
                                              
PŘEDSTAVENSTVO 

 
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK FRÝDEK – MÍSTEK, 

POBOČNÝ SPOLEK 
 

Níže uvedené představenstvo PS VZS ČČK F - M, bylo zvoleno většinou 
svých členů na valné hromadě PS VZS ČČK F – M , konané v restauraci 
„ Sokolík “, 9.12.2016. Představenstvo bylo zvoleno na období 2017 – 
2020. Na svém krátkém  zasedání tamtéž, si představenstvo zvolilo do 
svého čela Bohumíra Hrtoně, viz. zápis z valné hromady. 
Do funkce revizora pobočného spolku, byl valnou hromadou zvolen Petr 
Vojkůvka. 
 
SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA : 
 

Předseda – BOHUMÍR HRTOŇ ( statutární zástupce ) věk – 55 
let, hlavní zaměstnání – operátor výroby, vzdělání – odborné 
střední, kvalifikace VZS – mistr plavčí VZ II, trenér plavání III. 
třídy, rozhodčí VZS ČČK, držitel českého a mezinárodního 
průkazu VMP a PCO card. 
 
 
 

 



 
 
Místopředsedkyně – KATEŘINA LANGROVÁ, věk – 43 let, 
hlavní zaměstnání – vyučující na  ZŠ, vdělání – vysokoškolské, 
kvalifikace VZS – VZ III  plavčík. 
 
 

 
 

 
Jednatel – PŘEMYSL MINARČÍK ( statutární zástupce ), věk – 
36 let, hlavní zaměstnání – obchodník rybářskými potřebami, 
vzdělání – odborné střední, kvalifikace VZS – mistr plavčí VZ II, 
držitel českého a mezinárodního průkazu VMP a PCO card. 
 

 



 
Instruktorka plavání  - ZUZANA KORBÁŠOVÁ, věk – 38, hlavní 
zaměstnání – vyučující na střední škole, vzdělání – 
vysokoškolské, kvalifikace VZS – mistr plavčí VZ II, rozhodčí 
VZS ČČK, držitelka českého a mezinárodního průkazu VMP a 
PCO card.  
 

 
 
 
 
Instruktorka první pomoci – ALŽBĚTA PAVELKOVÁ, věk – 47 
let, hlavní zaměstnání – mistrová na OU, vzdělání – odborné 
střední, kvalifikace VZS – VZ III plavčík. 
 

 
 



                                              
 
 
 

REVIZOR 
 

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK FRÝDEK – MÍSTEK, 
POBOČNÝ SPOLEK 

 
 

Níže uvedený revizor PS VZS ČČK F - M, byl zvolen většinou  členů na 
valné hromadě PS VZS ČČK F – M , konané v restauraci „ Sokolík “, 
9.12.2016. Revizor byl zvolen na období 2017 – 2020.  
 

 
 
 
Revizor PS VZS ČČK F-M – PETR VOJKŮVKA, věk – 36 let, 
povolání – zaměstnanec soukromé firmy Chodura, vzdělání – 
odborné střední, kvalifikace VZS – VZ III plavčík. 
 
 
 

 


