
Zápis z 1. výroční členské schůze Severočeského bridžového klubu, z.s. 
 
Svolavatel schůze Petr Jelínek zahájil jednání v prostorách restaurace Praha, Střekovské nábřeží 22, 
Ústí nad Labem dne 20.1.2017 v 13:10 hodin. 
 
Svolavatel podle listiny přítomných ověřil, že se členské schůze zúčastnilo 10 plných členů SBK z 
celkového počtu 17 plných členů.  
 
Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze Petra Jelínka (A: 4, N: 0, Z: 6).  
 
Předseda spolku přednesl zprávu o činnosti spolku. V prvním roce své existence SBK zorganizoval 
významnou celostátní soutěž, kterou ČBS zařadil do seriálu Velkých cen. Turnaje se zúčastnilo 58 
hráčů, z toho 11 členů SBK a tříčlenná výprava z Lipska (dva Němci a jeden Polák). I přes 
organizační problémy na straně provozovatele, které narušily časový plán soutěže, byla VC Ústí nad 
Labem účastníky přijata velmi pozitivně. Ačkoli podobné akce pracují zpravidla s vyrovnaným či lehce 
schodkovým rozpočtem, díky značnému úsilí organizátorů se povedlo eliminovat některé nutné 
náklady zajištěním bezúplatných variant, takže akce měla i významný ekonomický přínos pro klub.  
Další sportovní akcí je Trefový pohár, dlouhodobá soutěž, jejíž první ročník stále probíhá a vedle 
upevnění vazeb s podobnými bridžovými kluby po celé ČR vygeneruje drobný zisk. 
V oblasti rozvoje bridže přinesl rok 2017 spíše neúspěchy. Snahy o nábor při Letním ústeckém turnaji 
dvojic i VC ÚnL ztroskotaly na nezájmu veřejnosti. Dohodnuto je založení bridžového kroužku pro 
mládež v DDM Ústí nad Labem, ale i přes propagaci při dni otevřených dveří se nepovedlo sehnat 
dostatek zájemců. Na úrovni prvních pozitivních kontaktů jsou jednání s DDM Teplice a Radou 
seniorů města Ústí nad Labem. 
 
Při návrhu rozpočtu pro rok 2018 předseda spolku doporučil investovat rezervy vytvořené v roce 2017 
do propagace bridže a navýšení počtu členů. Dále navrhl vytvoření pravidel pro odměňování 
organizátorů obdobných akcí, která podpoří aktivitu členů v organizaci dalších akcí. Uvedené aktivity 
by spolu s výběrem členských příspěvků měly v roce 2017 vygenerovat přebytek hospodaření ve výši 
necelých 10 tis. Kč. 
 
Strategie rozvoje pro rok 2018 navazuje na činnost uplynulého roku. Kromě pokračování ve  výše 
uvedené činnosti zmínil předseda klubu snahu zorganizovat kurs pro začátečníky plně ve vlastní režii 
(ať formou týdenních setkání nebo intenzivního víkendového/týdenního kursu) a potřebu investovat 
do propagace této činnosti finanční prostředky klubu. 
 
V rámci návrhů z pléna přednesl Jiří Křivánek myšlenku užšího propojení volného seriálu sobotních 
turnajů v kompaktní seriál. Předseda tuto myšlenku podpořil a doplnil možnost uspořádání 
severočeské skupinovky ve všední den (například v jednoměsíčním intervalu). První část schůze byla 
ukončena v 13:35 a přítomní rozehráli bridžový turnaj. 
 
Po konci turnaje zahájil předsedající v 17:45 druhou část schůze. Počet přítomných poklesl na pět, 
proto nebylo přistoupeno k žádnému z plánovaných hlasování a přítomní se věnovali neformální 
diskuzi o technických záležitostech, z níž vzešlo doporučení odměňovat organizátory akcí čtvrtinou 
vyprodukovaného zisku. Poté předsedající poděkoval účastníkům schůze a schůzi ukončil v 18:10 
hodin. 
 
V Ústí nad Labem 21.10. 2017  
Zapsal: Petr Jelínek 


