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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, 19.11.2022, 17:40 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 2022 a poděkování členům a 
příznivcům klubu za jejich činnost, (4) Zhodnocení reprezentace ČKZ v roce 2022, (5) Plánované akce ČKZ 
na rok 2023, vítání nových členů. (6) Stav zlatého pokladu, (7) Stav klubové pokladny, (8) Zpráva revizní 
komise, (9) Diskuze a ukončení VH.  
 
(1) Zahájení – Tom Possum jako místopředseda spolku zahájil ve výše uvedený čas zasedání valné hromady 
členů spolku, z celkového počtu 67 členů se zasedání účastní jen 30. Přítomní jsou všichni zapsáni v prezenční 
listině připojené k tomuto dokumentu, 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 a nejtěžší zlatinku“. Zvítězil Jirka Černý. 
 

Usnesení: Valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(2) Prezence členů, schválení předsedajícího a zapisovatele, programu VH. 
Předsedajícím valné hromady byl navržen místopředseda Tom Possum (předseda Vilém Jansa z důvodu 
nemoci byl přítomen vzdáleným vstupem z domova přes webovou kameru). Dále se jednání účastnil výbor ve 
složení: pokladní Štěpánka Dunovská, a jedna členka výboru Adéla Krejcarová. 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 2022 a poděkování členům a příznivcům klubu za 
jejich činnost. 

Zhodnocení akcí pořádaných ČKZ v roce 2022:  

Klínec – 20. ročník rýžování zlata, 7.-9.1.2022 (Bojovský potok). Osvědčená akce, hojně navštěvovaná. 

Zimní halové mistrovství v rýžování zlata v Malešově - I. ročník, 14.-16.1.2022 (v prostorách Přátelského 

pivovaru). 

II. Blážovo náhodné setkání v novém Kníně, oprava značení nauční stezky, 15-17.4.2022 (NS Zlaté Psí 

Hory) 

Otvírání klajmů Hrob, Husovka - 6-8.5.2022, prohlídka starých hornických děl. Perfektně zorganizované. 

Muzejní noc v bývalé mincovně v Novém Kníně, 4.6.2022, velmi vstřícný přístup personálu Muzea a 

spolupráce s hornickým muzeem v Příbrami, vedeným panem PaeDr. Josefem Velflem. 

Zajištění rýžování zlata při akci Národního technického muzea „Cesta kovů od kamene ke kováři“, 11.-

12.6.2022 (Plasy) 

„Zlatá řeka zpívá“, kemp CAP Zahájí u řeky Sázavy, 2.7.2022, trénink plus garážová liga, country kapely. 

Kestřany, 30 let, 5.8.2022. 

https://www.zlatokop.cz/CKZ/dokumenty/2022_prezencni_listina_VH_Rohanov.pdf
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Poděkování patří: 

Bohoušovi Tomsovi za zajištění sponzorského daru od firmy Kámen a písek v hodnotě 10 000.- Kč a 

darování výnosu z přednášky ve výši 1 500.- Kč (připsáno na účet klubu). 

Lubošovi Novému za poskytnutí sponzorského daru ve výši 3 000,- Kč, a za poskytnutí kempu CAP Zahájí v 

Hněvkovicích pro akce klubu (Zlatá řeka zpívá léto 2022 a Otvírání klajmů 2023). 

Členům a příznivcům klubu za aktivní pomoc při opravě značení NS (naučné stezky) Zlaté Psí Hory na 

jaře 2022 a to: Veronice, Šárce, Janě, Hedě, Matty, malé Matty, Julii, Yenkimu, Lubošovi, Pepovi Zimovi, 

Františkovi, Pepovi Zajícovi, Tomovi P8, Jirkovi Černému, Liborovi, Vláďovi Petřinovi, Blážovi a Vilémovi. 

