
Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 26.2.2009 v 1800 hod v hlavní budově 

ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

 

 
 

Přítomni: K.Berndt, V.Kopecký, O.Běhal, R.Pešík, P.Honzátko, P.Novák, J.Blecha, J.Masner, F.Mezera, L.Tvrdík, 

J.Škarohlíd, P.Mundil, L.Beke, M.Beke, J.Puš, J.Belza, V.Střihavka, M.Tučka 

 

Omluveni: M.Vítězník, J.Polák, T.Holub, J.Provázek, J.Kinkal 

 

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze – bez připomínek.  

2) Předsena OVK seznámil se zápisem CVK ze dne 29.11.2008, důraz je kladen na bod č.13 – školení na 

Škrovádě dne 4.4.2009 a předseda OVK tímto vyzývá ty, kdož se školení doposud nezúčastnili, aby využili 

právě tohoto termínu. V dálší části tohoto bodu pak doposud nebyl zajištěn seznam proškolených osob na 

minulých akcích. 

3) K.Berndt seznámil OVK s průběhem mimořádné VH ČHS ze dne 31.1.2009 a s volbou nového předsedy, 

místopředsedů a členů VV. Tajemníkem ČHS je nově stanovena B.Valentová. 

4) Doposud nebyly vyvěšeny nové formuláře „Dohoda o provedené práci“ s ohledem na zvolení nového předsedy 

ČHS. K.Berndt je dodá v co nejkratší době k podpisům. 

5) Požadovaný materiál pro rok 2009 není zatím k dispozici. Bylo dohodnuto, že bude dodán nejpozději na akci 

Škrovád dne 4.4.2009. 

6) K.Berndt seznámil členy OVK s výzvou, kterou oslovil horolezeckou veřejnost v rámci akce: „Hledáme 

nového správce do Českého krasu“. Přihlásili se noví zájemci o spolupráci, nikoliv o tuto funkci. Jsou to: 

Jakub Kinkal, Jan Škarohlíd. Tento úkol platí i nadále.  

7) Problém Kolín – Kutná Hora byl částečně prodiskutován se zúčastněnými. Bude pravděpodobně nutné 

samostatné jednání za účasti předsedy CVK, po dohodě s ním.  

8) OVK byla seznámena s termínem konání řádné VH ČHS, která se uskuteční dne 21.3.2009 od 09:30 hod na 

Strahově. 

9) OVK se dohodla na další akci, respektivě brigádě „Alkazar III“ předběžně na sobotu 24.10.2009 do 09:00 hod. 

10) Diskuse: 

 - M.Beke podal vysvětlení ke svým výzvám „Zachraňte Křivoklátsko před Národním parkem Křivoklátsko“ a 

 „Zpráva správce ČHS VK Stč. pro oblast Křivoklátsko k úplnému zákazu lezení bez udělení výjimky pro 

 sektory Vraní skála – východní předskalí a Vraní skála – centrální část“. Situace bude distkutována po 

 konzultaci s předsedou CVK. 

 - M.Tučka seznámil s akcí „Přejištění v Šárce“ ze dne 6.12.2008. A představil dvě nové oblasti. 

 - L.Tvrdík předal předsedovi OVK „Předávací protokoly“ a „Výdejky materiálu“ k vyřízení. 

 - F.Mezera seznámi zúčastněné s připravovanou akcí svého oddílu KHS BRDY – Příbram „Brigáda na 

 Kotýzu“ dne 28.2.2009. 

 

11) Bylo stanoveno datum příští OVK na 22.10.2009 od 1800 na témže místě, tj. v budově ČSTV na Strahově. 

 

 

 

Zapsal Karel Berndt 

 

 

Příloha: Návrh rozpočtu  

 

 


