Zápis o činnosti ÚČBS za 1. čtvrtletí 2012
Účastníci:

Milan Macura, Vladimír Nulíček, Jaroslav Hájek, Milan Franz, Jiří Mašek

Další oslovení:

Pavel Pěkný, Michal Králík, Jiří Kopřiva, Pavel Sajal, Tomáš Fořt, Jan Ertner,
Michal Kopecký, Petr Hebák, Jan Volhejn, Eva Suchá, Viktor Urban, Zdeněk
Frabša, Ondřej Bahník

ÚČBS zvolilo pro komunikaci mezi jednotlivými členy email a telefonní komunikaci přes Skype. Během
1. čtvrtletí oslovilo ÚČBS výše zmíněné osoby za účelem další spolupráce či pro konzultaci
jednotlivých, níže popsaných, témat.

Úvodem
Nové ÚČBS bylo zvoleno v lednu na KD ve výše uvedeném složení. Stanovy ČBS odsouhlasené na KD
byly podány k registraci na MV a koncem února byly MV schváleny. Hlavní změnou byla adresa ČBS,
která je nyní Italská 209/17, Praha 2, 120 00. Byl také změněn přístup k bankovnímu účtu, přístup
mají Milan Macura, Milan Franz a Vladimír Nulíček.
Na KD v lednu 2012 nebyl zvolen revizor. Navržen byl Ondřej Bahník, jehož zvolení musí být
odsouhlaseno KD ČBS formou „per rollam“. O toto hlasování se stará předseda KD Jiří Kopřiva.
V listopadu 2011 změnilo ČSTV své stanovy a zrušilo přidružené členství, což se také týkalo také ČBS.
Žádost o řádné členství měly svazy podat do konce roku 2011. Vzhledem k nefunkčnosti ČBS podalo
nové ústředí žádost o řádné členství koncem ledna 2012 se všemi potřebnými dokumenty. Tato
žádost byla přijata a projednána na VV ČSTV dne 20. 3. 2012. Žádost ČBS byla vzhledem k formálním
chybám zamítnuta (pozdní podání, nesplnění podmínky počtu členů/klubů). ČBS tak není od
listopadu 2011 členem ČSTV a nemá právo na příspěvky s tímto členstvím spojené. O členství v ČSTV
budeme usilovat v dalším roce, musíme ovšem zvýšit počet registrovaných členů i klubů.

Témata jednání ÚČBS
Národní odvolací výbor: ÚČBS zvolilo nový NOV ve složení Tomáš Fořt, Jan Volhejn a David Vozábal.
Tento výbor již řešil odvolání družstva Dorost Havířov ze III.ligy. Rozhodnutí NOV můžete nalézt na
internetových stránkách ČBS (viz odkaz).
Disciplinární komise: ÚČBS zvolilo novou DK ve složení Jan Martynek jr., Petr Pulkrab, Pavel Sajal.
Jako případní náhradníci do DK pro případ, že se některý z řádných členů nebude moci jednání DK
zúčastnit byli osloveni Ondřej Krása a Otakar Svoboda. Aktuálně řeší DK komise přestupek Petra
Bahníka z Impového přeboru. Rozhodnutí DK bude zveřejněno na stránkách ČBS.
Soutěžní řád a propozice turnajů: Soutěžní řád i propozice jednotlivých turnajů je nutné revidovat
a upravit. Pro tuto práci vytvořilo ÚČBS pracovní skupinu ve složení Vladimír Nulíček, Pavel Pěkný,
Petr Pulkrab, Ondřej Bahník. Doufejme, že nový soutěžní řád bude v platnosti již pro sezonu 2012/13.
Jednotlivé turnaje pořádané ČBS projdou také renovací. O propozice těchto turnajů se bude také
starat tato pracovní skupina ve spolupráci s ÚČBS.
Webové stránky: ÚČBS pracuje na novém vzhledu a funkčnosti webových stránek ČBS. Nové stránky
by měly sloužit k lepší přehlednosti zpráv týkajících se činnosti ČBS, k archivaci dokumentů, výsledků

