
Vážení bridžoví přátelé, 

Český bridžový svaz a obecně bridž v České republice v posledních letech umírá a velký podíl na tom 

má i nefukčnost ústředí v posledních pár letech. Je třeba si ale uvědomit, že funkčnost všech 

oficiálních orgánů, nejen bridžových, nezáleží pouze na členech těchto orgánů, ale hlavně na podpoře 

veřejnosti a chuti pomoci ve chvílích, kdy je potřeba podniknout výraznější změny. 

V lednu roku 2012 jste společně zvolili nové ústředí za účelem navrácení popularity bridže a zlepšení 

situace na české bridžové scéně. Od našeho zvolení uběhlo již 5 měsíců a za tuto dobu se nám 

povedlo zlegalizovat a zorganizovat funkčnost svazu. Dále pracujeme na mnoha projektech, které by 

dohromady měly podpořit naši celkovou strategii a splnit naše cíle na následující funkční období. 

Našimi hlavními cíli jsou zlepšení kvality turnajů a zvýšení počtu účastníků hlavně na těch 

nejvýznamnějších akcích, zvýšení členské základny, podpora začínajících, hlavně mladých, bridžistů, a 

v neposlední řadě také medializace bridže jako sportu. 

Všechny výše zmíněné cíle jsou vzájemně propojeny, ale každý z nich je svým způsobem specifický. 

Pro jejich splnění je nutné podniknout kroky, které se možná některým z vás nebudou líbit, je třeba 

ale myslet komplexně a nesobecky a neříkat si, jaké to bylo, ale jaké by to mohlo být. Pokud 

nepůjdeme postupně po malých krocích, nikdy se nedostaneme k našemu vysněnému cíli. My 

všichni, co pracujeme pro svaz a pro bridž, to děláme z čisté lásky k tomuto sportu a jedinou naší 

odměnou za hodiny práce je dobrý pocit z udělané práce a vaše spokojenost. Abychom bridž v naší 

republice posunuli o něco dál, musíme každý něco obětovat. 

Jedním z nepříjemných kroků, které je třeba podniknout, je upravení příspěvků do svazu. Tomuto 

tématu se věnuje jedna z kapitol připravované strategie ČBS, kterou naleznete v přiloženém 

dokumentu „Strategie ČBS“. Pozorně si ji prosím projděte a zamyslete se nad tím, zda souhlasíte se 

změnou výše a struktury příspěvků. Jistě se budete ptát, proč příspěvky platit a jaké výhody budu mít, 

když zaplatím soutěžní nebo rekreační příspěvek. Jak si můžete všimnout v příloze „Strategie ČBS“, 

většina soutěžního příspěvku putuje do Fondu pro rozvoj bridže a do Soutěžního fondu. Kromě toho, 

že pro všechny hráče připravujeme nové internetové stránky, pracujeme také na obnovení tištěného 

časopisu, který by každý registrovaný člen dostával ve dvou-měsíčních intervalech. Pro hráče, kteří 

chtějí soutěžit, připravujeme lepší organizaci Celostátní ligy a Párového mistrovství republiky 

v krásném prostředí Hotelu DUO. Navíc nabízíme možnost účastnit se tzv. Czech Bridge Tour. Turnaje 

zařazené do tohoto seriálu budou dotovány ze Soutěžního fondu a finančně odměněni budou 

nejlepší hráči tohoto seriálu (doposud vedeno jako seriál VC, kde se sice pořadí nejlepší hráčů vedlo, 

oceněn byl však jen vítěz pohárem p. Pivničky). Kromě toho se hráči, kteří zaplatí soutěžní členství, 

velkou měrou podílejí na propagaci bridže, což doufejme, povedeme ke zvýšení počtu bridžistů a 

dalšímu zlepšení bridžové situace v ČR. Pro soutěžní hráče je možná samozřejmostí vedení klasifikace. 

Kromě dalších administrativních věcí se ale ani ta neudělá sama. Možností je mnoho, práce ještě více, 

a pokud nepomáháte přímo, pomožte alespoň zaplacením příspěvků ve sportu, který tak milujete. 

Změnu příspěvků je nutné odsouhlasit Konferencí delegátů, a proto vás tímto vyzývám, abyste za svůj 

klub dali hlas pro a podpořili naše snažení. 

Všem, co pomohou, děkujeme a těšíme se na vás v sezóně 2012/13 

Ústředí Českého bridžového svazu ve složení:  

Milan Macura, Vladimír Nulíček, Jaroslav Hájek, Michal Králík a Milan Franz 


