
TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JACHETNÍHO ODDÍLU 
KONANÁ DNE 25. 2. 2012 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 

RAKOVECKÁ 30, 635 00 BRNO 

 

USNESENÍ 
 
Výroční členská schůze děkuje 

- Iloně Mayerbergové za obětavou práci s mládeží 
- Rudolfovi Lidaříkovi za nejlepší umístění v žebříčku ČSJ 
- posádce David Hakl – Bořek Šedivý za titul mistra republiky Cadet do 14 let 
- týmu Šimon Seidl, Jakub Košvica, Václav Huk, Tereza Huková, Marek Pavlovský a 

Klára Janderová za titul mistra republiky TEAMRACINGU 
- Válavu Hukovi za titul mistra republiky RS700 
- organizátorům všech závodů, které Lodní sporty uspořádaly včetně středečních v čele 

s Milošem Alexou a Zbyňkem Vaculkou 
 
Výroční členská schůze bere na vědomí 

- rezignaci Romana Vašíka a Františka Košvici na členy výboru JO 
- kooptaci Marcely Šormové a Ondřeje Labudy do výboru JO. Marcela Šormová bude 

vykonávat funkci matrikářky a Ondřej Labuda bude zastupovat ve výboru zájmy 
mládeže a závodníků 

- informace o stavu projektu zpřístupnění loděnice (brána) 
- informace o stavu projektu oprava startovní lodi 
- zprávu o sportovní činnosti přednesenou Petrem Spoustou 
- zprávu o hospodaření přednesenou Petrem Spoustou 

 
Výroční členská schůze ukládá výboru JO  

- nadále podporovat mládež v jachetním oddílu, provádět nábory nových jachtařů z řad 
mládeže 

- dořešit otázku startovní lodě 
- reorganizovat uspořádání uložení majetku v loděnici 
- lépe organizovat brigádnickou činnost, nejlépe vypracovat seznam prací k provedení 

mimo hlavní brigády spouštění a vytahování mol 
- zapojit se do diskuse ČSJ v rámci rozpočtu pro mládež a hájit na této platformě zájmy 

Lodních sportů 
- nadále zachovat závodní činnost 
- nadále pořádat závody v obdobném rozsahu 
- nadále pořádat příměstské tábory 
- nadále umožňovat komerční jachtařskou činnost v areálu 
- informovat členy průběžně v dostatečném předstihu o omezeních v areálu a potřebě 

chránit uložený osobní majetek 
 
Výroční členská schůze schvaluje nový sazebník příspěvků předložený Milošem Krupicou vč. 
upravené brigádnické povinnosti pro členy (muži 20 hodin, ženy 15 hodin) s platností od sezóny 
2012 s tím, že brigádnická povinnost je pro členy do 65 let. 
 



TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JACHETNÍHO ODDÍLU 
KONANÁ DNE 25. 2. 2012 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 
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ZÁPIS 
 
Počet řádných členů: 101 
Schůze zahájena: 10:15 
 
Změna programu: 
vypuštěn bod 3) volba výboru 
 
Volba předsedajícího: Petr Spousta 
všichni pro 
 
Volba zapisovatele: Roman Vašík 
všichni pro 
 
Zpráva o činnosti: 
Petr Spousta přednesl 

- zprávu o činnosti výboru JO 
- zprávu o sportovní činnosti 
- zprávu o hospodaření 

 
Diskuse: 
 
Usnesení. 
 
 
Schůze ukončena: 11:26 
 
 
Zapisovatel: Roman Vašík 


