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Slovo editora

Ahoj,

omlouvám se, že zpravodaj 2005 dostáváte až v ervenci 2006. D vod  je více, ale ten nejpodstatn jší
je, že chyb l "motor" zpravodaje. Ke konci roku 2005 ukon ila svoji innost sekretá ka jachetního 
oddílu - Jitka Blaho ovská - která se o minulá ísla postarala a výboru JO se nepoda ilo v as nalézt 
náhradu.

Dalším vážným d vodem je nedostatek p isp vatel  do zpravodaje, takže obsah se stává pon kud
nezábavným. Vložil jsem n kolik vtip , ale mnohem lepší by bylo n co z opravdového života. 

Otázku sekretá ky se snad poda ilo vy ešit (podrobnosti dále ve zpravodaji), nedostatek p isp vatel
m žete pomoci vy ešit i vy. Prost  pište, pište a pište (a fo te) - zážitk  je ur it  spousta ur it  stojí za 
to, abyste se o n  pod lili s ostatními. Plavby, závody, zkušenosti (i negativní) - to vše se m že ve 
zpravodaji objevit a pomoci ostatním, nalákat nové leny, otev ít diskuzi na nejr zn jší témata anebo 
prost  jen pot šit tená e zábavnými historkami mezi relativn  suchými údaji o innosti klubu. 

Takže ješt  jednou se omlouvám za pozdní vydání už 10. zpravodaje jachetního oddílu LSB. 

Honza Krej i ík

D ležité údaje 

Název: TJ Lodní sporty Brno 

Sídlo: Rakovecká 30, 635 00 Brno 

I O: 44990171 

telefon na lod nici: 546 210 023 

fax na lod nici: 546 222 135 

telefon sekretariát JO: 546 214 338 

e-mail: yc@lsbrno.cz

web: http://lsbyc.yachting.cz

íslo ú tu: 4 060 021 645/6800 

lenové výboru JO 

Petr Spousta p edseda petr.spousta@saint-gobain.com 606 748 056 

Honza Krej i ík finance h.krejcirik@volny.cz 603 565 606 

Ladislav K íž námo ní lod  krizagro@seznam.cz 603 576 348 

Roman Vašík cadeti roman.vasik@rovax.cz 777 189 776 

Honza Blaho ovský rozhod í, závody bla@wo.cz 776 128 928 



Úvodní slovo p edsedy JO 

Vážení sportovní p átelé, 

Náš oddíl má za sebou další jachta skou sezonu, tentokrát s íslem 2005. Z mého pohledu tato sezona 
nebyla ni ím p íliš výjime ná, výbor t lovýchovné jednoty zcela akceptoval hospodá ské rozd lení
jednotlivých oddíl  a jednoty s jasnými pravidly spolufinancování, ímž získáváme moc nad „našimi“ 
pen zi na sportovní innost. TJ se poda ila další investi ní innost – oprava b ehu a snad se poda ilo i 
získat solidního nájemce našich prostor jako p edpoklad vyrovnaného hospoda ení. Byla tu v lo ském 
roce  jedna událost, která vy nívala z normálu a to naše spoluú ast na uspo ádání jachta ské ásti Letní 
olympiády d tí a mládeže, která p isp la k propagaci jachtinku i našeho klubu. 

Výsledky celostátní sout že jachetních klub  op t potvrdily naši ú ast mezi nejlepšími. 5. místo 
celkov , 6. v po adí mládeže a 7. v dosp lých je dobrým výsledkem, ale náš domácí „rival“ TJ 
jachtklub Brno nám utekl na celkové 2. místo s tém  dvojnásobným po tem bod . V individuální 
ásti výsledk  bych rád vyzvedl umíst ní našeho nejlepšího jachta e Rudy Lida íka na 30. pozici mezi 

všemi jachta i registrovanými v SJ a jeho vynikající výsledky v lodní t íd  Finn. Tradi n  dobrý 
standard odvedli závodníci t ídy Cadet. Toto družstvo tvo í jádro mládežnické ásti našeho startovního 
pole. Za jejich úsp chy je nutno vid t ob tavou práci trenéra Romana Vašíka a jeho pomocnice Jitky 
Blaho ovské. Bohužel práv  Jitka se na sklonku roku rozhodla v novat se více vážn jším v cem a 
snad do asn  se vzdala aktivit v našem oddíle. Jitce p eji hodn  št stí na její cest  a nám p eji její 
brzký návrat mezi nás. V roce 2006 o ekáváme konsolidaci družstva 420. 

Podrobné informace o výsledcích našich závodník  naleznete na dalších stránkách Zpravodaje, pop . v 
jachta ské ro ence 2005 vydané SJ. Tato tiskovina je k dispozici v kancelá i JO. 

Každý rok se zmi uji i o dalších aktivitách našeho klubu a tak u iním i letos. V roce 2005 jsme 
uspo ádali 7 jachta ských závod  od úrovn  místní až po Mistrovství R a eský pohár. Za tuto 
innost d kuji našim rozhod ím, pomocnému personálu a zabezpe ení závodník  na vod  i na b ehu.

Rád bych p ipomn l, že po ádáme i závody v LT 2,4 m, která je ur ena našim handicapovaným 
sportovním p átel m. Tady ješt  máme rezervy ve vytvo ení ješt  p íjemn jšího a pohodln jšího 
prost edí pro tyto závodníky. 

