
Zápis ze schůze výboru Bridžového klubu Máj dne 24. 1. – 4. 2. 2020 (mailová konference) 

Účastníci: Michael Humpál, Václav Kypta, Monika Kyptová, Petr Pulkrab, Jiří Täuber 

Program: Změna propozic klubové skupinovky, změna soutěžního řádu ČBS 

Vzhledem k neúčasti v posledních bězích je nutné změnit propozice skupinovky. Výbor se po diskusi 

nakonec shodl pro standardní švýcar na 5 večerů, změna bude provedena hned od dalšího běhu. 

Nové propozice viz web klubu. Čerstvě postoupivší pár Täuberová – Pokorný neměl námitky. 

 

(5x PRO) 

Ústředí ČBS změnilo soutěžní řád tak, že se nepřidělují KB za turnaje, jichž se zúčastní nečlen svazu. 

Předseda poslal ústředí protest proti této změně v kopii s delegáty klubu. Výbor preferuje, aby hráli 

všichni, byť bez KB, ale vyzveme členy klubu k vyjádření.  

(5x PRO) 

Zapsal M. Humpál dne 4. 2. 2020 

 

 

 

Zápis ze schůze výboru Bridžového klubu Máj dne 2. 3. 2020 (mailová konference) 

Účastníci: Michael Humpál, Václav Kypta, Monika Kyptová, Petr Pulkrab, Jiří Täuber 

Program: Vyhodnocení IMP turnajů s externím sálem 

Při započtení výsledků externího sálu jsou 3 možnosti: 

1. přidělit KB podle pořadí v klubu bez výsledků externího sálu 

2. přidělit KB podle počtu párů v klubu, ale v pořadí s externím sálem 

3. přidělit KB podle celkového pořadí včetně externího sálu 

Byla odhlasována varianta 2. 

(5x PRO) 

Zapsal M. Humpál dne 2. 3. 2020 

 

 

 

Zápis ze schůze výboru Bridžového klubu Máj dne 15. – 27. 4. 2020 (mailová konference) 

Účastníci: Michael Humpál, Václav Kypta, Monika Kyptová, Petr Pulkrab, Jiří Täuber 

Program: Termínovník, hospodaření klubu 



Po diskusi se výbor dohodl, že nechá vyjádři členy, jestli chtějí dohrát skupinovku přes léto a jestli 

vůbec budou přes prázdniny chodit do klubu. 

(5x PRO) 

Po dohodě s p. Štěrbou budeme platit nájemné pouze za večery, kdy jsme skutečně v Besedě hráli. 

Předplatné i vklad na 2. pololetí bychom tedy mohli snížit podle plánu. Navíc bychom vrátili 

poměrnou část předplatného za 1. pololetí. 

(5x PRO) 

Dar na pořádání VC Č. Budějovic (7 000 Kč) bude po dohodě s firmou Plastové součástky použit na 

provoz klubu. Zřejmě bude nutné výhledově zakoupit licenci na software Jack (89 €) na generování 

sálu pro příští běh skupinovky. 

Zapsal M. Humpál dne 27. 4. 2020 

 

 

 

Zápis ze schůze výboru Bridžového klubu Máj dne 6. 5. 2020 (mailová konference) 

Účastníci: Michael Humpál, Václav Kypta, Monika Kyptová, Petr Pulkrab, Jiří Täuber 

Program: Termínovník, předplatné 

Podle výsledků ankety se skupinovka přes léto hrát nebude, začne v říjnu druhým kolem. 

(5x PRO) 

Klubové hraní obnovíme 28. 5., až budou podle nařízení vlády otevřeny i vnitřní prostory restaurací.  

(4x PRO, J. Täuber se ZDRŽEL) 

Z předplatného za 1. pololetí tedy vrátíme 340 Kč (za 11 neodehraných večerů z původních 26). 

(5x PRO) 

Předplatné na 2. pololetí bude 600 Kč, vklad 40 Kč. 

(5x PRO) 

Zapsal M. Humpál dne 6. 5. 2020 


