
Zápis ze schůze výboru JKK ze dne 1.4.2015 

Přítomni: Jaromír Hradecký, Jaroslav Vávra, Jiří Rathouský, Tomáš Mádlík, Ctirad Borský, Jan Bárta, 

Pavel Falešník  

Za kontrolní komisi: Zdeněk Malý 

Host: Milan Kučera  

1. Funkce a pověření členů výboru 

1.1. Členové výboru JKK zvolení členskou schůzí dne 26.3.2015 si rozdělili funkce následujícím 

způsobem:  

Předseda: Ing. Jaromír Hradecký Jr. 

Pokladník: Ing. Jaroslav Vávra (1. místopředseda)  

Ekonom: Ing. Jiří Rathouský  

Sportovní komise: Tomáš Mádlík, DiS 

Správa přístavu: Ing. Ctirad Borský 

Správa budovy: Ing. Jan Bárta (2. místopředseda)  

Práce pro klub: Pavel Falešník 

Proti výše uvedenému uspořádání nebyla vznesena námitka. Členové výboru byli zvoleni do 
svých funkcí jednomyslně. 
 

1.2. Za klub jednají předseda Jaromír Hradecký a oba místopředsedové Jaroslav Vávra a Jan 

Bárta. Členové výboru s oprávněním jednat za klub byli zvoleni jednomyslně  

 

1.3. Členové výboru s pověřením pro výběr P.O. BOXu: 

Jaromír Hradecký  
Tomáš Mádlík 
Pavel Falešník 
 

1.4. Převzetí stávající agendy od členů končícího výboru proběhne do 15.4.2015 

1.4.1. Předseda a 1 místopředseda převzali každý razítko klubu. 

 

2. Organizace závodů v sezoně 2015  

2.1. Výbor zřizuje sportovní komisi (SK) a rozpouští sportovně technickou komisi (STK) 

2.2. Za sportovní komisi zodpovídá Tomáš Mádlík a do příštího výboru navrhne členy sportovní 

komise 

2.3. Závody bude JKK pořádat podle soutěžního řádu ČSJ  

2.4. SK upraví dokumenty o vypsání závodů, tak aby odpovídaly bodu 2.6 soutěžního řádu 

ČSJ:„Každý závodník je povinen prokázat, že absolvoval v průběhu posledních 12 měsíců 

lékařskou prohlídku s kladným výsledkem. Prokázat se může potvrzením lékaře na kartičce 

závodní licence nebo na samostatném listu potvrzeném lékařem. Toto ustanovení platí i pro 

VPOZ.“  



2.5. Tomáš Mádlík do další schůze: 

2.5.1. Navrhne členy sportovní komise 

2.5.2. Prověří odpovědnost jednotlivých funkcionářů závodu i funkcionářů klubu a prověří 

možnost pojištění 

2.5.3. Prověří možnost pojištění závodu jako celku 

2.5.4. Prověří možnost změnit koeficient závodů na VPOZ. 

2.5.5. Vyřeší nesrovnalosti v počtu členů v seznamu ČSJ 

2.6. Nejpozději do tří týdnů před termínem závodu bude sportovní komisí výboru prezentováno 

zajištění závodu odpovídající soutěžnímu řádu ČSJ 

2.7. Jiří Rathouský připraví návod pro vyúčtování sportovních akcí 

2.8. Pro organizační schůzku slapského poháru výbor deleguje Tomáše Mádlíka. 

2.9. Zájemci o základní výcvik jachtingu pro děti se mohou hlásit Jaromírovi Hradeckému  

 

3. Správa budovy  

3.1. Aktualizaci smlouvy se správcem vypracuje Jan Bárta do deseti dnů a předloží výboru k 

diskusi 

3.2. Současně se správou budovy bude Jan Bárta spravovat i internetové stránky JKK 

(www.jkk.cz). Současně prověří možnost registrace domény „jachtklubkralovska.cz“ 

 

4. Práce pro klub 

4.1. Na nástěnce v loděnici bude vyvěšen seznam nabízených prací a tabulka pro vykázání hodin.  

4.2. Realizované práce a případné další návrhy hlaste Pavlovi Falešníkovi, případně správci 

loděnice 

4.3. Hodiny si nechte zapsat a potvrdit, případně pošlete zprávu, co jste dělali a v jakém rozsahu 

na mail: pavel@vipguard.cz 

 

5. Správa přístavu 

5.1. V loděnici bude od 4.4.2015 vyvěšen aktuální rozpis kotvení 

5.2. Ctirad Borský prověří dopady nové legislativy na provoz přístaviště 

5.3. Výbor upozorňuje na povinnost vyvázání lodí na návodní straně na mooring. Bez mooringu 

v případě silného větru dochází k zbytečnému namáhání mola, úvazových lan a hrozí 

poškození lodi a přístavního zařízení. Mooringové lano nesmí být plovoucí – po odplutí lodi 

volný mooring vytvoří plavební překážku, hrozí zachycení okolo plujících lodí a tím možné 

poškození lodí v kotvišti. 

5.4. Ctirad Borský ověří počet volných míst pro kotvení hostů  

 

6. Termíny akcí v dalším měsíci: 

11.4. instalace nového ramene na molo, předpokládaný počet osob potřebných pro 

vykonání práce je 6 pro přenos (15min), 2 pro montáž sudů a montáž na molo (2h). Zájemci 

o tuto brigádu, prosím kontaktujte Pavla Falešníka 

 

25.4. Jeřábování lodí z louky (organizuje Jiří Havel) 

26.4. Proběhne seznámení členů HZS a organizátorů závodů s motorovým člunem a jeho 
obsluhou.  

http://www.jkk.cz/
mailto:pavel@vipguard.cz


2.5. Vyjížďka k otevření sezony zakončená grilováním v loděnici 

7. Žádost o vystoupení z klubu 

7.1. Zdeněk Malý předložil žádost Martina Šafáře o vystoupení z klubu. Výbor toto akceptuje 

 

8. Výbor děkuje  

  Standovi Štěchovi, který se svou aktivitou rozhodující měrou zasloužil o vybudování 

nového přístavního zařízení  

 Za odzimování loděnice: Milan Kučera, Jaromír Hradecký  

 Pavlu Ledererovi za nabídku k výrobě manipulačního podvozku pro cadeta s tím, že 

bude provedena brigádně a materiál bude proplacen. Nabídka se schvaluje s tím, že 

realizace proběhne do konce května.  

12. Následující schůze výboru proběhne 22.4.2015 

 

Zapsal: Jaromír Hradecký Jr. 

 


