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Lodní komise 
V návaznosti na podzimní sraz byla při připomenuta témata absence vedení komise, Přes tři 
jezy, žebříček VS. 
 
Severka 
Plovoucí model byl přes zimu u Flinta, nyní se pracuje na takeláži. Bylo dotaženo 
samovylévání kokpitu. Dále potřeba provést nátěr trupu. Dokončení ustrojení je plánováno na 
toto léto včetně dokumentace (podpoří Bidlo). Plovoucí model nebude na SKARE 2013 (na 
místě bude Ostravská Severka). Je možné už použít Severku k větší plavbě (Sindibad Race, 
Mazury (nutné auto s vlekem), Berlínská jezera). Byla navržena možnost umístit ideálně dvě 
Severky na Kovářově. 

Inovace P550 
V Tridentu by od letošního roku měly být lodě vyráběny s výrobním číslem. Oskar nabídl 
vystavit společně s HKVS glejt o souhlasu s amatérskou výrobou lodě P550 pro lesní školu 
vodních skautů. Flintem a Oskarem byly prezentovány možnosti ustrojení P550 jako 
dvojstěžníku. 

Jachting v kompetenčním profilu kapitánské zkoušky 
Lodní komise jednomyslně požaduje, aby jachtařská praxe byla nedílnou a významnou částí 
kapitánské zkoušky. Jako minimální seznámení se s jachtingem ke zkoušce považujeme 
víkendovou praxi s malou plachetnicí (např. P550) tak, aby každý uchazeč dokázal loď 
nastrojit a objet s ní trojúhelník. 

Komise také doporučuje otevřít jachetní oddílové akce i vždy několika dalším zájemcům o 
získání praxe, pořádat bloky pro začínající jachtaře v rámci SKARE, obnovit admiralitní 
plavby (Flint, Jánošík nabízí plavby letos na Mazury.) 

Loďařský workshop 
Bidlo přišel na s návrhem v Ostravě na podzim 2014 uspořádat seminář, při kterém by bylo 
možné se postavit menší lodě. Hledá nejen zájemce (očekáváni i ze Slovenska), ale i další 
lektory a spolupořadatele kurzu, tak aby bylo možno akci bezpečně zajistit. 

SKARE 
Akce 2013 je připravována dle plánu, chystá se i možnost plachtění pro začátečníky 
s Lilienflet. Akce 2014 je plánována jako 4denní na Seči.  
 
Plánované akce pro termínku: 
1. 5.  Kotorský závod 
3. - 5. 5.   Čajová plavba 
9. 5.  Outdoorový závod Lužničanka 
11. 5.    Sázavské pádlo 
11. – 12. 5.  Trocha tiku v Atlantiku 
17. – 19. 5.  Sindibad Race 
1. 6.   Mimoňská pádla 
15. – 16. 6. Paddleboarding 
Září/listopad Víkend divoké vody 
4. – 5. 10.  Jablonecká regata 
28. 4. – 1. 5. 2014 Skare 
 

Vedl a zapsal Hvězdář, doplnil Michal 