Dále ve Zpravodaji naleznete informace o hospoda ení výboru JO. Ve svém úvodu chci pod kovat
ádným len m a sponzor m na úrovni m sta i kraje za jejich p ísp vky, které nám dovolují už po 

n kolik let držet p ísp vky na stejné, a dle mého názoru, únosné výši.  

I v roce 2006 hodláme uspo ádat naši „porci“ jachta ských závod  a spole enských akcí. Vaše hojná 
ú ast na t chto podnicích bude jist  odm nou všem aktivním len m, kte í se na innosti oddílu podílí. 

Do sezony 2006 Vám všem p eji hodn  št stí a osobních úsp ch  a jachta m dobrý vítr do plachet. 

Petr Spousta 
p edseda jachetního oddílu 



Sekretariát

Jsou to necelé 2 roky, co jsme z ídili placenou funkci sekretá ky/sekretá e jachetního oddílu. 

Až do konce roku 2005 ji vykonávala Jitka Blaho ovská. Za dva roky, kdy fungovala, jsme si na její 
práci zvykli a brali ji jako samoz ejmost, kterou jsme ne vždy náležit  ocenili. Teprve v moment , kdy 
ukon ila svoji innost zcela vyniklo, jak moc sekretá ku pot ebujeme. 

Jit ina práce byla leckdy o to t žší, že byla zárove lenkou výboru JO a bylo relativn  složité rozlišit, 
kdy jde ješt  o dobrovolnou innost v rámci výboru JO a kdy o práci placené sekretá ky. Ke cti Jitky 
t eba íci, že v rámci dobrovolnické innosti leckdy vykonávala i práce, které by m ly být placené a 
nikoliv naopak. Takže Jitko, alespo  dodate n , velké díky za tvou práci. 

Od ervence 2006 nastupuje sekretá ka nová, sle na Kristina Vale ková. Má obrovskou výhodu - není 
nijak svázaná s naším oddílem. Tedy trochu svázaná je, ale nikdy nebyla lenem, až na výjimky 
nikoho nezná a krom  výjimek nikdo nezná ji. Proto bude nutn  její práce více formální a my se 
musíme trochu p izp sobit. A protože našemu oddílu stále p ibývají noví lenové (n kte í samoz ejm
ubývají), zvyšuje se rozpo et a chceme dosáhnout na v tší množství dotací (a vyšších dotací), 
pot ebujeme naši innost pat i n  dokladovat a mít v dokumentech a financích po ádek. Takže by  to 
bude znamenat n kdy zdlouhav jší proceduru, nebo n jaký ten papír navíc, výsledek by m l být pro 
nás pro všechny pozitivní. 

Neo ekávejte, prosím, od sekretá ky žádná rozhodnutí, povolení, i jiné akce, které spadají do 
pravomocí výboru JO nebo TJ, by  jste na to mohli být v minulosti do jisté míry zvyklí. 

inností sekretá ky je zejména: 

zprost edkování pravidelného kontaktu jednotlivých len  s výborem JO (bude mít pravidelné 
ú ední hodiny) 

p íprava podklad  pro jednání výboru JO, zejména pak p íprava žádosti i podn t len  oddílu a 
kontrola a urgence jejich vy ízení 

vedení pokladny v etn  vyplácení hotovosti po odsouhlasení výborem JO nebo jeho odpov dnými 
leny

vedení matriky oddílu, evidence brigád a p ísp vk

vy ízení závodních licencí 

p íprava žádostí o dotace 

p íprava korespondence 

vedení pokladny a formální kontrola výdaj  (pokladny i b žného ú tu)

A proto se, prosím, obracejte na výbor JO, p ípadn  TJ prost ednictvím sekretariátu. 

Aktuální ú ední hodiny budou vždy na internetových stránkách http://lsbyc.yachting.cz a také na 
dve ích sekretariátu (p ípadn  na nást nce).

Ú ední hodiny v dob  prázdnin jsou:

9. 8. od 15 do 18 h,

dále jeden den v týdnu od 21. do 25. 8 (pravd podobn  23.8 15-18)

a jeden den v týdnu od 28.8.-1.9. (pravd podobn  30.8 15-18) 

Po prázdninách p edpokládáme ú ední hodiny pravideln ji a to pravd podobn  2 x 1,5 hodiny týdn  - 
up esníme na za átku zá í dle školního rozvrhu sle ny sekretá ky.

Podrobnosti budou na webových stránkách a na nást nce na lod nici.

Preferovaná komunikace je e-mailem, mailová adresa sekretariátu je: yc@lsbrno.cz



Prozatím funguje do kancelá e telefon: 546 214 338, který sdílíme s vesla i, nicmén  p edpokládáme 
z ízení vlastní telefonní linky, nejlépe se záznamníkem. Informace budou uve ejn ny jak na internetu, 
tak na lod nici. 

Za výbor JO 

Honza Krej i ík

Finance

Za rok 2005 

p íjmy: 400 706 K

výdaje: 324 318 K

výsledek: 76 388 K

Díl í p íjmy/výdaje(-) 

p ísp vky (JO - po ode tení
p ísp vk  do TJ): 84 419 

závody (náklady-výdaje): 22 658 

r zné (granty, LODM): 60 036 

Družstvo Cadet: -58 435 

Režie: -31 989 

Stru né zhodnocení - výdaje ani p íjmy se nijak výrazn  neliší od p edešlých let, hospoda íme 
s mírným p ebytkem. ást tohoto p ebytku je zap í in na odsunutou investicí do opravy mol. 

