
Schůze 2007 
 
1. Internet – heslo ke stránkám dostal i Honza. Na stránkách by se mělo změnit: kronika 

akcí (vždy pokud možno příběh s fotkami), aktualizovat členy a kontakty na ně, odkaz na 
průvodce v elektronické podobě a průvodce někam natlačit, aktualizovat akce na rok 
2007, vést průběžný stav celoroční soutěže 

2. Trika – Honza navrhl udělat nové trička HOKN. Mělo by se hlavně domluvit co chceme 
na trika a kolik by se jich mělo dělat.  

3. Loupensko – koncem léta (pokud se nezmění výjimka) nebo na podzim bude brigáda. Do 
té doby: Zyký zjistí, jak je to s výjimkou a Ondra by mohl udělat nějakou jednodušší 
mapku přístupu ke skalám. 

4. Půjčovna – bude u Pípy v krámě (SKI servis). 
5. Body za akce – ruší se, každý rok před schůzí se sejdou zakládající členové s předsedou a 

místopředsedy a rozhodnou, komu ČHSka a kdo by si měl něco zopáknout. Z toho plyne i 
změna stanov - opravím a dodám Honzovi, který je dá na web. 

6. Oddílové příspěvky – od letoška se budou vybírat oddílové příspěvky 100,- Kč a od 
nových členů 300,-. Opět změna stanov – udělám dodám. 

7. Akce na rok 2007 jsou zatím tyto: 
- leden,únor  turnaj HOKN x USK 
- březen  Zlatá skoba 
- 28.4.   12-ti hodinovka 
- květen  Jizerky 
- červen  Plechovej dědek 
- červen  Matterhorn 
- červenec nebo srpen Chamonix 
- srpen  Tisá 
- září,říjen Kaiterberg – závody 
- říjen- listopad Meteora 

8. Před sezónou by se udělalo jednodenní „opáčko“ na stěně v Rokycanech 
9. Dále bylo vyhlášeno několik soutěží a sázek: 

a) celoroční soutěž, kdo bude mít 31.12.2007 nejvíc bodů za vylezené cesty 
(startovné 50,- Kč 

. 
b) Kdo vyleze na tyto věže: 

Ostrov - Vztyčená jehla (VIIa), Vztyčená věž (VIIa), Císař (VI) nebo Panenská 
věž (VI) nebo Čarodějův učeň (VI) - přesně nevím, která z posledních 3 je 
nejtěžší, ale zjistím :-) 
Tisá - Sťatý major (VIIa), Jánusova hlava (VI), Kurtovy věže(V) 
Rájec - Hraniční věž (VIIc) , Mravenčí věž (VIIb), Sokolí věž (VIIa) 
Bürschlické stěny, Modřín, Anglický parčík, Sněžník - vždy jen ta nejtěžší věž: 
JZ Větrná věž (Bürschlické stěny) - VIIa, Stolová hora (Modřín) - VIIb, 
Havraní jehla (Anglický parčík) - IV,  
Má u mě láhev Jima Beama a u Honzy taky nějakou lahvinku. Styl pouze RP či 
OS, časově neomezeno, do teď vylezené věže se nepočítají. (Rozhodující bude 
podpis ve vrcholové knížce). 
 

c) Taky se vsadil Honza a Zyký – Zyký má vylézt Ptáky v trní + 2 x 9- a Honza 7+, 
8-, 8 (styl OS, RP, PP) – Honzovi se nepočítají cesty za 7+, které vylezl loni 

10. Turnaj proti USK – domluvilo se, že bude. Sporty budou nejspíš 3 a výběr bude z fotbalu, 
volejbalu, basketu a florbalu. 



 
 


