
Výroční zpráva předsedy SBK o činnosti za rok 2017 
 
Severočeský bridžový klub, z.s. zahájil svou činnost v Ústí nad Labem dne 20.1.2017 ustavující 
schůzí za účasti šesti zakládajících členů. Předsedou spolku byl zvolen Petr Jelínek, Pokladníkem 
spolku byl zvolen Jiří Netuka. Spolek vznikl zápisem do spolkového rejstříku dne 11.3.2017. Dne 
15.3.2017 podal SBK přihlášku do Českého bridžového svazu, jehož členem se stal schválením 
přihlášky výborem ČBS dne 3.4.2017. 
 
Ke dni 31.12.2017 měl SBK 17 plných členů ve třech střediscích (Ústí nad Labem 65 %, Dolní 
Poustevna 24 %, Teplice 12 %). V těchto sídlech jsou na týdenním základě pořádány neformální 
schůzky pro členy SBK i zájemce z řad nečlenů.  
 
Nejvýznamnější sportovní akcí pořádanou SBK byla Velká cena Ústí nad Labem (hlavní organizátor 
Petr Jelínek). Zúčastnilo se jí 58 hráčů včetně tří cizinců a jedenácti členů SBK). Podobné akce jsou 
jinými kluby pořádány s vyrovnaným rozpočtem, díky nasazení organizátorů se podařilo výrazně snížit 
náklady zajištěním bezúplatných plnění. Druhou akcí zaměřenou na celostátní publikum byla soutěž 
klubových družstev Trefový pohár, kterého se zúčastnilo pět bridžových klubů z celé ČR a tři družstva 
SBK (organizátor Petr Jelínek). Pro společné setkání všech členů SBK slouží čtvrtletní Ústecké 
turnaje dvojic s průměrnou účastí cca 20 hráčů (hlavní organizátor Jiří Netuka).  
 
Mezi sportovními úspěchy vyniká působení družstva Teplice v druhé celostátní lize (SBK převzal 
soutěžní licenci, která patřila teplickému klubu, na jehož činnost navazuje), které se z třetího místa po 
základní části kvalifikovalo do baráže o nejvyšší soutěž, kde skončilo mezi čtyřmi týmy na 
nepostupové třetí pozici.  
 
V oblasti rozvoje bridže je významná zejména dlouhodobá práce Jiřího Křivánka na výuce bridže v 
rámci programu Universita třetího věku na UJEP. SBK udržuje čilé kontakty s děčínskými bridžisty, 
kontakt s bridžovým hnutím na Karlovarsku a Liberecku je omezený. Nově byl navázán kontakt se 
skupinou bridžistů v  Mladé Boleslavi.  
 
SBK hospodařil v roce 2017 s výsledkem +11 095 Kč. Vzhledem k nutnosti vytvořit rezervu pro provoz 
klubu byla činnost klubu provozována výhradně na bázi dobrovolného angažmá jeho členů 
(organizační práce bez honoráře s materiálním zajištěním ze soukromých zdrojů) a veškeré náklady 
byly přímo svázány s akcí produkující přímý zisk (ceny na turnajích, kde je vybíráno startovné a ta 
část nákladů na organizaci Velké ceny, kterou se nepodařilo zajistit bezúplatně). Na zisku se podílely 
výnosy z Velké Ceny UnL (67 %), členské příspěvky (15 %), seriál Ústeckých turnajů dvojic (9 %) a 
Trefový pohár (9 %).  
 
Ústí nad Labem, 20.4.2017 
Petr Jelínek, předseda SBK 
 
Příloha: Účetní závěrka 2017 
 

https://sbridz.files.wordpress.com/2018/05/sbk-c3bac48detnc3ad-zc3a1vc49brka-2017.pdf

