
Vážené bridžistky/vážení bridžisté, 

děkuji za vaše komentáře a připomínky. Jsem velmi rád, že některé z nich jsou pozitivní a hlavně, že 

jsou konstruktivní. Jen takové připomínky nám pomohou organizaci turnaje zlepšit. 

Rád bych ušetřil čas těm, kteří neradi čtou podrobnosti a tak si můžete přečíst shrnutí celého textu již 

zde v úvodu. Snad vám ušetřím čas zodpovězením většiny vašich otázek.  

Hlavními cíly ÚČBS pro naše volební období bylo stabilizovat svaz, vymyslet organizaci ÚČBS, aby bylo 

při své práci efektivní (dělá ji zadarmo a ve svém volném čase), zlepšit úroveň hlavních soutěží v ČR a 

snažit se o zvýšení členské základny, hlavně v mládežnické kategorii. 

V rámci splnění jednoho z hlavních cílů bylo důležité sloučení termínů 1. a 2. celostátní ligy a zlepšení 

jejich kvality s rozpočtem, který máme z vkladů do soutěže; ten činí 110 000 Kč. Nalezení kvalitních 

prostor je vždy nejtěžší a skýtá spousty problémů, které se odladí až za běhu soutěže. S tím jsme 

počítali a věříme, že již v dalších kolech celostátní ligy bude vše v pořádku, a že v dalších ročnících 

oceníte naši snahu změnit věci k lepšímu. Výdaje, které jsou s tímto turnajem spojené, jsou 

plánovány na 110 000 Kč, což znamená vyrovnaný rozpočet. Co se na vkladech do celostátní ligy 

vybere, to by se do celostátní ligy mělo investovat – snad s touto politikou souhlasíte. 

Pokud budete mít dotazy ohledně celostátní ligy či jiných věcí, neváhejte nás kontaktovat osobně či 

emailem ucbs@seznam.cz. Nejdříve si ale prosím pročtěte informace v tomto článku, je velmi 

pravděpodobné, že v něm naleznete odpovědi na všechny vaše otázky. 

Děkuji vám za projevenou podporu a konstruktivní komentáře, které nám pomohou zlepšovat úroveň 

bridže na území ČR. 

Za ÚČBS 

Milan Macura – předseda  

Konkrétněji k celostátní lize 

Proč přesun do jiných prostor 

Po zvolení do ústředí v lednu tohoto roku jsme si chtěli stanovit jasné cíle, které by nás vedly 

v rozhodování během celého roku a vytvořili jsme tzv. Strategii ČBS. V minulosti asi žádná strategie 

nebyla, tak vám to možná může připadat divné, ale co bylo v minulosti, bychom velmi rádi nechali 

stranou a věnovali se hlavně budoucnosti. Tuším, že tomu bylo někdy v červnu, kdy jsme zveřejnili 

poprvé dokument o strategii ČBS, kde se mimo jiné psalo i o sloučení termínů celostátních lig a 

přesunu do Hotelu DUO. Za celé 4 měsíce nám nikdo nenapsal žádnou poznámku ohledně přesunu, 

tudíž jsme předpokládali, že s tím nikdo žádný problém nemá. Souhlasím, že komunikační prostředky 

nejsou prozatím dokonalé, ale museli jsme pracovat s tím, co jsme zdědili. Nyní se snažíme 

komunikační kanály zlepšit, aby se podobné informace dostaly ke všem bridžistům v ČR. Našim cílem 

není uspokojit jen elitní hráče, kteří hrají hlavně v BKP, chceme něco dělat i pro ty méně zkušené, aby 

se cítili při hraní bridže dobře. Naše snaha je zvýšit počet hráčů v celé ČR, hlavně v řadách juniorů, ale 

nechceme zapomenout také na seniory. Chceme dělat něco pro všechny hráče, ale k tomu musíme 

nejdříve připravit podmínky. To nám bude trvat ještě několik let a během nich je potřeba podniknout 

kroky, které se možná jeví aktuálně jako neefektivní nebo netaktické, v dlouhodobém horizontu jsou 



ale nutné. Představte si, že se najednou přihlásí do celostání ligy 40 týmů, z nichž 20 bude muset hrát 

3 ligu. Kolik víkendů v roce bychom takovouto ligu museli organizovat, kde bychom vzali rozhodčí, 

atd.? Celostátní liga navíc není jedinou soutěží, která se během roku pořádá. Ostatní soutěže také 

potřebují svou účast. Našim prvotním cílem bylo tuto účast zajistit a základní podmínkou je dobře 

uspočádaný harmonogram soutěží.  

Dalším naším cílem je zlepšení organizace a kvality turnajů. To ale nejde udělat lusknutím prstu, je 

třeba vypracovat metodiku, postupy organizace a seznamy potřebných věcí, které jsme také nezdědili 

a musíme si je vytvářet sami na základě zkušeností. Cílem je zorganizovat během celého roku několik 

kvalitních soutěží, kam budou hráči z celé ČR jezdit rádi a kde si užijí pravou bridžovou soutěž. Jednou 

z těchto soutěží je i celostátní liga. 

