
Jachetní oddíl TJ Lokomotiva Plzeň 
Zápis z jednání výboru dne 01.08.2021 

 

Přítomni: Smetana, Smetanová, Mudra, Juklová     Omluven:  Čechura 

             Projednané body:  

1. Velká gratulace posádce Dobrý – Dobrá, mistři světa ve třídě RS 500. 

2. Memoriál MUDr. Fichtla v dálkovém plavání 7-8.8. proběhl bez zásadních problémů.  

3. V letošním roce 24-25.9.2021 poskytneme prostory na sportovní den firmy Aimtec. 

4. Závody našeho oddílu v roce 2021 – po uvolnění vládních nařízení:    

25.7. Modrá stuha Boleváku: RS Feva a Optimist  - zrušeno pro kolizi termínu se závody Mistrovství 

světa RS Feva 

9.10. Cena Lokomotivy: RS Feva, Optimist, Fireball a Finn – vzhledem ke zlepšení výšky vodní 

hladiny je reálné tento závod uskutečnit pro všechny třídy.  Závod ale nebude možné uskutečnit bez 

personálního obsazení. Zájemci o služby (jsou pak zahrnuty v brigádnických hodinách) hlaste se 

Martinovi Mudrovi.                                                             

5. Brigádnické hodiny: Přestože bylo zejména v letních měsících loňského roku možnost práce 

provádět, řada členů toho nevyužila. Což se také projevilo hlavně na údržbě pozemku, hodně 

plánovaných prací se odsunulo do letošního roku. Těm, kteří požádali ze závažných důvodů o převod 

do roku 2021 to bylo umožněno. Letošní neodpracované hodiny se nebudou převádět do dalšího roku. 

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

letošního roku hodiny odpracované. Výbor opakovaně vyzývá k aktivitě dodělat loňské hodiny, práce 

v areálu je dost pro všechny – viz plán prací v bodě 6 tohoto zápisu. 

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

           Plánované práce (možné dělat kdykoliv):                                                                                                 

           Natažení kabelů pro zabezpečení skladu a k vratům 

Dosypání zeminy na hranách břehů 

Nátěr betonů opevnění břehů  

Oprava podhledů na budově 

Úklid budovy- stále dost neuklizených částí 

Úklid dílny 

Posunutí vrat na parkoviště pro zjednodušení výjezdu z areálu 

Úklid dětských atrakcí před zimou 

Likvidace břečťanu z trávníku, úprava břečťanu na plotě 

Likvidace rákosu u našich břehů 

Očištění chodníku u plotu 

Likvidace nefunkčního rozhlasu včetně amplionů 

Další dle potřeb a hlavně chuti něco pro oddíl udělat! 

7. Pracovní členská schůze bude 15.10. od 18.00 hod.  

8. Požadavek trenérů mládeže na koupi oddílového vleku: Investice do lodního oddílového parku pro 

mládež v letošním roce a investice do opravy břehu neumožňují v současné době další výdaje. 

V nejbližším vhodném termínu proběhne schůzka s trenéry k vyjasnění problematiky financování 

mládeže. 

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

10. Napouštění Boleváku: Dle informace ze Správy statku města Plzně zůstává v plánu zahájení ve druhé 

polovině 2022.   

11. Opakovaně žádáme o kontrolu při odchodu z budovy, zda je řádně zakódováno. V případě spaní 

v budově dejte na kodovací klávesnici papír s informací že zde spíte. Poslední dobou je hodně 

„planých poplachů“, které musíme řešit. 

12. Příští schůze VS: dle potřeby  

Zapsal  Karel Smetana 