Velmi asto slyším, že to i ono nejde, protože nejsou peníze. Zpravidla to není úplná pravda. Je fakt, 
že se v pen zích netopíme, na druhou stranu zase netrpíme jejich akutním nedostatkem. Jde spíše o to, 
jak je utrácet smyslupln . Takže máte-li n jaké nám ty na investice, nezatracujte je p edem, ale zkuste 
nejd íve zjistit, kolik by skute n  spolykaly pen z, zamyslete se nad alternativami (nap . nákup n eho
z druhé ruky apod.) a pak m žeme za ít ešit, zda takové peníze máme, p ípadn  chceme mít ( asto lze 
získat peníze z n jakých grant ) a pak nápad uskute nit.

Jenom na okraj zmíním hospoda ení TJ. Podle stavu ú tu na tom st edisko TJ není nejlépe, žije 
z m síce na m síc a n kdy také na dluh. Známé jsou bohužel však jen výsledky za již minulá období (z 
ú etnictví), neb výhledem do budoucna, ízením financí a kontrolou výdaj  TJ se patrn  nikdo 
nezabývá, resp. pokud ano, tak to šikovn  maskuje. 

I v hospoda ení JO je však co zlepšovat - zejména vazba na ú etnictví, vyú tování grant  a s tím 
související formální kontrola výdaj  a ú t . Abychom se stav pokusili zlepšit, ekají nás ur ité zm ny:



Nákup zboží a služeb 

Nákup zboží a služeb pro zajišt ní b žného chodu JO bude p ednostn  zajiš ován tak, abychom mohli 
platit bezhotovostn  (p evodem z ú tu). Není-li to možné, lze služby a materiál nakupovat za hotové.  

Nákup za hotové, stejn  jako nákupy hrazené bezhotovostní úhradou vždy schvaluje oprávn ný len
JO v rámci svého limitu v souladu s pravidly stanovenými výborem JO. 

Proplácení výdaj  za odsouhlasené nákupy, poskytování záloh 

Proplácení se d je proti p edloženým ú t m po odsouhlasení výdaje oprávn ným lenem 
(oprávn nými leny) JO a to p ednostn  na ú et dodavatele (jedná-li se o bezhotovostní úhradu p ímo 
dodavateli) nebo na ú et nakupujícího. Požádá-li o to nakupující, je ástka vyplacena v hotovosti. 

V p ípad  v tších nákup , p ípadn  pravidelných menších vydání lze poskytnout zálohu.

Pro odsouhlasení výdaje p ípadn  poskytnutí zálohy je t eba vyplnit odpovídající formulá  (je umíst n
na internetu nebo jej lze vyzvednout na sekretariátu) a tento formulá  nechat podepsat oprávn nou
osobou (osobami). V praxi by to m lo fungovat tak, že nakupující odevzdá vypln ný formulá  na 
sekretariát (vhodí do schránky na dve ích), sekretá ka zajistí podpis (podpisy) a poté vyzve 
nakupujícího k p edložení doklad  (pokud tak již neu inil), p ípadn  výplat  hotovosti. 

Zdá se to možná pon kud složité a t žkopádné, ale pro po ádek v ú tech je to nezbytnost. Navíc se to 
týká relativn  omezeného po tu lidí. A by  to vypadá na papí e složit , uvidíte, že to bude jednoduchá 
záležitost. 

Honza Krej i ík

_________________________________________________________________________________

Pob ežní hlídka zachytí volání SOS, ale má špatný signál. Operátor ve do mikrofonu: "Sd lte pozici, 
sd lte vaši pozici!". Z vysíla ky se za neustálého praskání ozve: "Jsem p edseda správní rady, 
sp chejte, prosím"...  

_________________________________________________________________________________

"Mami, a m žu plavat tam, co se lámou vlny?  

"CO T  TO NAPADLO?!"  

"No plave tam tatínek..." 

"No jo, ale ten je pojišt nej..."



Závody v roce 2005

ctl datum dn  název poznámka 

052101 2.4.2005 2 Team Racing Brno závod zrušen 

052105 23.4.2005 2 Team Racing Brno  

052110 7.5.2005 2 To je celá, to je p l … + KP III.  

052113 27.5.2005 3 M R TR  

052115 4.6.2005 2 Bezva jízda  

052119 22.6.2005 4 Olympiáda d tí a mládeže  

052125 30.7.2005 2 Memoriál Dušana Vaculky  

052137 24.9.2005 2 Poslední vítr  

052140 22.10.2005 2 Team Racing Brno  

Team Race Brno 

Autor: Roman Vašík 

Víkend 23. - 24. 4.  na Brn nské p ehrad  pat il p íznivc m teamracingu (závodu družstev). Lodní 
Sporty Brno po ádaly pohárový závod Team racing Brno (TR-4P). K závodu se na poslední chvíli 
p ihlásily 4 týmy - Lodní sporty, Skin team, Polar a Narychlo. 

Po así spíše p álo vesla m, kte í soub žn  v sobotu po ádali vesla skou regatu, tedy slune no a ne 
p íliš v trno. Našt stí závodu družstev sta í sebemenší pofuk a tak po adatelé využili všech termických 
závan  v tru.

