
---------- Původní e-mail ----------
Od: Jiří Netuka <jnetuka@seznam.cz>
Komu: 'Petr Jelínek' <pje@seznam.cz>
Datum: 18. 9. 2018 11:29:36
Předmět: RE: 3. liga Čechy

Ahoj Petře,
Jestli si myslíš, že organizační výkon na VC byl špatný, resp. tragický, pak ses měl přijít podívat a 
promluvit s účastníky. Kromě světla (to jsem opravdu nezvládl) byly ohlasy vysloveně pozitivní.
Jestli si myslíš, že jsme to měli organizovat tak, že obědy budou trvat dvě hodiny, budou nás tam 
buzerovat nějací trampové (a nechali bychom to být a nijak nezasahovali), tak se hluboce mýlíš 
Ty.
Jinak už zase upadáš do pozice cara, který všechno ví, všechno zná a všechno umí nejlíp na světě. 
Nevím, jak Bajzovi, ale mně nedávej volnou ruku, nedávej mi asi už vůbec žádnou ruku – bude to 
pro Tebe přijatelnější. Zvlášť když je situace taková, že když mě vidíš jen napsaného na papíru, 
dělají se Ti pupínky.
Vytvářím také vlastní variantu – tedy ne přímo k 3. Lize. Variantu pro bridž v Severočeském kraji.
Kdysi jsem řekl, a na tom trvám, že jsi udělal hodně pro to, aby se bridž v regionu někam pohnul. 
Dnes ale pracuješ na tom, jak celý bridž zklikvidovat. Nemám stejnou představu – vlastně mám 
opačnou. To co jsi začal bych chtěl, aby vedlo někam dál.
Návrh na zajištění regionálního kola 3. Ligy Ti předložím. Dynamicky.
Ahoj
J
 

From: Petr Jelínek [mailto:pje@seznam.cz] 

Sent: Tuesday, September 18, 2018 8:13 AM

To: Jiří Netuka

Cc: snem.sbk@seznam.cz

Subject: RE: 3. liga Čechy
 
Jiří, 
Jestli si myslíš, že po organizačním výkonu na Velké ceně UnL hodlám další 
akce organizovat stejným způsobem (tedy dát Tobě nebo Bajzovi volnou ruku), 
pak se hluboce mýlíš.
Vytvářím vlastní variantu, do které mohu zakomponovat představy jiných. Svět je 
dynamický, kupříkladu vedoucího turnaje jsem měl předjednaného a teď mám 
silné důvody hledat někoho jiného. 
Máš-li pocit, že Tě tím obtěžuji, nemusíš v této věci nijak jednat.
PJ
 

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jiří Netuka <jnetuka@seznam.cz>
Komu: 'Petr Jelínek' <pje@seznam.cz>, snem.sbk@seznam.cz
Datum: 18. 9. 2018 2:03:58
Předmět: RE: 3. liga Čechy 
Předložení do 20.9. (i když je nezbytné z pohledu termínu) je velmi složité.



1.       Přestože jsme (mimo vedení SBK) měli úmysl turnaj uspořádat, do dnešního dne nikdo nic 
neřekl. Naštěstí jsme se nedohodli, že spolu budeme jednat na rovinu, že si 
budeme předávat aspoň podstatné informace, takže to není nutné řešit a 
budeme všechno hledat v poklusu. To je zatím místo.

2.       Vedoucí – co to znamená?
3.       Rozpočet – v návaznosti na 1. a 2.  – jak ho vytvořit. Co o tom víme. Naštěstí jsme se 

nedohodli, že spolu budeme jednat na rovinu, že si budeme předávat aspoň 
podstatné informace, takže to není nutné řešit.
Navzdory bodům 1. až 3. zkusím něco dát dohromady tak, že se budu ptát jinde – u někoho, kdo 
je ochoten (možná i schopen) mi podat nějaké informace.
Zdravím
J
 

From: Petr Jelínek [mailto:pje@seznam.cz] 

Sent: Monday, September 17, 2018 9:26 PM

To: snem.sbk@seznam.cz

Subject: Fwd: 3. liga Čechy
 
Výbor ČBS plánuje pověřit náš klub organizací regionálního kola třetí celostátní 
ligy. Máte-li návrh, jak třetí ligu uspořádat (místo, vedoucí, rozpočet), můžete mi 
jej předložit do čtvrtka 20.9. (vzhledem k termínu 6.10. je třeba jednat rychle).
PJ
  
---------- Původní e-mail ----------
Od: Adam Kubica <adam.kubica.220@gmail.com>
Komu: Petr Jelínek <pje@seznam.cz>
Datum: 17. 9. 2018 14:07:42
Předmět: 3. liga Čechy

Ahoj Petre,
 
do 3. ligy se přihlásilo 11 družstev, z nichž jsou 4 česká. Rád bych věděl jestli
 
1) trvá nabídka SBK, že uspořádá regionální kolo ligy,
 
a posléze, jestli ano,
 
2) jestli SBK zařídí vedení turnaje a výpočet výsledků,
 
3) jaké budou náklady SBK na uspořádání turnaje (je zvykem, že svaz přispěje 
na regionální kola vklady přihlášených družstev).
 
Díky a měj se,
Adam


