
Schůze VJO č. 10/2013 

ZÁPIS 15. 10. 2013 18:30 TJ LODNÍ SPORTY BRNO LODĚNICE RAKOVECKÁ 

 

ÚČASTNÍCI Krejčiřík, Krupica, Huk, Kašpar, Šormová, Vodáček 

NEÚČASTNI Labuda, Pavlovský 

VÝBOR JO je usnášeníschopný 

HOSTÉ  Kateřina Fantová 

ZAPISOVATEL Marcela Šormová 

DALŠÍ SCHŮZE VJO 19. 11. 2013 

POUŽ ITÉ  ZKRATKY 

VJO … výbor jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno 

JO … jachetní oddíl TJ Lodní sporty Brno 

TJ … TJ Lodní sporty Brno 

 

BODY PROJEDNÁVÁNÍ  TÉTO SCHŮZE 

INFORMACE 
Fantová: informace z TJ – pozemky, dotace na sportovní činnost, investice. Stanovisko výboru JO - jednat o koupi celého 
pozemku, případně o koupi maximální možné velikosti, kterou koupit lze (tj. 1000m2). 

INFORMACE Volné místo: správce. Náhradní správce – kontaktní osoba K. Fantová. 

INFORMACE Při akcích vypadává elektřina. Upozorňovat pořadatele akcí na rozložení zátěže. 

USNESENÍ Labuda zajistí servisní práce na motorových člunech, na červeném člunu doplnění vestavěné nádrže a čítače motohodin 

USNESENÍ VJO se usnesl, že odkoupí 2 RS Feva, které naše mládežnické družstvo využívá již 2 rokem. 

INFORMACE 

Uskladnění okruhových lodí. Přístřešek, případně stan je pravděpodobně příliš drahý, diskutovány další varianty či umístění 
přístřešku. Umístění ve veslařské části loděnice nelze (je plná). Možnost uskladnění okruhových lodí ve spodní části loděnice 
na úkor jedné či dvou kajutových plachetnic byla zástupcem kajutových jachtařů odmítnuta. Ke zvážení byl v této souvislosti 

dán návrh Honzy Krejčiříka na sjednocení výše poplatku za kajutové a okruhové plachetnice. Dále byla probrána možnost 
získání místa vyklizením skříněk a věcí, které v loděnici nemusí být. Toto vyklizení (a úklid) by mělo proběhnout v každém 
případě, bez ohledu na způsob využití loděnice. 

INFORMACE Očekávané výdaje (jaro): sudy, oprava motorového člunu, oprava vrátku – hřídel, brzdový systém 

 

ÚKOL 
Krejčiřík: Hledat levnější variantu přístřešku pro uložení okruhových lodí (např. podél opěrné stěny pod loděnicí), případně 
hledat jiné možnosti uložení okruhových lodí. 

ÚKOL 
Kašpar, Krupica: před zaplněním spodní části loděnice loděmi vyklidit nepoužívané skříňky, uklidit a vyklidit 
neidentif ikovatelné stěžně za loděnici.  

 


