
Zápis ze schůze výboru JKK 9.4.2016 

Přítomni: Jan Bárta, C. Borský, Pavel Falešník, Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jiří Rathouský 

Omluven: Jaroslav Vávra 

Za kontrolní komisi: Milan Kučera 

1. Správa budovy a areálu 
1.1. Zaměstnání správce bude provedeno prostřednictvím dohody o pracovní činnosti  
1.2. J. Bárta zajistí revizi komínů 
1.3. Přítomnost revizního nebo servisního technika k lodi, pozvaného pracovníka pojišťovny 

apod. v areálu Jachtklubu na nezbytně nutnou dobu je zdarma (bude upraveno v příloze 

řádu JKK) 

1.4. P. Lederer je pověřen dohledem nad využíváním dílny  
2. Předseda KK a předseda výboru přijali 8.4.2016 e-mailem rezignaci Z. Malého na funkci 

v kontrolní komisi. Jeho funkce tímto zaniká ke dni 8. 6.2016 
2.1. Výbor s lítostí bere na vědomí rezignaci Zděnka Malého a zároveň Zdeňkovi děkuje a doufá, 

že se po krátké době odpočinku opět postaví do popředí klubových aktivit.  
3. Z řad rozhodčích, HZS a zdravotníků se k pořádání Modré Stuhy 21.5. přihlásila pouze 

V.Vavřínová jako zdravotník.  
4. Výbor udělil statut sezónního hosta Vojtěchovi Hajasovi, spolumajiteli lodě T. Semráda 
5. Na základě písemného podnětu F. Smoljaka byla projednána stížnost na údajný slovní útok P. 

Falešníka, kterého se měl dopustit mailem. E-mail stěžovatele a reakce P. Falešníka, které se 
zřejmě podnět týká (příloha 1, resp 2) jsou přiloženy k zápisu pro posouzení členům. Ve svém 
podnětu F. Smoljak předsedovi výboru, resp. výboru píše (citace): 
 
1. dotaz 

Dovol mi, abych se Tě zeptal, proč výbor na svojí poslední schůzi 30. 3. 2016 neprojednával slovní útok na 
mojí osobu ze strany Pavla Falešníka při elektronické komunikaci mezi členskou základnou během diskuse 
na téma “správce loděnice”, která probíhala v návaznosti na psolední členskou schůzi. Všichni členové, 
včetně členů výboru měli možnost si přečíst jeho informaci, že by si rád vybral možnost “rozbít mi hubu”. 
Svoje tvrzení navíc posílil tím, že se podepsal jako jednatel bezpečnostní agentury. 

2. stížnost 

Domnívám se, že by výše popsané chování mělo být předmětem pozornosti výboru JKK, a jestliže o této věci 
výbor sám o své iniciatvě dosud nejednal, podávám stížnost dle Stanov JKK (Hlava čtvrtá, odst. 1) na člena 
výboru Pavla Falešníka pro jeho nevhodné chování. 

3. oznámení 

Do doby, než bude výše popsaná záležitost uspokojivě vyřešena, nemohu využívat možnost kotvení 
v Jachtklubu, a to z důvodu preventivního zajištění bezpečnosti pro moji rodinu a můj majetek. 

  



 

5.1. Výbor záležitost projednal a usnesl se jednomyslně na závěru, že stížnost F. Smoljaka na 
tzv. slovní útok a nevhodné chování P. Falešníka není opodstatněná.  

5.2. Na absurdní, provokativní a urážlivý text, který F. Smoljak poslal J. Bártovi a celé členské 
základně (29.3. viz příloha 1) P. Falešník formou odpovědi v podmiňovacím způsobu vrátil 
pisateli jeho vlastní provokativní otázku, což nelze považovat za útok nebo vyhrožování. 
Útočný charakter a znaky nevhodného chování dle našeho názoru naopak vykazuje 
zmiňovaný text F. Smoljaka zaslaný J.Bártovi a zároveň celé členské základně. P. Falešník se 
dále ohradil proti nesmyslné interpretaci automaticky vloženého firemního podpisu jako tzv. 
„posílení tvrzení“. 

5.3. Výbor neshledal žádný důvod, proč by F. Smoljak nemohl využívat svá práva daná mu 
Stanovami a Řádem JKK. Pokud se však rozhodl svá práva nevyužívat, nikdo mu v tom bránit 
nemůže. Výbor bere na vědomí oznámení F. Smoljaka (viz výše). Výbor žádá F. Smoljaka o 
sdělení, zda bude kotevní místo využívat celou sezónu nebo pouze po určitou konkrétní 
dobu. 

