
TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU JO 
dne 20. 3. 2012 

Přítomni: 
 Spousta, Vodáček, Huk, Šormová 
Nepřítomni: 

Kříž, Labuda 
 
Hosté: Košvica, Vašík, Marek Pavlovský 

 
Výbor JO je usnášeníschopný 
 
BODY PROJEDNÁVÁNÍ TÉTO SCHŮZE 
 
Na schůzi dorazili zájemci o členství Stanislav Vaněček a Petr Havlík, kteří koupili starší 
plachetnici 420 od Ondřeje Labudy a mají zájem věnovat se okruhovému jachtingu. Zájemci 
byli seznámeni s povinnostmi a právy člena. 
Usnesení: VJO přijímá nové členy Stanislav Vaněček, Petr Havlík. 
 
Marek Pavlovský jako zástupce firmy LZ Yacht předložil výboru jachetního oddílu návrh 
smluvního ujednání spolupráce TJ Lodní sporty Brno s firmou LZ Yacht s.r.o. 
 
Proběhla diskuse o komerčním využívání areálu LS. 
 
Členové VJO se shodli na tom, že v zájmu transparentnosti bude vypsáno výběrové řízení 

- pro komerční využívání plachetnice v ježku (připraví Miloš Krupica) 
- pro jachtařskou školu (připraví Roman Vašík) 

Rozhodnutí o jachtařské škole a komerčním využívání plachetnic je plánováno na příští 
schůzi VJO 
 
Členové VJO se dále shodli na tom, že komerční využívání kajutových plachetnic bez 
předchozího projednání výborem JO je nepřípustné. Informace o tom, že pan Manišovský 
takto umožňuje využívat svoji kajutovou plachetnici firmou LZ Yacht, některé členy přímo 
šokovala. Výbor JO očekává, že se pan Manišovský zúčastní příštího zasedání JO a podá 
vysvětlení. 
 
Usnesení: 
VJO deleguje Marcelu Šormovou k monitorování emailové adresy jachting@lsbrno.cz 
 
Usnesení: 
VJO svolává jarní brigádu spouštění mol v termínu 14. – 15. 4. 2012. 
 
Úkol: 
Marcela Šormová uveřejní pozvánku na jarní brigádu na webu LS a rozešle emaily do 
23. 3. 2012 
 
Úkol: 



Petr Spousta a Miloš Krupica projednají na výboru TJ umístění vleků od kajutových 
plachetnic v areálu. 
 
Informace: 
Ivo Mayerberg nezačal instalační práce elektronického vstupního systému na bráně.  
 
Usnesení: 
VJO požaduje provést práce do 30. 3. 2012. V opačném případě objedná práce u jiného 
dodavatele. 
 
Informace: 
VJO projednal problematiku přívěsných vozíků a jejich pojištění odpovědnosti. František 
Košvica informoval o stavu řešení tohoto úkolu. 
 
Informace: 
VJO se na dřívějších jednáních usnesl na pořízení nového motorového člunu za předpokladu, 
že se podaří zajistit na jeho pořízení příspěvek/dotaci. 
 
Úkol: 
Petr Spousta podá žádost o dotaci na motorový člun. 
 
Úkoly z VTJ: 
do 20. 4. 2012 vyklidit plachetnice z nejnižšího stupně 
 
Usnesení: 
VJO upouští od rekonstrukce startovní lodi vzhledem k vysoké ceně za uvažovanou 
rekonstrukci. VJO uvažuje pro pořádání závodů využít soukromých kajutových 
plachetnic. 
 
Úkol: 
Lukáš Vodáček zajistí rezervaci soukromých plachetnic a jednoduchou rozhodcovkou výbavu 
pro víkendové závody pořádané LS. 
 
Informace: 
VJO tímto děkuje Františku Košvicovi a Romanu Vašíkovi za jejich činnost ve výboru JO, 
kterou ukončili, a přeje jim hodně úspěchů v jachtařském i osobním životě. 
 
Usnesení: 
VJO kooptoval do svých řad 

- Marcelu Šormovou 
- Ondřeje Labudu 

 
Termín další schůze: 24. 4. 2012 v 18:00 hod 
 
Zapsal  
Roman Vašík 
dne 20. 3. 2012 (revize dne 22.3.2012) 
 
Použité zkratky: 
VJO … výbor jachetního oddílu 



VVO … výbor veslařského oddílu 
JO … jachetní oddíl  
TJ … TJ Lodní sporty Brno 


