
Vážení přátelé, 

Před více než třemi lety se nám podařilo především ve spolupráci s Michalem Králíkem založit fond na 

podporu mládežnického bridže. Z počátku jsme tomuto projektu moc nevěřili, ale jeho výsledky 

předčily naše očekávání. Podařilo se od sponzorů vybrat částku přesahující 175 000 Kč, což jsou 

peníze v našem sportu až do nedávné doby naprosto nevídané. Všem Vám, kteří jste přispěli, patří 

obrovský dík. Za dobu, po kterou fond funguje, jsme mladým bridžistům přispěli na celou řadu 

reprezentačních akcí a je to především Vaše zásluha, že například na minulém mistrovství Evropy 

týmů jsme se poprvé zúčastnili ve všech kategoriích, což je nepochybně důkazem toho, že fond 

funguje a pomáhá. Považujeme za důležité připomenout, že z fondu nebyla ani koruna vyčerpána 

jinak, než přímo mladým bridžistům a na konkrétní akce. 

Fond byl spravován kapitány reprezentací, kteří rozhodovali o výši příspěvků na základě žádostí 

předložených mladými bridžisty. Jako Výbor ČBS jsme nesmírně citlivě vnímali určitou nespokojenost 

některých potenciálních sponzorů, kteří se zdráhali přispět kvůli nejasné kontrole rozdělování 

příspěvků. Na minulé schůzi delegátů se o tom debatovalo a rozhodli jsme se, že je potřeba fungování 

fondu upravit. 

a) Hlavním cílem je maximální informovanost všech členů ČBS o každé koruně, která z fondu odejde. 

Tzn. musí být kdykoli komukoli k dispozici informace komu, kolik a na základě jaké žádosti se 

přispělo. Větší kontrolu fungování fondu už vymyslet nelze. 

b) Zřízení správní rady fondu, která bude zcela nezávislá na Výboru ČBS, bude jediným orgánem, 

který bude rozhodovat o čerpání prostředků z fondu a bude vést v patrnosti mladé bridžisty, jejich 

výkonnost, účast na turnajích, vzdělávání a další informace pro fond důležité. Do správní rady byli 

jmenování Michal Králík, Vláďa Machát a Daniel Vachtarčík jakožto zástupci tří největších center 

mládežnického bridže. Toto řešení považujeme za lepší, protože kapitáni nejsou stálí a v minulosti 

byli občas jmenováni až na poslední chvíli. 

c) Ústředí si význam fondu uvědomuje a bude aktivně napomáhat jeho rozvoji, hledat sponzory a 

podporovat jeho fungování. 

V souvislosti se schůzí delegátů a vytvářením nových stránek svazu, na kterých je fond mnohem lépe 

dostupný než na starých stránkách, jsme požádali Michala Králíka, aby odložil turnaj pro sponzory na 

víkend 12. a 13. května 2018. Podle posledních zpráv z Uh. Hradiště už je zajištěn sál, sklep, raut, 

cimbálová hudba a ostatní záležitosti, kterými bychom chtěli všem štědrým sponzorům poděkovat. 

Budeme Vám nesmírně vděční za Vaše příspěvky. 
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