5.4.  Výbor žádá F. Smoljaka, aby se dostavil na jednání výboru dne 4. května t.r. a osobně 
objasnil jakého ohrožení bezpečnosti své rodiny a svého majetku se obává, jelikož tak 
závažné a bezprecedentní tvrzení je třeba řádně odůvodnit a následně řešit s nejvyšší 
prioritou s vážností. 

6. Akce v dalším období 

 9.5. Nejzazší termín pro vyklizení parkoviště od lodí 

 21.5. Modrá stuha Slap 

7. Práce pro klub 
7.1. P. Lederer je pověřen výpomocí v oblasti evidence práce pro klub 
7.2. P. Falešník prezentoval seznam možné práce pro klub: 

 Úklid parkoviště 

 Instalace el. Vedení mezi vodárnou a rozvaděči v přístavu 

 Instalace nových rozvaděčů na sloupy v přístavu 

 Instalace schránek na hasicí přístroje v přístavišti 

 Výměna svítidel v hale loděnice a dílně 

 Nátěr dveří skladu lodí a dřevěného ostění okolo oken budovy 

 Instalace požárních hlásičů v budově a skladu lodí 

 Vyvěsit informační bezpečnostní tabulky 

 Instalace pozičního osvětlení a sedadla do člunu Sport 50 

 Oprava a nátěr klubové veslice 

 Vyrobit podlážky do obou motorových člunů a veslice 

 Zasazení živého plotu na jižní straně pozemku loděnice 
 

8. Následující schůze výboru proběhne 4.5.2016 v 18:30 na adrese Komořanská 1024/32; Praha 12 

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  

  



Příloha 1 

From: Filip Smoljak [mailto:fsmoljak@yahoo.com]  

Sent: Tuesday, March 29, 2016 10:58 PM 
To: Jan Bárta; Jiri Havel 
Cc: maly.praha@email.cz; Lucie Malá; Hradecky Jaromir; jan.vrana@aaheta.cz; asatelier@atlas.cz; havarijnisluzby@atlas.cz; loudin@brouzdej.net; jakoubek.milan@centrum.cz; 

kuba.napravnik@centrum.cz; nerusit@centrum.cz; vladabl@centrum.cz; stanst@cmail.cz; jiri.havel@coll.cz; eklatilova@csas.cz; helena.busta@email.cz; zdenka.rathouska@email.cz; roman.felix@fsak.cz; 

alexlewis500@gmail.com; laqhren@gmail.com; marie.dusek@gmail.com; marty.pesta.mail@gmail.com; roman.fiser@gmail.com; zuzana.neatonoregel@gmail.com; tomas.madlik@grafton.cz; J.Vrana@hsh-

chemie.com; frantisek.domkar@iex.cz; Jiri.Suchomel@ing.cz; jako@jako.cz; napravnik@kr-s.cz; petr@levnedily.cz; b.vavrina@plynovodypraha.cz; kata001@post.cz; tomas.madlik@post.cz; 

muller.elektronika@quick.cz; hrudka@rdstudio.cz; info@rdstudio.cz; ondrej.busta@robust.cz; tomas.semrad@semby.cz; 04da@seznam.cz; ales.email@seznam.cz; blazekjiri1@seznam.cz; 

Dana.Suchomel@seznam.cz; david.karel@seznam.cz; filipzach@seznam.cz; havelkapetr@seznam.cz; jhrada@seznam.cz; JKK@seznam.cz; kozlansky.praha@seznam.cz; krivohlavy1@seznam.cz; 

ledererjan@seznam.cz; lederj01@seznam.cz; malyzdenek@seznam.cz; mklatilova@seznam.cz; mkuceram@seznam.cz; nozickajakub@seznam.cz; pan.vavra.jar@seznam.cz; petr.spodniak@seznam.cz; 

r.wild@seznam.cz; slaby30@seznam.cz; spirek63@seznam.cz; t.kudrna@seznam.cz; yendah@seznam.cz; zach.cekos@seznam.cz; zach760@seznam.cz; zuzana.vlacihova@seznam.cz; v.vavrinova@t-

online.de; vavrinova_eva@t-online.de; hanapro@volny.cz; ivan.muller@volny.cz; jarohra@volny.cz; jpesta@volny.cz; m-mala@volny.cz; mullerda@volny.cz; nares@volny.cz; radek.borsky@volny.cz; 

suchac@volny.cz; VIPGUARD@volny.cz 

Subject: Re: několik otázek nedořešených na členské schůzi JKK - správce 

 

Pane Bárto, o co Vám jde? To si teď jako budeme vykat, nebo co? To má být nějaká selekce? Komu bude pan 

Bárta tykat, ten je v pořádku, ale komu bude vykat, tomu dáme... Zkusím se nad tím zamyslet. Napadá mě: 

 

Dáme mu: 

a) najevo, že je vyvrhel a poškrábeme mu loď? 

b) přes hubu? 

c) celý rok umývat záchody? 

