
Jachetní oddíl TJ Lokomotiva Plzeň 
Zápis z členské schůze dne 15.10.2021 

 

              Projednané body:  

1. Velká gratulace posádce Dobrý – Dobrá, Mistři Světa Holandska, Německa a Evropského poháru ve 

třídě RS 500. 

2. Velká gratulace posádce Čechura – Will, mistři ČR ve třídě Fireball a 10. místo na ME 

3. Velká gratulace posádce Šamšulová – Čechura 7. místo na ME Fireball 

4. Velká gratulace Kateřině Altmannové – mistr ČR ve třídě Foil Open 

5. Pochvala novému webmasterovi – Pepa Hanton,   www.yclp.eu  

6. Změny v členské základně. Ukončili členství: Tran, Fichtlová, Bělka, Benda, Bendová 

Noví člen: Adam Hubka 

Odsouhlaseni  členové po čekací době: Monika Skalová, Valerie Levová, Nevena Brejšová, Violeta 

Brejšová, David Křížek, Tadeáš Hrubý, Martin Červeň 

Zůstávají v čekací době: Krausová, Voděrová, Jirmář, Smola, Víderšperk J., Víderšperk P., Rusňák  

7. Uzávěrka cesťáků je 31.10.2021. Po tomto datu již nebudou přijímány. 

8. Inventura reklam, malá obsazenost, pokud někdo z členů by měl zájemce kontaktujte Jirku Čechuru. 

9. Napouštění Boleváku: aktuálně je hladina na cca – 1,10.  Správa statku připravuje čerpání vodou 

z Berounky na jaro 2022 (původní záměr byl podzim 2022). Odhad nákladů 60 - 70mil. Kč. 

Předpokládají plný stav za 3 roky. Nutné čištění vody z řeky (odstranění fosforu, bakterie, viry, 

zárodky račího moru). Mělo by se čerpat 20l/s. 72.000 l/hod.  Bolevák má plochu 53,3  ha, reálně chybí 

53,300.000 l… teoreticky 30 dnů, … ale… 

10. Práce v dílně v zimním období. Na nástěnce bude vyvěšena tabulka s obsazením dílny a loděnice na 

opravy lodí. Dílna – 2 místa, Loděnice max. 3 místa. Pokud nebudou zájemci o loděnici – ping-pong. 

Topení v dílně a loděnici bude puštěno na vyžádání.   

11. Brigádnické hodiny (toto rozhodnutí výboru již bylo na zápisech z výborových schůzí): Hodně 

plánovaných prací na údržbě v roce 2020 se odsunulo do letošního roku. Těm, kteří požádali ze 

závažných důvodů o převod neodpracovaných hodin z roku 2020 do roku 2021 to bylo umožněno. 

K dnešnímu dni nemají členové, kteří dostali možnost loňské neodpracované hodiny převézt do 

letošního roku hodiny odpracované. Letošní neodpracované hodiny se nebudou převádět do dalšího 

roku, do konce roku zbývá ještě dost času si hodiny dodělat. 

12. Hromadná organizovaná brigáda bude v termínu 16-17.10.2021.   

           Plánované práce (skutečnost bude podle počtu účastníků…):                                                                                                 

           Natažení kabelů pro zabezpečení skladu a k vratům 

Dosypání zeminy na hranách břehů 

Opěrná zídka z kamene do betonu u šupny 

Nátěr betonů opevnění břehů  

Nový dešťový odtok od budovy směrem k hrázi 

Oprava podhledů na budově, zábrana proti ptactvu 

Úklid celého pozemku včetně posekání trávy 

Úklid dílny 

Obroušení a nátěr vrat garáže 

Montáž nových sloupků vrat  

Úklid dětských atrakcí před zimou 

Likvidace břečťanu z trávníku  

Likvidace rákosu u našich břehů 

Očištění chodníku u plotu a úprava břečťanu na plotě 

Likvidace nefunkčního rozhlasu včetně amplionů 

Ideální stav: očekáváme alespoň trochu samostatný přístup k prováděným pracím, nikoliv: tak jsem 

tady, připravte mi „pod nos“ nářadí, rukavice, materiál,… 

13. Změny oddílových stanov: návrhy zasílejte (zatím iniciativa pouze od Honzy Mariana). 

14. Fotografie ze závodů pro kroniku zasílejte Heleně Smetanové. 

15. Nejachtařské sportovní aktivity Rumový pohár 23.10.2021   KoKo   27.11.      Alfonz 17.12.  

16. Opakovaně žádáme o kontrolu při odchodu z budovy, zda je řádně zakódováno a zamčený balkon. 

  
Zapsal  Karel Smetana 


