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Jméno a příjmení Pavel Žamberský 

Datum narození 22. 7. 1973 

Kontaktní údaje 
(adresa, e-mail, telefon) 

V zahradách 1084, 252 29 Dobřichovice, 
pavel.zambersky@gmail.com, 723 738 400 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

asi 10 let, momentálně individuální člen, v minulosti člen HO 
Přírodní vědy a HO Lokomotiva Beroun 

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

1. místopředseda, v případě nezvolení nekandiduji na jiné funkce 
ve VV 

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

Stručné informace o kandidátovi: 
V současné době pracuji jako zástupce vedoucí Katedry světové ekonomiky na Fakultě 
mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Momentálně zde vyučuji kurz 
Mezinárodní ekonomie. Tento kurz přednáším i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. 
V minulosti jsem mj. pracoval na pozici finančního manažera české pobočky německé firmy 
Schwan Stabilo se sídlem v Českém Krumlově nebo také jako finanční controller české 
pobočky švýcarské firmy Lonza Biotec se sídlem v Kouřimi. Mám tedy teoretické i praktické 
znalosti z oblasti ekonomie a podnikových financí. 
Mohu také nabídnout praktické zkušenosti s vystupováním v médiích (Česká televize), kam 
jsem jednou za čas pozván jako odborník na ekonomické záležitosti, viz např. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/201222-zambersky-politici-jsou-
pohromou-ekonomiky/.  
Domluvím se anglicky, německy a rusky. 
 
Co se týče lezení, žádných významných úspěchů jsem dosud nedosáhl. S lezením jsem 
začal v roce 1998 po návratu z cesty po Jižní Americe, kde jsem pochopil, že mi pouhé treky 
v horách stačit nebudou. Přestože hory pro mě vždy byly a jsou hlavním cílem, baví mě 
lezení ve všech jeho formách. Mám vylezené nějaké sedmičky na skalách a nějaké šestky 
v horách. Nejvyšší zdolaná hora je Nevado Chachani (6075 m) v Peru. Až na jednu výjimku 
se mi např. podařilo zdolat 10 nejvyšších vrcholů Rakouska. Rád také lezu sólo lehčí mixové 
cesty ve středních horách (např. Festigrat na Dom ve Švýcarsku). 
Lezení je důležitou součástí mého života, není to pro mě jenom sport. Snažím se sledovat 
dění doma i ve světě a myslím, že se v něm docela orientuji. Zajímám se i o historii 
horolezectví. V minulosti jsem o něm přečetl vše, co mi přišlo pod ruku a bylo toho docela 
dost. 
Jsem ženatý, mám dvě dcery. Manželka je momentálně na rodičovské dovolené. 
 
Důvody kandidování do VV: 
Byl jsem osloven Petrem Reschem, s kterým jsem se seznámil během svého krátkého 
působení v berounském oddíle. Spolu s Honzou Bloudkem mi potom vysvětlili, o co jim jde a 
jaká by mohla být má role ekonoma v jejich projektu. Jejich nabídka mě oslovila. Nabyl jsem 
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dojmu, že bychom mohli vytvořit fungující tým. Plně se ztotožňuji s tím, co Honza navrhuje a 
rád bych se na těchto změnách, které by měly vést k větší profesionalizaci práce svazu, 
podílel. Za svoji výhodu považuji, že bych byl ve vedení zcela nová tvář. S nikým mě nepojí 
žádné osobní či jiné vazby, nikomu nic nedlužím a nikdo nic nedluží mě. Nestojí za mnou 
žádná zájmová skupina. Nic mi tedy nebrání hájit to, co považuji za správné. Na druhou 
stranu jsem si vědom toho, že nemám žádné zkušenosti s prací svazového funkcionáře, což 
může být nevýhoda i výhoda zároveň. 
 
Svoji roli v navrhované změně vidím samozřejmě zejména v ekonomické oblasti, ale nejen 
v ní. Určitě se budu snažit uplatnit i svůj pohled lezce. Myslím si, že vedle běžné ekonomické 
agendy, bude velice důležité co nejpřesněji odhadnout důsledky navrhovaných změn pro 
ekonomiku svazu. Jako ekonom budu samozřejmě dbát o racionální nakládání s finančními 
prostředky svazu. Budu se také snažit hledat způsoby, jak tyto prostředky dále navyšovat. 
 
5. března 2014, Pavel Žamberský 
 

 


