Zápis z Konference delegátů ČBS
dne 15. 1. 2012 v Praze

Konferenci delegátů zahájil v 14:30 předseda Konference delegátů Jiří Kopřiva.
Proběhla registrace účastníků KD ČBS (viz. Příloha 1) s výsledkem 23 hlasů z celkového počtu 34 (67%)
– KD je usnášení schopná.
J. Kopřiva obeznámil účastníky konference o stavu ČBS od roku 2008. Minulá konference delegátů
zvolila Ústředí Českého bridžového svazu (dále jen ÚČBS) ve složení:
- předseda
Vladimír Vondřich
- finance
Milan Franz
- soutěžní komise
Petr Pulkrab
- revizor
Eva Rokosová
Po roce byl místo Petra Pulkraba zvolen Aleš Haman a poté odstoupil Vladimír Vondřich z funkce
předsedy a ÚČBS zůstalo pouze 2členné ve složení: Milan Franz a Aleš Haman. Ve funkci revizora
zůstává Eva Rokosová. Revizní zpráva nebyla na KD prezentována.
Stanovy ČBS schválené na KD v roce 2008 Ministerstvo vnitra nemohlo zaregistrovat z důvodu
chybějící trvalé adresy ČBS. V tomto kontextu proběhlo první hlasování o trvalé adrese ČBS:
Italská 17, 120 00 Praha s výsledkem schváleno (23 pro, 0 proti, 0 zdržel).
J. Kopřiva dále oznámil, že koncem roku 2011 změnilo ČSTV své stanovy a výsledkem bylo zrušení
přidruženého členství v ČSTV. ČBS tak není od roku 2012 jeho členem. J. Kopřiva ale podotkl, že je
možné požádat o řádné členství v ČSTV, o kterém by se při přijetí žádosti ČBS hlasovalo v březnu
2012.
Proběhlo hlasování o funkcích KD:
- předsedou konference delegátů zvolen Jiří Kopřiva (22 pro, 0 proti, 1 zdržel)
- zapisovatelem zvolen Aleš Haman (22 pro, 0 proti, 1 zdržel)
- skrutátorem zvolen Jan Pivnička (22 pro, 0 proti, 1 zdržel)
Kandidát na pozici předsedy ČBS Milan Macura obeznámil účastníky KD o jeho plánech a cílích
nového ÚČBS:
- Stabilizovat a legalizovat ČBS a snaha o obnovení členství v ČSTV
- Rozšířit členskou základnu
- Zvýšit podporu juniorského i seniorského bridže
- Zlepšit organizační i hráčskou kvalitu soutěží
- Definovat podmínky pro reprezentaci a obnovit reprezentační komisy
- Zlepšit informovanost členů ČBS
Dochází ke změně počtu hlasů, za BK Nekuřáci přichází Helena Hofmanová, na 25 (73%).
Probíhá diskuze o úpravě stanov ČBS a následuje hlasování o změnách:
- Změna počtu členů ÚČBS z 3 na 5 členů a formální úprava stanov – odsouhlaseno (25 pro, 0 proti,
0 zdržel)

Zvoleno nové Ústředí Českého bridžového svazu (23 pro, 0 proti, 2 zdrželi):
- Předseda
Milan Macura
- Finance
Milan Franz
- Soutěžní komise
Vladimír Nulíček
- Členská základna Jaroslav Hájek
- Sponzoring
Jiří Mašek
Milan Franz seznámil přítomné s plněním rozpočtu 2010-11 a přiblížil hospodaření ČBS v minulých
letech, jehož výsledkem je mírný zisk.
Schválen převod nerozděleného zisku na ztrátu z minulých let (25 pro, 0 proti, 0 zdržel)
Schválen rozpočet na rok 2011-12 (25 pro, 0 proti, 0 zdržel)
Diskuze
Vladimír Nulíček: Aktualizovat webovou stránku ČBS nebo vytvořit novou
Pokorná: Prosba o aktualizaci stanov tak, aby Konference delegátů mohla omezit nákladné akce
a nemohlo tak dojít k exekuci majetku BKP, jež poskytlo trvalou adresu ČBS. Jan Martynek jun.
vysvětlil nebezpečí exekuce v případě nějakých nákladných akcí.
Pokorná: Na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy zaveden nepovinný předmět Bridž
Macura: V rámci zlepšené komunikace požádal kluby o sdělení emailových adres jejich členů
Eva Suchá: Zmínila možnost státních dotací pro ČBS
Na závěr předseda Konference delegátů Kopřiva vyslovil žádost o pomoc všech bridžových klubů
novému ústředí a Konferenci delegátů ukončil.

V Praze 15. 1. 2012

Zapsal Haman Aleš