Členům a příznivcům klubu za předvedené rýžování zlata při Muzejní noci v Novém Kníně, a to: 

Blážovi, Lubošovi, Tomovi s Rebekou, Ivče, Liborovi s Janou, Vláďovi Petřinovi, Šťepánce s Katkou a 

Vilémovi. 

Členům a příznivcům klubu za perfektně odvedenou práci na akci Cesta kovů od kamene ke kováři v 

klášteře Plasy pro Národní technické muzeum, za kterou klub obdržel smluvenou částku ve výši 10 000,- Kč, 

které byly připsány na účet klubu. A to: Kateřině a Vlastovi, Janě s Liborem, Karlovi s Jiřinou, Karlovi 

Koláčkovi, Zvířeti s doprovodem a Lubošovi. 

Hrobské sekci za perfektně připravené Otvírání klajmů v Hrobě, a to především Jirkovi, Vaškovi a 

ostatním členům. 

Všem členům a příznivcům, kteří se podíleli na 30. ročníku rýžování zlata v Kestřanech a to: Blážovi, 

Bohoušovi, dále Adéle, Medůze a Vláďovi za trpělivou práci ve Škole rýžování, Veronice, Ritě, Šárce, 

Honzovi za počítání zlata, Jitce, Ivče a Janě za obětavou práci při prodeji pánví a nesmlouvavé vymáhání 

zapůjčených rýžovacích pomůcek. Vláďovi Reichelovi za hlavní cenu. 

Všem členům, kteří se podíleli na pořadatelském zajištění MR 2022 ve Zlatých Horách. Spolupráce 

s Moravskoslezkým klubem zlatokopů si nesmírně vážíme, mimo jiné jsme si potvrdili, že myšlenka MS 2024 

ve Zlatých Horách je reálná a společnými silami ji zvládneme. 

Blance Krejcarové za trpělivost a obětování času, energie a materiálu při výrobě pletených loutek, kterých 

bude, a doufáme v to, přibývat! 

A také chci poděkovat Liborovi za jeho neúnavnou práci pro klub. Od vymýšlení nových akcí a setkání, jako 

Zimní halové mistrovství v pivovaru v Malešově, či pořádání akcí v Hněvkovicích, po první impulsy na účasti 

zlatokopeckých akcích v evropských šampionátech až po vaření piva Zlatokop. 

Závěrem děkuji všem členům ČKZ. 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(4) Zhodnocení prezentace ČKZ v roce 2022. 

MR ČR a SR 2022 Zlaté Hory - medailisté : 

Klárka Tomsová – zlatá medaile kategorie děti. 

Luboš Janovec, Honza Kořenář – stříbrná medaile ve trojčlenných družstvech. 

Honza Kořenář – stříbrná medaile v pětičlenných družstvech. 

Veronika, Adélka, Štěpánka, Jirka D., Vilém – bronzová medaile v pětičlenných družstvech. 
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MS Polska 2022 Zlotoryja – medailisté: 

Honza Kořenář – stříbrná medaile v klasické pánvi a Honza Kořenář – bronzová medaile ve dvoučlenných 

družstvech 

MR Francie 2022 – medailisté: 

Kačka Dunovská – zlatá medaile v kategorii profi ženy. 

Honza Kavalír – bronzové medaile v kategorii profi muži. 

Honza Kořenář – bronzová medaile v kategorii klasická pánev. 

Kačka a Jirka Dunovští – zlatá medaile v kategorii dvojčlenných družstvech. 

Honza Kořenář, Jirka Dunovský, Libor Krejcar – bronzová medaile v kategorii trojčlenných družstev. 

Kačka a Jirka Dunovští, Honza Kavalír, Honza Kořenář a Libor – stříbrná medaile v Národních týmech. 

Jana – bronzová medaile v začátečnících. 

Kačka Dunovská – šampion šampionů. 

MR Itálie – medailisté: 

Luboš Janovec – zlatá medaile ve dvoučlenných týmech a Luboš Janovec – zlatá medaile v kategorii 

veteráni. 

