
Zápis ze schůze výboru JKK 22.4.2015 

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

Falešník  

Za kontrolní komisi: Zdeněk Malý, Jaroslav Kopecký 

Host: zaměstnanec pojišťovny, po dobu jednání bodu 1  

1. Prezentace produktů pojišťovny  

2. Kontrola plnění bodů z minulého zápisu 

2.1. Předání agendy mezi jednotlivými členy předchozího výboru a stávajícího proběhlo v plném rozsahu.  

3. Organizace závodů v sezoně 2015  

3.1. Tomáš Mádlík představil návrh aktivity SK pro rok 2015. 

3.2. SK bude v dalším období pracovat ve složení: Tomáš Mádlík (vedoucí) Roman Fišer; Ondřej Busta; 

Broňa Vavřina (za sportovní sekci); Jíra Havel (za zábavní činnost)  

3.3. Nesrovnalosti v počtu členů v seznamu ČSJ bude odstraněna reportováním počtu členů podle 

seznamu JKK.  

3.4. Závody nebudou pořádány v režimu VPOZ. Licence pro nečleny JKK bude možno zakoupit u jiného 

subjektu. Informace poskytne Tomáš Mádlík.  

V případě pořádání podle VPOZ by se u všech členů posádky vyžadovala zdravotní prohlídka a pro loď 

pojištění zodpovědnosti. V běžném režimu je navíc nutné prokázat se závodní licencí, která současně 

představuje vhodné místo pro razítko osvědčující absolvování lékařské prohlídky. Pořádání závodů 

v běžném režimu poskytuje organizátorům mírně vyšší ochranu než v případě VPOZ. 

3.5. Prezentováno personální zajištění prvního závodu, zbývá dodat návrh rozpočtu 

3.6. Jiří Rathouský připraví návod pro vyúčtování sportovních akcí 

3.7. SK připraví dokument k aktualizaci informací na jkk.cz .  

3.8. SK bude vedle striktně sportovní činnosti ve spolupráci s výborem a dobrovolníky v průběhu roku 
pořádat také klubové vyjíždky spojené se společenským programem na břehu (rozpis termínů viz bod 
8). Rádi bychom oslovili členy klubu s prosbou o pomoc při organizaci těchto akcí. Při klubových 
vyjížďkách máte možnost realizovat své nápady na jejich provedení. Při závodech máme obsazené 
hlavní funkce, které musí být v souvislosti se Sportovním řádem zajištěny, ale hledáme další 
pomocníky pro HZS a pro pomoc s organizací začátků závodů na břehu. Bližší informace o klubových 
vyjížďkách získáte od Míry Hradeckého jr, případně od Jirky Havla. Informace o závodech a s čím je 
potřeba pomoci při jejich organizaci od Tomáše Mádlíka. 

3.9. Termíny závodů v seznamu jsou dány CTL, termíny klubových vyjížděk nemusí být nutně využity 
všechny. Dobrovolní organizátoři-garanti těchto vyjížděk by se měli nejpozději měsíc před konáním 
akce přihlásit k její organizaci. 

 

 

4. Správa budovy  

4.1. Se správcem bude v krátké době uzavřena spolupráce na další období. 

4.2. Výbor souhlasí s nákupem základního vybavení klubového zařízení (kuchyňka, sociální zázemí) ve výši 

4000kč.  

4.3. Výbor žádá členy, aby ve vlastním zájmu aktualizovali své kontaktní údaje.  

4.4. Do 5.5. budou  vytvořeny přístupové údaje pro všechny členy do členské sekce webu jkk.cz 

4.5. Klíč od kanceláře se přidělí i Zdeňkovi Malému Sen. 

  



 

5. Práce pro klub 

5.1. Klubové vybavení použité pro brigádu musí být předáno i po vykonání práce ve funkčním stavu.  

5.2. Výbor žádá členy, aby neprováděli neautorizované změny v evidenci brigádnických hodin na 

nástěnce. 

Ze zápisu ze schůze výboru JKK 1.4.2015: 

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 

 

6. Správa přístavu 

6.1. Výbor deleguje Ctirada Borského pro přípravu podkladů pro jednání s PVL a SPS ohledně umístění 

mola.  

6.2. Počet kotevních míst, které může JKK nabídnout je 5 na vnitřní straně, blízko lávky. Vhodné jsou spíše 

pro ploutvové lodě.  

6.3. C. Borský provede doplnění tabulek s registračními čísly pro jednotlivá plovoucí zařízení 

 

7. Termíny akcí v dalším období: 

25.4. Jeřábování lodí z louky proběhne od 8:00 (organizuje Jiří Havel) 

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

2.5. Vyjížďka k otevření sezony zakončená grilováním selátka v loděnici. Garantem události bude Jaromír 

Hradecký Jr. 

