Zpráva o činnosti BS Havířov
16.12.2015 jsme úspěšně vyhověli nové legislativě a přetransformovali náš klub na
Bridžový spolek Havířov, v lednu 2016 jsme pak změnili banku a svůj klubový účet přestěhovali z
Reiffeisenbanky do FIO banky. Převody na tomto účtu jsou teď bezplatné.
S financemi jsme pracovali tak, že jsme na konci roku v kladných číslech – na počátku roku
bylo na našem účtu 71 869,50 Kč a na konci tam je 75 731,50. Získali jsme několik významných
dotací: z města 40 000, od firmy PODA 20 000, z kraje 17 000, od firmy RIOS 5 000, sami jsme
vybrali přes 6 000. Na většině našich finančních úspěchů má rozhodující podíl Daniel Vachtarčík.
Většinu peněz jsme použili na podporu mládeže a na proplácení cest.
Těžištěm naší práce zůstává práce s mládeží, kterou představuje HAvířovská BRidžová
Akademie, jež vstoupila do sedmnáctého roku své činnosti. Organizujeme velkou cenu Havířova,
jednu z nejprestižnějších bridžových akcí v republice, letos s rekordní účastí. Pro mládež
organizujeme velikonoční soustředění HAvířovské BRidžové Akademie. Stali jsme se třetím
největším bridžovým klubem v republice (po BK Praha a Uherském Hradišti) a v roce 2016 jsme
dosáhli mnoha významných úspěchů. Vyberu jen ty pravdu největší. Postavili jsme šest ligových
družstev (jedno v první lize, dvě ve druhé a tři ve třetí). Družstvo našich mladíků (Michael Botur,
Lukáš Kolek, Erik Klemš, Martin Melčák, Lucie Kohutová) byli pátí v první celostátní lize (letos
jsou po dvou třetinách základní části dokonce na 2. místě), Erik Klemš, Martin Melčák a Michael
Botur přivezli stříbrnou medaili z Evropských univerzitních her v Opatiji, Lukáš Kolek, Martin
Melčák, Erik Klemš, Michael Botur a Jakub Vojtík byli druzí na mezinárodním týmovém
juniorském mistrovství republiky, Erik Klemš a Martin Melčák se jako jediní čeští reprezentanti
dostali do finálových bojů na párovém juniorském mistrovství Evropy v lotyšské Liepaje, Lucka
Kohutová si odtamtud přivezla 4. místo z Prezidentského poháru a stala se mixovou mistryní
republiky, Zdeněk Tomis a Vítek Walach se stali párovými mistry republiky mezi žáky.
V klubové soutěži pro rok 2016 vyhrál Daniel Vachtarčík před Josefem Heroutem a
Miroslavem Kunertem.
V příštím výhledu dvou let bych rád náš bridžový spolek zmodernizoval a napřel své síly k
tomu, abychom si pořídili míchačku a bridgematy.
V Havířově 3.1.2017
Jaroslav Hájek, předseda BS Havířov