Závodní dráha byla op t stav na divácky – p ed lod nicí tak, že závod mohli pozorovat i zv davci z 
p ilehlých pláží. K formátu: Poda ila se dokon it 4 kola round robin (každý s každým). 

Díky všem, kte í se zasadili o zdárný pr b h letošní první teamracingové akce na Brn nské p ehrad .

Po adí:

1. Narychlo 

2. Skin Team 

3. Polar 

4. Lodní sporty 

2.4m - Yellow submarine cup 

Na Brn nské p ehrad  se sešlo 6 závodník  lodní t ídy 2.4m na v sérii druhém poháru eské republiky 
– Yellow submarine cup. Tato lodní t ída je výjime ná tím, že na ní sout ží zdraví sportovci i t lesn
postižení, pro které jejich postižení díky konstrukci lodi není pro jachting handicapem. V devíti 



platných rozjíž kách se nejlépe vedlo Danielovi Bínovi, který se umístil na prvním míst  v celkovém 
po adí, t sn  p ed druhým Alexandrem Sadílkem. T etí skon il Martin Vašík 

Teamrace, Mistrovství R, Brno 2005 

Ve dnech 27. - 29. kv tna se na p d  Lodních sport  Brno uskute nilo Mistrovství eské republiky v 
závod  družstev 2005. Do závodu se p ihlásilo 5 šesti lenných tým .

Vý atek ze Zprávy garanta závodu (autor: Doc.Ing. Milan Chmela ,CSc., garant závodu) 

Závodu se zú astnilo celkem   5 družstev. Ve sboru „umpires“ pracoval jeden rozhod í z Anglie ( Bill 
Brockbank – který p ed asem naše rozhod í pro rozhodování na vod  školil). Pro rozhodování na 
vod  byly k dispozici dva luny. P edpov  po así na dobu konaní mistrovství nebyla p íliš p íznivá.
Našt stí nefungovala zcela p esn . Vítr v tšinou za ínal po desáté hodin , což posouvalo start první 
rozjíž ky dne oproti asovému plánu. Organizace závodu však byla na dobré úrovni, st ídání posádek 
probíhalo bez problém  a závodní komise na zm ny pov trnostních podmínek reagovala okamžit  a 
snažila se využít toho v tru, který byl k dispozici. D sledkem toho bylo, že se poda ilo odjet 
maximální po et rozjížd k, které se v bec daly uskute nit a závod tak mohl být platný jako 
Mistrovství republiky. Lod  t ídy 420 byly zajišt ny po adatelem. Jejich technický stav byl na solidní 
úrovni. S ohledem na tropická horka, která byla po všechny dny závodu, uvítali závodníci plát né 
p íst ešky, zajišt né po adatelem, které vytvo ily tolik pot ebný stín pro posádky ekající na start v 
rozjíž ce. P estože sou asn  s tímto mistrovstvím probíhal veletrh oh ostroj  a na ásti pozemku TJ 
Lodní sporty Brno byli nast hováni pyrotechnici, na úrovni závodu se to neprojevilo. Pot šitelné bylo, 
že se na startu tohoto závodu objevila i t ída  2.4M (olympijská t ída pro paralympiádu), která jela jen 
v sobotu a v ned li, ne ovšem jako závod družstev, ale byl to pro n  pohárový závod. 

  Na záv r bych rád konstatoval, že TJ Lodní sporty stály u zrodu sout ží družstev a dvojboj
jednotlivc  a za adu sezón si dokázaly vybudovat kádr spolupracovník , kte í jsou schopni takoví 
závody uskute nit v odpovídající kvalit . Co je obzvlášt  pot šitelné je v kový pr m r rozhod ích,
kte í tyto závody ídí.

Bezva jízda 

Autor: Roman Vašík 

Lodní sporty Brno po ádaly ve dnech 4. - 5. ervna 2005 na Brn nské p ehrad  závod "Bezva jízda". 
Na startovním poli se sešlo 7 závodník  lodní t ídy Cadet a 3 závodníci lt. Optimist. 

Závodníci si okusili mnohé tvá e jachta ského po así - slune no i deštivo, slabý i silný vítr. 



Ve všech t chto kombinacích se nejlépe v Cadetském závodním poli orientovala posádka Seidl-
Vodá ek, kte í celkov  obsadili první místo p ed druhými Havetta - Huk. Na t etí místo si odnáší po 
úsp šné ned li Patrik Vaculka s Lucií Rá kovou.

U optimist  dominovala a své kvality ukázala první Klára Pospíšilová. Lukáš Zubalík, kterému zjevn
vyhovoval silný vítr v ned li, skon il na druhém míst  p ed t etí Eliškou Hykrdovou. 

2. Olympiáda pro d ti R

Autor: Eva Blaho ovská

Poslední sout žní den 2. Olympiády pro d ti R op t provázelo krásné letní po así a pro jachting 
vhodný vítr. Start první sobotní rozjíž ky byl 9:45 a naplánováno bylo 8 kol. Posledního start bloku 
rozjížd k byl ur en na 12:30. Protože vítr byl relativn  stálý, už v 11:45 se startoval další blok.

