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I	  N	  F	  O	  R	  M	  A	  C	  E	  	  –	  	  ČERVEN	  2014	  

	  
Vážené členstvo TJ, jachtaři, veslaři, kanoisté... 

 
Dovolte, abychom Vás informovali o akcích a aktivitách, které budou probíhat v průběhu měsíce června 
v areálu loděnice na Rakovecké 30. Vzhledem k tradičnímu festivalu ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS 
2014 bude omezen prostor a pohyb sportovní i společenské činnosti, který by však vzhledem ke 
komerčnímu pronájmu měl ve finále přinést zisk do pokladny TJ. Prosíme Vás tedy o pochopení a 
respektování omezených prostor a mimořádných opatření. Trenéry pak prosíme o přenos této informace 
všem svěřencům a jejich rodičům, kteří v rámci tréninků areál navštěvují. 
V době od 2.- 19.6. bude areál NONSTOP hlídán bezpečnostní agenturou. V době konání ohňostrojů bude 
vstup do areálu zdarma pro členy TJ, hosty a organizační týmy doprovodných akcí. Vstupné do areálu bude 
30 Kč. Zisky z příjmů ze vstupného jsou zdrojem příjmů TJ a napomáhají tak rozvíjet sportovní činnost 
jednotlivých oddílů, zejména pak dětí a mládeže. Informujte prosím tedy své rodinné příslušníky, kamarády, 
známé a další hosty, kteří navštíví loděnici, že tato částka je „charitativní“ podporou našeho klubu za 
kterou předem děkujeme! 
 
sobota 7. 6.   

AREÁL OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST, VSTUPNÉ NEČLENŮ TJ 30 Kč 

22:30  THEATRUM PYROBOLI Česká republika 

středa 11. 6.   
 
od 10:00 NÁVŠTĚVNÍ DEN LODĚNICE PRO PARTNERY, SPONZORY A EVENTOVÉ AGENTURY, 
ZADNÍ ČÁST AREÁLU OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST, VSTUPNÉ NEČLENŮ TJ 30 Kč 
 
17:00 PRIGL REJS VIII, otevřený jachtařský závod 
 
22:30  MIRNOVEC PIROTEHNIKA Chorvatsko 

sobota 14. 6.  

AREÁL PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN 

8:00   Mistrovství oblasti Morava, veslování 

22:30  FEUERWERKE JOST Rakousko 

AREÁL VESLAŘSKÁ 117, loděnice KO 

10:00 Prezentační a náborový den kanoistů pro základní školy 

neděle 15. 6.  
 
8:00 Mistrovství oblasti Morava, veslování 
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středa 18. 6.  
 
od 13:00 DÁMSKÁ JÍZDA, akce ve spolupráci s Českým olympijským výborem 
 
17:00 PRIGL REJS IX, otevřený jachtařský závod 
 
18:00 beseda na téma Zastoupení žen ve sportu v České republice, autogramiáda sportovkyň 
 
22:30  NANOS FIREWORKS & SPECIAL EFFECTS Řecko 
 
středa 18. 6.  
 
17:00 PRIGL REJS X, otevřený jachtařský závod 
 
neděle 29. 6.  
 
10:00 PRIGL REJS XI, otevřený jachtařský závod 
 

ü V průběhu celého měsíce června probíhají brigády pro TJ i jednotlivé oddíly. O práci se 
prosím hlaste u správce. 

ü V sobotu 31. 5. proběhne organizovaná brigáda pro členy JO od 9:00 hod. Práci přidělí 
brigádnický referent JO, Zbyněk Vaculka. 

ü POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V TERMÍNU 14.-18. 7. A 
25.-29.8. 2014 VÍCE NA http://tabory.lsbyc.cz 
 

 
 
 

S přáním příjemných sportovních dnů u vody  
VÝBOR TJ LODNÍ SPORTY BRNO 

 
 
 
 
 
Vaše případné připomínky, dotazy, podněty a informace prosím zasílejte do e-mailové schránky 
tajemnice TJ kfantova@lsbrno.cz, popř. telefonicky na č. 774 889 779 nebo denně osobně v místnosti č. 
26 na loděnici. 