turnajů, k přehlednějšímu termínovníku, vyvěšování pozvánek na turnaje a k přihlašování na ně,
a další. Pro tvorbu těchto stránek ÚČBS vytvořilo pracovní skupinu ve složení Viktor Urban, Pavel
Pěkný a Vladimír Nulíček. Stránky bychom rádi uvedli do provozu od nové sezóny 2012/13, resp.
alespoň některé její sekce.
Klasifikace a BIS: Byly podány návrhy na nové klasifikační schéma. Klasifikační systém je provázán
s dalšími organizačními složkami a je nutné jej promyslet více do hloubky a otestovat. Proto nebude
nový klasifikační systém v platnosti dříve než od sezóny 2013/14. Nejpravděpodobněji bude systém
založen na kumulativním sčítání bodů, které budou rozděleny do 3 úrovní odpovídající typu turnaje.
Plánujeme také zvýšen počet výkonnostních tříd. Bližší informace budeme zveřejňovat v průběhu
práce. Za účelem tvorby nového klasifikačního řádu je nutné vytvořit pracovní skupinu. O funkci
klasifikační databáze BIS se stará Jaroslav Hájek a Pavel Pěkný.
Reprezentace: Pro fungování reprezentace hledá ÚČBS vhodné kandidáty. Vzhledem k nedostatku
finančních prostředků nebudou v roce 2012 hrazeny žádné náklady na reprezentaci na ME týmů
v Dublinu či na World Bridge Games v Lille. ÚČBS pracuje na sestavení reprezentační komise, která by
měla do budoucna sestavit širší reprezentační kádr, stanovit podmínky pro účast na reprezentačních
akcích a vytvořit pravidla pro výběr reprezentačních týmů. Dále by se měla reprezentační komise
starat o tréninky širšího reprezentačního kádru. Reprezentace bude rozdělena do dvou větších
oddílů: 1) Juniorské kategorie a 2) Open, Ženy a Senioři. O juniory se již stará Michal Kopecký, který
byl již zvolen jako jeden ze členů Reprezentační komise. Dalšími zvolenými členy jsou Petr Hebák a Jiří
Mašek, prozatím s blíže neurčenými zodpovědnostmi. Stále se hledají další 1-2 členové, kteří by se
měli starat hlavně o přípravu reprezentace (není nutná vysoká hráčská úroveň, hledáme lidi
s dobrými organizačními schopnostmi a s chutí dávat dohromady tréninkové materiály z knih či jiných
zdrojů). Kapitány jednotlivých kategorií bude volit na jednotlivé akce Reprezentační komise.
Členská základna: ÚČBS pracuje na plánu zvýšení počtu registrovaných členů ČBS. Od počtu členů
jednotlivých klubů a ČBS se odvíjejí také příspěvky na činnost od obcí, či členství v ČSTV. ÚČBS pracuje
na projektech pro všechny výkonnostní úrovně hráčů a doufá v ocenění této práce registrováním
hráčů do ČBS. ÚČBS plánuje změnit výši členských příspěvků – rozdělení do rekreačního (nižší
příspěvky) a soutěžního (vyšší příspěvky s možností účasti na všech turnajích ČBS) tarifu s výhodou
pro hráče do 25 let. Výše příspěvků pro sezonu 2012/13 bude včas oznámena.
Výuka bridže na školách: ÚČBS pracuje na projektu bridž do škol. Pracovní skupina ve složení Milan
Macura, Jaroslav Hájek, Michal Králík pracuje na vytvoření materiálů, které by pomohly v propagaci
bridže na středních a vysokých školách a připravuje výukové materiály pro jednotlivé lekce.
Do budoucna plánuje ÚČBS organizovat školení učitelů.

Zapsal:

Milan Macura

Dne:

29. 3. 2012

