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Zá pis z 12. vý roč ní  č lenske  sčhu ze 

spolku Klub pr á tel rozhleden 

Místo: JIHLAVA – restaurace Na Hradbách, Benešova 23 

Datum konání: sobota 16. října 2021 od 11 – 15 hod 

Záznam z jednání 

1. Zahájení 12. výroční členské schůze KPR  (Jaroslav Fábera) 

Úvodem byla minutou ticha uctěna památka našeho aktivního člena Jozefa Šlapáka, který zemřel po 

krátké nemoci 30. března 2021 ve věku 70 let. 

Letošní 12. členská schůze se koná z důvodu koronavirové epidemie po dvou a půl letech od té 

předchozí, která se uskutečnila v dubnu 2019 v Mariánských Lázních. Jde o 101. setkání Klubu 

přátel rozhleden. 

Na letošní členskou schůzi dorazilo 50 dospělých členů, dalších 21 členů předalo některému 

z přítomných plnou moc k zastupování. Členská schůze tedy je usnášeníschopná. 

 

V úvodu byly zvoleny orgány schůze a schválen program schůze: 

 Předseda a moderátor schůze: Richard Krejčík 

 Zápis: Petra Langová; kontrola: Jarda Fábera a Dana Voříšková 

 Ověření zápisu: manţelé Koneční 

 Volební komise a skrutátoři: Linda Klečková, Pavel Hyan, Petr Doubek 

 

Volba orgánů členské schůze:  

 

PRO 71 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0  SCHVÁLENO     

 

Schválení programu:  
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2. Slovo předsedy klubu  (Jaroslav Fábera) 

Zpráva o hospodaření klubu za rok 2020 byla rozeslána e-mailem, přítomní souhlasili, ţe ji není 

třeba znova předčítat. Účetní uzávěrka a Výroční zpráva za rok 2020 byly schváleny per rollam. 

Spolek nemá ţádný dlouhodobý majetek ani pohledávky a k datu schůze neměl ani závazky. 

Účetnictví je k dispozici zájemcům k nahlédnutí.  
 

Letošní schůze byla volební, protoţe členům výkonného výboru a kontrolní komise vypršel čtyřletý 

mandát.  
 

Zpráva o stavu členské základny 

Od počátku roku 2020 odešlo, nebo bylo vyřazeno 13 členů, přibylo 9 členů. Celkový počet členů je 

125, z toho 5 čestných členů a 5 dětí. Zároveň je mrzuté, ţe je v klubu cca 11 členů, kteří se kromě 

zaplacení členských příspěvků na činnosti klubu nijak nepodílejí, dokonce ani nehlasují per rollam , 

natoţ aby přišli na členskou schůzi, či se omluvili. Stanovy však neumoţňují takovéto členy vyloučit. 
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Ankety Rozhledna roku jsou všeobecně velmi úspěšné. Na druhou stranu neodráţejí kvalitu nově 

postavených rozhleden z hlediska krásy či zajímavosti, ale spíše to, kolik lidí se domluví, aby 

hlasovali pro tu svoji rozhlednu. Typickým příkladem je rozhledna Holedná v Brně se 1093 uznaných 

hlasů a Chalupská Štěpánka se 818 hlasy, zatímco další rozhledny obdrţely 400, 290, 280, 260 a 

255 hlasů. 

Pražské věže uţ nemá ve správě Muzeum hl. m. Prahy, ale Prague City Tourism. Od nich jsme měli 

na věţe volný vstup do konce června 2021. Razítka, pohlednice a turistické známky si zajišťují sami, 

tak nemají zájem o nabídku z naší strany. O volných vstupech na věţe pro členy KPR bude ještě 

z jejich strany jednáno. 

Zpráva o činnosti klubu 

Akce byly vzhledem k epidemii velmi omezeny. Od poslední schůze v roce 2019 proběhly: 

 Měřická věţ v Praze Ládví (zajistil Jaroslav Fábera) – červenec 2019 

 Základna taktického letectva v Čáslavi, prohlídka L159 Alca, Jas 39 Gripen, řídící věţ 

s nesmírně zajímavým výkladem o plánování letů, řízení letového provozu, meteorologické 

sluţbě aj. (zajistil Tomáš Baranec) – září 2019 

 Autovýlet na kostel v Ţitavě, velkorypadlo Bagger 1452 v Hagenwerderu a věţe Gorlitz  

(zajistila Petra Langová) – říjen 2019 

 Praţská novoroční vycházka „Přes vyhlídky za betlémy“ (zajistil Richard Krejčík) – leden 

2020 

 Střešní terasy praţských paláců (zajistil Jaroslav Fábera) – červen 2020 

 Účast 10 členů na Akci „Čert vem covid“ pořádané panem Tausigem z rádia Impuls 

 Věţe města Louny s historickým výkladem a zakončením u ohýnku při pečení buřtíků a 

skvělém perníku a bábovce (zajistil Richard Krejčík, sladkosti Alice Krejčíková) – říjen 2021.  

