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Projekt Organizace Sportu 2019
Český bridžový svaz
Popis projektu
Český bridžový svaz (ČBS) žádá o podporu MŠMT v programu organizace Sportovních
svazů (či ekvivalentních programech) od roku
. Díky této podpoře se daří každým
rokem zkvalitňovat organizaci a administra vní zajištění sportovního svazu, organizaci
soutěží, vzdělávání rozhodčích a trenérů a výuku mládeže. Tento projekt hodlá navázat na
předchozí ak vity a dále je prohlubovat a zlepšovat.
ČBS je malým sportovním svazem a jeho organizační a administra vní zajištění stojí na
několika jednotlivcích, kteří pro svaz odvádějí veškeré potřebné činnos . Nemáme
rozdělení na funkcionáře, komise a speciální pracovníky. Členové výboru jsou
nejak vnějšími pracovníky, kteří kromě funkcionářských rozhodnu a zastupování svazu
odvádějí % veškeré organizační činnos . Ve funkcích svazu (výboru ČBS) jsou odborníci
ve svých oborech a studen či čerství absolven , kteří se do plnohodnotného vedení
svazu zaškolují. Schvalování výše odměn pro pracovníky ČBS řeší členská schůze.
Rozdělení práce je pak na výboru ČBS. Pro jednotlivé činnos (např. sportovní předpisy,
klasiﬁkace, reprezentace) vytváří výbor z členů ČBS pracovní skupiny.

Cíle projektu a jejich rozpočet
Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem projektu v programu Sportovní svazy je udržet a zvýšit kvalitu zabezpečení
sportovní, organizační a servisní funkce svazu. ČBS byl dlouho veden pouze na základě
práce dobrovolníků vykonávající svou činnost ve svém volném čase, což bránilo
k rychlejšímu růstu a plnému administra vnímu zabezpečení svazu. Díky projektu MŠMT
pro podporu sportovních svazů bylo možné z řad dobrovolníků vybrat členy, kteří se
problema ce organizace svazu, soutěží a výuce bridže začali věnovat na profesionální
úrovni. V roce
ČBS hodlá rozšířit skupinu těchto profesionálů a díky tomuto projektu
zajis t jejich fungování. S těmito profesionály uzavírá ČBS dohodu o provedení práce a
v rámci tohoto projektu hodlá vynaložit
Kč na odměny z dohod o provedení
práce:
 Zabezpečení sportovní, organizační a servisní funkce spolku – 84 000 Kč
 Výuka mládeže, trenéři – 30 000 Kč
 Rozhodčí na soutěžích ČBS – 78 000 Kč
 Novinářské služby a správa webu – 20 000 Kč
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Účetní a ﬁnanční služby jsou zajištěny živnostníky z řad členů ČBS a propláceny na
základě faktur, pro rok
se jedná o částku
Kč.
Důležitým krokem pro rozvoj bridže je výuka bridže na školách a práce s mládeží. S m je
spojeno zvyšování kvality lektorů a tvorba ucelené metodiky výuky. V roce
hodlá
ČBS zadeﬁnovat podmínky pro získání trenérských licencí a vytvořit základní strukturu
trenérů z aktuální členské základny. Výuka doposud probíhala v rámci jednotlivých klubů
na základě zkušenos jejich členů. Díky členství Milana Macury v Evropské juniorské
komisy a podílení se na organizaci školení mezinárodních trenérů můžeme začít aplikovat
v našich podmínkách metody používané ve vyspělých bridžových zemích (Holandsko,
Švédsko, Israel, Francie). Hlavním cílem ČBS v této oblas je podpora projektu Bridž do
škol, který začal již v roce
. Na základě zkušenos z testovacích škol se v roce
uspořádaly semináře bridže na dalších
školách v severních Čechách. Díky těmto
seminářům se založily kroužky bridže v nových des nacích a při úspěšném pokračování
výuky může narůst členská základna o více jak %. V roce
se plánují semináře
v dalších školách v des nacích blízkých fungujícím bridžovým klubům. Cílem je přidat do
projektu další minimálně školy a zajis t pro ně trenéry. Pro zajištění organizace tohoto
projektu žádá ČBS v rámci tohoto projektu o
Kč na organizaci seminářů a
následných kurzů a
Kč na organizaci dvou víkendových školení trenérů.
Novinkou v roce
je uzavření spolupráce s pla ormou Funbridge. Jedná se o herní
pla ormu na elektronická zařízení, kde mohou hráči zlepšovat své dovednos a
porovnávat se s českými i zahraničními hráči. Hlavní využi této aplikace je zejména pro
zlepšování kvality hry mladých hráčů, ale také pro tvorbu výukových materiálů a nové
metody výuky pomocí moderních technologií. V rámci projektu se jedná o částku
Kč na nákup licencí pro trenéry a hráče juniorských a dorosteneckých reprezentací.

Standardní výdaje na zajištění chodu svazu
Mezi standardní výdaje patří zajištění organizace soutěží: nájem prostor a medaile a
poháry na celostání soutěže organizované výborem ČBS. Jedná se zejména o
vrcholových soutěží vyjmenovaných v příloze Podklady pro hodnocení. V rámci tohoto
projektu se jedná o částku
Kč na nájem prostor (zejména bridžového klubu Praha)
a
Kč na poháry a medaile.
Dále je to zabezpečení webu www.czechbridge.cz a www.matrikacbs.cz – poplatky za
doménu a webhos ng a programátorská aktualizace, celkem se jedná o částku
Kč
v rámci tohoto projektu.
Licenční poplatky mezinárodním federacím jsou do
dospělých členů ﬁxní a přesná
částka se odvíjí jen podle směnného kurzu EUR/CZK, dohromady se jedná o částku
přibližně
Kč.
Mezi standardní výdaje také patří zabezpečení účas členů ČBS na mezinárodních akcích
EBL a WBF, v roce
hodlá využít v rámci tohoto projektu
Kč na ubytování a
stravu a
Kč na cestovné.
ČBS celkově žádá v tomto projektu o
% násobku z roku
je
Kč.

