Zápis z 1. jednání Výboru ČBS ze dne 13. 4. 2015
Přítomní členové Výboru:

Jiří Emmer, Jaroslav Hájek, Michal Kopecký, Milan Macura, Jan
Martynek

Další účastníci:

Jakub Šlemr (člen kontrolní komise)

Témata jednání
Volba předsedy Výboru ČBS
Jan Martynek navrhl Milana Macuru, r. č. 840214/5697 na funkci předsedy Výboru ČBS. Milan
Macura návrh přijal. Hlasování proběhlo jednoznačně, 4 členové pro a 1 se zdržel (Milan Macura).
Milan Macura se tedy stává předsedou Výboru na aktuální volební období.
Disciplinární komise
Současná Disciplinární komise nesplňuje požadavek pro počet členů, z potřebného počtu 3 členů jsou
členy pouze Petr Pulkrab a Pavel Sajal, oba souhlasí se svým setrváním ve funkci. Dále je třeba
stanovit 2 náhradníky. Výbor navrhuje oslovení Otakara Svobody jako možného třetího člena komise
a dále Lukáš Barnet, Aleš Haman a Ondřej Krása budou osloveni jako možní zástupci Disciplinární
komise. Sestavení Disciplinární komise je aktuálně jednou z priorit Výboru zejména díky nutnému
projednání případu Vladimíra Nulíčka.
Disciplinární řád
Jan Martynek nabídl zrevidování Disciplinárního řádu, což Výbor odsouhlasil.
Programové prohlášení Výboru
Jednou z dlouhodobých priorit nově zvoleného Výboru je vytvoření pracovního programu Výboru,
rozdělení zodpovědností v rámci Výboru a v neposlední řadě transparentní komunikování činnosti
Výboru navenek. Výbor odsouhlasil termín vytvoření a zveřejnění Programového prohlášení do 31. 5.
2015, do té doby bude probíhat sběr podnětů, názorů a témat k diskuzi. Výbor tímto žádá bridžovou
veřejnost o návrhy témat, kterým by se měl Výbor věnovat s tím, že Výbor do 5. 5. 2015 zveřejní
základní seznam svých priorit a oblastí činností, kterým se hodlá věnovat.
Reprezentace
Další z priorit Výboru je transparentní fungování aktivit kolem reprezentace, zejména vytvoření
systém včasného upozornění na reprezentační akce, kritéria výběru reprezentantů a případný systém
přispívání ČBS na reprezentaci. Nejbližší klíčovou reprezentační akcí je podzimní Mistrovství Evropy
malých federací na Kypru. Vzhledem k probíhajícím zákulisním spekulacím Výbor považuje za nutné
tuto situaci akutně řešit. Proto budou nejpozději do konce dubna zveřejněna nominační kritéria pro
tuto akci a případná výše příspěvku pro reprezentační tým. Michal Kopecký nabídl zpracování tohoto
dokumentu, Výbor návrh odsouhlasil.

Erasmus+ program
Milan Macura informoval Výbor o účasti Českého bridžového svazu v žádosti o podporu
v programech Erasmus+. Jedná se o společné projekty Evropských zemí ve snaze o popularizaci a
rozvoj bridže v Evropě. Výbor účast ČBS v programech odsouhlasil.

Zapsal:

____________________
Michal Kopecký

Dne:

13. 4. 2015