Výkonný výbor se scházel i v době covidové. Redakční rada Rozhlednáře pracuje přes mailovou 

korespondenci. 

Sluţby na rozhlednách se podařily zajistit v plném rozsahu.  

Smlouvy na pronájem rozhleden: 

U Kozince zatím neměnné – 2000,- Kč ročně, do budoucna nejisté, protoţe pracovník, s nímţ jsme 

pronájem dohadovali, byl z T-Mobile propuštěn.  

U Tobiášova vrchu je dodatek smlouvy s Cetin (O2) podepsán do roku 2023 za 500,- Kč ročně. 

 

3. Účetní – návrh najmout externistu  (Richard Krejčík) 

Jaroslav Fábera plní v klubu funkci předsedy, zároveň pokladníka, hospodáře i účetního. Poslední 

jmenovanou funkci jiţ není ochoten vykonávat. Vzhledem k okolnosti, ţe se na tuto funkci, a to i přes 

opakovaná oslovení, nikdo z členů KPR nepřihlásil, navrhuje výkonný výbor najmout externistu za 

úplatu, a to na vypracování daňového přiznání a úkonů kolem toho. (Zajištění těchto dokumentů je 

povinnost daná legislativou a musí ji zajistit odborník.)  Předpokládaná odměna se odhadem bude 

pohybovat kolem 2000,- Kč / rok. Peníze klub má. 

Hlasování o přijetí externího účetního za úplatu:  
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4. Zpráva kontrolní komise  (Dana Voříšková / Vladislav Šembera) 

Byla distribuována e-mailem.  

Příspěvek Vladislava Šembery – informace o činnosti kontrolní komise. 

Kontrolní komise provádí kontrolu toho, zda jsou účty v souladu se zákonem, nekontroluje, zda jsou 

oprávněné. Kontrolní komise dále dbá na to, aby byla veškerá činnost klubu v pořádku z hlediska 

zákonů a stanov. Nově zvolenému výkonnému výboru kontrolní komise navrhne zavedení jasných 

pravidel pro dodrţování autorských práv při zveřejňování fotografií v Rozhlednáři a na webu. Po 

diskusi bylo dohodnuto, ţe pravidla je vhodné zapracovat do Etického kodexu a ne do stanov (u nich 

se totiţ musí změna posílat ke schválení k soudu). 

 

5. Služby na rozhlednách  (Pavel Zhorný) 

Manaţer rozhleden poděkoval všem slouţícím za zajištění sluţeb na provozovaných rozhlednách.  

V letošním roce se na rozhlednách, konkrétně Tobiášově vrchu řešily dva problémy: 

 Skládku bioodpadu nahlášenou slouţícím Tomášem Barancem se podařilo Pavlu Zhornému 

vyřešit aţ s OÚ v Rakovníku, místní samosprávy se k problému nehlásily.  

 Jarda Fábera opravil uhnilý trám u boudy, který znemoţňoval volné otvírání dveří. 

Přednesená podrobná zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Příspěvek Zdeňka Krajdla:  

Zdeněk Krajdl předloţil 2 návrhy. První se týkal turistických vizitek našich rozhleden. Je vhodné, aby 

se nedělal dotisk, ale aby se objednávaly nové vizitky s jinou grafickou úpravou. Vášniví sběratelé 

touţí mít kompletní sérii a při nové podobě vizitky jsou ochotni místo navštívit znovu.  

Druhý návrh se týkal výroby zakázkového turistického deníku pro naše rozhledny. Takovýto deník se 

dá sehnat pouze na místě zadavatele a opět by tak přilákal návštěvníky – sběratele těchto deníků. 

Minimální náklad je 250 ks za cenu 10 000 Kč, doporučená prodejní cena pak 60,- Kč. Podobné 

deníky mají např. rozhledny U Jakuba, Velká Čantoryje aj. 

Na toto téma proběhla poměrně bouřlivá diskuze. Pavel Zhorný je názoru, ţe se tyto deníky 

neprodají, ročně prodáme v průměru jen 12 ks. Stejný názor vyjádřila Blanka Víšková. Šárka 

Rendeková uvedla, ţe patří mezi vášnivé sběratele těchto deníků a vizitek a předpokládá, ţe mezi 

sběrateli bude zájem. Nabídla i prodej na srazu vizitkářů, kde se návštěvnost pohybuje odhadem 

mezi 200 – 500 lidmi. Pavel Gejdoš navrhl udělat zkusmo jen na jedné rozhledně. Richard Krejčík 

diskusi uzavřel s tím, ţe jestliţe se bude zakázkový deník pořizovat, tak jen jeden univerzální 

klubový pro obě rozhledny. 

