
Schůze VJO č. 2/2014 

ZÁPIS 11. 2. 2014 18:30 
TJ LODNÍ SPORTY BRNO  

LODĚNICE RAKOVECKÁ 

 

ÚČASTNÍCI 
Jan Krejčiřík (dále jen JK), Miloš Krupica (dále jen MK), Lubomír Huk (dále jen LH), Roman Kašpar (dále jen RK), 

Ondřej Labuda ((dále jen OL), Marcela Šormová (dále jen MŠ) 

NEÚČASTNI Marek Pavlovský (dále jen MP), Lukáš Vodáček 

VÝBOR JO je usnášeníschopný 

HOSTÉ František Košvica, Kateřina Fantová, Pavel Nesejt 

ZAPISOVATEL Marcela Šormová 

DALŠÍ SCHŮZE VJO 12. 3. 2014 

POUŽITÉ ZKRATKY 

VJO … výbor jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno 

JO … jachetní oddíl TJ Lodní sporty Brno 

VTJ … výbor TJ Lodní sporty Brno 

TJ … TJ Lodní sporty Brno 

 

BODY PROJEDNÁVÁNÍ TÉTO SCHŮZE 

INFORMACE 
Košvica: informace z konference ČSJ, Ondra Labuda vyhlášen jako trenér roku, tréninky na Novách Mlýnech – dohoda o 
motorových člunech pro první polovinu roku 

INFORMACE 
VJO děkuje Ondrovi Labudovi za velký kus práce, který odvedl s naší nadějnou mládeží. VJO gratuluje Ondrovi Labudovi 
k ocenění Trenér roku.  

INFORMACE Nový člen: Pavel Bělehrad – registrace Příbram – zjistit ukončení – MatchRace – nemá loď 

USNESENÍ VJO souhlasí s přijetím 

INFORMACE Nový člen: Vítězslav Huk – chodí na přípravku, bude od letošního roku závodit 

USNESENÍ VJO souhlasí s přijetím 

INFORMACE JK: informace ze schůze TJ – rozpočet, zástup za MP – Pavel Nesejt, buňky – do 5.3. termíny závodů – U-OL poslat JK 

INFORMACE 

Fantová – Informace z TJ:  

 VTJ schválil pracovní povinnost správce, podmínky budou předány Zbyňkovi Vaculkovi 

 informace z jednání na Povodí, podepsána nájemní smlouva do r. 2017, reciproce vůči Povodí cca 750 hodin, je 
potřeba zaplatit dluh – roste penále 

 dotace 

 informace o zpevňování břehů – podle získání dotací – realizace pravděpodobně na podzim 

 zápisy z VTJ bude umísťovat na web JO 

INFORMACE JK: VTJ odsouhlasil, že každý člen TJ má povinnost odpracovat 6 hod 

INFORMACE MK: nabídka pozinkovaných sudů – 200 Kč 

USNESENÍ VJO se usnesl, že souhlasí s nákupem sudů pod mola. 

INFORMACE 
JK: návrhy na doplnění VJO o pozici Šéftrenéra, Šéfrozhodčího, Kustoda, PR manažera a Kapitána (zástupce námořních 
jachtařů), Správce ježka – diskuze 

INFORMACE 
JK: navrhuje ukončit dočasné zrušení rozdělení na aktivní a neaktivní členy (tj. opět členy dělit na aktivní a pasivní). Pasivní 
členové budou mít, stejně jako původně, trojnásobné poplatky - diskuze 



INFORMACE JK: Návrh na vyčlenění ježka jako samostatné ekonomické jednotky, včetně vlastního fondu brigád. 

INFORMACE MŠ: Martin Šlik – ukončení členství – žádost 

USNESENÍ VJO souhlasí s ukončením za podmínky odstranění veškerého vlastního materiálu z areálu TJ. 

 

ÚKOLY 

Šormová – objednat závodní licence z ČSJ 
Labuda – zaslat termíny na buňky do 5. 3. 2014 – JK 
Šormová – polepky – nabídka, webová služba 
(mimo zápis – poslat Katce kontakty na novináře) 
Krejčiřík – termín další VJO – do 25. 2. – nejpravděpodobněji 18. 3. 2014 
Šormová – na web Členská schůze JO – 22. 3. 2014 
Šormová – návrh programu – rozeslat členům VJO  

 