Kestřany 2022 – medailisté: 

Jirka Dunovský – třetí místo v kategorii profesionálové. 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(5) Plánované akce ČKZ na rok 2023 a vítání nových členů. 

Klínec - 21. ročník, 2.ročník halového zimního mistrovství v Malešově, Otvírání klajmů v Zahájí, Muzejní 

noc v Novém Kníně a Kestřany - 31. ročník. 

Oficiální osobní představení a přijmutí nových členů ČKZ:  

1) Jana Schweigstillová alias Finny – vystudovala geologii, partnerka Libíčka, ráda fotí a ke dvou podobným 

spolkům, které jí zestárli, vybrala si nás. V létě skončila bronzová v začátečnících na MR Francie. Nebojí se 

podělit reportáží o akce ČKZ. 

2) Ivo Štěnička alias Zvíře – známý harcovník a kamarád. Rád zavařuje a vypráví. Vezmete-li si ho na cesty, 

rozhodně neusnete. Umí to se sekyrou. Do přírody prostě patří. Letošní účast na MS v Polsku se mu líbila a na 

dotaz, zda by chtěl být konečně členem bez zaváhání přikývl. 

3) Hanka Růžičková, dcera Vaška Růžičky (Hrob), osvědčená tlumočnice do angličtiny z MS ČR v Novém 

Kníně. Přihlásila se sama na valné hromadě, těšíme se na její úspěchy. 

 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí a nové členy přijala 
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(6) Stav zlatého pokladu. 
 
Ošklivé odpadní zlato 5 g, Finsko 3 g, Itálie 27 g, 16 g od Jirky z Itálie + jedna třetina napáskováno – zbylo ze 
soutěží, 2024 mistrovství. Zlato pro kola základní. Akce pro děti s ukázkou rýžování, garážové ligy – u Toma 
žádejte zlato. Referoval Tom Possum. 
 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí.   

 
(7) Stav klubové pokladny.  
 
Štěpánka seznámila přítomné členy o stavu na účtu a stavu pokladen. Finanční pohyb na účtu je tvořen 
nákupem a prodejem pánví, příjmy ze sponzorských darů a plateb členských poplatků. 
 
 
Členská základna k 17.11.2022: 
Počet členů:     67 
Čestní členové:    04 
 
Nové stanovy platné od 1.5.2015. 
ČKZ nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. 
Proplacení medailistům MR ME, MS: po předložení dokladu od pořadatelů. 
 
Čeká nás klidný rok, termínovaný účet pro spolky (1 – 1,5 %), není tak výhodný úrok jako pro osoby fyzické.  
Referovala Štěpánka Dunovská. 
 
 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(8) Zpráva revizní komise.  
 
Pánve vyřešeny, máme jednu poškozenou lavičku. Zbývá očíslovat rýžovací kádě (1x Hrob, 4x Zahájí) a 
prověřit jejich uskladnění a pojištění. Jinak vše v pořádku. Referoval Karel Koláček. 
 

Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
(9) Diskuze a ukončení:  
 
Na webu chybí termíny akcí 2023 – vyřešeno, termíny obdržel Vašek Růžička, založí akce 2023. 
 
Sestavení národního týmu – zatím odloženo, i nadále bude sestaven až na místě. Trička vozíme. 
 
Vytvořit bodový systém za účasti v soutěžích (PLACKOŽROUT), bodový systém, inspirace u 
slovenských zlatokopů. Podpořeno. 
 
Kalendář 2024 – navrhnout odpovědnou osobu a nastřelit styl v jakém bude. Adéla má nápad. Další vítány. 
 
Datová schránka – kdo bude spravovat. Sídlo klubu – fiktivní kancelář na adrese v hlavičce. Bláža se 
kamarádí s pošťačkou, ale podání daní a další ofiko činnosti půjdou přes datovku. 
 
