
Zápis z řádné schůze OVK pro Prahu a Střední Čechy 

Datum konání: 23.2. 2012 v 18:30 

Místo konání: Praha - Strahov, Budova ČSTV, místnost č. 215 

 

Přítomní: Marian Beke, Libor Beke, Karel Berndt, Jiří Blecha, František Mezera, Zdeněk 

Ondráček, Jan Škarohlíd, Libor Tvrdík 

Omluveni: Václav Kopecký, Pavel Novák, Martin Tučka, Martin Vítězník 

 

Byl schválen nový správce Mařenky - Zdeněk Ondráček a nový správce Řeže - Petr Hezina. OVK 

děkuje za dosavadní práci Pavlu Honzátkovi a Josefu Pokornému. 

 

 

 

Schvalování správců oblastí musí probíhat s jejich osobní přítomností na schůzi OVK. 

 

Jiří Blecha předkládá ceduli, která je umístěná na Přílepské skále. Jde o zalaminovaný text, který 

je přišroubovaný na stojanu patřící OP. Informuje lezce o podmínkách lezení. Je pouze v češtině. 

Další se bude vyrábět Kotýz, bylo by vhodné zařadit i stručné informace v angličtině. František 

Mezera kontaktuje Boženu Valentovou a dohodne si podrobnosti. 

 

Průkazka správce skal je v řešení (dle zápisu CVK z 26.11.2011). 

 

Informace o oblasti Chabeřice - Pavel Novák zjistil, že nejde o místní lezce a pokračuje v hledání. 

 

Libor Tvrdík tlumočí zájem Michala Šatavy pomáhat při akcích ve skalách. Bude informován o 

akcích OVK. 

 

Trhací zkoušky na Srbsku budou provedeny. Je potřeba dodat fotografie jištění (čelní a boční 

pohled spolu s rozměry a dispozicemi okolí jištění), zajistí Jiří Rozmajzl a předá je Vladimíru 

Těšiteli a dohodne s ním termín zkoušky. 

 

 Srbsko, Tetínské skály nemá OVK ve své správě. Problémy v tomto sektoru musí řešit OP. 

 

Marian Beke požádal o novou vrtačku pro buližníkové skály. 

 

Prodává se pozemek pod Pašinkou u Kohoutova mlýna. Je nutné urychleně řešit se sekretariátem 

převod na HO Potkali se u Kolína. 

 

Bude revidován seznam členů OVK. Libor Tvrdík pošle všem osobní dopis, ve kterém se bude 

dotazovat na další působnost v OVK. 

 

V diskuzi byli projednány návrhy na možné akce OVK: 

● Braník - jarní akce, bude upřesněno 

● Blatečky - Liška 27.10., azyl možný u Karla, 19.5. OVK Dubské skály 

 

Další schůze OVK bude 25.10. 2012 od 18:00 na Strahově (budova ČSTV). 


