Vážení přátelé,
Jmenuji se Michal Králík a dovoluji se obrátit se na Vás s prosbou o pomoc při realizaci
následujícího projektu. Již skoro 20 let učím bridž na gymnáziu v Uh. Hradišti, skoro deset let
organizuji letní juniorská soustředění a párkrát jsem vedl i naši dorosteneckou nebo juniorskou
reprezentaci na mistrovstvích Evropy a jiných turnajích.
Potíže, se kterými se mladí bridžisté potýkají, dobře znám. Mnohokrát jsem řešil různé konflikty,
problémy, byl jsem svědkem zlomených srdcí, ale i zářících očí pramenících z pocitu bezbřehého
štěstí. Vždy jsem se snažil o to, aby bridž u nás vzkvétal, aby jakmile někdo mladý byť jen
přičichne k tak úžasné společnosti, jakou mladí bridžisté u nás byli a jsou, aby byl okouzlen,
zachycen a ,,navždy náš".
V posledních letech se dorostencům i juniorům podařila řada úžasných úspěchů:










1. místo na Evropské Univerziádě 2015
1. místo na Světová Univerziádě 2014
2. místo na Světové Univerziádé 2012
3. místo na Evropské Univerziádě 2013
9. místo dorostenecké reprezentace na ME týmů 2013
9. místo juniorské reprezentace na ME týmů 2013
1. místo World Youth Congress 2009, Swiss KO týmy
1. místo World Youth Congress 2009, lMP páry
2. místo ME párů 2010, kategorie dívek

Tyto úspěchy nejsou jen výsledkem práce učitelů a trenérů, ale nekonaly by se, pokud by naši
hráči předtím neabsolvovali mnoho jiných větších zahraničních turnajů a tréninků. A právě
financování těchto výjezdů je pro mnoho slibných bridžistů velký problém. Na mistrovství Evropy
v Tromso 2015 se EBL rozhodla otevřít novou kategorii „Kids", tedy děti do 15 let. Protože se
počet našich týmů opět nejspíš rozroste, a protože rozpočet našeho svazu na všechny akce,
které bychom chtěli s mládeží absolvovat, nestačí, chtěl bych Vás poprosit o spolupráci.
Sponzorský projekt pro financování mládeže stojí na následujících zásadách:
1. Samostatný účet ČBS, všechny prostředky budou plynout pouze na financování mládeže,
ani koruna pro „dospělé".
2. Podrobné a přehledné vyúčtování výdajů
3. Příjemci nikdy nedostanou 100% nákladů, vždy půjde jen o spolufinancování.
4. Z fondu se jim bude přispívat na základě těchto kritérií: a) Význam akce b) Sociální
situace obdarovaného (po konzultaci s klubem)
5. Dosud poskytované prostředky z ČBS nebudou nijak zmenšeny
6. Na sponzorské dary bude vydávána standardní smlouva, která umožňuje odečtení těchto
nákladů z daní. Smlouvu je možné vystavit pouze v případě, že peníze přišli na účet
fondu z účtu dárce a všechny údaje se smlouvou souhlasí. V případě poskytnutí daru v
hotovosti bude částka přijata od dárce do pokladny, na který dostane dárce doklad a
peníze budou vloženy na účet fondu při nejbližší možné příležitosti.
7. Je možno přispět jakoukoli částkou, ale sponzoři, kteří na účet během kalendářního roku
přispějí aspoň 2 500.- Kč, budou pozváni na turnaj, ve kterém se sponzoři utkají proti
sponzorovaným o putovní pohár. Sponzorovaní budou mít možnost se se sponzory
osobně seznámit a vyjádřit své poděkování. Turnaj se bude konat v zimních nebo jarních
měsících v Uh. Hradišti. Bude začínat v sobotu kolem oběda, sobotní večer se bude
konat raut, košt vín a beseda u cimbálu, končit v neděli, pozvaní sponzoři budou mít jídlo
a pití po celou dobu turnaje a v sobotní večer zdarma. Turnaje se mohou zúčastnit i páry
složené ze sponzora a sponzorovaného.
8. Hlavním cílem je navázat dlouhodobou spolupráci. Přál bych si, aby spolupráce se
sponzory nebyla omezena jen na jeden rok, ale aby se rozvíjela a rozšiřovala i v jiných
letech.

O žádostech o příspěvek bude rozhodovat komise složená z kapitánů mládežnických
reprezentací a zástupců z řad mládeže. Bude sestavován roční plán, který bude specifikovat
akce, kterých by se příspěvky měly týkat. Obracím se tedy na všechny výdělečně činné bridžisty,
na Vás, kteří jste úžasnou atmosféru showstředění zažili, a chcete si ji připomenout, i na Vás,
kteří "rozhodně netrpíte nouzí", prosím, pozte nám.
Děkuji
Michal Králík - duchovní otec fondu mládeže

