
Jachetní oddíl TJ Lokomotiva Plzeň 
Zápis z jednání výboru dne 7.12.2022 

 

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

             Projednané body:  

1. Příprava pracovní členské schůze která bude v pátek 9.12.2022  

2. Opustil nás ve věku 82 let Franta Jiříkovič, dlouholetý aktivní člen oddílu. A i po ukončení 

členství se dále podílel na akcích klubu (např. při betonování nové šupny). Věnujte mu 

vzpomínku. 

3. Likvidace graffit na skladu lodí je objednána u firmy Bird-stop s.r.o. Bude hrazeno z pojistky 

TJ. Odstranění by mělo být provedeno příští týden (pokud nebude mrznout).  

4. Na valné hromadě plzeňského a karlovarského kraje odsouhlaseno hospodaření, projednán 

postup vytvoření termínů závodů v roce 2023. Odsouhlasena přímá podpora mladým 

závodníkům. V našem oddílu bude závodníkům rozděleno 35.056,-Kč.    

5. Z dotace Můj klub bude prostřednictvím TJ poskytnuta odměna trenérům našeho oddílu. 

6. Na nástěnce vyvěšena PFka od našeho člena Davida Křížka, věříme, že ho v příštím roce 

uvítáme zpět mezi námi.   

  

7. Napouštění  Boleváku: v minulém týdnu tekla voda jen z přepadu u Malého Boleváku, jde 

tedy o vodu z rybniční soustavy. Ale každý kubík dobrý. 

8. Probíhá předávání a podpisy „sponzorských“ smluv se členy oddílu,  kteří předali cesťáky. 

9. Probíhá proplácení startovného za MČR mládeže.  

10. Valná hromada TJ bude 8.12.2022.  Účast za náš oddíl: Smetana, Smetanová, Marian.  

11. Náměty na změny, úpravy, doplnění… oddílových stanov a jejich příloh zasílejte na 

smetanak@seznam.cz 



12. Od ČSJ došla první faktura za pronájem lodí. Jde o loď Optimist. Vzhledem ke  kvalitě 

materiálu se výbor rozhodl pokračovat do konce smlouvy. V případě neobsazení naším 

závodníkem na požadované závody dle smlouvy bude zapůjčena do jiného klubu.  Ještě 

přijdou faktury za RS Feva a iQFoil.   

13. 17.12.2022 od 14.30 proběhne 24 ročník oddílového turnaje mužů v kulečníku ALFONZ.  

Trénink 9.12. po členské schůzi. Organizuje tradičně Honza Marian. 

14. Objednán 4 díl oddílové kroniky. Pro doplnění kronik oddílu stále potřebujeme fotky,…       

od roku 2020 do letoška. Kronika YCLP je něco co nám jiné oddíly závidí.  Zasílejte na 

helena@smetani.com  

15. Opakované:  Upozornění pro čekatele členství - schvalování nových členů probíhá na výroční 

členské schůzi a na běžných pracovních členských schůzích. Osobní účast čekatele je pro jeho 

přijetí dle oddílových stanov nutná (mimo mládež). Na členské schůzi je možné přijmout za 

 řádné členy: Matěj Smola, Adam Hubka.  Pro neplnění členských povinností budou vyřazeni 

čekatelé Jirmář a Voděrová. 

16. Opakované:  Inventura reklam, malá obsazenost, pokud někdo z členů by měl zájemce, 

kontaktujte Jirku „Zipa“ Čechuru. 

17. Opakované: Vzhledem k aktuální otevřenosti areálu nezvaným hostům upozorňuje všechny 

členy na důsledné zavírání všech vrat, řádné zamykání vchodových dveří  a kódování 

zabezpečení.  

 

 

Příští schůze VS: dle potřeby  
Zapsal  Karel Smetana 

mailto:helena@smetani.com

