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Český klub zlatokopů,  
spolek podle zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
IČ: 61389404 
se sídlem Geologická 577/6, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy (dále též "spolek")  
 

Zápis ze zasedání valné hromady 
 

Místo, den a čas zasedání: Rohanov – geologická základna, 20.11.2021, 17:20 h. 
 
Prezenční listina valné hromady Českého klubu zlatokopů: připojena jako příloha. 
 
Navržený program zasedání: (1) Zahájení valné hromady, (2) Prezence členů, schválení předsedajícího, 
zapisovatele a programu VH, (3)Zhodnocení akcí organizovaných ČKZ v roce 2021, (4) Výsledky z MR a 
ME v Tužině na Slovensku 2021, (5) Pořádané akce v roce 2022, (6) Nové akce v roce 2022, (7) Stav 
pokladny a zlatého pokladu (8) Diskuze, připomenutí nových webových stránek spolku, ukončení VH.  
 
(1) Zahájení – Vilém Jansa jako předseda spolku zahájil ve výše uvedený čas zasedání valné hromady členů 
spolku, z celkového počtu 69 členů se zasedání účastní jen 27. Přítomní jsou všichni zapsáni v prezenční 
listině připojené k tomuto zápisu a proto je valná hromada dle čl. 6 odst. 4 dle stanov neusnášeníschopná. K 
oznámení nikdo nevznesl připomínky ani námitky. Čekání v trvání 30 minut bylo využito na vyhlášení vítěze 
soutěže o největší zlatinku. Zvítězil Luboš Janovec, který měl na doložený vzorek svědka. Také byla předána 
klubu truhlička s vítěznou ampulkou se zlatinkami za přítomnosti tří z pěti úspěšných účastníků národního 
družstva. Bude vystavena v muzeu v Novém Kníně. 
 

Usnesení: Valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(2) Prezence členů, schválení předsedajícího a zapisovatele, programu VH. 
Předsedajícím valné hromady byl navržen předseda Vilém Jansa. Dále se jednání účastnil výbor ve složení: 
místopředseda Tom Possum, pokladní Martina Matty Kajan a Štěpánka Dunovská, dva členové výboru Adéla 
Krejcarová a Vlastimil Brand. Program zasedání valné hromady byl přednesen dle pozvánky, která byla 
uvedena na webových stránkách spolku. Zapisovatelem byla navržena Heda Kotrbáčková. 
 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(3) Zhodnocení akcí organizovaných ČKZ v roce 2021. 
Za šíření a ukázku rýžování zlata bylo poděkováno jmenovitě (manželům Kapkovým, Šárce Melmukové a její 
dceři Rézi, Hedě a Honzovi K. z Kutné Hory) za vyhledávání sponzorů (Bohoušovi Tomsovi) a za odbornou 
činnost (Veronice Štědré).  
Opomenuto bylo přispění Jirky a Hanky Vranových, předseda je zmínil později a toto opomenutí tím 
napravil. 
Kestřany – přes nepřízeň přírodních podmínek (vysoký stav vody v Otavě před akcí a noční průtrž silného 
lijáku, který vyplavil stany) se akce povedla. A to díky spolupráci všech u řeky při závodech i ve školičce. 
Dobrý prodej pánví, veliký zájem veřejnosti. 
 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(4) Výsledky z MR a ME v Tužině na Slovensku 2021. 
Ti, kteří byli kromě výše uvedeného zlatého národního týmu, na MR a ME v Tužině na Slovensku úspěšní, 
byli jmenováni a vyzváni k převzetí odměny.  
 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(5) Akce v roce 2022. 
Tradiční první lednová akce příštího roku zimní KLÍNEC (8.1.2022), 20.ročník. 
Loni situace nepřála a tak zůstává OTEVÍRÁNÍ klajmů v Hrobě (6.-8.5.2022). Pozor mají nový mostek, 
nepřejíždět, parkovat ve městě, pěšky 300 m. 
KESTŘANY 30. ročník (5.8.2022), tradiční rýžování z řeky se školičkou pro děti a začínající dorost a dospělé 
zájemce. 
 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 
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(6) Nové akce v roce 2022. 
Halové mistrovství v rýžování zlata v pivovaru v Malešově (15.1.2022), 1.ročník. Pořádá Libíček a Honza 
Kořenář. Tato akce je již zmíněna v tištěném kalendáři 2022. Pivo s příběhem, návrh samolepky se 
zlatokopeckou tématikou. 
 
Putování spojené s nějakou zajímavou lokalitou. Zájem je (březen, duben 2022).  
 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí.   

 
(7) Stav pokladny a zlatého pokladu. 
 
Pohyb pokladny 2021 – jediný pohyb nákup a prodej pánví. Zmínila Matty Kajan.  

 

Stav zlatého pokladu: 27 g (syp. Itálie), sady 20% z pořádání MR, 4 g (Finsko) – pro členy klubu na 

propagaci, pořádání ukázek rýžování. Na garážovky drobnější zlato. Zlatý prach + kousky – 4 g. Nejsou 

nugety, stop stav výrobě dětí :-). Prezentoval Tom Possum. 

Nuget do gramu, nákup – burzy, MS Polsko. Itálie (zlato) ideální, za rok na chystané mistrovství sežene Jirka 

Dunovský. Dva druhy zlata – návrh Zuzka Hrubá (předsedkyně Moravskoslezský zlatokopecký klub) – využít 

odděleně na kategorie jednotlivci/ skupiny. 

 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(8) Diskuze, připomenutí chystaných webových stránek, ukončení. 
Od jara 2022 bude starý web ČKZ nahrazen novým, správa webu zůstává na Vaškovi Růžičkovi z Hrobu.  
Předsedkyně moravskoslezského klubu Zuzka Hrubá osvětlila letošní problém s uspořádáním ME ve Zlatých 
horách. 
 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
Poznámky: 
 
Kalendář pro rok 2023 svěřen Adéle. 
Jako pomocník k Vaškovi s novým webem uvedena Heda. 
Permon vystavený v muzeu v Novém Kníně byl udělen 2017 v kategorii Hornický folklór (pořádání dětských 
dní, podpora Setkání hornických měst a obcí).  
2022 se setkání hornických měst bude konat v Kutné Hoře. 
Zájem o uspořádání dětského dne zmínil Petr Gruss (Ostrov nad Ohří, firma 1400 zaměstnanců). 
Zvážit očíslování a rozpůjčování klajmů (4 jsou u Hedy v Chlístovicích, zapůjčil si Libíček). 
Zaměřit se na dotační programy sportovních klubů.(Doporučil starosta města Hrob Jirka F.) 
 
Různé: 
Bláža zmínil vydání zajímavé knižní publikace pana Jiřího Maňoura - Manuál zlatokopa. K zakoupení pro 
členy za 200 Kč. 
Ozvaly se i verše. „Miláčku, nasaď si roušku. Pěkně, od ouška k oušku. Neblázni, myslel jsem tu bederní“ :-) 
 
Předsedající, s ohledem na vyčerpání navrženého programu, když žádný z přítomných nevznesl k průběhu 
jednání žádné námitky, prohlásil v 18.40 h valnou hromadu za ukončenou.  
 
V Rohanově, 22.11.2021 
 
Zapsala : Heda Kotrbáčková, zápis ověřil a jeho správnost schválil: Vilém Jansa, předseda spolku. 


