
Jachetní oddíl TJ Lokomotiva Plzeň 
Zápis z jednání výboru dne 8.11.2022 

 

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

             Projednané body:  

1. Minulý týden zatím neznámý umělec „zkrášlil“ sklad lodí. Výbor děkuje Honzovi Juklovi za 

aktivní přístup při návštěvě policie při zdokumentování – nutné pro pojišťovnu. Proběhlo 8.11. 

v  pracovní době členů výboru. Žádáme členy, aby podobné případy oznámili neprodleně po 

zjištění výboru (v tomto případě se jednalo o zbytečnou několikadenní prodlevu). 

2. Proběhly organizované brigády. Výbor děkuje všem účastníkům, bohužel zájem byl, přestože 

řada členů nemá letos hodiny odpracovány, malý. Ale udělalo se poměrně hodně práce. Na 

nástěnce bude vyvěšen seznam zbývajících prací, tento bude  rozeslán i na e-maily členů.   

3. Jakým způsobem v následujících letech provádět údržbu areálu je na delší debatu. 

Pravděpodobně bude nutné řešit externími firmami,, a tedy z rozpočtu oddílu.  Oprava 

palubkového podhledu je nejen vzhledem k aktuálním cenám materiálu odložena na jaro 2023.   

4. Pracovní členská schůze bude v termínu 9.12.2022 v 18.00 v jachklubu.  

5. Napouštění Boleváku probíhá, pro Vaše info: Za objekt pro jímání vody z Berounky, potrubí,  

a technologie čištění zaplatí Plzeň cca 60 mil.Kč. Teoreticky se může čerpat 10 měsíců v roce  

až  20  l/s. Podmínkou je zachování průtoku 4,46 m3/s v řece. Náklady na doplnění 1cm výšky 

hladiny jsou cca 90.000,- Kč (3 dny čerpání). Rekordní pokles hladiny byl v srpnu -1,33m pod 

normální stav a aktuálně chybí včetně podzemní vody cca 700.000 m3.  

6. V návaznosti na napouštění Boleváku připravujeme naše závody v roce 2023:  

        Bohemia regata, Cena Lokomotivy, Modrá stuha Boleváku, a Q race. Termíny    

        budou upřesněny po dohodě s YCP.  

7. Provoz v budově v zimní období: zatím je ze strany trenérů požadavek na topení ve středu  

(klubovna, posilovna). Vzhledem k minimálnímu provozu mimo tyto dny zůstanou ostatní 

prostory v režimu útlum. V případě požadavku (např. práce v dílně) se bude topení 

v požadovaném prostoru zapínat na dobu nezbytně nutnou.  Předběžně budou náklady na 

energie v letošním roce vyšší o 100%  proti roku 2021. Zatím jediným řešením je šetřit, 

šetřit,…  

8. Na nástěnce bude vyvěšena tabulka obsazenosti dílny a loděnice v zimním období. Zájemci 

pište se. 

9. Pro příští sezonu výbor zváží úpravu systému úhrad za oddílové lodě. 

10. Výbor rozhodl o proplacení startovného za MČR 2022 pro mládež.   

11. Požadavek Komise měřičů a technických inspektorů: Kontrola plnění lodí pořízených 

svazem: Optimist CZE 912 náš závodník Jirka Šimánek  účast na MC Donalds cup koef.7 

(skutečnost 2) a Bambusová regata koef 7.  Požadavek ČSJ je min. 1 závod koef.7 a 1 závod 

koef.8. Výbor zváží, zda pokračovat ještě 2 roky v pronájmu. 

12. Ukončen příjem cesťáků pro předání na TJ. Nedostatky na předaných dokladech si řeší 

hospodářka oddílu  s členy individuálně.   

13. Požadavek TJ na aktualizaci členské základny – pro registr NSA. Pro dotace 2023. Splněno. 

14. Nominace našich závodníků pro anketu jachtař roku: 

Muži:  Jakub Dobrý - RS 500 

Juniorky:  Tereza Dobrá - RS 500,   Kateřina Altmannová - iQFoil 



Junioři: Petr Pelnář - RS Feva,  Matěj Červeň - RS Feva 

15. Rumový pohár – odložený turnaj v nohejbalu proběhne v sobotu 12.11. od 9.00 v tělocvičně 

Sokol Bílá Hora. Organizuje tradičně Honza Marian.  

16. David Křížek napsal knihu pro děti: jmenuje se „Plavba snů“. Příběh o plavbě otce a jeho 

desetiletého syna přes Atlantik. Vhodné po děti 6+, pojednává o krásách jachtingu, nástrahách, 

bouřích, meteorologii, zemích,… Ilustroval autor. Od druhé poloviny listopadu bude v prodeji 

u knihkupců a na e-shopu: ww.velkoochodmcu.cz.   

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

 řádné členy: Matěj Smola, Stanislav Jirmář, Adam Hubka. 

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

helena@smetani.com 

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

kontaktujte Jirku „Zipa“ Čechuru. 

20. 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

