
Zápis z jednání výboru JKK ze dne 16.1.2009 
 
Přítomni : M. Kučera, S.Štěch, Z. Malý, J. Rathouský, R. Fišer, J.Hradecky, J. Nápravník  
Omluven : 
Za revizní komisi : J. Machálek, M.Lorenc 
 
 
1. Žádost o úlevy  z povinností člena 
   Výbor schválil žádost Jana Páleníčka o přiměřené úlevy z členských povinností po dobu   
   jeho nepřítomnosti v JKK v sezoně 2009. Bude osvobozen z účasti na spouštění a vytahování  
   plata   z údržby plováku. Členský příspěvek   r. 2009 uhradí a  zajistí odpracování 5 hodin pro JKK (nebo    
   finanční náhradu za jejich neodpracování). 
 
2. Informování o návštěvách loděnice 
    Výbor  žádá všechny členy, aby po návštěvě loděnice v době mimo sezonu zasílali stručnou informaci o   
    stavu loděnice a lodí na adresu jkk@seznam.cz. 
 
3. Rekonstrukce mola 
    Výbor obdržel 4 nabídky na rekonstrukci mola, do užšího výběru byly vybrány dvě nabídky. Výbor  
    rozhodne po doplnění dalších údajů. 
 
4. Zimní setkání 
    26.2.2009 se v CERE koná tradiční zimní setkání členů a příznivců JKK. Všichni členové a příznivci jsou  
    zváni 
 
5. Členská schůze  
    Předběžný  termín členské schůze je  26.3.2009 
 
6. Snížení příspěvku na klubovou plavbu  
    S ohledem na předpokládaný nižší daňový výnos  je nutno snížit příspěvek klubu na plavbu a  
    současně zvýšit platbu  účastníků o cca 5 tis. na jednu loď  
 
7. Výzva k závodu  
    Výbor odsouhlasil text výzvy k závodu – viz příloha zápisu 
 
 
8. Příští výbor  
    Příští výbor se koná 12.2.2009 
       
      
 
 
 
 
 
Zapsal : R. Fišer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 1 : 
 
Yacht Club CERE 
Český Yacht Klub (ČYK) 
TJ Kotva Braník – Oddíl jachtingu (YCKB) 

 
 
 

VÝZVA 
 
Jachetní klub Královská Měřín vyzývá členy Vašeho klubu ke změření sil a schopností 
v meziklubovém etapovém námořním závodě, který pořádá ve dnech 23. – 30. května 2009 
v Baltském moři. 
Trasa závodu: 

1. etapa: Německý baltský přístav Breege/Warnemünde (Rujana) – dánský ostrov Mon 
2. ostrov Mon – Kodaň 
3. Nezávodně zpět Kodaň - Rujana   

 
Podmínky účasti: 
 

1. Vlastní zajištění jachty (jachet) parametrů obdobných typu Bavaria 36/37 (vyzyvatel si  
pronajímá jachty od osvědčené německé společnosti MOLA (www.mola.de), možné je i 
použití vlastní či jinde opatřené jachty). 

2. Posádka – počet osob omezen kapacitou jachty. 
3. Určení místa a okamžiku startu a startovních čar – po dohodě posádek 
4. Doprava – vlastní  (osvědčila se doprava osobními auty, parkování v Breege bez problémů).  
5. Náklady a rizika - startovné vyzyvatel nepožaduje, účastníci se zúčastní závodu na vlastní 

riziko a hradí si sami veškeré náklady spojené s účastí. 
6. Uzávěrka přihlášky: do odjezdu 22.5.2009  
7. Odměny – ceny: Vlastní uspokojení ze sportovního výkonu, zvýšení námořní kvalifikace a 

uveřejnění zprávy o závodě a jeho výsledcích v jachtařském tisku a na www.stránkách JKK 
 
 
V Praze, dne ……………. 
Za JKK : Zdeněk Kučera 
předseda výboru klubu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


