
Kandidát do výkonného výboru ČHS  

volební období 2014 - 2017 

 
VH ČHS 2014 

 

Jméno a příjmení Ing. Andrzej Kurowski 

Datum narození 9.4.1955 

Kontaktní údaje 
(adresa, e-mail, telefon) 

Kamenačky 25, 636 00 Brno, semtrex@volny.cz, 603 822 662 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

HO Sokol Brno I od roku 2004, HO TJ Lokomotiva Brno 1977 - 
1989 

Funkce, o kterou se 
kandidát uchází* 
(předseda, 1. 
místopředseda, 2. 
místopředseda, člen) 

Člen 

* U kandidáta na pozici předsedy / místopředsedy uvést informaci, zda má v případě neúspěch zájem 
o místo řadového člena VV. 

 
Stručné informace o kandidátovi  
Rodina: partnerka Hana, oční lékařka; dětí: synové 34 a 21, dcery 15 a 14, všechny lezly 
nebo lezou a jinak sportují. 
Vzdělání: VUT Brno, fakulta strojní, obor ASŘ TP. 
Práce: zastoupení firmy OKG s.r.o. v Polsku, příležitostně překlady, tlumočení, webdesign 
Zájmy: sport: lezení, lyže, kolo, ostatní: film, divadlo. 
Lezení: Lézt jsem začal v roce 1977. Po dlouhá léta jsem byl členem HO TJ Lokomotiva 
Brno a KW Varšava (Polsko), od roku 2004 HO TJ Sokol Brno I. Kromě lezení ve skalních 
oblastech v ČR a Polsku jsem navštěvoval také skály v Itálií, Francií, Německu, Rakousku, 
Rumunsku a Řecku. Vykonal jsem stovky výstupů v létě a v zimě ve Vysokých Tatrách. Lezl 
jsem také v dalších evropských pohořích: Rila,  Bucegi, Olymp, rakouské a francouzské 
Alpy. Absolvoval jsem mnoho trekingových výprav do oblastí indického a nepálského 
Himálaje. Byl členem horolezeckých expedic do Mongolského Altaje (1984) a do Tibetu Cho-
Oyu (2004, 2006). V rámci své horolezecké činnosti jsem se věnoval od roku od roku 1983 
školení jako instruktor ČHS a také PZA. Nyní vedu horolezecký oddíl mládeže Rocky 
Monkeys  při HO Sokol Brno I a věnuji se lezení na skalách a na umělých stěnách. 
 
Důvody kandidování do VV 
Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem v oblasti lezení i školení, rád bych se věnoval 
problematice nesoutěžního lezení.  
 
06.03.2014    Andrzej Kurowski 
 


