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Datum narození 3.11.1970 

Kontaktní údaje 
(adresa, e-mail, telefon) 

Světická 2, Praha 10, 
Simon.budsky@3Pconsulting.cz, 777 209 014 

Délka členství v ČHS, 
členství v oddíle ČHS 

Asi 15 let, momentálně individuální člen, dříve předseda oddílu 
Tigi-shu. Od roku 2001 instruktorem II. stupně. 

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

Člen VV 

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

 
 
Stručné informace o kandidátovi: 
 
Celou svou profesní kariéru se zabývám poradenstvím a vzděláváním v oblasti projektového 
řízení, zvyšováním kvality sociálních služeb, inovacemi v oblasti péče, APZ. Působil jsem 
v několika poradenských společnostech na pozici konzultanta i manažera. Od roku 2007 
působím jako spolumajitel a ředitel společnosti 3P Consulting zabývající se projektovým 
řízením, inovacemi a procesním poradenstvím. Vystudoval jsem VŠE v Praze obor 
podniková ekonomie, s vedlejším zaměřením na ekonomii životního prostředí. V tomto oboru 
jsem následně působil na VŠE 3 roky jako odborný asistent. Jsem držitelem mezinárodní 
certifikace projektového řízení PMI na úrovni Project Management Professional. Hovořím 
plynně anglicky a dohovořím se rusky. Jsem ženatý a mám 2 syny. 
 
Z „horských“ aktivit mne nejvíce baví klasický skialpinismus. Díky přechodům hor na lyžích 
jsem se také dostal k horolezectví. Absolvoval jsem řadu zimních přechodů hor ve 
Skandinávii (Norsko, Finsko) a Rusku (Polární Ural, Chybiny) a s lyžemi se podíval do 
různých oblastí světa – Coastal Mountains v Kanadě, Island (český prvosjezd 
Eyjafjallajokull), Damavand - Írán (český prvosjezd), Turecko (český provosjezd Suphan 
Dag), Kamčatka (včetně Ključevské a prvosjezdu Uškovského). Za svou domovinu však 
považuji rakouské Alpy. Ve skalním lezení žádný borec nejsem. Mám rád vícedélkové cesty 
a troufám si jen na střední obtížnost. Za svůj vrchol považuji Žlutou hranu na Cima Piccola. 
 
 
Důvody kandidování do VV: 
 
Ze svých cest do alpských zemí vím, jakou přidanou hodnotu může horský spolek 
společnosti přinášet (omlouvám se za klišé). A to nejen svým členům, ale lidem zajímajícím 
se o pobyt v horách a samotné přírodě vůbec. Svého času jsem komunikoval s lidmi 
z kanadského CAC a s innsbruckou sekcí jsem (žel neúspěšně) připravoval jeden projekt. 
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Mohl jsem si tedy trochu osahat co vše je možné jako dobře fungující organizace dělat. 
Podle mne žel ČHS promarňuje svůj potenciál (14 tis členů !!!) a troufnu si říci i poslání, které 
by měl nést. Vidím to na většině svých kamarádů aktivních lezců, kteří z ČHS vystoupili, a to 
hlavně z důvodu, že nevidí žádnou přidanou hodnotu, kterou by svaz přinášel. 
Profesně jsem se celý život pohyboval v soukromých společnostech a spolupracoval s řadou 
neziskových organizací, které si musí ohánět, aby mohly existovat a růst. Naučil jsem se, že 
pokud má mít jakákoliv organizace tah na branku, musí být řízena motivačně, což znamená, 
že každý kdo v ní pracuje, musí mít jasný cíl, k jehož splnění je vázána nějaká forma 
odměny. Vím, že to může stát nějaké finance navíc. Ale dynamicky řízená organizace si také 
další prostředky dokáže sehnat.  
 
Koncept, se kterým mne oslovil Honza Bloudek se mi líbí a věřím, že je to jedna z posledních 
šancí jak v celé věci něco udělat. ČHS se může snadno stát, že skončí v propadlišti dějin, 
stejně jako k tomu spěje celé ČSTV.  
 
 
Datum a podpis kandidáta: 
 
6. března 2014 


