Český bridžový svaz
Italská 209/17
Praha 2
120 00
IČ: 00443000
ucbs@seznam.cz

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Českého
bridžového svazu za sezonu 2018
Tato zpráva je sestavena pro soutěžní období a zároveň i hospodářský rok, který začal . .
a skončil . .
. Sezona
byla první, která kopíruje kalendářní rok. I z
tohoto důvodu se změnil termínovník pravidelných národních soutěží.

Výbor ČBS

. ledna
proběhla členská schůze, na které výboru ČBS doplnili chybějící členové.
Z předchozího výboru zůstal Milan Macura jako předseda, Adam Kubica a Jiří Emmer a
nově byli zvoleni Erik Klemš a Fran šek Králík. Fran šek Králík na funkci rezignoval
v květnu
z časových důvodů. Výbor tak do konce roku pracoval ve čtyřčlenném
složení.
V roli předsedy kontrolní komise nahradil Petra Jelínka na lednové členské schůzi zvolený
Ondřej Bahník a doplnil kontrolní komisi s dalšími dvěma členy Alešem Hamanem a
Lukášem Barnetem.

Členská základna a bridžové kluby

V sezoně
zapla lo členský příspěvek
hráčů, z toho
z nich bylo z kategorie
juniorů - let,
v kategorii dorostenců - let a
žáků do let. Na příspěvcích
se celkem vybralo
Kč. Alespoň jednoho turnaje evidovaného v matrice ČBS se
v sezoně
zúčastnilo
hráčů (z toho
hráčů nemělo v této sezoně zaplaceny
členské příspěvky – účastníci pouze klubových soutěží).
Bridžových klubů s právním statutem je celkem , žádný klub nepřibyl, ani neubyl.

Soutěže organizované výborem ČBS

Výbor ČBS zorganizoval v sezoně
tyto mistrovské soutěže:
 Celostátní liga – 3 úrovně, celkem 31 týmů, na vkladech se vybralo 130 200 Kč
 MČR párů TOP a Prezidentský Pohár – jeden víkend, celkem 38 párů (22+16), na
vkladech se vybralo 16 150 Kč
 MČR párů IMP – dva víkendy, celkem 27 párů, na vkladech se vybralo 20 325 Kč
 MČR párů MIX – jeden den, celkem 26 párů, na vkladech se vybralo 9 025 Kč
 Pohár ČBS – 2 víkendy, celkem 7 týmů, na vkladech se vybralo 10 200 Kč
 MČR juniorských párů a MČR juniorských týmů organizoval BK Uherské Hradiště
s účastí 12 párů, resp. 8 týmů. MČR Středoškolských párů organizoval BK VŠ a
zúčastnilo se ho 15 párů v bridži a 10 hráčů v minibridži.
Celkem bylo na vkladech vybráno
Kč.
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Reprezentace ČR

Hlavní reprezentační akce v kategorii dospělých bylo v sezoně
ME týmů v Belgii,
které ja zároveň kvaliﬁkací na MS. ČBS vyslal tým pouze v kategorii Open, který se umís l
na . místě z týmů. Kategorie ženy a senioři (veteráni) byla českými hráči neobsazena.
Další každoroční soutěží v dospělé kategorii bylo ME Malých Federací, kde český tým
obsadil . místo z národů, což patří k tradičně dobrým výsledkům české reprezentace.
V kategorii juniorů bylo hlavní soutěží otevřené ME v Opa ji kam ČR vyslalo početnou
skupinu
hráčů a kapitánů. Plánované naděje potvrdil pár Lucie Kohutová a Erik
Klemš, kteří získali stříbro v kategorii U a U MIX. V univerzitní kategorii vyslal ČBS
tým na Univerzitní MS do Číny a to díky ﬁnanční podpoře ČAUS. Český tým vybojoval
bronzové medaile a navázal tak na úspěchy z předchozích let.
Výčet reprezentačních akcí v roce
:
 ME týmů, Belgie – zúčastnilo se 6 hráčů, 27. místo z 33. týmů
 OME juniorů, Chorvatsko – zúčastnilo se celkem 16 hráčů (8 párů) v kategoriích
U26, U26W, U26 MIX, U21 a U13 – nejlepší výsledek 2. místo v kategorii U26 a
U26 MIX
 ME Malých Federací, Maďarsko – zúčastnilo se 6 hráčů – 4. místo z 18 týmů
 MS Univerzitních týmů, Čína – zúčastnilo se 6 hráčů a kapitán – 3. místo z 9 týmů
Náklady na reprezentaci ČR byly hrazeny zejména z dotace MŠMT REPRE a spoluúčas
hráčů na ubytování a stravě.

Správa webu a matriky ČBS

Výbor ČBS provozuje oﬁciální stránky ČBS na webu www.czechbridge.cz, který technicky
spravuje Václav Frank. O administraci webu se staral Milan Macura. Dále výbor ČBS
provozuje databázi hráčů a výsledků na webu www.matrikacbs.cz, kterou technicky
zpracovává Michal Humpál a Mar n Buchal. O administraci webu se stará Milan Macura,
Adam Kubica a Jaroslav Hájek. Web sportujemehlavou.cz byl převeden na stránky
czechbridge začátkem roku
a jeho provoz byl ukončen.

Hospodaření ČBS

Český bridžový svaz vykázal účetní zisk ve výši
s Kč. Součás tohoto výsledku je
postupný odpis závazku, který byl primárně určen na kry ztráty z pořádání ME juniorů v
roce
(
s Kč do výnosů). Běžné hospodaření svazu tedy vykazuje zisk
s Kč.
Nerozdělený zisk období
plánuje ČBS investovat do nákupu sportovního vybavení
v roce
.
Výnosy v celkové výši
s Kč tvoří vklady do soutěží
s Kč, přijaté dary
s Kč,
přijaté členské příspěvky
s Kč, zmíněný odpis závazku
s Kč, provozní dotace
(MŠMT) ve výši
s Kč a ostatní výnosy ve výši
s Kč. Všechny výnosy pocházejí
z hlavní činnos , ČBS neprovozuje ani vedlejší, ani doplňkovou činnost.
Náklady ČBS v celkové výši
s Kč tvoří nakoupené služby ve výši
s Kč, kterými
jsou zejména náklady na provoz ČBS a organizaci soutěží, náklady na ubytování
soutěžících ve výši
s Kč, mzdové náklady ve výši
s Kč, spotřeba materiálu a
vybavení ve výši
s Kč, poskytnuté příspěvky a členské příspěvky
s Kč a ostatní
náklady ve výši
s Kč.
ČBS neeviduje žádný hmotný majetek.
Za ČBS sepsal Milan Macura, předseda Českého bridžového svazu.
V Praze, dne . .
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