23.5 závod První vítr 

30.5 závod Pirátský šátek/Memoriál Miloše Kuthana  

6.6 Klubová vyjížďka 

11.7 Klubová vyjížďka 

1.8 závod Slapská 24 

8.8 Klubová vyjížďka 

22.8 Klubová vyjížďka 

12.9 závod Modrá stuha 

26.9 závod Královská regata 

 

8. Občerstvení po vyjížďce 2.5.  

Výbor souhlasí se zálohovým zaplacením celé ceny grilovaného selátka ve výši 2500 Kč s tím, že polovinu 

ceny uhradí klub, zbytek bude hrazen účastníky.  

  



 

9. Vyjádření k připomínce P.Lederera ohledně plnění usnesení ČS 

9.1. Výbor přijal připomínku P. Lederera týkající se plnění bodu 12 usnesení ČS. Stěžovatel upozorňuje na 

neplnění usnesení členské schůze. (přijato na email mirahra@volny.cz 21.4. 2015 19:38) 

 

Ahoj Míro, 
jak víš nemohl jsem se účastnit prvé schůzky ke Stanovám JKK. Je pro mne překvapující, že při této činnosti není 
respektováno usnesení letošní Členské schůze. Tuším, že v bodě 12 tohoto usnesení je jasně řečeno, že ČS volí 
aklamací desetičlennou skupinu, která připraví dokument k diskusi v klubu. Oslovovat a zvát na tato jednání 
všechny členy klubu je především v rozporu s tímto usnesením a není žádným znakem demokratického postupu 
nebo jednání. Osobně si myslím, že i deset členů je tak horní hranice,aby byla zajištěna nějaká efektivita při této 
činnosti. Mimochodem, žádný závažný dokument JKK se nikdy netvořil tímto způsobem. Připomínám tedy 
výboru, že Usnesení ČS je závazný dokument pro všechny členy JKK a jedním z hlavních úkolů výboru JKK je jeho 
realizace. 
Celý výbor zdraví, 
Pavel Lederer 

 

9.2. Výbor k tomuto po diskusi přijal rozhodnutí a požaduje jeho dodržování: 

9.2.1. Práce na přípravě stanov JKK bude realizovat pracovní skupina ve složení vyjmenovaném na 

členské schůzi tj.: Kučera Milan, Slabý Jan, Lederer Pavel, Hradecký Jaromír Jr., Kopecký Jaroslav, 

Soukup Jiří, Fišer Roman, Bárta Jan, Rathouský Jiří, Felix Roman.  

9.2.2. Výbor pověřuje J.Rathouského koordinací činnosti pracovní skupiny s tím že do příští schůze 

výboru předloží harmonogram prací. 

Pověření pracovní skupině dala členská schůze, nejvyšší orgán klubu. Návrh složení pracovní skupiny nebyl 

nikterak účelový - zastoupení členů je v dobré shodě s četností názorů na stav a směřování našeho klubu, které 

lze zaregistrovat v členské základně. Pracovní skupinu bylo možno na schůzi před schválením usnesení doplnit, 

k čemuž vyzval M. Kučera. Jelikož nepadl žádný návrh na doplnění, k doplnění nedošlo.  Naopak, zcela volný 

přístup s proměnlivou účastí, při masové tvorbě stanov umožnuje protlačování účelových bodů do návrhu (např. 

pokud reprezentanti minoritního názoru v  členské základně na jednání o návrhu stanov přečíslí reprezentanty 

názoru majoritního).  

Standardní postup schvalování norem je diskuse nad návrhem vypracovaným pracovní skupinou a potom 

hlasování o jeho schválení.  

K diskusi a připomínkování bude vytvořen dostatečný prostor z hlediska prostředků pro diskusi i času, po který 

diskuse bude probíhat. 

10. Výbor s lítostí přijal zprávu, že nás navždy opustil Míla Kuthan  

10.1. Závod O pirátský šátek se v roce 2015 pojede jako memoriál Miloše Kuthana. 

 

11. Vyjádření k omezování svobody plavby 

11.1. Výbor je znepokojen omezováním svobody jachtingu, nyní spočívající v omezení nočního kotvení na 

slapech. Na stránkách JKK jsou uvedeny odkazy peticí, které se k dané problematice vyjadřují.  

 

12. Následující schůze výboru proběhne 20.5.2015 od 18:30, adresa Jílovská 61 

 

Zapsal: Jaromír Hradecký Jr. 

mailto:mirahra@volny.cz

