
Jachetní oddíl TJ Lokomotiva Plzeň 
Zápis z jednání výboru dne 7.9.2022 

 

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

             Projednané body:  

1. Příprava  našich podzimních závodů: Cena Lokomotivy a Qrace. Optimisticky věříme že 

bude na rozdíl od našich letních závodů  zájem ze strany závodníků. Pro Cenu Lokomotivy 

bude doplněna třída Finn. U Qrace budou upraveny údaje v celostátním kalendáři závodů. 

Tento závod bude ve spolupráci s oddílem YC Plzeň. 

2. 3.9. se náš člen Radek Smetana oženil. Gratulujeme k tomuto životnímu kroku! 

3. 3.9. proběhla oslava 50 let Zbyňka Mudry. Gratulujeme a přejeme hodně dalších jachtařských 

let!   

4. Úspěchy našich závodníků v červenci a srpnu:¨ 

Youth Junior Games  iQFoil  U19  4.místo Kateřina Altmannová  

MS iQFoil  U19  4.místo Kateřina Altmannová  

MS RS 500  7.místo  Jakub Dobrý – Tereza Dobrá 

MČR RS 500  1.místo  Jakub Dobrý – Tereza Dobrá 

MČR Fireball  5.místo Martin Mudra – Kryštof Šedivák 

                        6.místo  Jiří Čechura – Jan Will 

ME RS Feva 2.místo abs. Petr Pelnář – Matěj Červeň 

                      2.místo do 13 let Matěj Martan – David Křížek  

5. Zatím není dokončeno „papírové“ předávání oddílových lodí Q a RS Feva. Výbor děkuje 

Zipovi a Jirkovi Martanovi za provádění a posádkám (resp. rodičům) za aktivní přístup.  

6. Od trenérů k dnešnímu dni nedošel Martinovi Mudrovi žádný plán závodů,.. Výbor proto 

v letošním roce volné finanční prostředky použije na nákup motorového člunu s přihlášením 

na SPS, údržbu a opravy v areálu a pokrytí zvýšených nákladů na energie.  

7. Projednáno  použití dotací UMO 1 a ČSJ v letošním roce pro pokrytí zvýšených nákladů na 

energie a režie oddílu. Bohužel podle aktuálních záloh na energie hrazených TJ očekáváme 

zvýšení nákladů za energie min. o 100%  proti loňskému roku. Pro podzimní a zimní provoz 

budovy budou stanovena úsporná pravidla. 

8. Dopouštění Boleváku: poslední informace je, že zkušební provoz začne příští týden v září. 

V současnosti chybí cca 600.000 m3 vody = -130cm, plánují doplňovat 50.000 m3/měsíc = 

+10cm. Zda budou podmínky pro závodění na našich podzimních závodech příznivější než 

teď,  je tedy hodně „ve hvězdách“.  

9. 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).  

10. Projednán plán nutných prací v areálu v roce 2022 –  prioritní je oprava palubkových 

podhledů budovy a nové odvodnění dešťových svodů. Tyto práce plánujeme zrealizovat o 

skončení jachtařské sezony v říjnu. 1. Hromadná brigáda 15-16.10.  2. Hromadná brigáda 28-

30.10.   

11. Výbor  důrazně žádá saunaře (vzhledem k blížící se saunové sezoně) o provedení úklidu 



sauny. Po saunové sezoně 2021-2022 zůstal v prostoru sauny i okolí kamen                         

„velkým bor..“ =  svinčík. Pozn.: prostor u kamen byl uklizen před Memotiálem MUDr. 

Fichtla uklizen „nesaunistou“ Jéňou Willem. 

12.  Výbor upozorňuje závodníky a doprovody, že cesťáky z letošní sezony budou přijímány 

pouze v následujícím měsíci po akci. Po této lhůtě již nebudou zpracovávány. Dále žádáme o 

pečlivost při vyplňování, „přišití“ originálů dokladů. Opakující se nedostatky zbytečně 

zatěžují naši hospodářku oddílu.    

13. Ve čtvrtek 22.9. odpoledne proběhne malá soukromá akce – garant Honza Marián. 

14. V pondělí 26.9. odpoledne proběhne v areálu schůze ÚMO 4.  

15. Rumový pohár – turnaj v nohejbalu proběhne ve středu 28.9. Organizuje Honza Marián.  

16. Polatky za soukromé akce budou vyrovnány vždy nejdéle do 14 dnů od akce. Výbor žádá 

členy aby vyronali proběhlé akce (Čechura, Horák, Fabián). 

17. 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 nutná (mimo mládež).  

18. Opakované: Pro kroniku oddílu potřebujeme fotky,…z roku 2020 a 2021.  Zasílejte na 

helena@smetani.com 

19. Aktualizace oddílového webu – poslední článek je Bohemia regata, na facebooku (odkaz na 

webu) aktuality jsou. 

20. Opakované:  inventura reklam, malá obsazenost, pokud někdo z členů by měl zájemce, 

kontaktujte Jirku „Zipa“ Čechuru. 

21. Vzhledem k aktuální otevřenosti areálu nezvaným hostům upozorňuje všechny členy na 

důsledné zavírání všech vrat, řádné zamykání vchodových dveří  a kódování zabezpečení. 

V poslední době se množí případy nezakódování a bohužel i nezamčení vchodových dveří.   

 

Příští schůze VS: dle potřeby  
Zapsal  Karel Smetana 

mailto:helena@smetani.com