BKP je krásný klub, který má dobré podmínky pro klubové hraní, má ale bohužel omezenou kapacitu 

stolů a omezené množství vzduchu, které je cítit při početnějších soutěžích jako je třeba pražská liga 

nebo skupinovka. Důležitá je také atmosféra a kultura hráčů, která vytváří dobrý či špatný dojem celé 

soutěže. Domníváme se, že neutrální a noblesní hrací prostory vyvolávají v hráčích větší úctu k 

soutěži a ke svým protihráčům.  

Občerstvení a prostory hotelu 

Na občerstvení poukazovalo asi nejvíce lidí a o těchto problémech budeme s hotelem jednat a do 

budoucna se snažit je vylepšit. Chápu, že jste zvyklí na párek, tlačenku či tousty, které můžete pojídat 

i během hry. I když to není zrovna zdravé jídlo, také si je dávám, protože žádnou jinou možnost 

nemám. Hotel nám nabídl zvýhodněné menu za 124 Kč, které obsahovalo polévku, hlavní jídlo a 

dezert. Za takové peníze a – podle mého – rovněž kvalitu byste nedostali jídlo ani v restauraci čtvrté 

cenové kategorie. Jídla možná znějí jednoduše a není to žádný gastronomický zázrak, ale i restaurace 

mají svou organizaci a mohou si dovolit vařit jen to, co zvládnou dodat v množství a čase, který na to 

mají. Na jídlo jsme měli sice jen 15 minut, ale i během této doby díky dobré volbě menu byl hotel 

schopný obsloužit velké množství lidí. Já jsem to stihl i přes fakt, že jsem hrál všechny 4 segmenty a 

k tomu jsem musel řešit většinu organizačních problémů. Jak jsme řešili stravování při lize v BKP? 

Většina lidí šla na oběd do blízkých restaurací. Ano, v okolí takových restaurací sice moc není, ale není 

jistě problém si v zápase, který nehraji, zajít v klidu na jídlo buď domů nebo třeba do centra Prahy. Je 

lepší mít v týmu více lidí, aby se během dne prostřídali, to je ovšem na každém týmu zvlášť, kterou 

cestou půjde a není to zásadní problém organizátora. Každopádně souhlasím s tím, že pauzy mezi 

koly by měly být delší, alespoň ta na oběd a na večeři, aby si i hráči, kteří jsou nuceni hrát celý den, 

mohli odpočinout a v klidu se najíst. O nápojích a jejich ceně budeme s hotelem dále jednat a snad se 

nám podaří do dalšího kola zajistit levnější nealko nápoje i za cenu toho, že budou servírované 

rozléváním z PET lahví (zcela jistě to není politika hotelu, ale pokud je z vaší strany zájem, pokusím se 

to vyjednat). 

Prostory hotelu jsou klimatizované a v místonosti, kde jsme tentokrát hráli je šest jednotek. Všechny 

jdou vypnout či zapnout, takže záleží také na preferencích samotných hráčů. Já osobně jsem 

zaznamenal jen dotaz Evy Bahníkové, která chtěla vypnout klimatizaci nad sebou, což se stalo a 

zapnula se jiná jednotka. Všechno se dá zvládnout, jen je potřeba o problémech vědět. Hotel má 

mnoho dalších prostor a je možné, že v dalším kole budeme nuceni vyzkoušet jiný prostor, který 

může být v něčem lepší a v něčem horší. Vše si musíme vyzkoušet a zvolit variantu, která bude pro 

hráče nejlepší. 



Hotel navíc nabízí mnoho možností k relaxaci. Kromě toho, že je možné (v dalších kolech spíše nutné) 

využít pro diskuze po zápasech prostory mimo hrací místnost (buď předsálí nebo lobby, kde je 

spousta pohodlí a místa k diskuzím). Máte také možnost využít hotelový bazén, saunu či bar 

s bowlingem za ceny, které jsou přijatelné i pro mimopražské. 

Rozpočet 

Rozpočet 1. a 2. celostátní ligy je 110 000 Kč. Za tyto peníze je potřeba zaplatit nájem, rozhodčí, 

materiál ke hře, namíchaná rozdání, kompenzace a další drobnosti. Asi nejvíce vás bude zajímat 

nájem. V BKP činil nájem za obě ligy 21 600 Kč. V hotelu DUO máme v tomto ročníku domluvenou 

cenu pronájmu na 4 kola celostátní ligy za 44 000 Kč.  

