
Zápis 06. z VV Bakajda, 22.03.2022  

přítomni: Matěj, Dan, Aleš, Vojta, Martina, Zdenda, Adam 

zapsal: Vojta 

 

PROGRAM / ZÁPIS 

 

Diskutovaná témata 

1/ Jednání s Městem Harrachov 

Považujeme za důležité postupné budování vztahu s klíčovými partnery ovlivňující fungování 

Bakajdy. Nejdůležitější je Město Harrachov. S ním plánujeme otevřít tyto prioritní oblasti:  

 

- možností parkování pro Bakajdu v prostoru od trafačky doprava – pozemek Města, 

úkol zjistit možnost, příp. podmínky pro vybudování 4-6ti parkovacích míst pro 

potřeby Bakajdy (Vojta) 

  

- předběžný názor Města / postup při případné výměně vleku   

Vzhledem k možným právním důsledkům a bezpečnostním rizikům se VV se kloní 

k variantě nepůjčovat stávající vlek nikomu jinému než členům (i tak pouze 

s dozorem). Zároveň iniciuje (NEOFICIÁLNĚ přes soukromé kontakty) projednat 

možnost záměny stávajícího vleku za jiný (zánovní Poma a la sousední vlek) se 

zástupci Města (Vojta) 

 

- možnosti / podmínky získání slevy na permanentky pro členy u Ski areál Harrachov – 

neprojednáváno, dle dostupných informací je šance na získání lepších podmínek 

mizivá 

 

2/ ČUS  

Panuje souhlas nad přehlášením Bakajdy do České Unie Sportu v Jablonci. Být aktivním 

členem je výhodné pro případné dotace, o které bychom se chtěli na podzim pokusit, např 

pro příjem na úrovni dotačního titulu "Můj klub 2022". Dále je možné čerpat právní 

poradenství. Úkol kontaktovat odpovědnou osobu v Jablonci (Vojta) a vydat se tam 

k projednání možné spolupráce (Adam Vojtěch)  

 

3/ Kronika 

Máme nyní kroniku 1966-1979 a 1980-1989. Chceme ještě oslovit Nikolu Knoblochovou 

(Zdenda), která psala kroniku několik let po revoluci. Záměrem je všechny kroniky sloučit, 

naskenovat a vytvořit online editovatelnou verzi kroniky celé Bakajďácké historie, kam by 

mohli pamětníci doplnit chybějící kontext k fotkám a zmíněným událostem (kdo na nich je, co 

to bylo za akci, zajímavosti, apod). Matěj prověří s Adélou, která už něco podobného dělala. 

 

4/ Členství  

Nová žádost o členství Anna Stodůlková – odkázat ji (Dan) na nadcházející VH, kde budou 

zřejmě podmínky členství upraveny 

Emeritní členství – možnost pro dlouholeté zasloužilé členy, kteří se z různých důvodů vzdají 

členství, využít poplatku za nocležné na úrovni ceny, kterou platí členové. VV připraví návrh, 

jak by měl tento postup vypadat na nejbližší VH 



 

5/ Dresy Bakajda football team  

Objednávku / zálohu udělá VV (Adam), dresy si ale bude každý hradit sám, oddíl zaplatí 

pouze 3-5 volných sad navíc.  

 

6/ nové nařízení – všechny nákupy nad 500Kč nutno hlásit správcům Bakajdy předem 

 

7/ doplnění akce do Činnosti spolku 

Návrh na každoroční organizaci akce „Vzpomínka na kamarády...“, která by proběhla 

v podobném duchu jako bylo letošní akce na Olšině u příležitosti vzpomínky na Drahoše. 

Jde o příležitost sejít se napříč generacemi, včetně bývalých členů a přátel Bakajdy. 

   

8/ doplníme Náctero na Bakajdu – scuknout relevantní pokyny z Provozního řádu do 

jednotlivých hesel (Dan), následně vytisknout, zalaminovat a umístit na Bakajdě 

 

Brigády 2022 

 

Strategické oblasti 

 

1/ zajištění statiky a posouzení, na kolik je problém klesající zadní štít Bakajdy (Zdenda), na 

brigádě změřit plus pozvat odborníka 

2/ ztrouchnivělé trámy, zejména ten co prochází sušárnou – bude zajištěna výměna, 

3/ kondenzování vlhkosti Malá nahoře a dílna – bude řešeno odvětráním na brigádě 

4/ koncepční řešení Malé dole (zřejmě až pro 2023) 

5/ koncepční řešení zádveří – nutnost/funkce botníku, prostor na snowboardy, vaky, apod, 

domyslet 

 

Běžné oblasti  

1/ dřevo na zimu (jeden ze zdrojů smrk a bříza před Bakajdou) 

2/ dodělat polici na společenské (závitovky + 5cm fošna) 

3/ oprava komínu 

4/ dřevěný žlab ke vchodu 

5/ prohlídka střešního pláště 

6/ cetris desky kuchyň / za kamnama 

7/ háčky okenice 

8/ okopový plech na dveře 3x – zábrana proti myším 

9/ doobložení sloupu na společenské 

10/ tmel a přebroušení oken, příp. nové kličky 

11/ parapety ze stejného materiálu jako obložení 

12/ lino do obou ložnic nahoře 

13/ dle času a možností – nátěr boudy 

 

 Kromě standardních 3 brigád (jaro/podzim/ženy) budou zřejmě 1-2 menší na specifické 

činnosti. 

 

  

 