Nejzajímav jší byl dnes souboj tým , kde po 40. rozjíž kách byl pouze n kolika bodový rozdíl. Podle 
pr b žných zpráv z ostatních olympijských sout ží mohl výsledek z jachtingu výrazn  ovlivnit 
celkové hodnocení kraj  na 2. Olympiád  pro d ti R. Po dvou kolech se do vedení dostal 
Jihomoravský kraj, ale pouze o jediný bod. Po dalších dvou kolech se situace obrátila a poté už 
Severomoravský kraj vít zství nepustil. Nakonec zvýšil sv j náskok o 15 bod  na kone ných 171 
trestných bod . Druhý Jihomoravský kraj získal 186 trestných bod  a t etí se umístil kraj Jiho eský
s 212 trestnými body. 

V hodnocení jednotlivc  byla situace tém  rozhodnutá už po v erejším dni. Vít zem se stal 
zasloužen  zástupce Jihomoravského kraje Dan Audy, jehož nejhorším umíst ním z 12 odjetých kol 
bylo 3. místo. Celkov  získal pouze 13 trestných bod . Na druhém míst  se umístil Viktor Teplý, také 
JMK, s 19ti body a t etí byl Št pán Staniek z Moravskoslezského kraje s 26 trestnými body.  

Všichni závodníci i trené i byli velmi spokojeni s celým pr b hem sout že a organizace na vod  i na 
b ehu byla bez problém . Po así bylo celé 4 sout žní dny krásné a vítr byl nad o ekávání dobrý. Ujelo 
se celkem 48 rozjížd k, tzn., že každý závodník jel dvanáctkrát.

Výsledky sout že v jachtingu budou vyhlášeny na slavnostním ukon ení 2. Olympiády pro d ti R
dnes ve er na Olympijském stadionu na Palackého vrchu v Brn .

D kujeme všem závodník m, trenér m i divák m za ú ast a podporu d tí.

T šíme se na p íští 3. Olympiádu pro d ti, kde bude jachting, doufejme, op t sout žní disciplínou.

Oficiální výsledky jednotlivc :
Kraj   jméno závodníka reg. .   vyps. odjeto. suma škrt body po adí

JMK 10A Audy Dan 2101 577 14 12 16 3 13 1 
JMK 10B Teplý Viktor 2101 571 14 12 25 6 19 2 
MSK 12D Staniek Št pán 2403 015 14 12 33 7 26 3 

Oficiální kone né po adí kraj :
tým   jméno týmu odj.rozj. body po adí

12 MSK Moravskoslezský 48 171 1 
10 JMK Jihomoravský 48 186 2 
1 J K Jiho eský 48 212 3 

Memoriál Dušana Vaculky 

Autor: Roman Vašík 

V sobotu dne 30. 7. 2005 se na Brn nské p ehrad  konal další ro ník Memoriálu Dušana Vaculky, 
dálkového závodu pro kajutové plachetnice, který po ádaly Lodní sporty Brno. Ob tavý editel Miloš 
Alexa mohl spole n  s hlavním rozhod ím Lubošem Svozilem p ivítat celkem 6 posádek. 



Jak už to tak bývá uprost ed horkých letních dob, na závodišti nebylo p íliš v trno. Závodní komise ale 
op t dostála námo nickému zvyku, že se závodí za každých podmínek, a krátce po jedenácté velela ke 
startu.

Závodní pole se již po první stoupa ce rozd lilo do n kolika skupin. O prvenství tém  celý závod 
mezi sebou bojovaly lod  Pearl s kapitánem Jaroslavem Karasem, obhájcem lo ského prvenství, a 
"Tou, která tan í s v trem" s kapitánem Otakarem Zeklem. 

Za nimi v nevelkém záv su vodu brázdil Natas s kapitánem Rädomírem Kameníkem a mj. s našimi 
mládežnickými cadetskými závodníky na palub .

Další skupinku tvo ili a o tvrté místo bojovali kapitán Lubomír Huk s posádkou na své SUN FAST 17 
a kapitán Lukáš Vodá ek s podáckou na své Zelené. 

Fortuna musela po první stoupa ce pro závadu na lodi odstoupit. 

A jak to celé dopadlo? 

1. Ta, která tan í s v trem 

2. Pearl 

3. Natas 

Ten trim... 



Ten TRIM jsem íkal....

Poslední vítr 

Autor: Roman Vašík 

O tomto víkendu se na Brn nské p ehrad  uskute nil tradi ní závod Poslední vítr. Tento závod byl 
zárove  posledním závodem Poháru R pro lodní t ídy Cadet a Vaurien. 

K závodu se p ihlásilo 22 lodí t ídy Cadet, 8 lodí t ídy Fireball a 17 lodí t ídy Vaurien. P edpov
po así dávala jen malé nad je na uskute n ní všech plánovaných 8 rozjížd k.

V sobotu p edpov  vyšla skoro do puntíku a tak se povedlo úsp šn  dokon it pouze jednu rozjíž ku.
Došlo k posunu asového plánu závodu a v ned li místo v 10.00 hod. byl start plánován na 08.00 hod. 
Zde si ovšem po así op t postavilo proti a vítr op t nefoukl. Až kolem 10.30 se vítr roztáhl po celé 
hladin . Šlo se okamžit  na vodu, kde se povedlo uskute nit v lodních t ídách Cadet a Vaurien 4 
rozjíž ky a Fireball dokonce 5 rozjížd k.

