Kandidát do výkonného výboru ČHS
volební období 2017 - 2021
VH ČHS 2017
Jméno a příjmení

Martin Veselý

Datum narození

3. dubna 1965

Kontaktní údaje
(adresa, e-mail, telefon)
Délka členství v ČHS,
členství v oddíle ČHS
Funkce, o kterou se
kandidát uchází

Chrastavská 89, Praha 9
martinvesely@email.cz
602 515 294
od 1981 HO TJ Slavia VŠ, Praha
od 1982 HO TJ Slovan SBČS,
dnes pod názvem HO TJ Banka Praha
1. místopředseda VV ČHS (finance)

Datum a podpis kandidáta:
9.3.2017
Stručné informace o kandidátovi):
Absolvování FEL ČVUT, elektroenergetika, mimořádné studium na VŠE, finance a účetnictví.
V současné době vedu ekonomické analýzy ve společnosti G.O.T. Consulting s.r.o., před tím
jsem několik let pracoval v bankách, finančních i výrobních společnostech jako analytik i
ředitel řízení rizik.
V bankovnictví, finančním řízení, krizovém řízení i rozvoji korporací a správě majetku pracuji
od začátku devadesátých let.
Můj profesní životopis je dostupný na LinkedIn.com
Lez jsem, a ještě i lezu převážně na našem písku v Čechách a Sasku, v horách především v
Tatrách v létě i zimě. Jsem z generace, která byla „na Západě“ poprvé v Dolomitech „via
Mangart“ a dříve poznala Kavkaz než Alpy. Od března roku 2016 po Zdenkovi Lukešovi jsem
předseda HO TJ Banka Praha. Žiji v Praze a s výjimkou několika let v zahraničí, v té době
jsem členství v ČHS nepřerušoval.
Cítím se býti součástí horolezecké komunity od dětských kroků v Adršpachu a Šárce od (táta
měl být lékařem expedice Peru 70, přes drobné prvovýstupy v Kokořínsku a občasné
jednociferné přelezy něčeho zajímavějšího na písku po historky „starých zbrojnošů“, chlapů,
kteří něco dokázali v dobách nepříznivých (syn říká: ty si tady s každým tykáš).
Důvody kandidování do VV:
V totalitním dávnověku náš oddíl lezení doma i v zahraničí financoval ze svých příjmů brigád
z výškových prací, pojem dotace pro lezení neexistoval. Tehdejšímu ČSTV i ČHS jsme
přispívali, nic neočekávali a pravděpodobně ani nedostávali. Struktura financování lezení se
změnila, odpovědnost lidí za sebe, doufám, nikoli.

Při zachování smysluplnosti ČHS chci přispět ke stabilitě jeho financování, transparentnosti
příjmů, smysluplnosti jeho výdajů i příjmů, neb se jedná o naše členské příspěvky a peníze
z našich daní
Co pokládám za nutné podpořit:
(i) soutěžní lezení – je rozvojem toho, co naše lezení zviditelňuje, a mladší generace
k přitahuje a baví a zařadilo lezení mezi olympijské sporty,

(ii) ČHS TRIO - vyjma horoprůkazu jako povolenky do skal a později i slevy „u Hudyho“
znamená emancipaci, která z dlouhodobého hlediska umožní přežít svazu jako
konkurenceschopné organizaci. A vlastně i příjemně evokuje dávné vztahy se
Slovinci v Předlitavsku při vzniku horolezectví,

(iii)

efektivní bezpečnost ve skalách, ať již fyzický skal a osazené jištění nebo
povědomí o bezpečnosti – tedy metodiky ve skalách a horách. Jmen kamarádů
na pomníčku občas přibývá. Efektivní proto, že ač má lidský život v naší kultuře
nekonečnou hodnotu, ne vždy je tolik prostředků na jeho záchranu,

(iv) sociální rozměr – naše komunita. Lezci, Lynn Hill říká „big climbing familly“, jsou a
doufám zůstanou komunitou, ve které je dobře v horách a skalách, či jarním a
pozimním úklidu Hruboskalska nebo páně Jaluškově štědrodenní mši tamtéž.
K tomu nejsou peníze nejnutnější.
Pokud mou kandidaturu podpoříte, budu rád, pokud dáte přednost jiné/mu, loajálně ji/jej
podpořím.

