Zpráva o činnosti BS Havířov
V letošním roce jsme s financemi pracovali tak, že jsme na konci roku v kladných číslech –
na počátku roku bylo na našem účtu 75 731,50 Kč a na konci tam je 46 377,50 Kč. Získali jsme
několik významných dotací: z města 50 000 Kč, od firmy PODA 40 000 Kč, od ČBS 10 000 Kč, od
SRPDŠ gymnázia Studentská 5 000 Kč, sami jsme vybrali 30 000 Kč na příspěvcích, přes 6 000 Kč
jsme nastřádali na vkladech do klubových turnajů a více než 10 000 Kč přibylo na náš účet
zásluhou pořádání velké ceny a soustředění HABRy ve Pstruží. Největší finanční břímě
představovalo pořízení míchačky, která nás vyšla na více než 80 000 Kč. Z této investice ale máme
radost a přístroj plní svůj účel. Většinu ostatních peněz jsme použili na podporu mládeže, k
uhrazení příspěvků ČBS a k proplácení cest na bridžové soutěže. Pro příští a další sezóny
upravujeme výši a pravidla členských klubových příspěvků. Dokument, který členské klubové
příspěvky upravuje je vyvěšen společně s touto zprávou na našem klubovém webu.
Těžištěm naší práce zůstává práce s mládeží, kterou představuje HAvířovská BRidžová
Akademie, jež vstoupila do osmnáctého roku své činnosti. Organizujeme velkou cenu Havířova,
jednu z nejprestižnějších bridžových akcí v republice. Pro mládež organizujeme velikonoční
soustředění HAvířovské BRidžové Akademie. Jsme společně s BK Uherské Hradiště druhým
největším bridžovým klubem v republice (po BK Praha) a v roce 2017 jsme dosáhli mnoha
významných úspěchů na sportovním poli. Vyberu jen ty opravdu největší, na něž jsme skutečně
hrdí. Postavili jsme pět ligových družstev (jedno v první lize, dvě ve druhé a dvě ve třetí). Družstvo
našich mladíků (Michael Botur, Lukáš Kolek, Erik Klemš, Martin Melčák, Jakub Vojtík) bylo páté v
první celostátní lize a v této sestavě dosáhli i pozoruhodných mezinárodních úspěchů - přivezli
stříbrnou medaili z Evropských univerzitních her ve španělské Fuengiroly a byli poctěni
reprezentovat naši republiku na ME malých federací v Monaku, kde obsadili 7. místo. Adam Janas
se Zdeňkem Tomisem byli 12. na mistrovství světa juniorských párů, které se konalo ve
francouzském Lyonu. Družstvo ve složení Adam Janas, Zdeněk Tomis, Adam Pyszko a Johanna
Piibor vyhrálo na mezinárodním týmovém juniorském mistrovství republiky, Zdeněk Tomis a Adam
Pyszko se stali juniorskými párovými mistry republiky. Zdeněk Tomis s Adamem Pyszkem byli
členy družstva, které senzačně zvítězilo na české nejprestižnější mezinárodní soutěži družstev ve
Slavonicích. Soňa Hájková vyhrála velkou cenu Metuje v Novém Městě nad Metují, Adam Janas se
Zdeňkem Tomisem byli na velké ceně Ústí nad Labem druzí a Erik Klemš na téže velké ceně třetí.
Lucie Kohutová si z Poháru ČBS odvezla bronzovou medaili.
V klubové soutěži pro rok 2017 vyhrál Daniel Vachtarčík před Josefem Heroutem a
Jaroslavem Hájkem, nejúspěšnější havířovskou hráčkou na národní úrovni letos byla Lucie
Kohutová.
V příštím roce bych rád dokončil modernizaci našeho bridžového spolku pořízením
bridgematů.
V Havířově 2.1.2018
Jaroslav Hájek, předseda BS Havířov

