
Sezóna 2010 na plachetnici Sachmet
Sachmet je devítimetrová plachetnice Jeanneau Folie Douce, kterou jsem si v létě 2008 přivezla z holandského 

Lelystadu. Mnozí z vás se zúčastnili poněkud dobrodružné plavby po holandských, belgických a francouzských kanálech 

do Středozemního  moře,  nebo  plaveb  po řeckých  ostrovech  v  létě  2009,  ale  prý  chcete  zas,  takže  pracuju radši  s 

předstihem na rozpisu termínů na další sezónu.

Sachmet bude zimovat v přístavu na ostrově Angistri v Řecku, kde bych taky ráda příští sezónu zůstala. Na 

začátku sezóny se zřejmě zúčastníme závodu Tall Ships Race – Po stopách Argonautů. Na závodní etapy bude také 

možné se přihlašovat (2-3 osoby), ale prosím spíš ty zkušenější, kteří už na lodi byli a trochu umí s plachtama. Motor je 

v  závodě  nepřípustný  :-)  Představuju  si  to  tak,  že  letos  budeme  jezdit  hlavně  po  centrálním  Egeji,  na  rozdíl  od 

Saronského  souostroví,  které  jsme  sjezdili  loni  –  bude  sice  trochu  víc  větrno,  ale  zase  mnohem víc  ostrůvků  na 

zkoumání. Doprava do Atén zůstává stejná jako loni. Program se dá upravit podle přání, co bude chtít posádka vidět. 

Týden na lodi vyjde podle termínu a počtu osob 2.500 – 3.000 CZK. Takže jsem to rozepsala po čtrnáctidenních blocích 

a prosím o připomínky, rezervace a potvrzení stávajících předběžných rezervací.

Pro ty, kdo s náma minulé léto nebyli, doporučuju se mrknout na stránky www.sailing.sachmet.org. Doufám, že 

se mi tam v dohledné době podaří konečně dát i nějaké fotky a povídání z léta. 

A tady už jsou slíbené předběžné termíny:

TERMÍN ZÁJEMCE (KAPITÁN)                              MÍSTO
listopad 08 – duben 09:          zimování Angistri
3. 4. – 17.4.:                    rezervace pro Láďu Egejské moře

                 17.4. - 1.5.:              rezervace pro Láďu Egejské moře
1.5. - 8.5.: přípravný týden (před závodem) - Lucka a Honza Angistri - Volos
9.5. – 12.5.:                Lucka,  Honza, Kuba, Kamil, Vojta                                    Tall Ships Race: Volos
12.5. – 21.5.:                Lucka,  Honza, Kuba, Kamil, Vojta                                             Tall Ships Race: Volos – Istanbul
21.5. – 24.5.:               Lucka,  Honza, Kuba, Kamil, Vojta                                            Tall Ships Race: Istanbul a okolí
24.5. – 27.5.:               Lucka,  Yvette, Merle, Petra, Vláďa                      Tall Ships Race: Istanbul a okolí
27.5. – 30.5.:                Lucka,  Yvette, Merle, Petra, Vláďa       Tall Ships Race: Istanbul
30.5. – 4.6.:                Lucka,  Yvette, Merle, Petra, Vláďa                           Tall Ships Race: Istanbul – Lavrion
4.6. – 7.6.:                Lucka,  Yvette, Merle, Petra, Vláďa                              Tall Ships Race: Lavrion
7.6. - 11.6.:                      Lucka                                servisní přestávka 
12.6. – 26.6.:                            Jindra s posádkou       Atény – ostrovy - Atény
26.6. – 10.7.:            Martin s rodinou Atény – ostrovy - Atény
10.7. - 24.7.:                   Jirka Haleš a Edita s rodinou (Lucka) Atény – ostrovy - Atény
24.7. - 7.8.:                                Lenka, Vendy, Michal (Lucka) Atény – ostrovy – Atény
7.8. - 21.8.:                           ing. Nestera + 1 (Lucka)  Atény – ostrovy - Atény

  21.8. -31.8.:                     Jarda Foršt s rodinou (Lucka)       Atény – ostrovy – Atény
31.8. – 11.9.:              Pavel Sobotka + 3 (Lucka)     Atény – ostrovy – Atény
11.9. - 25.9.:                            Tritoni                Atény – ostrovy – Atény

         25.9. - 9.10.:                     rezervace pro Láďu                   Atény – ostrovy – Atény
        9.10. - 23.10.:                        rezervace pro Láďu                 Atény – ostrovy – Atény
           23.10. - 6.11:           rezervace pro Láďu                   Atény – ostrovy – Angistri
           listopad - březen:                    zimování a údržba  (Lucka)                          Angistri            
      

Takže kdo chcete na Sachmet užívat moře, sluníčka a dobrého řeckého jídla a pití, nebo se chcete na něco 

zeptat, ozvěte se na e-mail: schurerova@seznam.cz :-)

       Ahoj a těším se

                                                                                  Lucka Schürerová

http://www.sailing.sachmet.org/
mailto:schurerova@seznam.cz

