
Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 28.2.2013 v 1800 hod 
hlavní budova ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

 
 
Přítomni: K. Berndt, M. Mandák, V. Kopecký, M. Vítězník, M. Beke, Z. Ondráček, L. Tvrdík, P. Novák, 

M. Tučka, O. Běhal, J. Blecha, L. Beke 
Omluveni: F. Mezera 
 
1) Kontrola zápisu z minulé schůze, revize členů OVK nedokončena, L. Tvrdík předá dosavadní výsledky 

předsedovi k dokončení. 

2) Oblast Prokopského údolí – Občanské sdružení se odvolalo v poslední možný den, OVK čeká na 
vyjádření Magistrátu hl.m. Prahy, stejně jako na jeho reakci na žádost o instalaci protierozních zábran. 
Poté bude stanoveno datum pracovní brigády v této oblasti. 

3) Další brigády v jednotlivých oblastech na úklid, jištění, přístupy a podobně dle správců: Mařenka, 
Červené převisy, Divoká Šárka, Branické skály, Lomy nad Velkou,… (info a termíny u správců). 

4) Na vlastní žádost odstoupil z funkce místopředsedy a člena OVK L. Tvrdík. Předseda OVK mu poděkoval 
za dosavadní práci v komisi. Funkci místopředsedy bude vykonávat M. Tučka. OVK obě tyto změny 
odsouhlasila. L. Tvrdík nadále zůstává správcem skal oblastí Holý vrch a Kozí hřbety. 

5) Byly rozdány Ročenky ČHS a upozorněno na žádost VV ČHS, aby členové věnovali pozornost jejich 
doručení. Docházelo totiž ke ztrátám, proto byla volena i možnost osobních odběrů. 

6) Nové a staronové oblasti a jejich správcové budou upřesněny v souladu s bodem 1) tohoto zápisu. 
- na SO nejsou opravené Černolické skály + Slepucha /M. Mandák/ zaurguje M. Tučka; 
- Jahodová hora – F. Mezera 

Dále OVK odhlasovala správcovství tam, kde správce chyběl: 
- Skály u Kralup a v údolí Knovízského potoka – M. Tučka; 
- Prosečnické lomy + Zbořený kostelec (Posázaví) – M. Tučka;  

Postupně jsou dohledávané staré lezecké terény a informace doplňovány na SO. 

7) Předseda pozval členy OVK na schůzi OVK Dubské skály konanou dne 20.4.2013 v Roklici, která bude 
spojena s brigádou. Dle potřeby bude při dostatečné účasti mimořádné jednání Středočeské OVK. 

8) Diskuze. 

P. Novák požádal o náhradní baterii k vrtačce Makita BHR 241/18V. 

Z. Ondráček a F. Mezera požádali o řetěz (přístup k nástupům cest) pro oblast Mařenka, Zvírotice. 

M. Tučka vznesl dotaz, kdy bude vydán materiál nárokovaný na údržbu pro rok 2013. 

9) Příští řádná schůze OVK se bude konat 7.11.2013 od 18:00, místo se upřesní podle situace. 

 
 
Zapsal Karel Berndt 


