
Vážení členové Českého bridžového svazu, 
 
s ohledem na rezignaci stávajícího předsedy Českého bridžového svazu Milana Macury a rezignaci 
dalších členů výboru Českého bridžového svazu ke dni 31.12.2020 bychom rádi v následujícím 
složení kandidovali do výboru Českého bridžového svazu: 
 
Ondřej Bahník – předseda výboru 
Lucie Kupková – organizace soutěží 
Jakub Šlemr – pokladník 
Kamil Žylka – dotace a právní věci 
Erik Klemš – sekretář (komunikace) 
 
Všichni se pohybujeme v bridži již dlouhá léta a máme podrobnou představu o fungování Českého 
bridžového svazu a o jeho jednotlivých problémech. Většina z nás má zkušenosti buď již s výkonem 
funkce člena výboru Českého bridžového svazu nebo s výkonem funkce člena Kontrolní nebo 
Disciplinární komisi Českého bridžového svazu. Každý z nás má také zkušenosti z projektového 
řízení (advokacie, produkce, řízení společnosti, business analyst).  
 
Rádi bychom navázali na práci předchozího výboru a nechceme zásadním způsobem měnit 
fungování Českého bridžového svazu. S Milanem Macurou jsme již náš záměr diskutovali a jsme i 
domluveni na metodě předávání agendy tak, abychom mohli započít s naší činností začátkem dalšího 
roku bez větších obtíží. 
 
Jako čtyři hlavní cíle jsme si stanovili: 
 
1. Zvětšení členské základny Českého bridžového svazu 
2. Zlepšení komunikace mezi Výborem Českého bridžového svazu a kluby a členy 
3. Zvýšení účasti členů na turnajích Českého bridžového svazu 
4. Získání dalších zdrojů financování Českého bridžového svazu 
 

Níže několik vět od jednotlivých kandidátů: 

Ondřej Bahník 

Na bridži jsem se defacto pohyboval již od svého narození. Bridž se stal nedílnou součástí mého 
života a přinesl mi mnoho krásných zážitků a vzpomínek, a proto bych se rád bridžové komunitě, za 
to všechno odvděčil alespoň svým časem. V posledních cca 8 letech jsem působil jako první revizor 
Českého bridžového svazu a následně jako předseda kontrolní komise Českého bridžového svazu a 
tedy jsem s fungováním Českého bridžového svazu detailně obeznámen. 

Jako předseda Českého bridžového svazu bych měl na starost především koordinaci výboru a dalších 
jednotlivých orgánů Českého bridžového svazu. Mojí další kompetencí by byly především právní 
záležitosti, a to včetně revize dosavadních interních předpisů Českého bridžového svazu. 
V neposlední řadě bych měl na starost interní komunikaci Českého bridžového svazu, tedy 
komunikaci s jednotlivými kluby a členy. 



Lucie Kupková 

Ve výboru budu mít na starost především organizací soutěží a tvorbu termínovníku Českého 
bridžového svazu. V mé kompetenci bude komunikace s jednotlivými kluby, tak aby jednotlivé 
termíny nekolidovaly. Dále se budu starat o zajištění a přípravu hracích místností a vyhotovení 
pozvánek na jednotlivé soutěže Českého bridžového svazu. 

Obdobné agendě jsem se věnovala, když jsem dělala produkční, a myslím tedy, že mám dostatečné 
zkušenosti tuto pozici vykonávat.  

Jakub Šlemr  

Ve výboru budu mít na starost především oblasti spojené s financemi a správou účtu Českého 
bridžového svazu a v návaznosti na to administrativu spojenou s vedením matriky. Naším cílem je 
udržovat finance Českého bridžového svazu dlouhodobě zdravé, udržitelné a snažit se maximálně 
využívat dostupných dotačních mechanismů na podporu projektů zaměřených na rozvoj bridže.  

Výše uvedené agendě se chci věnovat průběžně podle potřeby tak, aby veškeré informace byly 
neustále relevantní a aktuální. Věřím, že jsem natolik pečlivý a zodpovědný, že budu schopen 
udržovat ve všem pořádek. 

Kamil Žylka 

Ve výboru bych měl na starosti veškerou agendu týkající se dotací, včetně koordinace s manažery 
reprezentací či jednotlivými kluby, aby Český bridžový svaz (a jednotlivé kluby v případě dotačních 
programů pro ně) mohl splňovat podmínky pro jejich čerpání v nejvyšší možné míře. Tato agenda by 
zahrnovala také přípravu veškerých potřebných dokumentů k žádostem, včetně následného 
proúčtování využité podpory. V rámci výboru by pak tato činnost zahrnovala zejména spolupráci na 
tvorbě rozpočtu, jehož nedílnou součástí předpokládané dotace jsou. 

Dále se hodlám podílet na tvorbě či úpravě stávajících řádů a pravidel, a to zejména disciplinárního 
řádu.  

Erik Klemš 

Ve výboru bych se staral zejména o komunikaci, propagaci svazu navenek a také koordinaci 
spolupráce svazu s reprezentačními funkcionáři.  

Mým cílem by bylo navázat a dále prohloubit spolupráci se zahraničními svazy (např. v propagaci 
turnajů, mládežnickém bridži apod.), udržovat komunikaci s EBL a WBF na vysoké úrovni a v rámci 
mezí vylepšovat pozici našeho malého svazu ve světě.  

Dále bych se rád zaměřil na propagaci svazu a jeho činnosti, jak mezi jeho členy pomocí různých 
kanálů (web, email, facebook), tak do budoucna i mezi laiky, které by naše hra mohla zaujmout.  

Věřím, že jsem natolik schopný, aby v kombinaci se spoluprací se zbytkem našeho týmu má práce 
přinášela ovoce. 

 
S pozdravem 
Ondřej Bahník, Lucie Kupková, Jakub Šlemr, Kamil Žylka, Erik Klemš  