Kč. Maximální možná částka při dosažení
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Kritéria pro hodnocení žádosti
Členská základna ČBS je od roku
stabilní co do počtu členů, věková struktura se ale
mění ve prospěch mladých hráčů. V sezoně
- bylo hráčů do
let
z
( %),
v roce
je to již ze
( %) hráčů. V roce
se počet členů zvýšil na
, což je
maximální číslo od roku
. Jako členy ČBS se aktuálně počítají pouze hráčí, kteří pla
v jednotlivých letech členské příspěvky. Celkový počet registrovaných hráčů s platným
členstvím je přes
. Seznam je uveden na webu h p://www.matrikacbs.cz/ v záložce
Přehled hráčů a použím ﬁltru Členství: Platné. Členství v jednotlivých sezonách je
viditelné pouze v administraci. Seznam ak vních hráčů je možné vidět pod záložkou Výpis
sezony a vybráním ﬁltru Sezóna. Zobrazují se pouze hráči, kteří odehráli alespoň jeden
turnaj započítaný do klasiﬁkace ČBS.
Členské subjekty – ČBS registruje bridžové kluby, které združují hráče v jednotlivých
regionech. Více klubů je pouze v Hlavním městě Praha, kde se také soustřeďuje nejvíce
hráčů. Díky nutné administra vě je struktura klubů v regionech historicky daná a ikdyž
vznikají nová centra bridže, organizačně se začleňují do již stávajících klubů ve svém
regionu. Z tohoto důvodu ČBS aktuálně eviduje pouze
bridžových klubů s právním
statutem a i přes rostoucí základnu nepředpokládáme, že by se situace nějak výrazně
měnila. Registrované kluby pokrývají krajů ČR, jednotlivci z jiných krajů jsou registrováni
ve fungujících klubech. Našim cílem není rozdělovat hráče do více klubů, nýbrž
zkvalitňovat práci v již fungujících klubech.
Počty organizovaných soutěží – ČBS organizuje již dlouhodobě soutěže v kategoriích a
disciplínách, které jsou uznávány Evropským a Světovým svazem. Kromě toho
spoluorganizuje s bridžovými kluby pravidelné soutěže na regionální úrovni s možnou
zahraniční účas . Bridžový kalendář je již dost naplňen a ČBS nepředpokládá v dalších
letech organizaci nových soutěží. Jako poslední soutěže, které přibyly do struktury soutěží
jsou Středoškolský pohár určený pro hráče středních a základních škol a pohár ČBS, což je
týmová soutěž pro nejlepší hráče. Seznam soutěží je vypsán v příloze Podklady pro
hodnocení a celkový soupis soutěží pro klasiﬁkaci je vypsán na stránkách ČBS v záložce
Soutěže – Struktura soutěží ČBS.
Doškolovací kurzy pro trenéry a trenérské licence – v předchozích letech se lektoři
vzdělávali na základě zahraniční literatury a od zkušenějších kolegů na individuální bázi. I
díky tomu neměl ČBS zaveden strukturu trenérských licencí. Ty hodlá ČBS zavést v roce
na základě zkušenos ze zahraničí a fungování v ostatních sportech. V roce
se
plánují školení lektorů pro různé úrovně, po kterých budou trenéři rozděleni do úrovní
dle zkušenos a výsledků v kurzu.
Rozhodcovské licence – celostátní soutěže rozhodují ve většině případů
národní
rozhodčí. Zbytek rozhodčích rozhoduje oblastní a klubové soutěže. Vzhledem
k celkovému počtu
kvaliﬁkovaných rozhodčích se informace šíří ústně na individuální
bázi. Hráčské plénum se informuje o změnách a výkladu pravidel v článcích na stránkách
ČBS. Pro organizaci hromadných kurzů nejsou aktuálně vhodné podmínky.
Genderové složení ve struktuře svazu – poměr ak vních sportovců a sportovkyň je /
procent ve prospěch mužů. Ženy, které se v bridži chtějí prosadit se věnují hře a nechtějí
se výrazně podílet na organizaci svazu. Vzhledem ke společenským povinnostem žen a
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spíše volnočasové než placené práci pro svaz nejsou ženy ve výboru, ani v ostaních
komisích (disciplinární, kontrolní) zastoupeny. Nemůžeme ženy nu t, aby se v těchto
ins tucích angažovaly a proto si nemyslíme, že je tento indikátor pro posuzování
fungování svazu vhodný.
Výroční zprávy – ČBS do roku
fungoval na bázi hospodářského roku a to v období od
. . do . . následujícího roku. Poslední výroční zpráva za prodlouženou sezonu
je k nalezení na stránkách ČBS v záložce Svaz – Řády, pravidla a jiné dokumenty a odstavci
Finance. Všechny následující výroční zprávy budou k nalezení na tomto místě, stejně tak
jako v systému IS Sport.
V Praze, dne

. Ledna

_______________________
Razítko a podpis
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