
Zápis 
z jednání členů Oblastní vrcholové komise Broumovsko provedeného per rollam 

ve dnech 30. 8. – 30. 10. 2019 

 
začátek jednání: mailová výzva ze dne 30. 8. (viz faxmile výzvy v příloze zápisu) 
hlasovali: Miroslav Mach, Jiří Škop, Pavel Hrubý, Mirek Bahník, Jiří Koutský, 

Martin Mrázek, Jan Ludvík, Aleš Procházka 
nehlasovali:  Pavel Studený, Jan Adamec 
 

 
Program: 
 

1) Volba nových členů OVK 
2) Informace o stavu shánění nástupce na pozici předsedy OVK 

 
Záznam průběhu jednání: 

 
1) V květnu nás zasáhla smutná zpráva o tragické smrti Tondy Volka, který zahynul při 

heli-ski ve Švédsku. Tonda byl jedním z posledních „nových členů“, kteří do OVK přišli, 
a centrem jeho zájmu byly samozřejmě skály na Bišíku. Následně jsem byl osloven, 
že by správcovství v oblasti a členství v OVK po Tondovi převzala jeho sestra Pavla 
Volková. Osobně s tím nemám problém, a v rámci personální krize si myslím, že 
nebude nikdo, kdo by byl proti. Už v létě se aktivně ucházela o práci prostřednictvím 
Alberta, a chtě pomoct řešit zjištěné závady. 
 
Před létem se zároveň ozval Honza Meško, který zpracovává průvodce pro další část 
Broumovek s tím, že narazil na některé závady v povolených oblastech Broumovek, 
které by chtěl pomoct řešit. Honza je srdcař, a věřím, že Standovi nebude proti srsti, 
když mu s Broumovskami někdo pomůže. 
 
S ohledem na nedostatek volných termínů pro svolání jednání Vás žádám o hlasování 
v této věci per rollam (tedy takto na dálku prostřednictvím e-mailu). 
 
OVK schvaluje jako člena OVK P. Volkovou, s tím, že schvaluje její správcovství 
v oblasti Teplické skály, Skály – Bišík. 
PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL 2 
 
OVK schvaluje J. Meška jako správce skal s tím, že schvaluje jeho správcovství 
v oblasti Broumovské a Polické stěny. 
PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL 2 

 



2) Předseda OVK oznámil, že se mu podařilo ve spolupráci s některými místními lezci 
sehnat nástupce na post předsedy OVK. V průběhu zimy proběhne jednání s tímto 
zájemcem, a následně by mělo být svoláno jednání OVK, která by jej měla do funkce 
potvrdit (nicméně samozřejmě je situace nadále otevřená, a pokud má někdo další 
návrhy, je třeba je přednést co nejdříve). Současně předseda OVK oznámil, že získal 
informaci o 2 – 3 zájemcích, kteří by byli ochotni pracovat jako správci v oblasti 
Adršpach. I tyto zájemce se pokusíme přizvat na jednání a potvrdit je ve funkcích 
správců skal. 
 
Volba předsedy a dovolba nových členů OVK proběhne v průběhu jara 2020 na novém 
jednání OVK, ktreé bude svoláno do Adršpachu (s ohledem na počasí, aby po jednání 
OVK bylo možno vyrazit do skal). 

 
Jednání OVK bylo ukončeno ve 30. 10. 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘ Í LOHA – FAXMÍLE VÝ ZVÝ K HLASOVA NÍ  PEŘ ŘOLLAM 
 
From: Škop Jiří Mgr.  

Sent: Friday, August 30, 2019 1:49 PM 

To: Alešák <alesak.prochazka@gmail.com>; Honza Adamec <honza.legenda@centrum.cz>; Honza Ludvík 

<ludvik@accorp.cz>; Ivoš Wondráček <iwondracek@tiscali.cz>; Míra Mach <mmpokryvacstvi@seznam.cz>; 

Mirek Bahník <m.bahnik@seznam.cz>; Pavel Hrubý Alberto <alberto.redpoint@seznam.cz>; Pavel Studený 

<pajastudeny@seznam.cz>; Prťka <jkoutsky@wikov.com>; Standa Beneš <standa.beny@seznam.cz>; Tomáš 

Hornych <tomhornych@gmail.com> 

Subject: rozhodnutí OVK Broumovsko per rollam 

 

Ahoj kluci, 

 

Potřeboval bych s Váma probrat jednu věc, a nedaří se mi časově (zceal klasicky) najít termín pro jednání 

OVK… někdy během podzima to už snad zas jednou vyjde, ale tohle nesnese odkladu… 

 

Mám šanci na doplnění OVK o jednu osobu a o doplnění jednoho správce skal… 

 

V květnu nás zasáhla smutná zpráva o tragické smrti Tondy Volka, který zahynul při heli-ski ve Švédsku. Tonda 

byl jedním z posledních „nových členů“, kteří do OVK přišli, a centrem jeho zájmu byly samozřejmě skály na 

Bišíku. Následně jsem byl osloven, že by správcovství v oblasti a členství v OVK po Tondovi převzala jeho sestra 

Pavla Volková. Osobně s tím nemám problém, a v rámci personální krize si myslím, že nebude nikdo, kdo by byl 

proti. Už v létě se aktivně ucházela o práci prostřednictvím Alberta, a chtě pomoct řešit zjištěné závady. 

 

Před létem se zároveň ozval Honza Meško, který zpracovává průvodce pro další část Broumovek s tím, že narazil 

na některé závady v povolených oblastech Borumovek, které by chtěl pomoct řešit. Honza je srdcař, a věřím, že 

Standovi nebude proti srsti, když mu s Broumovskami někdo pomůže. 

 

Prosím Vás o hlasování per rollam (tedy takto na dálku prostřednictvím e-mailu), pokud možno obratem – 

nejpozději do 30. 10., kdy bude hlasování ukončeno. Kdo se neozve bude zaznamená jako že se zdrželJ 

 

OVK schvaluje jako člena OVK P. Volkovou, s tím, že schvaluje její správcovství v oblasti Teplické skály, 

Skály – Bišík. 

PRO/PROTI/ZDRŽEL 

 

OVK schvaluje J. Meška jako správce skal s tím, že schvaluje jeho správcovství v oblasti Broumovské a 

Polické stěny. 

PRO/PROTI/ZDRŽEL 

 

Díky za Vaše odpovědi. 

 

Jinak samozřejmě trvá stav, kdy vedu OVK po rezignaci a čekám, zda se objeví někdo, kdo by OVK převzal a 

zresucitoval… pokud někoho takového znáte, máte v oddílu, nebo ve svém okolí, dejte mu vědět, ať se mi ozve, 

nebo ná nějak nakontaktujte, aby mohlo dojít k volb nového předsedy, tento stav je dlouhodobě neudržitelný, což 

jistě vnímáte. 

 

Mějte se, a dejte vědět, 

 

Díky 

 

Heřman 

 


