
Jachetní oddíl TJ Lokomotiva Plzeň 
Zápis z jednání výboru dne 12.01.2022 

 

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

             Projednané body:  

1. Nadace sportující mládeže města Plzně – anketa Sportovec roku 2021. Za náš oddíl jsou 

nominováni: Kateřina Altmannová a Tereza Dobrá. 

2. Na stránkách ČSJ probíhá hlasování Jachtař roku 2021. Podpořte naše „želízka“ Kačku 

Altmannovou a posádku Dobrý – Dobrá. Posádka Čechura – Will se bohužel do konečné 

nominace ČSJ nedostala. 

3. Brigádnické hodiny za rok 2021 jsou uzavřeny. Tak jak bylo v průběhu roku avizováno se 

neodpracované hodiny do letošního roku nepřevádí. 

4. Upozornění pro čekatele členství: schvalování nových členů probíhá na výroční členské 

schůzi a na běžných pracovních členských schůzích. Účast  čekatele je nutná (mimo mládež).  

5. Výroční členská schůze bude (pokud to covid nezmění) 18.3.2022. Veškeré náměty na změny 

oddílového řádu zasílejte na smetanak@seznam.cz do 15.2.2022. 

6. V prosinci proběhla revize komínů, nadále platí zákaz pálení plastů, dřevotřísky,.. v sauně. 

Topte pouze „čistým“ dřevem. 

7. Závody pořádané YCLP v letošním roce:   

 2-3.4. Bohemia Regata, 16-17.6. Štít města Plzně, 20-21.8. Modrá stuha Boleváku,  

 8-9.10. Cena Lokomotivy. V letošním roce bude ještě nízká hladina vody, co se skutečně 

odjede a v jakých třídách je „ve hvězdách“. Napouštění „by mělo“ začít na podzim 2022.   

8. Pro kroniku oddílu potřebujeme fotky,…z roku 2020 a 2021.  Zasílejte na 

helena@smetani.com 

9. Zůstává z roku 2021:  Inventura reklam, malá obsazenost, pokud někdo z členů by měl 

zájemce kontaktujte Jirku Čechuru. 

10. Hromadné organizované brigáda budou v roce 2022 – pokud to proti covidová opatření 

umožní.  Z větších prací:                                                                                                 

- Natažení kabelů pro zabezpečení skladu a k vratům  - oživení zabezpečení skladu je 

zadáno u  odborné firmy 

- Dosypání zeminy na hranách břehů – dokončení 

- Překátrování hromady zeminy pro zásypy na pozemku – dokončení, zbytky budou 

odvezeny na skládku 

- Nátěr betonů opevnění břehů – dokončení  

- Opěrné zídky u šupny z kosy 

- Oprava podhledů na budově – vzhledem k rozsahu podle finančních možností 

- Montáž nových sloupků vrat  

- Úklid trampolíny – v 2021 neprovedeno, nutno vyčistit a uklidit trampolínu  

- Likvidace břečťanu z trávníku – možné kdykoliv  

- Likvidace rákosu u našich břehů  - možné kdykoliv  

 

Příští schůze VS: 23.2.2022, 15.3.2022  
Zapsal  Karel Smetana 
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