
Jachetní oddíl TJ Lokomotiva Plzeň 
Zápis z jednání výboru dne 10.11.2021 

 

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

             Projednané body:  

1. Prodloužení pronájmu od ČSJ (s budoucí koupí) lodí Optimist, RS Feva a iQFoil.  Všechny 3 

mlouvy jsou prodlouženy i pro příští rok.  

2. Cesťáky – příjem dokladů ukončen k 31.10. Proběhla kontrola a předání na TJ. P Vyjímku 

budou mít pouze cesťáky za závody v listopadu.  

3. Oddíl proplatí závodníkům startovné z MČR z okruhového jachtingu, odměny za umístění 

1,2,3 na MČR a celkovém umístění v poháru ČR a za 1.místo na MS. 

4. Informace pro závodníky RS Feva a RS 500: příští rok 25-28.8. bude na Lipně mezinárodní 

závod RS Feva Europeans a RS 500 Eurocup.  

5. Posádka Baštář – Juha má od ČSJ na příští rok přidělenou loď 29er CZE 3086. 

6. Kateřina Altmannová je pro příští rok v družstvu SCM Techno 293/iQFoil, trenér Milan 

Hájek 

7. Magdaléna Holá (v posádce s Markétou Bauerovou) je pro příští rok v družstvu SCM 29er  

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

Čechuru. 

9. Opětovně poškozeny nože v protahovačce, pravděpodobně bude nutné klíče od strojů v dílně 

předávat na vyžádání. Protahovačka byla mimo provoz po „vyhoření“ přívodní svorkovnice. 

Opravu provedl Jirka Šedivák, děkujeme a chválíme za rychlost. 

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

provádět, řada členů toho nevyužila. Těm, kteří požádali ze závažných důvodů o převod hodin 

z roku 2020 do roku 2021 to bylo umožněno. K dnešnímu dni nemají někteří  členové, kteří 

dostali možnost loňské neodpracované hodiny převézt do letošního roku tyto  hodiny 

odpracované. Loňské a letošní neodpracované hodiny se nebudou převádět do dalšího roku. 

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

Výbor děkuje účastníkům.                                                                                                 

           Natažení kabelů pro zabezpečení skladu a k vratům  - provedeno, oživení zabezpečení skladu    

           je zadáno u  odborné firmy 

Dosypání zeminy na hranách břehů – částečně provedeno, možno kdykoliv pokračovat 

Překátrování hromady zeminy pro zásypy na pozemku – částečně provedeno, možno kdykoliv 

pokračovat 

Nátěr betonů opevnění břehů – částečně provedeno, zbytek zůstává na jaro 2022 

Opěrné zídky u šupen. - u nové šupny provedeno, zůstávají u šupny z kosy 

Oprava podhledů na budově – vzhledem k rozsahu zůstává na jaro 2022 

Úklid celého pozemku včetně posekání trávy – provedeno, zůstává shrabání listí – možno 

provést kdykoliv 

Úklid laviček – ponechány pro Rumový pohár – nutno uklidit 

Úklid dílny – provedeno, žádáme udržovat pořádek 

Montáž nových sloupků vrat – zůstává na jaro 2022 

Úklid dětských atrakcí před zimou – neprovedeno, nutno vyčistit a uklidit trampolínu  

Likvidace břečťanu z trávníku – částečně provedeno, možno kdykoliv pokračovat 

Likvidace rákosu u našich břehů – provedeno, vzhledem k rozsahu je ale možné kdykoliv 

pokračovat 



Očištění chodníku u plotu a úprava břečťanu na plotě – provedeno 

Likvidace nefunkčního rozhlasu včetně amplionů – amplion a kabely sundány, zůstává úprava 

v kanceláři s posunem skřínky na klíče 

Vyčistit nafukovací člun „Prcek“- provést po ukončení tréningů na vodě 

Pozn.: Ženy a dívky se nadále mohou podílet na venkovních i vnitřních pracích dle seznamu 

prací na nástěnce  

 

12. Revize komínů – objednán revizní technik     

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

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

balkon.  

15. Příští schůze VS: dle potřeby  

Zapsal  Karel Smetana 