Rozhodčí je třeba mít dva místo jednoho, jak to bylo při pouze 10 stolech. Navíc jsme chtěli 

neutrálního, vysoce kvalifikovaného rozhodčího, aby nedocházelo ke zbytečným protestům a nikdo 

se necítil ukřivděně. Tyto podmínky myslím splňuje Kuba Kasprzak, který je váženým rozhodčím po 

celém světě a má kvalifikaci na rozhodování od EBL. Druhý člen rozhodcovského týmu musí 

obsluhovat počítač a výpočetní program. Tohoto nevděčného úkolu se zhostil Adam Kubica za velké 

podpory Dušana Šlachty. Všem třem velmi děkuji za jejich práci. Objevily se sice technické problémy, 

ty jsou ale z velké části způsobeny tím, že se ÚČBS v minulosti nesnažilo zajistit výpočetní program, 

který by byl schopen spočítat turnaje pro větší počet stolů a fungoval na dnes zcela běžných 

počítačích. Nebýt Dušana, který se o to stará ze své vlastní iniciativy, bychom asi výsledky nikdy 

neměli. Na rozhodčí je v rozpočtu vymezeno 25 000 Kč. 

Další položkou je bridžový materiál. Pronájem bridgematů od BKP stojí 1 000 Kč na kolo, což dělá za 9 

kol 9 000 Kč. Namíchání krabic stojí 2 Kč za krabici. Namíchaná rozdání dodává BKP, v minulých i 

letošním roce to celkově dělá ~5 000 Kč. Stoly a zástěny: v minulých letech bylo potřeba jen 10 stolů 

se zástěnami, které dodal pan Fišer a BKP za 6 000 Kč, čili 1 000 Kč za každý víkend. Pro letošní rok 

jsme potřebovali stolů se zástěnami 20 a sehnat je nebylo snadné. Využili jsme několik let staré stoly, 

které jsou z části majetkem BK VŠ a z části ČBS. Tyto stoly bylo potřeba opravit – oprava stolů mně a 

Zdeňkovi Frabšovi zabrala 2 dny. Pronájem stolů od BK VŠ je zadarmo. Náklady na materiál pro 

opravu a přepravu byly ~3 000 Kč, což je jednorázová investice ČBS do svého majetku (do zlepšení 

stolů budeme ještě dále investovat, ale možnosti jsou omezené). Stoly nejsou sice dokonalé, ale jiné 

nemáme, jsou zadarmo a hotel nám umožňuje je u nich uskladnit.  

Kompenzace jsou úplně samostanou kapitolou a budou se zcela jistě řešit v dalších diskuzích. Jejich 

vznik se vztahuje k centralizaci celostátní ligy do Prahy. S příchodem zástěn, bridgematů a dalších 

technických nutností nebylo rozumné turnaje celostátní ligy organizovat v jiných místech než v Praze. 

V té době začínal fungovat klub BKP, který tohle zaštiťoval a kde se následně liga konala. 

Kvůli pohodlí a větším nákladům Pražanů (je to většina účastníků ligy) nejezdit za bridžem mimo 

Prahu se dohodlo, že se budou vyplácet kompenzace. Pořadatelství dřív bylo udělováno podle počtu 

týmů jednotlivých klubů. V této době se zvýšilo také startovné, aby vznikl nějaký fond (část rozpočtu), 

ze kterého by se kompenzace vyplácely mimopražským hráčům, kteří mají výrazně vyšší náklady na 

cestu a ubytování na turnaj než jejich pražští soupeři. Během let se přidělování kompenzací různě 

měnilo, ale ani tak nebylo spravedlivé a efektivní. Při celkové koncepci se na možné důsledky a 

administrativní práci příliš nemyslelo, dbalo se spíše na spokojenost pro aktuální ročník (dlouhodobě 

to ovšem fungovat nemůže). V minulém ročníku se za kompenzace vyplatilo 35 000 Kč s tím, že 

pokud by se přihlásilo více mimopražských hráčů, mohla být tato částka ještě vyšší.  



Nynější ústředí, v čele s předsedou Milanem Macurou, se snaží také o zefektivnění práce jejich členů, 

abychom se mohli věnovat důležitým věcem a nejen administrativě. Ta pojídá většinu našeho času, 

takže pak žádný nezbývá na zlepšování chodu, nalézání sponzorů, atd. Chtěli jsme kompenzace 

ponechat, ale bylo nutné je nějakým způsobem pozměnit, aby splňovaly základní podmínky (jednou 

z nich je také vyvážený rozpočet). Kvůli nedostatku času jsme ovšem podmínky pro změnu nezvládli 

ohlásit včas, za což se velmi omlouváme a prosíme o pochopení a odpuštění. Stávající podmínky jsou 

vyvěšeny na webu a v rozpočtu je na kompenzace v tomto roce vymezeno 25 500 Kč.  

Shrnutí: na vkladech se vybralo 110 000 Kč, které jsou určeny na celostátní ligu a tyto peníze by také 

za celostátní ligu měly být utraceny. Při sečtení všech položek našeho rozpočtu dojdeme k částce 

110 000 Kč (po připočtení zbylých 1 500 Kč na medaile). Tento rozpočet je vyvážený a nemá žádné 

variabilní položky, tudíž je dle našeho názoru správně koncipován. Peníze, které hráči zaplatili na 

vkladech, jsme se snažili do soutěže investovat tak, aby byla co nejkvalitnější a co nejlepší. 


