
Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 7.4.2006 od  1700 hod v aule 

hlavní budovy ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

 

 

 

Přítomni: J. Rosol, K. Berndt, J. Masner, V. Střihavka, L. Tvrdík, J. Puš, T. Frank, 

T. Kublák, J. Blahůt, P. Honzátko, P. Obst, F. Mezera, P. Lukačovič, J. Urbančík, 

I. Novák, J. Blecha, O. Béhal, M. Beke, V. Kopecký, Z. Vévoda 

 

Omluveni: L. Bernardová, F. Vyskočil, J. Pěnkava, T. Rychtrmoc, P. Reich, J. Stavovský, 

J. Polák, V. Ambroz 

 

 

1) Na úvod se ujal slova J. Rosol a seznámil přítomné s …..(Zde jsem nechal místo pro tvá 

slova, po jejich doplnění mi zápis prosím pošli zpět, abych ho mohl poslat všem 

účastněným. Díky) 

 

2) K. Berndt seznámil přítomné s došlými reakcemi na výzvu ze dne 31.3.2006 ke spolupráci 

ve VK v pořadí, jak tyto zprávy došly. Konstatoval, že bohužel z pražských oddílů byla 

reakce minimální s ohledem na velmi silnou základnu členů ČHS. 

 

3) Dle prezenční listiny se představovali jednotliví zástupci oblastí a oddílů se stručnou 

charakteristikou spravovaných oblastí a své činnosti v nich. V průběhu byly upřesňovány 

jednotlivé lezecké lokality, které budou nadále zpracovány do tabulky obsahující 

jednotlivé oblasti, podoblasti, správce a jejich kontakty. 

 

4) V souvislosti s činností byl vznesen dotaz na stav požadavků na materiál, které byly 

zaslány správci jednotlivých oblastí na ČHS. Bylo konstatováno, že tak velké oblasti (dva 

nejsilnější politické okresy), jak po stránce členské základny, tak i v rozsahu počtu oblastí, 

a s tím související frekvencí lezení, nebyla ze strany ČHS ani správců věnována patřičná 

pozornost o vzájemnou spolupráci. To vyústilo v téměř desetileté vakuum  v činnosti a 

tedy v nezatížení ČHS financemi, jako v dalších krajích nebo oblastech. Žádáme tedy o 

zohlednění a  pro tento rok přednostní vyřízení žádostí o materiál v tomto množství: 

 2 x aku vrtačka + vrtáky 

 230 ks boráků 

 40 ks slaňovacích souprav (řetězů) 

 10 ks vrcholových krabic + knížek 

 

5) Na návrh předsedy CVK J. Rosola byl zvolen předsedou OVK Praha a Středočeský kraj 

zastupující předseda Karel Berndt. 

 

6) Bylo stanoveno datum příští OVK na 12.10.2006 od 1700 na témže místě, tj. v aule 

budovy ČSTV. 

 

 

 

Sepsal Karel Berndt 

 