B hem závodu byl ešen pouze jeden protest v lodní t íd  Fireball. 

Závody, které po ádáme v roce 2006

ctl datum dn  název t ídy

62103  29.04.2006 2 TR Brno (nominace WSG2006) TR-4P 

62106  06.05.2006 2 To je celá, to je p l Vau-4P, T24-4P, 
Cad-3M, Fb-3M 

62109  27.05.2006 2 9. TRR Brno T24-4P, TR-4P 

62147  05.08.2006 1 Memoriál Dušana Vaculky 
pro KAJ povolena vyjímka VPOZ 

Kaj-1

62134  23.09.2006 2 Poslední vítr Cad-4P, Vau-4P, 
Fb-3C, 420-3M, 
Fb-3M

62138  14.10.2006 2 TR Brno TR-4P 



Aktivita rozhod ích LS Brno na v tších závodech

Marek Pavlovský 

Match race Berlin, Grade 3, Berlin, N m cko, b ezen 2005 (umpire) 

LODM, Brno, erven 2005 (hlavní rozhod í)

Internationaux de France, Grade 1, Pornichet, Francie, srpen 2005 (umpire) 

Trentino Match Race, Grade 1 (ženy), Lago di Ledro, Itálie, zá í 2005 (umpire) 

Velká cena Prahy, Team racing, Praha, listopad 2005 (hlavní rozhod í)

Jan Blaho ovský

Pálavská regata HOMECREDIT (protestní komise) 

LODM (umpire) 

M R Laser a Optimist (p edseda protestní komise) 

M R NJ offshore - NIKE Cup (p edseda protestní komise) 

Richard Waisser 

Pálavská regata HOMECREDIT (protestní komise) 

M R Laser a Optimist (protestní komise) 

M R Fb a Cadet a vaurien (protestní komise) 

Poslední vítr (hlavní rozhod í)

Pod kování

Všem kdo pomáhali s organizací. Zejména Miloši Alexovi. 

Honza Blaho ovský

_________________________________________________________________________________

VYLEZ, UŽ JE JARO .... 



9. eská námo ní rallye  ELAN – CUP .

Mistrovství eské republiky v námo ním jachtingu 15.-22. íjna 2005 v Chorvatsku s mezinárodní 
ú astí.

Letošního mistrovní se zú astnilo podstatn  mén  posádek než v minulých ro nících. P ihlášeno sice 
bylo 38 posádek, avšak po adatel m TPS Centrum se poda ilo zajistit pouze 26 lodí. Vina však není na 
stran  po adatel .

V listopadu roku 2004, kdy se lod  pro tento ro ník objednávali, bylo už 12 lodí blokováno pro jinou 
regatu, t sn  p ed závodem navíc došlo ke zlomení st žn  na další lodi. Problém je i v tom , že ne 
všechny charterové firmy jsou ochotny  p j it svoje lod  na závod.  Pro 10 posádek nominovaných 
z poháru ANY, byly lod  rezervovány do konce b ezna. Další p ihlášky byly potvrzovány podle 
termínu podání. Proto se nedostalo na n které posádky, které se p ipravovali zasáhnout do boj .

Pr b h závod  byl i tak napínavý o emž  vypovídají výsledky v jednotlivých rozjíž kách : 

Kone né
po adí 

Lo
íslo 

Kapitán Tým R1 R2 R3 R4 R5 Body Stát 

1 5 Martin Kulík RODOP 2 1 1 2 DNS 6 CZE 
2 2 Ladislav Smutný HYVECO 4 2 3 1 1 7 CZE 
3 17 Rostislav Mare ek CIUR 1 3 2 3 3 9 CZE 
4 14 Tomáš Krejza YACHTING 

STYL
3 4 4 5 2 13 CZE 

5 4 Gintaras 
Chomentauskas 

 5 15 5 4 6 20 LTU 

6 20 Karel Štefan TRIMETAL 7 6 6 8 5 24 CZE 
7 27 Martin Ulman NEREZ OCEL 8 5 7 7 7 26 CZE 
8 13 Jan Štrunc TTS 14 9 14 6 8 37 CZE 
9 23 Vlastimil Lasztowka SANTI SPORT 6 11 11 9 11 37 CZE 
10 10 Miroslav Ho ejší  9 12 8 12 9 38 CZE 
11 19 Miroslav Pokorný  15 7 9 16 10 41 CZE 
12 6 Petr Utíkal  11 10 18 24 4 43 CZE 
13 8 Jan Chalupa SEVERNÍ 

 TÝM 
18 8 13 11 17 49 CZE 

14 22 Lumír Ptá ek  10 13 15 19 12 50 CZE 
15 12 Petr Holý  12 DNF 17 10 13 52 CZE 
16 15 Aleš Budín ABA CZE TÝM 13 14 19 17 14 58 CZE 
17 21 Ladislav Šulc  22 16 12 13 22 63 CZE 
18 3 Ji í Denk  26 21 10 15 19 65 CZE 
19 24 Tomáš Kühnl TORA 

ADVENTUR 
20 DSQ 20 14 15 69 CZE 

20 26 Jaroslav Tomek RWE TEAM 25 22 16 20 16 74 CZE 
21 18 Simonas 

Stepanavi ius 
 17 18 21 DNF 18 74 LTU 

22 1 Paul F.Svastal  19 17 DNF 21 23 80 CAN 
23 11 Bohdan Procházka LUCKY 

PUFFINS 
16 19 DNF DSQ 20 82 CZE 

24 16 Peter Wright  21 23 DNF 18 21 83 GRB 
25 9 Pavel ežábek DEED TEAM 24 20 DNF 22 24 90 CZE 

26 25 Martin Vopátek  T I SESTRY 23 24 DNF 23 DNS 95 CZE 



Celé závodní pole po t etí rozjíž ce se  rozd lilo do ty  skupin,  každá posádka m la svého soupe e  a 
všichni se snažili o lepší bodové umíst ní.

