
Jachetní oddíl TJ Lokomotiva Plzeň 
Zápis z jednání výboru dne 8.6.2022 

 

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

             Projednané body:  

1. Příprava  členské schůze. Pracovní členská schůze bude ve středu 22.6.2020 od 18.30 hod.  

2. 28.5.2022 proběhla v Praze Valná hromada ČSJ. Za YCLP: Smetana, Mudra, Marian. 

Programem bylo seznámení a odsouhlasení hospodaření, předání ocenění, zprávy komisí a 

úpravy stanov. Velká diskuse byla ohledně změny nominace pro MS Optimist (nedodržení 

nominačních kritérií - výsledku nominačního závodu).  

3. 28-29.5. se v našem areálu konala tradiční akce dálkových plavců Memoriál MUDr. 

Jaroslava Fichtla. Žádný problém s účastníky nebyl hlášen. Akce byla vyfakturována TJ.   

4. V dubnu a květnu byli v klubu ubytováni pracovníci z firmy Trail systém MTB. Zvýšená 

sazba za ubytování byla vyfakturována TJ. 

5. Probíhá předávání oddílových lodí posádkám. Kontrolu aktuálního stavu a soupis materiálu 

(plachet,…) provádí Jirka Čechura a Jirka Martan. Zajišťují i podpisy na předávacích 

protokolech.  

6. Výbor oddílu požaduje od trenérů plán pro rok 2022 účasti na závodech, soustředěních,… 

Jedná se o kontrolu nakládání s majetkem oddílu resp. TJ Lokomotiva Plzeň. Zašlete do 

20.6.2022        na e-mail: mudramartin@seznam.cz. Informace je nutná pro plánování obnovy 

lodního parku. Např.: pro loď s účastí 1 závodu/rok nebudeme kupovat nové plachty,…      

7. 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).  

8. Projednán plán nutných prací v areálu v roce 2022 – v příloze zápisu.   

9. Výzva k účasti na nutných pracích v areálu – zatím 1, slovy jeden ochotný člen Jéňa Will. 

Pokud bude tato téměř nulová aktivita pokračovat, bude výbor nucen zadávat práce externím 

firmám s úhradou z rozpočtu oddílu. Z tohoto důvodu není v současné době možné plánovat 

nákupy oddílového materiálu pro lodě.    

10. Příprava závodu Štít města Plzně  16 – 17.6. pro třídu Optimist a RS Feva. Vzhledem 

k nezájmu našich závodníků a také závodníků z YC Plzeň se neuskuteční. 

11. Před akcí dálkových plavců byly zprovozněny venkovní WC. Výbor děkuje Jéňovi. A 

důrazně žádá saunaře o úklid po saunové sezoně. Prostor sauny i okolí kamen se dá nazvat 

„velkým bor.. svinčíkem.  

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

helena@smetani.com 

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

kontaktujte Jirku Čechuru. 

14. Po dnešním trenérském odpoledni zůstaly otevřená vrata do loděnice. Vzhledem k aktuální 

otevřenosti areálu nezvaným hostům upozorňuje výbor trenéry na zavírání všchn vrat (budova 

i sklad) před odchodem / odjezdem. 

 

Příští schůze VS: dle potřeby  
Zapsal  Karel Smetana 
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