Zápis z jednání schůze MK
Místo konání:

Penzion Poslední míle,
Mílovy 20

Kdy :

3. května 2013 v 19 hodin.

Seznam účastníků:
Michal Buřil, Radan Keil, Jarmila Schücková, Emil
Ponikelský, Martin Honzík, Jiří Vogel, Lukáš Tkáč, Ondřej Nádvorník
Hosté:

Josef Uherka, Jan Polák, Andrzej Kurowski

Projednávané body:
-

Diskuse a pokračování v práci na doplnění Doporučení MK. Na úpravě dokumentu
doporučení bude nadále pokračováno v návaznosti na materiál standardů vzdělávání.
Materiál bude revidován na setkání členů komise. Za přípravu v jednotlivých
oblastech na jednání odpovídají tyto osoby, které si připraví podklady:
Stěna – Karel Kříž
Jednodélkové, sportovní lezení – Karel Kříž
Vícedélkové lezení – Lukáš Tkáč
Tradiční lezení, hory – Jiří Vogel
Ledy – Emil Ponikelský
Ledovec – Ondřej Nádvorník
Skialpinismus – Emil Ponikelský
Jako výchozí podklady budou použity stávající doporučení, které jsou umístěny na
stránkách svazu.

-

REAkreditace vzdělávání U.I.A.A – Jiří Vogel začne pracovat na přípravě materiálu,
který nahradí stávající standard vzdělání. Materiál bude připraven podle osnov
U.I.A.A. tak, aby mohl být konzultován na setkání MK v létě a při sjednocování
učebníh postupů bude revidován. Materiál by měl být do konce roku připraven
v pracovní verzi tak, aby mohl vstoupit v platnost na jaře roku 2014.

-

Metodický materiál PETZL – informace ohledně možnosti použití a překladu
z Francouštiny. V květnu by měl být anglický překlad, prozatím ještě pořád není.
Pokud se objeví nové skutečnosti, informaci zašle Jiří Vogel

-

Kurzy, třídní kniha, zápis o ukončení kurzu – opakovaná informace a upozornění
lektorům o včasném zasílání třídních knih a všech návazných dokumentů k nim

-

Úraz na stěně v Praze – Jiří Vogel podal krátkou informaci o průběhu jednání a
prozatímního stavu.

-

Jiří Přidal – informace o neplatnosti instruktora, návaznosti na doškolení, na kterých
instruktoři nesloží závěrečnou zkoušku

-

Marie Dichtlová, žádosti o prominutí doby členství u jednoho člena – informace, že
žádost byla zamítnuta – Jiří Vogel

-

Setkání instruktorů – diskuse na téma vzdělávání, připomínky a názory. V termínu 34.8.2013 se sejdeme v Adršpachu, pokud by to nevyšlo, tak v jiné lokalitě, kde
prodiskutujeme a zaměříme se na metodiku a doporučené postupy výuky. Informaci
ohledně termínu a zajištění ubytování – odpovídá Jiří Vogel

-

Upravit matoucí název semináře První pomoc a skalní záchrana – od nového roku
bude seminář nazván pouze První pomoc.
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-

Termíny propozic u kurzů – revize termínů kurzů – zůstává beze změn – Jiří Vogel

-

Materiály na webu – co zrušit a co zanechat – prozatím beze změn

-

Nový materiál, který byl představen komisí mládeže – Andrzej Kurowski a Joska
Uherka informovali ohledně přípravy příručky, kterou připravuje komise mládeže.
Materiál byl zaslán k připomínkám členům MK, kteří zaslali obecné vyjádření emailem již dříve. Pokud bude komise mládeže cítit potřebu pomoci, může se obrátit
na MK prostřednictvím jeho předsedy. MK doporučuje provést důkladnou kontrolu
před vydáním materiálu, aby se minimalizoval výskyt chyb.

-

Lukáš Tkáč vypracuje předlohu pro seznámení s odpovědností na kurzech. Předloha
bude na dalším setkání schválena a její používání vejde v platnost. Každý z lektorů
bude odpovídat za její vyplnění, seznámení s účastníky kurzu, podpisem a předáním
po ukončení kurzu jako přílohou třídní knihy. – Odpovídá Lukáš Tkáč – termín září
2013.

-

Jan Polák – host na MK – informoval ohledně vizí v komisi Nesoutěžního
horolezectví a tradičního skialpinismu. MK ústy předsedy nabídla pomoc při
spolupráci v jakékoli oblasti, která by se v budoucnu mohla případně vyskytnout.

-

Jištění a GUIDE nebo REVERZO, informace co se podařilo zjistit a vyjádření
k používání – obsáhlá diskuse ohledně jištění a doporučení ČHS. Závěrem jednání –
Jiří Vogel kontaktuje Dušana Stuchlíka, zajistí vyjádření od výrobce pomůcky a bude
provedena analýza. Následně bude vydáno vyjádření.

-

Akreditace MŠMT – Jiří Vogel zopakoval filozofii vzdělání, se kterou je nakládáno
od roku 2008 – zjednodušeně řečeno lektoři MK školí Instruktory a Instruktoři školí
nováčky. Do vzájemných oblastí si tímto nezasahují a několika z mála výjimek je
seminář první pomoci a pořádání seminářů ČHS, který je otevřen nejen členské
základně, ale široké veřejnosti. Myšlenky z roku 2008 pro MK prozatím zůstávají
nezměněny.

-

Kurz pro širokou veřejnost v oblasti první pomoci bude konzultován na příští rok při
přípravě plánu seminářů na rok 2014.
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