Na p edních místech byly boje  stejn  dramatické jako vloni a sm la v podob  roztrhaného spinakru 
postihla posádku lod .17, ve které byl také náš Mirek Fanta , p esto bojovali dál. 

Proti lo sku si pohoršili jen o jedno místo a získali bronzovou medaili. U kormidla byl  Jakub 
Kozelský. Výborn  bojovala další lo .2  s brn nskou posádkou v níž byl náš Petr Novák a získali 
st íbrnou medaili.  Dob e si vedla také lo .20 u kormidla se známým Martinem Pospíšilem. 

Z ejm  na“ bedn  „se delší as posádky nebudou moc st ídat, protože bez profesionalizace to nep jde,
i když lo .2 svým výkonem  dokazuje,  že s bojovným srdcem  to jde. 

Nejúsp šn jší posádky: 

Lo .5 Martin Kulík, Lukáš Neuman, David K ížek, Tomáš Musil, František Švík, Martin 
Švihlík

Lo .2 Ladislav Smutný, Tomáš Karas, Jan Hykrda, Jakub Hykrda, Petr Novák,  Petr Sokol

Lo .17 Rostislav Mare ek, Jakub Kozelský, Miroslav Fanta, Zden k Kacálek,  Jan 
Landkammer 

Všem jachta m blahop ejeme a do p íští sezony p ejeme dobrý vítr do plachet . 

La a Hanák 

_________________________________________________________________________________

Možná by sis m l p íšt  p iplatit za vodovzdorné lepidlo 

_________________________________________________________________________________

U nás v klubu takhle mohla skon it lo , kterou laminovali 3 vážení a zkušení námo níci. Když p išli
po t ech dnech shlédnut svoje dílo, první se obrátil na druhého: "Myslel jsem, že tužidlo jsi tam dával 
ty?". Druhý se oto il na t etího: "Já ne, to p ece ty?" T etí s hr zou na prvního: "Já myslel, že ty... "  

POZNÁMKA: V p vodním zn ní byla údajn  použita i jistá citoslovce zd razn ní. Tato citoslovce 
jsou nepublikovatelná a navíc by mohlo snadno dojít k vyzrazení identity doty ných.



lenské p ísp vky v roce 2006

Pro rok 2006 z stává stejná výše p ísp vk  a zp sob zvýhodn ní pro v asné platby p ísp vk , jakož i 
penalizace za pozdní zaplacení. 

• lenové, kte í zaplatí lenské p ísp vky do 31.kv tna mohou uplatnit p edepsanou slevu. 
• lenové, kte í zaplatí lenské p ísp vky do 31.prosince zaplatí ádnou ástku.
• len m, kte í nezaplatí lenské p ísp vky do 31.prosince bude vym eno penále ve výši 20% 

dlužné ástky.

Poplatky povinné pro všechny leny 

Poplatek Nezávodící Dorostenci Dosp lí

Licence SJ 0,- 100,- 300,-

P ísp vek do TJ 400,- 400,- 400,-

P ísp vek do JO 350,- 350,- 350,-

Závodní licence (300,-K  dosp lí, 100,-K  mládež mladší, nebo v etn  roku, kdy dovrší 18 let) Vás 
oprav uje zú astnit se závod  po ádaných eským svazem jachtingu nebo klubem v n m
registrovaným. Výjimkou jsou "Ve ejn  p ístupné otev ené závody", kterých se m žete zú astnit bez 
závodní licence bez rozdílu, jestli jste, nebo nejste lenem eského svazu jachtingu.

POZOR: Licence (jak závodní, tak lenské) neobjednáváme automaticky - je t eba je objednat 
prost ednictvím sekretariátu, nejlépe mailem. Za LS licence objednáme po uhrazení p ísp vk .

Poplatky za služby, které mohou lenové využívat 

Poplatek ástka

Velká sk í ka v šatn  500,-

Malá sk í ka v šatn  – horní (dosp lí) 200,-

Malá sk í ka v šatn  – horní (mládež) 100,-

Malá sk í ka v šatn  – spodní (dosp lí) 150,-

Malá sk í ka v šatn  – spodní (mládež) 75,-

Sk í ka v lod nici 150,-

Uložení okruhové lod  venku 150,-

Uložení okruhové lod  v lod nici 400,-

Uložení námo ní lod  venku (za metr délky) 60,-

Uložení námo ní lod  v lod nici (za metr délky) 120,-

Kotvení v ježku 400,-

Poplatky za sk í ky se po ítají za každou sk í ku odpovídajícího typu, kterou len využívá. 

Poplatky za uložení lodí se ídí následujícími pravidly. 

