhlaseny soupisky na příští sezónu

5) Různé
Z poměrně rozsáhlé diskuze vyplývá  jednoznačný úkol  pro schůzi  MěŠS a zjistit 
jednoznačné stanovisko pro povinnost obsazení rozhodčího v utkáních MP. Ostatní 
body diskuse obnášely především hledání  cesty  jakéhosi  sociálního programu ve 
vztahu  především  k  jubilantům.  Byla  dohodnuta  i  forma  spolupráce  s  panem 
Kalendovským a výbor si vyhrazuje tuto oblast činnosti ještě upřesnit na některé ze 
svých  dalších  schůzí.  Jednomyslně  byly  v  následném hlasování  členskou  schůzí 
přijaty zprávy o činnosti  klubu v roce 2018, o hospodaření v roce 2018, rámcový 
návrh hospodaření v roce 2019 a v neposlední řadě i návrh pana Vachka o přiznání 
provize ve výši 12% tomu členovi, který svým jednoznačným přičiněním sponzorské 
peníze pro klub sežene a o vyplacení provize požádá.“



A teď pár mých poznámek.
Z těch 14 nadšenců, kteří se schůze zúčastnili, bylo plných osm (!!) členy družstva, 
které loni vedl pan Vachek v Městském přeboru družstev. Tedy až na snad jednu 
výjimku vesměs důchodci. Před schůzi jsme se bavili o důležitých věcech, jako jsou 
např.  vlastní  zuby  nebo  tzv.  náhradní  protézy.  Předtím  se  konal  v klubovně 
pravidelný turnaj pro děti „Druhé úterý“. Když jsem přicházel k té naší klubovně, všiml 
jsem si spousty moderních aut (mnohá SUV) na dvoře. Po skončení turnaje všichni 
řidiči  i  s ratolestmi zmizeli.  To je zajímají jen jejich potomci,  zatímco dění v klubu 
nikoliv?  A přitom by mezi  nimi  jistě  mohlo  být  pár  sponzorů,  či  třeba nadějných 
funkkcionářů.  Pan Marša několikrát  již  nadhodil  téma přestupu hráčů,  které  jsme 
vychovali,  z Lokomotivy  do  jiných klubů.  Letos  to  byli  myslím  Michael  Kureš  (do 
Durasu) a Tadeáš Hladký (do Jundrova). Také jeden kolega položil výboru zajímavý 
dotaz,  kolik  nás  vlastně  v Lokomotivě  je.  Odpověď  zněla,  že  máme zhruba  100 
aktivních členů a pak 130 „neaktivních“. Celkem tedy 230?! Snad to má význam pro 
poukazování dotací na naše konto. Trochu málo konkrétní byly také zprávy kapitánů 
o výsledcích jimi vedených družstev. Zde se mi zdálo (dobří kapitáni snad prominou), 
že tím hlavním, co se v Lokálce cení, je průměr, nebo podprůměr. Nikdo si nedává 
samozřejmý sportovní cíl, kterým je soutěž vyhrát a postoupit, nýbrž hlavně udržet 
se, či čestně „vypadnout“. No – není to trochu málo na klub s takovými tradicemi? 



Napadá mne ještě spousta věcí, třeba oznámení p. Hurty, že hodlá pro nával práce 
ve škole s předsednictvím v Lokálce „seknout“ a v podstatě očekává návrat do této 
nevděčné  funkce  pana  Kocího.  Příští  klubová  schůze  v novém  roce  2020  bude 
„volební“, tam se prý jistě leccos vyjasní. Schůze, při níž každý dostal dva párky a 
rohlíky,  resp.  nápoj  dle vlastního výběru zdarma, trvala  asi  od půl  sedmé do půl 
deváté.  Takže  jsem byl  doma  relativně  brzy  a  tak  jsem mohl  zapsat  zajímavou 
miniaturku, která by mohla naše spoluhráče inspirovat k napodobení:    

Holmes,Sherlock – Shinwell,Johnson [C42]
New York, 2017
V 7. dílu V. řady seriálu Sherlock Holmes: Jak prosté (Elementary) jsem sledoval 
na  programu  Prima  Krimi  poněkud  autistického  Sherlocka  Holmese,  jak  hledá  v 
newyorském parku, kde je řada stolků a u nich hrají šachisté, svého podezřelého. 
Napřed ho zdálky sleduje, kterak svého soupeře zmatil známým tahem jezdce na d6 
jako kdysi velký Keres zmatil jednoho polského mistra v mezinárodním turnaji. Poté 
se Sherlock nabídl, že si s panem podezřelým také zahraje. Ten neodmítl, jenom si 
vzal bílé, neboť stolek a figurky jsou jeho vlastní majetek. A hra začala: 1.e4 e5 2.Jf3 
Jf6  (K tomu černý vůdce bílých poznamenal něco v tom smyslu,  že Sherlock jen 
opakuje jeho tahy a hraje na obranu.  Následovalo:   3.Jxe5  a Sherlock po jistém 
přemýšlení odtušil, že je to naopak a že to zkouší gambitově:  3...Jc6 Přišlo 4.Jxc6 
dxc6 5.d3 Sc5 6.Sg5 Diagram 

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zppzp-+pzpp0
9-+p+-sn-+0
9+-vl-+-vL-0
9-+-+P+-+0
9+-+P+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tRN+QmKL+R0
xiiiiiiiiy



 a nyní překvapivé  6...Jxe4  Podezřelý se zaradoval a oznámil Holmesovi, kterému 
právě zazvonil mobil, že asi prohraje, neboť ztrácí dámu. Načež se Holmes opravdu 
vzdal (spěchal za novým případem), ale šokovanému soupeři ukázal, co by nastalo, 
kdyby v partii pokračovali:  7.Sxd8 Sxf2+ 8.Ke2 Sg4#  Zaznamenal v noci 10. září 
2019  po desáté večerní na Prima Krimi JK Delší komentáře obou rivalů, které se 
týkaly více případu, než partie, jsou ovšem vynechány. 0–1

(Jan Kalendovský)


