
Zápis ze schůze výboru JKK ze dne 20.5.2015 

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

Za kontrolní komisi: Zdeněk Malý, Milan Lorenc, 

Hosté: Roman Felix, Milan Kučera (oba po dobu jednání bodu 1) 

1. Pokračování v přípravě textu stanov 

1.1. Výbor obdržel dopis od Romana Felixe, viz příloha zápisu. Roman Felix byl pozván na jednání 

výboru. Po diskusi se výbor s Romanem Felixem sjednotili na stanovisku, že odpovědná za 

přípravu návrhu nových stanov je pracovní skupina určená/ odsouhlasená členskou schůzí, 

což nevylučuje účast širšího/neomezovaného okruhu členů k uplatnění vlastních návrhů a 

připomínek k připravovaným textům, a to jak písemnou formou, tak i účastí na pracovním 

jednání skupiny. Pro další práce na tvorbu stanov se bude pokračovat ve formátu, tak jak 

byla konána první schůzka u Romana Felixe, tj pracovní skupina + další členové, kteří si přejí 

prezentovat své připomínky a návrhy osobně. 

1.2. Milan Kučera objasnil vznik pracovní skupiny v průběhu CS. 

 

2. Zahájení příprav pro čerpání dotace od ČSJ 

2.1. Klub získal od ČSJ na základě žádosti podané v roce 2014 dotaci ve výši 26832Kč 

2.2. Podklady připraví Jan Bárta a Jiří Rathouský 

 

3. Řešení nepořádku na parkovišti 

3.1. Výbor upozorňuje členy, že pokud provádějí opravy lodí v areálu JKK, jsou povinni veškerý 

nepořádek neprodleně a důkladně uklidit. V současné době se na parkovišti ale i podlážkách 

přístaviště dají najít větší či menší skelná vlákna a zbytky sklotextilu 

3.2. Výbor žádá členy, aby vyklidili parkoviště od vleků a lodí do konce května, aby byl umožněn 

kvalitní úklid prostoru a další činnosti.  

3.3. Výbor ustanovil pracovní skupinu pro pokračování v projektu na zefektivnění parkování 

v areálu JKK. Skupina bude pokračovat v činnosti zahájené minulým výborem. 

3.3.1. Složení skupiny: Tomáš Mádlík, Jaromír Hradecký Jr, Milan Lorenc, Milan Kučera. 

 

4. Společenské akce a závody: 

4.1. J. Rathouský předal směrnici pro vyúčtování závodů SK. 

4.2. Byly vyúčtovány náklady na společenskou vyjížďku konanou 2.5.2015, které se zúčastnilo 6 

lodí členů JKK. Klub tuto akci dotoval částkou 889 kč. 

4.3. Termín pro klubovou akci 6.6 nebyl obsazen žádným návrhem v dostatečném předstihu, a 

proto nebude využit 

4.4. Aleš Levinský projevil zájem uspořádat dětský den v JKK v termínu 22.8  

 Proběhne základní výcvik jachtingu pro děti na lodích třídy Q a C  

 Organizace Levinský, garant Hradecký Jr. 

 Detailní program bude zveřejněn dostatečně dopředu 

  



 

Termíny akcí v dalším období:  

23.5 závod První vítr 

30.5 závod Pirátský šátek/Memoriál Miloše Kuthana  

11.7 Klubová vyjížďka 

1.8 závod Slapská 24 

8.8 Klubová vyjížďka 

22.8 Dětský den v JKK  

12.9 závod Modrá stuha 

26.9 závod Královská regata 

 

5. Další: 

5.1. Výbor upozorňuje na nutnost zaplatit příspěvky na rok 2015 do konce května. 

5.2. Výbor žádá členy, aby si na parkovací kartičky napsali své telefonní číslo 

5.3. Do brigádních činností je nově zahrnut úklid za halou a likvidace podlážek do dřevníku a 

úklid noclehárny.  

 

6. Následující schůze výboru proběhne 17.6.2015 adresa Jílovská 61 

 

Zapsal: Jaromír Hradecký Jr. 