Období, za které se bude uložení lod  platit se bude po ítá od 1. listopadu do 31. íjna. Tedy v roce 2006 se 
v p ísp vcích objeví poplatky za uložení lod  v období od 1.11.2005 do 31.10.2006. 

lenové jsou povinni v p íslušném roce zaplatit p ísp vek za uložení lod , pokud ve výše definovaném období mají 
uloženu lo  v areálu st ediska TJ Lodní sporty Brno po dobu delší než 2 m síce.

Vyšší poplatek za uložení lod  v lod nici platí len, pokud je jeho lo  uložena v lod nici déle než 2 m síce ve výše 
definovaném období. 

O uspo ádání v ježku a p id lení místa rozhoduje výbor JO na návrh zástupce za námo ní lod . Zájemce o místo v ježku 
sv j úmysl musí nahlásí zástupci za námo ní lod  do 28. 2 daného roku. Cena za místo v ježku byla stanovena na 400 
K  za rok. POZNÁMKA: stání v ježku se p i ítá k základnímu poplatku za umíst ní lod  v areálu.



Stanovení poplatk  za uložení lodí, jejichž majitelé nejsou leny jachetního oddílu eší výbor jednotliv .

Poplatky za neodpracované brigádnické hodiny 

Poplatek ástka

Neodpracovaná brigádnická hodina 60,-

Po ty brigádnických hodin, které by m l len odpracovat jsou následující: 
 muži (dosp lí)   30 hodin 
 ženy, dorostenci, dorostenky 15 hodin 

Zp sob placení p ísp vk

Žádáme Vás, abyste do variabilního symbolu, který budete p i platb  uvád t, p ipsali i vaše 
registra ní íslo (resp. tu ást, která vás jednozna n  identifikuje - bez 2103). 

Naše bankovní spojení je: Volksbank CZ a.s.,. 4 060 021 645 / 6800

Smluvené variabilní symboly: 

 106xxx  p ísp vky (xxx je poslední troj íslí registra ního ísla).

P íklad: Mám registra ní íslo 2103 207 - jako variabilní symbol použiji: 106207. 

_________________________________________________________________________________

"Karle, kolik barvy sis kupoval, když jsi natíral dno?" 

"40 litr "

"Karle, ....a, koupil jsem 40 litr , nat el dno a 25 litr  m  zbylo!" 

"No, to mn  tehdy taky..." 



Výpis nejd ležit jších zásad
ádu oddílu a st ediska JO TJ Lodní sporty 

Je slušností a žádoucí ohlásit se vždy po p íchodu na st edisko správci (pozdravit), aby m l
p ehled, kdo se pohybuje kolem lodí a v lod nici.
Každý dovoz a odvoz lodi, st žn , ráhna, vleku na st edisko a za st ediska je nutno ohlásit správci. 
Parkování automobil  není v prostoru st ediska dovoleno. Výjime ný vjezd na st edisko je nutno 
dohodnout se správcem. 
V celém areálu platí zákaz jízdy na kole. Parkování kol a motocykl  je možné pouze na 
vyhrazeném míst .
V budovách platí zákaz kou ení. Kou ení je povoleno pouze venku a to za p edpokladu, že nikoho 
neobt žuje a nedopalky jsou odhazovány do koš .
Vstup se psem (psy) je možný za p edpokladu, že pes je na vodítku a s náhubkem, majitel psa 
(psovod) je neustále se ním, je vybaven nástroji pro odklízení exkrement  a p ípadné exkrementy 
uklízí. 
Hosté mají povolen vstup na st edisko v doprovodu lena oddílu, vždy však po ohlášení u správce 
v p ijatelné etnosti (asi 3x ro n ). Po et návšt v se netýká rodinných p íslušník  a len  jiných 
jachetních oddíl .
Z p istávacího m stku a jeho okolí je zákaz koupání. 
Plavba na plachetnici na p ehrad  je možná jen po p ístavišt  rokle. 
Ponechat u mola lod  s vytaženými plachtami není jachta ské. 
Každá lo  na pozemku st ediska musí být ozna ena íslem podle PB.
P enocování na plachetnici je nutno hlásit správci nejpozd ji do zavírací hodiny st ediska.
Motorový lun, je áb, svá e ky elektro i plyn, výtah, okružní pilu a d evoobráb cí stroje mohou 
obsluhovat, ídit, používat pouze pov ení lenové oddílu. Seznam je uložen u správce st ediska.
V lod nici musí být z lod  vyjmuty PB lahve, akumulátory a ho laviny. Zákaz kou ení 
a manipulace s otev eným ohn m je samoz ejmostí. 
V prostoru mezi lod nicí a arou od kaštanu kolmo k zadnímu b ehu (u je ábu) nesmí být 
ponechány v ci len  JO (lod , vleky) bez dohody s VO. 
P i opravách lodi je nutno kolem lodi denn  po ukon ení práce uklidit. 
Lod , kulatiny a p íslušenství uložené v lod nici musí být z eteln  ozna ené jmenovkou. 
Všechny sk í ky musí být ádn  ozna eny jmenovkou. 
Brigádnické hodiny i mimo st edisko je nutno d sledn  zapisovat do knihy brigád JO, uložené u 
správce.
Rozd lávání ohn  v krbech je možné po ohlášení správci. Každou v tší akci po ádanou lenem 
oddílu je nutno p edem dohodnout s výborem TJ a se správcem. 