Hlasování o objednání turistické vizitky v jiné grafické úpravě:   
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Hlasování o objednání zakázkového turistického deníku (jednoho společného pro obě naše 

rozhledny, resp. KPR):  

PRO 39 PROTI 13 ZDRŢEL SE 19  SCHVÁLENO     

 

Zdeněk Krajdl byl pověřen podobu nových vizitek a turistického deníku navrhnout. 
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Příspěvek Jana Pecha: 

Pan Pech nejprve barvitě vylíčil, jak se při své postavě v době nepřízně počasí či slunečního ţáru do 

malé boudy neschová. Toto doloţil lepenkovou maketou, kterou pouţil i pro ilustraci svých dalších 

nápadů, coţ vzbudilo u účastníků veselou náladu a případné podřimující zřejmě probudilo.  Nejprve 

uvaţoval o vyrobení sklápěcí stříšky nad vchodem, coţ dle svých slov zavrhl pro sloţitost výroby a 

manipulace, a navrhuje do kaţdé z bud zakoupit 2 přenosné slunečníky. Jeden pro sluţbu, druhý 

buď také pro sluţbu, nebo pro návštěvníky. Dalšími podněty výkonnému výboru bylo poţádat 

někoho kompetentního, zda by v místě rozhleden neudělal turistický přístřešek hlavně jako ochranu 

proti dešti a na Kozinci pak poţádat KČT o vyznačení odbočky k rozhledně. 

Podněty jsou přijaty k posouzení a řešení výkonného výboru. 

 

6. Časopis Rozhlednář  (Richard Krejčík) 

Neveřejný nepravidelný občasník, v posledních letech vychází 3 – 4 x do roka.  Z důvodu delší 

výrobní doby neslouţí k informování o novinkách, k tomu je určen web. V letech 2019–20 vydány 

čísla 48 – 53, letos zatím čísla 54 a 55. 

Jaký bude Rozhlednář závisí na příspěvcích členů i nečlenů KPR, kterými v poslední době byli: 

Tomáš Baranec, Petr Doubek, Pavel Gejdoš, Milan Hnízdo, Libor Hnyk, Helena Machová, Petra 

Langová, Marcela Nohelová, Hana Vágnerová, Vladimír Valach, Karel Punčochář, Jaroslav Fábera, 

Pavel Urbanec. 

Redakční rada má nyní z důvodu rezignace Zdeňka Krajdla jen dva členy. Je vhodné doplnit třetího. 

Výkonný výbor navrhl Danu Voříškovou, jiný zájemce o tuto funkci nebyl. 

Volba třetího člena redakční rady Rozhlednáře – navrţena Dana Voříšková:  

 

PRO 71 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0  SCHVÁLENO     

 

 

7. Stanovení tiskového mluvčího  (Richard Krejčík) 

Přibývá dotazů veřejnosti týkajících se rozhleden a nezanedbatelný je i zájem médií o poskytování 

rozhovorů, vyjádření apod. Zajišťování těchto úkonů aţ dosud nesl na svých bedrech předseda 

Jaroslav Fábera a tato činnost spolu se všemi dalšími povinnostmi, které předseda zajišťoval, je pro 

jednoho člověka velmi zatěţující. Proto se výkonný výbor rozhodl ustavit dva tiskové mluvčí. Pro 

média byl stanoven tiskový mluvčí Vladislav Šembera, který nedávno skvěle klub reprezentoval 

při poskytnutí rozhovoru pro televizi. Odpovědi veřejnosti na dotazy k interní činnosti KPR a 

s rozhlednovou tématikou mimo média, písemná vyjádření apod. bude zajišťovat Richard Krejčík. 

K tomuto rozhodnutí nikdo z přítomných neměl námitek. 

 

8. Představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise  

A to pro volební období 2021–2025. Byl vysvětlen princip hlasování. Do výkonného výboru se volí 

5 členů + 2 náhradníci čili 7 členů, do kontrolní komise 3 členové + 1 náhradník čili 4 členové. Před 

volbou nových orgánů klubu se všichni kandidující stručně představili. 
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9. Volby zástupců spolku pro volební období 2021 – 2025 

Volby pomocí hlasovacích lístků a následné sečtení hlasů volební komisí proběhlo během oběda.  

