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Zápis ze schůze Výboru ČBS za dne 29. 7. 2019
1.)
Výbor ČBS se sešel formou per rollam pomocí webových komunikačních prostředků dne
24. 7. 2019 ve složení: Milan Macura (předseda), Pavel Teňak, Adam Janas a Adam Kubica.
2.)
Erik Klemš rezignoval na funkci ve výboru ČBS a dne 18. července 2019 přestal býti
členem výboru ČBS. Výbor ČBS je aktuálně čtyřčlenný.
3.)
ČBS získal možnost organizace EBL NBO officers v lednu 2020. Pro organizaci si EBL
vybralo Hotel DUO. Další komunikací s výborem EBL a hotelem byl pověřen Milan Macura.
4.)
Milan Macura ve spolupráci s Pavlem Teňakem a Michaelou Macurovou vypracovali
směrnice ČBS. Výbor ČBS se jimi řídí již od začátku roku 2019. Směrnice ČBS jsou vyvěšeny na
stránkách ČBS v sekci Svaz/Řády, pravidla a jiné dokumenty v odstavci Základní dokumenty
týkající se chodu svazu. Směrnice ČBS 2019 jsou také přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výbor ČBS odsouhlasil znění směrnic ČBS pro rok 2019 (A: 4, N: 0, Z: 0).
5.)
Výbor ČBS odsouhlasil účast týmu U16 na ME v Norsku. Milan Macura zaslal žádost o
příspěvek 1 500 EUR na EBL dle podmínek, které EBL zaslalo před začátkem soutěže. Spoluúčast
hráčů U16 a U26 na ME juniorů v Norsku je ve výši 200 Kč za noc a hráče a náklady na cestovné
převyšující 3 000 Kč. Náklady s účastí juniorských týmů budou hrazeny z dotací MŠMT. Náklady na
kapitány jsou hrazeny dle Směrnic ČBS 2019 – kapitán U26 Milan Macura, kapitán U16 Vladimír
Machát. (A: 4, N: 0, Z: 0)
6.)
Výbor ČBS odsouhlasil účast juniorských párů na otevřeném MS juniorů 2019 v Opatiji.
ČBS vyšle 2 páry v kategorii U26, jeden pár v kategorii U26W a 4 páry v kategorii U21. Vzhledem
k časovým možnostem hráčů a účasti týmu U16 na ME v Norsku výbor vyšle více párů v kategorii
U21. ČBS pokryje hráčům vklady do soutěže, ubytování a příspěvek na cestu ve výši 1 500 Kč na
hráče. Jako vedoucího výpravy a hlavního organizátora určil výbor Adama Janase. Náklady na
vedoucího výpravy jsou hrazeny dle Směrnic ČBS 2019. (A: 4, N: 0, Z: 0)
7.)
Výbor ČBS obdržel údaje o členech od všech klubů ČBS. Na doplnění některých seznamů
výbor dále s některými kluby spolupracuje. Výbor ČBS nahrál upravené soubory do rejstříku
sportovců. Prosíme kluby, aby při další komunikaci týkající se členské základny používal upravené
soubory. Hráči, kteří nejsou členy některého z klubů mohou zaslat své údaje dle stanov ČBS
samostatně.
8.)
Výbor ČBS aktualizoval a schválil Kodex reprezentanta a bude vyžadovat jeho podepsání
reprezentanty již v roce 2019. Kodex reprezentanta je přílohou č. 2 tohoto zápisu a bude vyvěšen
na stránkách ČBS pod záložkou Reprezentace – Obecné informace a pod záložkou Svaz – Řády,
pravidla a jiné dokumenty. (A: 4, N: 0, Z: 0)
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9.)
Do kvalifikace ME Malých Federací se přihlásily 3 týmy, které splnily všechna kritéria.
Kvalifikace proběhne o víkendu 31.8.-1.9. Podrobnější informace jsou zveřejněny na stránkách
ČBS v aktualitách.
10.)
Výbor ČBS využil zvýhodněné nabídky na nákup míchačky během ME juniorů v Norsku.
nabídka byla časově omezená a výbor tak musel jednat rychle. Náklady na nákup míchačky jsou
2 299 EUR, což převyšuje částku 25 000 Kč. Výbor tedy požádá členskou schůzi o schválení
nákupu. Náklady s nákupem míchacího stroje budou hrazeny z úspory z roku 2018, která činila
více než 200 000 Kč. (A: 4, N: 0, Z: 0)
11.)
Výbor ČBS dále jedná o nákupu skórovacího zařízení Bridgemate II. Výbor ČBS plánuje pořídit 25
kusů Bridgemate II, 2 servery, jeden kufr k převozu Bridgemate II a pager pro rozhodčího. Celkové náklady
dle oficiálních stránek jsou odhadováíny na 3 560 EUR. K financování tohoto nákupu hodlá výbor ČBS
využít úsporu z roku 2018. Vzhledem k výši investice požádá výbor ČBS o schválení nákupu členskou schůzi.
Vyzýváme kluby, které mají zájem o nákup Bridgemate II pro své potřeby, aby informovali výbor ČBS.
Aktuálně výbor jedná s BK Praha. (A: 4, N: 0, Z: 0)
12.)
Výbor ČBS odsouhlasil systém odměn reprezentantům za úspěšnou reprezentaci a to již od sezony
2019. Dokument systému odměn je přílohou č. 3 tohoto zápisu a bude zveřejněn na stránkách ČBS v sekci
Reprezentace – obecné informace a Svaz – Řády, pravidla a jiné dokumenty – Finance. (A: 4, N: 0, Z: 0)
13.)

Výbor odsouhlasil uzavření dohody o provedení práce s:






Adam Janas – doprovod hráčů na mezinárodních soutěžích – výše odměny: 200 Kč/hod
(A: 3, N: 0, Z: Adam Janas)
Vladimír Machát – Trenérská činnost na reprezentačních akcích juniorů – výše odmeny:
300 Kč/hod (A: 4, N: 0, Z: 0)
Hana Lukšová - Výuka bridže na střední škole, organizace kroužku, doprovod žáků na
soutěžích – výše odměny: 200 Kč/hod (A: 4, N: 0, Z: 0)
František Králík – Operátor BBO při finále celostátní ligy, sezona 2019 – výše odměny:
250 Kč/segment (A: 4, N: 0, Z: 0)
Zuzana Otradovcová – Operátor BBO při finále celostátní ligy, sezona 2019 – výše
odměny: 250 Kč/segment (A: 4, N: 0, Z: 0)

Za výbor ČBS sepsal Milan Macura, v Praze, dne 29. 7. 2019
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