1971
1971: přehled akcí jednotlivců, družstev, dospělých a mládeže.
Turnaje jednotlivců a neetapové soutěže družstev jsou uvedeny za období od 1. ledna 1971 do 31.
prosince 1971. Dlouhodobé soutěže družstev se nehrály.
Jelikož s počátkem nové sezóny akutně hrozilo nebezpečí úplného rozpadnutí šachového oddílu, byla
na podnět aktivních členů svolána na 11. listopadu do klubovny oddílu v Osvětové besedě členská
schůze s jediným úkolem, znovuobnovit a zaktivizovat činnost oddílu a vytvořit základní předpoklady
pro jeho životaschopnost do dalších období.
Této schůze se zúčastnili jednak stávající členové oddílu, tak i další zájemci z řady ostatních oddílů TJ
a občanů. Jmenovitě pak pánové Bošina Miloslav, Fišar Tomáš, Prchal Jan, Kadlec Bohuslav, Kunc
Josef, Dvorský Radim, Jirk Jindřich, Svoboda Ivan, Moravec Tomáš, Stružka Vladimír, Klikoš
Zbyněk, Horáček Lubomír a pani Procházková Terezie, celkem tedy 13 účastníků.
K dnešnímu dni má oddíl sice v matrice 10 členů, avšak nejméně s pěti z nich nemůžeme pro vysoký
věk příp. další důvody v další činnosti počítat. V roce 1971 byla tedy členská základna oddílu tak
omezená, že tu nebyly předpoklady pro rozvíjení nějaké systematické sportovní činnosti. Spíše naopak,
neutěšený stav působil negativně i na zbývající členy a otupoval jejich zájem o další činnost v oddíle.
Nebezpečí rozpadu oddílu se stalo nanejvýše akutním, ačkoliv zájemců o šachy je v Lysé nad Labem
dosti.
U vědomí této situace se výbor oddílu, s pomocí dalších členů, rozhodl zaměřit všechny své síly na
propagaci a nábor nových členů, aby tak byla zajištěna výchozí základna pro další aktivnější činnost.
Toto úsilí mělo hned ve svém počátku úspěch a přivedlo do oddílu devět nových zájemců a z toho šest
mladistvých. V tomto náboru bude pokračováno všemi prostředky i nadále. Výbor je přesvědčen již
dnes, že jsou dány předpoklady pro zdárnou aktivizaci šachového sportovního života.
Jedinou další činností oddílu bylo uspořádání oddílového přeboru
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

Prchal Jan
Hrouda František
Bošina Miloslav
Procházka
Cimburek Jaroslav
Fišar Tomáš
Novák Pavel
Kaigl Jan

5,5 bodů
5,5 bodů
5,5 bodů
5,- bodů
3,- body
2,5 bodů
1,- bod
0,- bodů

Podmínkou dalšího aktivního zapojení do mistrovských soutěží je předpoklad zajistit materiální
vybavení pro oddíl a vyhovující hrací místnost.
Za hrací místnost šachového oddílu je toho času používána místnost Osvětové besedy na Písku, užívaná
společně i jinými kroužky. Otevřeně je nutno konstatovat, že tato místnost po estetické a ani zdravotní
stránce ani zdaleka neodpovídá potřebám nutným pro vyvíjení jakékoliv činnosti, natož pak činnosti
závodní, kde jde i o reprezentaci TJ a města. Zatím je to však to jediné, co má oddíl k dispozici.
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