Výsledky voleb do výkonného výboru: 

 71 hlasů - Pavel Zhorný 

 70 hlasů - Richard Krejčík 

 66 hlasů - Petra Langová 

 64 hlasů - Dalibor Matulka 

 61 hlasů - Jaroslav Fábera a Pavel Urbanec 

 54 hlasů - Markéta Hyanová 

----------------------------------------------- 

 18 hlasů - Tomáš Baranec 

 12 hlasů - Květa Holešovská a Aleš Král 

   5 hlasů - Zdeněk Krajdl 

   3 hlasy - Radek Konečný 

 

Výsledky voleb do kontrolní komise: 

 71 hlasů - Dana Voříšková a Vladislav Šembera 

 69 hlasů - Blanka Víšková 

 39 hlasů - Pavel Gejdoš 

----------------------------------------------- 

 34 hlasů - Martin Šembera 

 

Podle počtu hlasů byli zvoleni do výkonného výboru tito členové: Pavel Zhorný, Richard Krejčík, 

Petra Langová, Dalibor Matulka a Jaroslav Fábera. Pavel Urbanec se členství ve VV vzdal. 

Do kontrolní komise byli podle počtu hlasů zvoleni tito členové: Dana Voříšková, Vladislav Šembera 

a Blanka Víšková. 

Funkce ve výboru i v komisi si volí sami jejich členové (dle čl. 9 Stanov KPR). Tyto volby proběhnou 

později na schůzkách výboru a komise, a bude k tomu sepsán zápis. 

 

10. Informace o plánovaných akcích  (Jaroslav Fábera) 

 Vyrovnávací vodárenská věţ Děvín Nové hrady aţ covidová situace dovolí 

 Vnější schodiště chrámu sv. Víta – západní dvojvěţí všední den 16. hodina odpolední, zájem 

cca 20 – 25 lidí - ještě na podzim 

 Zájezd do Saska na Landeskrone – zatím odloţeno 

 Viva Schengen Polsko – zatím odloţeno 

 

11. Příspěvky členů / Různé 

Zpřístupnění nových věţí a vyhlídek: 

 Zdeněk Kulhánek: Nová rozhledna Červená hlína – uţ stojí, měla by se kolaudovat  

 Richard Krejčík: Rozhledna u Lidušky v Bílovicích nad Svitavou, na kterou klub přispěl 

9 000,- Kč uţ stojí – 26. 10. 2021 úterý v 16:00 proběhne slavnostní otevření 

 Jiří Štekl: Chalupská Štěpánka uţ má vnější schodiště a je otevřena – klíče lze vyzvednout 

v obci Chalupy č.p. 14 

 Vladimír Valach: U Nebušic nedaleko Prahy se staví netradiční houpací vyhlídka ve tvaru oka 

- slavnostní otevření 24. 10. 2021 v 15:00 

 Hanka Vágnerová: Králický Sněţník – v Polsku uţ roste monstrózní kovová rozhledna 
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 Kamila Hnyková: Byla zpřístupněna věţ románského kostela v obci Církvice u Kutné Hory  

 
Zajímavé odkazy na webu 

 Zdeněk Krajdl informoval, ţe zřídil diskusní rozhlednářské fórum https://rozhledny.krajdl.cz/ 

a uvítá, kdyţ se bude vyuţívat 

 Jaroslav Fábera informoval, ţe je moţné za úplatu po navštívení určitého počtu rozhleden 

v daných oblastech ČR získávat kovové odznaky.  

Bliţší informace na http://rozhlednyceska.cz/. 

 

12. Závěrečné slovo  (Jaroslav Fábera) 

Závěrem Jaroslav Fábera poděkoval všem příchozím za účast, vyzval členy k aktivnímu se zapojení 

do činnosti, ať uţ uspořádáním nějaké akce nebo nápady na  činnost a vyjádřil naději, ţe bude 

moţno pokračovat v naší činnosti běţným způsobem bez shromaţďovacích a cestovatelských 

omezení. 

  

DOPROVODNÝ DOBROVOLNÝ PROGRAM v sobotu 16. 10. 2021: 
 

 Před schůzí – věţe Jihlavy: 
o Vyhlídková věţ parku Gustava Mahlera 
o Brána Matky Boţí 
o Věţ kostela sv. Jakuba Většího 
o Věţičky - prolézačky v jihlavské ZOO 

 Po schůzi  
o Polná – věţ kostela Nanebevzetí paní Marie 
o Návštěva hrobu Jozefa Šlapáka ve Světlé nad Sázavou 

 
 
Příloha zápisu: ZPRÁVA_O_ROZHLEDNÁCH_2019_2020_2021.doc 
 
 
Zapsala: Petra Langová 

Opravil: Jaroslav Fábera a Dana Voříšková 

Ověřili: manželé Koneční 

 

https://rozhledny.krajdl.cz/
http://rozhlednyceska.cz/

