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Zápis schůze Předsednictva 
a Výkonného výboru 
 

Přítomni: dle presenční listiny 

Předsednictvo – 4 

Výbor - 2 

Hosté – Tomáš Čada 

Dětský pohárek 2021 + brigáda na stěně 
Bylo odsouhlaseno konání dětských závodů „Pohárek“ na neděli 3.10.2021. Ceny zajistí předseda Tomáš 

Hornych z dotací města Police nad Metují, plus nějaké ceny zbyly od pana Noska. Pořádání závodu si 

vyžádá přípravu stěnu. Tzn. sundání chytů v kolmých stěnách, jejich čištění a následnou stavbu cest 

nových. Pro brigádu odsouhlasen pátek 17.9.2021 od 19:00. 

TJ Sokol – Dětský den 
V sobotu 4.9.2021 pořádá TJ Sokol Police n. Met den dětský den, na němž by uvítali výpomoc našeho 

člena. Dobrovolně se přihlásil Tomáš Hornych. 

Brigáda na Ostaši 
Koncem října by se měla konat každoroční brigáda na Ostaši. Tentokrát půjde o opravu schodů k 

„Prokleté“. Mimo schodnic bude pravděpodobně zapotřebí vyměnit i nosné trámy. Je potřeba zajistit 

materiál a odvoz materiálu na Ostaš (poptat u Petra Čecha). Na brigádu lze od ČHS čerpat dotaci 5000 Kč. 

Poslední slanění – termín 
Byli projednány možné sobotní termíny pro konání každoroční akce „Poslední slanění“. 

• 6.11.  NE  konání Ádrkrosu 

• 13.11. ANO možný termín / nebo návštěva pivovaru (viz další bod) 

• 20.11 NE Lyžařský ples 

• 27.11 NE skupina Adept Blues Band má jinou akci 

• 4.12. ANO možný termín 
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Výlet do pivovaru 
Na schůzi byla jednohlasně odsouhlasena nutnost návštěvy některého z okolních pivovarů – tentokrát 

pivovar v Dobrušce. Možnosti termínů domluví Dušan Hejl. V úvahu připadá například 13.11. 

Novoroční OPEN 2022 
Po roční přestávce z důvodu situace okolo nemoci Covid 19 je třeba tuto tradici opět obnovit. Závody by 

se tedy měli konat 2. víkend v lednu 2022. Je potřeba dohodnout, zdali by se jednalo o závod 2.kategorie 

pod ČHS. Vzhledem k tomu, že půjde o již 30. ročník tohoto klání, bylo by vhodné zahájit soutěž větší 

páteční „Warm-up párty“ než obvykle. Vhodné by bylo zůstat prostorách Sokolovny. 

Oddílová trička 
Z důvodu opotřebení starých oddílových trik u většiny členů, tak i potřeby triček pro členy nové, je 

potřeba navrhnout nový design a dohodnout jejich výrobu. O design a předělání starého designu se 

postará Martin Hruška. 

Bonatyho 70. narozeniny 
O schůzi se také decentně oslavily Bonatyho kulaté narozeniny       Ještě že Heřman ty svoje slavil v kruhu 

rodiny, nebo by to byla naše smrt. 

 

 

 

 

V Polici nad Metují dne 3.9.2021         zapsal: Martin Hruška 
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