Co si z toho mám vybrat, pane Bárto? Můžu si tipnout? Nebo mi to prozradíte? 

 

Co je to za způsoby? To jsem naposledy zažil v osmdesátých letech, a to ještě na vojně. 

 

Dosud jsem se absolutně vůbec nevyjadřoval k vaší osobě, ale máte pravdu, mezi těmi, kterých si vážím už 

nejste. 

 

Píšete, pane Bárto: 

"To opravdu věříte více nějakému zaměstnanci, který prokazatelně  

poškozoval Vaše zájmy..." 

 

Jsem moc zvědav, jak tohle budete prokazovat vy, pane Bárto, maucta. 

 

 

FS 

  



Příloha 2 

 

From: Pavel Falešník [mailto:vipguard@volny.cz]  

Sent: Tuesday, March 29, 2016 11:44 PM 

To: 'Filip Smoljak'; 'Jan Bárta'; 'Jiri Havel' 

Cc: maly.praha@email.cz; 'Lucie Malá'; Hradecky Jaromir; jan.vrana@aaheta.cz; asatelier@atlas.cz; havarijnisluzby@atlas.cz; loudin@brouzdej.net; jakoubek.milan@centrum.cz; 

kuba.napravnik@centrum.cz; nerusit@centrum.cz; vladabl@centrum.cz; stanst@cmail.cz; jiri.havel@coll.cz; eklatilova@csas.cz; helena.busta@email.cz; zdenka.rathouska@email.cz; roman.felix@fsak.cz; 

alexlewis500@gmail.com; laqhren@gmail.com; marie.dusek@gmail.com; marty.pesta.mail@gmail.com; roman.fiser@gmail.com; zuzana.neatonoregel@gmail.com; tomas.madlik@grafton.cz; J.Vrana@hsh-

chemie.com; frantisek.domkar@iex.cz; Jiri.Suchomel@ing.cz; jako@jako.cz; napravnik@kr-s.cz; petr@levnedily.cz; b.vavrina@plynovodypraha.cz; kata001@post.cz; tomas.madlik@post.cz; 

muller.elektronika@quick.cz; hrudka@rdstudio.cz; info@rdstudio.cz; ondrej.busta@robust.cz; tomas.semrad@semby.cz; 04da@seznam.cz; ales.email@seznam.cz; blazekjiri1@seznam.cz; 

Dana.Suchomel@seznam.cz; david.karel@seznam.cz; filipzach@seznam.cz; havelkapetr@seznam.cz; jhrada@seznam.cz; JKK@seznam.cz; kozlansky.praha@seznam.cz; krivohlavy1@seznam.cz; 

ledererjan@seznam.cz; lederj01@seznam.cz; malyzdenek@seznam.cz; mklatilova@seznam.cz; mkuceram@seznam.cz; nozickajakub@seznam.cz; pan.vavra.jar@seznam.cz; petr.spodniak@seznam.cz; 

r.wild@seznam.cz; slaby30@seznam.cz; spirek63@seznam.cz; t.kudrna@seznam.cz; yendah@seznam.cz; zach.cekos@seznam.cz; zach760@seznam.cz; zuzana.vlacihova@seznam.cz; v.vavrinova@t-

online.de; vavrinova_eva@t-online.de; hanapro@volny.cz; ivan.muller@volny.cz; jarohra@volny.cz; jpesta@volny.cz; m-mala@volny.cz; mullerda@volny.cz; nares@volny.cz; radek.borsky@volny.cz; 

suchac@volny.cz 

Subject: RE: několik otázek nedořešených na členské schůzi JKK - správce 

 

Filipe, v tvém případě( pokud si mohu vybrat) již navrhuji za „b“. 

 

Pavel Falešník 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

Pavel Falešník 

Jednatel společnosti 

 

 

 

VIP GUARD s.r.o. 

Hovorčovická 539/14, 182 00, Praha 8 

mobil: +420 724 333 538 

e-mail: pavel@vipguard.cz 

www.vipguard.cz 

 

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

