
 
 
 
 
Sezóna 2011 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 následujících letech, ale 
prý chcete zas, takže pracuju radši s předstihem na rozpisu termínů na další sezónu. 

Sachmet zimuje v loděnici na ostrově Egina v Řecku, vedle další české lodi kapitány Pepy Dvorského, 
s kterým budeme taky v zimě provádět potřebné práce na našich kocábkách. Po křtu repliky historické brigy 
La Grace na počátku května 2011 budeme jezdit po Saronském souostroví, kde už to známe a na začátku 
sezóny bychom mohli zajet na Kyklády, kam jsme loni jenom nakoukli. Doprava do Atén zůstává stejná jako 
loni – bus, auto, letadlo (nejlevněji zřejmě s Malévem). 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. Letos mě čekají doktorské 
státnice, takže odjíždím koncem července, ale dál budou jezdit kamarádi kapitáni, takže kdo se nevejdete se 
mnou, třeba můžete jet i později s nimi. Rozepsala jsem čtrnáctidenní bloky, protože na kratší dobu do takové 
dálky to moc nemá smysl 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 10 – duben 11:   zimování      Egina 
27. - 30. 4.    spouštění a údržba (Lucka, Honza)   Egina – ostrovy - Poros 
30.4. – 14.5.:    křest La Grace, Pavel S. (Lucka, Honza)  

spoluplavba Trojan     Atény – Sounion - Poros 
14.5. – 28.5.:    Lucka, Honza, Kuba, Kamil, Vojta (Lucka)   Atény – ostrovy - Atény 
28.5. – 11.6.:    Zdeněk P./ Vabu a spol. (Lucka)    Atény – ostrovy – Atény 
11.6. - 25.6.:    Pavel M. (Lucka, Honza)     Atény – ostrovy – Atény 
25.6. - 2.7.:    servisní volno (Lucka, Honza)   Methana 
2.7 – 16.7.:    Jindra a spol. (sami)     Atény – ostrovy - Atény 
16.7. - 30.7.:    Vojta a spol. (sami)     Atény – ostrovy - Methana 
30.7. – 13.8.:    Lenka K. (sami)     Methana 
13.8. - 27.8.:    Jarda F. a spol (sami)    Methana – ostrovy - Atény 
27.8. – 17.9.:    Kuba a spol. (sami)    Atény – ostrovy - Atény 
17.9. - 1.10.:    Michal L. (Lucka, Honza)    Atény – ostrovy - Atény 
1.10. - 15.10.:   rezervace pro Láďu     Atény – ostrovy – Atény 
15.10. - 29.10.:    rezervace pro Láďu     Atény – ostrovy - Atény 
listopad 11 – duben 12:  zimování a údržba (Lucka, Honza)   Egina 
 

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 
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