MS Afrika srpen 2023 – nevyhovuje letní termín, kdy přijdeme o české teplo a v Africe bude chladno. 
Libíček jako jediný zvažuje koupi letenky. 
Finsko a Švédsko 2023 – to vypadá na větší účast, doufá se i v lepší počasí než při poslední soutěži. 
2024 mistrovství ve Zlatých Horách – Zuzka uvedla, že se musí ještě ověřit souběžná akce oslav 800 let 
města, do Vánoc bude mít informace. (Veronika uvedla nápad na spolupráci s Kanadským klubem zlatokopů, 
ale nesetkalo se to s odezvou). 
2025 - ????, 2026 Nový Zéland – hodně láká. 
AKTUÁLNÍ TERMÍNY, přihlašovací formuláře a další hledejte na našem webu.  
 
Garážovky! Kam se poděly? Podzimní mlýn u Veroniky v krásném prodlouženém víkendu garážovku pro 
minimální účast zlatokopů nepořádal. Podporovat a podněcovat k pořádání garážových lig.  
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Halové mistrovství v Malešově 27.-29.1.2023 – podpořen startovní poplatek. Zbývá stanovit výši, strop 300,-

Kč. Vyřešit zimu v hasičárně, kde se spí. Vítěz se prý koupe v pivní lázni . Ta má 80 stupňů Celsia . 
 
Kostra nových webových stránek vznikla na mlýně v říjnu 2023 – další setkání za tři týdny. Spuštění by bylo 
vhodné s počátkem nového roku. 
 
 
 
Usnesení: valná hromada vzala informace na vědomí. 

 
 
 
Poznámky: 
 
Zuzka všechny pozvala na akci na Vysočině s názvem „O zlatinku Beaver City“, součástí je i členská schůze 
KMSZ. Termín 3. - 4.6.2023, kostýmy netřeba. Bližší informace na stránkách Moravskoslezského klubu. 
 
Místostarostka obce Chotilsko požádala Veroniku o pomoc při instalaci vypracovaných naučných cedulí NS 
Zlaté Psí Hory. Termín sdělený e-mailem je  požadovaný v únoru 2023, správně namítáno, že by mohly být 
nevhodné klimatické podmínky pro betonáž patek.  
Bohouš uvedl, že by bylo dobré připomenout se do Knína novému starostovi, a také děvčatům do muzea 
(Petra je nově členem kulturní komise). Období Vánoc je brzy, Muzejní noc již pozdě.  
 
Tento rok se setkání hornických měst v Kutné Hoře velmi povedlo. Horníci se ptali po zlatokopech, bohužel 
po více jak ročním nezájmu dotáhnout nominaci na přihlášení Bohouše do SHMaO se Bohouš na vlastní 
žádost této nominace zřekl. 24.11 jede Honza Kavalír do Ostravy (ta pořádá příští rok) a přesouvá se do 
Krumlova, poptá se na podmínky přihlášení.  
 
Nebylo otevřeno: Zaměření se na dotační programy sportovních klubů. (Doporučil loni starosta města Hrob 
Jirka F.) 
 
 
Různé: 
 
Veronika – Klínec, starostka podporuje průzkum nově objevených důlních prací V Peklích, nová štola. 
 
Bláža – v polovině dubna 2023 bude možné ve spolupráci s Příbramí navštívit (menší zdatná skupina 8 lidí, 
100 metrů pod zemí, nejen žebříky a stupadla, polospinky a traverzy, nutná mrštnost a láska ke stísněným 
prostorám, průlezy 50x60) starou šachtu (300 let), za to zajistíme pro ně ukázku rýžování zlata.  
 
Předsedající, s ohledem na vyčerpání navrženého programu, když žádný z přítomných nevznesl k průběhu 
jednání žádné námitky, prohlásil v 19:25 hodin valnou hromadu za ukončenou.  
 
V Rohanově, 19.11.2022 
 
Zapsala: Heda Kotrbáčková, zápis ověřili a jeho správnost schválili: Vilém Jansa, předseda spolku Tom 
Possum, místopředseda spolku 

 


