
Výroční zpráva předsedy SBK o činnosti za rok 2018 
 
K dnešnímu dni má SBK 24 plných členů, z toho 8 členů bylo přijato v průběhu roku 2018 a jeden člen 
ze spolku v tomto roce vystoupil. Dosud byli členové výhradně z Ústeckého kraje, nově má SBK 
jednoho člena v Sokolově v Karlovarském kraji. 
 
Ve stejném termínu jako loni uspořádal SBK druhý ročník Velké ceny Ústí nad Labem, tentokrát ve 
Velkém Březně. Meziročně došlo k mírnému poklesu počtu účastníků (z loňských 56 na letošních 46), 
potěšující je naopak mírný nárůst účastníků z řad členů SBK (z loňských 11 na letošních 13). Ze 
skutečnosti, že se turnaje jako hráč zúčastnil i vedoucí turnaje, což je na celostátní soutěži 
nemyslitelné, nevyvodil výbor Českého bridžového svazu pro náš klub žádné důsledky. Ekonomický 
výsledek byl i přes nižší počet účastníků opět významně pozitivní. Na rozdíl od minulého roku měl 
SBK zástupce v TOP10 zásluhou páru Ludvík Kubšovský - Pavel Jabornický (9. místo). 
 
Do celostátních týmových soutěží přihlásil SBK dvě družstva. Družstvo Teplice sestoupilo z druhé 
ligy, ale nový systém soutěže umožňuje třetiligovým týmům postoupit zpět do druhé ligy ještě před 
začátkem dalšího ročníku. Základ tomuto cíli položilo družstvo Teplice SBK suverénním vítězstvím v 
regionálním turnaji české třetí ligy a postupem do celostátního finále. V témže turnaji sbíralo první 
ligové zkušenosti družstvo Dolní Poustevna SBK.  
 
Dne 20.1.2018 byly schváleny nové stanovy SBK a vytvořen nový orgán - sněm SBK. Do něj byli 
zvoleni RNDr. Eva Kolářová, Ing. Jiří Netuka a Vladimír Tesařík. Podle dostupných informací RNDr. 
Eva Kolářová volila Ing. Jiřího Netuku, ten souhlasil s nominací a sám se zdržel hlasování. Vladimír 
Tesařík potvrdil, že dostal úvodní email zastupitelům, ale neoznámil, jak hlasoval, pouze popřel, že by 
zavinil situaci, kdy není výsledek volby jasný. Poté, co urgence ze 14.2. ani 24.3. nevedly k tomu, že 
by sněm byl schopen oznámit, kdo mu předsedá a až další urgence ze dne 26.4. vedla k tomu, že 
jsem byl nucen dne 8.5. vyhlásit volbu hejtmana sám, ačkoli to neodpovídá duchu stanov. V této 
volbě byla hejtmankou SBK dne 10.5.2018 jednomyslně zvolena RNDr. Eva Kolářová. 
 
Situace ve vedení klubu již byla komplikována tím, že pokladník SBK Ing. Jiří Netuka neposkytnul 
dostatečnou součinnost ve věci sestavení účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2017 (první 
písemná urgence 14.2.2018, termín odevzdání konec března), což způsobilo třítýdenní zpoždění v 
odevzdání dokumentů na Finanční úřad (vzhledem k nízkému obratu spolku byla pokuta ve výši, která 
je automaticky promíjena). Dne 4.6.2018 jsem pokladníka mimo jiné požádal o přehled vybraných 
členských příspěvků. Reakce nepřímo naznačila, že s výběrem členských příspěvků dosud nezačal. 
Záležitost vyvrcholila žádostí Ing. Jiřího Netuky o zproštění funkce pokladníka. Novým pokladníkem 
sněm SBK dne 30.6.2018 zvolil RNDr. Evu Kolářovou.  
 
Dne 20.7.2018 požádal Ing. Jiří Netuka sněm o prošetření toho, proč jsem nepředložil rozpočet na rok 
2018 s tím, že se jedná o porušení stanov, kterým SBK vznikla škoda. Tentýž den jsem předal 
pravomoci předsedy hejtmance a přidal se k žádosti o prošetření. Dne 31.8.2018 se sněm sešel a 
oznámil mi, že obvinění bylo staženo, tudíž není co vyšetřovat. Zároveň jsme se dohodli, že vzhledem 
k napjaté situaci bude vhodné svolat členskou schůzi v dřívějším termínu. Vzhledem k tomu, že 
hospodářský rok 2018 stále běží, není součástí této zprávy účetní závěrka.  
 
Jelikož náš klub vyjádřil zájem organizovat ve dnech 6.-7.10.2018 regionální kolo třetí celostátní ligy 
Čechy, po uzavření přihlášek do soutěže (15.9.2018) vyzval výbor ČBS náš klub, aby předložil návrh 
organizace této soutěže. Předložil jsem nabídku na uspořádání turnaje v Mladé Boleslavi, která 
reflektovala jednak geografickou polohu přihlášených družstev, druhak skutečnost, že na dotaz 
dovnitř klubu jsem obdržel pouze návrh Ing. Jiřího Netuky, který byl zjevně neupřímný (bez předchozí 



domluvy obsahoval předpoklad, že budu pracovat jako rozhodčí bez nároku na honorář). Návrh 
předložený naším klubem byl neúspěšný a výbor ČBS dal přednost řešení, kdy formálně zůstal 
pořadatelem a prakticky svěřil pořádání ing. Netukovi jako soukromé osobě na základě upravených 
podkladů, které jmenovaný zaslal výboru ČBS na vlastní pěst, aniž by mne o tom informoval, čímž 
navíc vzbudil klamný dojem, že výboru ČBS zaslal stejný dokument, jaký zaslal mně. To jsem 
vyhodnotil jako snahu obejít organizační strukturu klubu danou stanovami a za vědomé porušení 
stanov jsem Ing. Jiřího Netuku vyloučil ze SBK (proti tomuto rozhodnutí bylo již podáno odvolání).  
 
Mé osobní a zcela subjektivní hodnocení výše uvedených faktů je takové, že Ing. Jiří Netuka vyvinul 
značné úsilí, aby mi zamezil v dalším rozvoji SBK, pravděpodobně z důvodu osobních ambicí stát se 
předsedou (skrze znevěrohodnění mé osoby). Vladimír Tesařík se mnou od konce května 
nekomunikuje (s výjimkou hlasování o pokladníkovi), což považuji za jeho právo (ač je to u člena 
sněmu nešťastné). RNDr. Eva Kolářová se v zájmu fungování spolku nových pravomocí ujala 
svědomitě, za což ji patří mé osobní poděkování.  
 
Na závěr dodávám, že z rodinných důvodů (plánované stěhování) nebudu obhajovat mandát 
předsedy, proto věřím, že se členské schůzi povede zvolit zdatného nástupce, kterému přeji mnoho 
úspěchů v dalším rozvoji SBK. Děkuji touto cestou všem členům SBK za zájem o fungování 
bridžového hnutí v našem regionu a prosím je, aby přijali mou omluvu za to, že jsem letos nebyl 
schopen s kartami, které mi rozdala minulá členská schůze, uhrát něco, na co bych rád vzpomínal. 
 
Buštěhrad, 12.10.2018 
Petr Jelínek, předseda SBK 
 
 


