Zápis ze schůze výboru JKK 4.5.2016
Přítomni: Jan Bárta, Ctirad Borský, Pavel Falešník, Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jiří Rathouský,
Jaroslav Vávra
Omluven:
Za kontrolní komisi: Milan Kučera
1. Předseda KK představil nové složení KK
1.1. Po rezignaci Z. Malého nadpoloviční většina dotčeného orgánu kooptovala 30.4.2016 J.
Slabého. Funkce Z. Malého byla ukončena dohodou s předsedou KK ke dni 30.4. Výbor, toto
bere na vědomí.
2. Pořádání závodů
2.1. Vzhledem k neochotě rozhodčích a členů HZS z řad členů JKK k pořádání závodů budou
závody pořádány za pomoci externích rozhodčích a záchranářů.
2.2. Děkujeme zdravotnicím z našich řad (V.Vavřínová, Z. Vlačihová, Z. Dražková) a P. Tyllové
(HZS) za pozitivní reakci na výzvu B. Loudína ke spolupráci. B. Loudín s nimi bude potřeby zajištění
dále komunikovat .
2.3. Vzhledem k nové úpravě registračního řádu ČSJ (bod 7) budou před závodem vydávány
jednorázové licence (prakticky se provede záznam licenčního čísla ve formátu 9999-XXX). Licence
je zpoplatněna 100kč/os/závod. Umožní to účast i členům posádek (lidé bez licence jinak nemají
při závodě na palubě co dělat), kteří nejsou členy žádného klubu. Od organizátora závodu je
vyžadována evidence takto vydaných licencí a zaslání takto vybraných peněz CSJ oproti faktuře,
sestavené na základě evidence vydaných licencí.
2.4. Zveme všechny sportovně naladěné členy na závod a připomínáme, že tento rok licence
budou hrazeny klubem.
2.5. Pro účast v závodě je potřeba pojištění dle soutěžního řádu ČSJ a doklad o lékařské prohlídce
3. Výbor schválil aktualizaci přílohy řádu JKK – provozního řádu objektu loděnice
3.1. Bude rozeslán spolu se zápisem a dále bude k dispozici na webu a v kanceláři JKK
4. Výbor schválil knihu hostů
4.1. Kniha hostů bude umístěna u vchodu do budovy loděnice
5. Zamykání motorů v „motorárně“
5.1. Bude vyměněn zámek na skladišti, tzv „motorárně“, klíče budou vydávány správcem areálu
proti podpisu. Výbor silně doporučuje členům, aby si motor k držáku zabezpečili vlastním
zebezpečovacím zařízením.
5.2. Motory zde uložené jsou uložené pouze na vlastní nebezpečí.
6. Evidence hostů
6.1. Od víkendu 7.5. jsou v kanceláři k dispozici evidenční náramky pro hosty, za které není třeba
platit poplatek. Každý člen má dle usnesení CS nárok na jeden přenosný náramek = jednoho
hosta zdarma.
6.2. Náramky pro hosty, za které je potřeba uhradit poplatek (druhá a každá další osoba) jsou
k dispozici u správce areálu od 7.5. k zakoupení. Poplatek za hosta je 50kč/os/den. V případě
delšího pobytu je potřeba zaplatit násobek.
6.3. Dle řádu JKK je povinností hostitele zapsat své hosty (platící i neplatící) do knihy hostů. Kniha
hostů je uložena u vchodu do loděnice
7. Vysvětlení F. Smoljaka k jeho obavám o bezpečnost
7.1. F. Smoljak se nedostavil a v písemném sdělení výboru žádné relevantní vysvětlení obav z
ohrožení své rodiny a majetku nepodal. Výbor tedy toto sdělení nepovažuje ani za omluvu z
jednání, ani za vysvětlení. Neúčast na jednání o zásadním a bezprecedentním obvinění, ke
kterému byl F. Smoljak řádně vyzván výbor považuje za porušení stanov JKK ((hlava 4, odst,2,
písm.c) a d). Výbor dává stanovisko F. Smoljaka členské základně k posouzení (viz příloha 1).
7.2. Výbor obdržel také písemné vyjádření P. Falešníka (viz příloha 2).

8. Projednání vyjádření J. Havla
8.1. Výbor projednal písemné vyjádření J.Havla k žádosti výboru o doložení, na jakých faktech
zakládá svá tvrzení publikovaná mailem 28.3.2016.
8.2. Právo na vyjádření názoru má samozřejmě každý člen, nikdo toto nezpochybňuje. Nicméně,
výbor nevznesl dotaz na důvod kritiky J. Havla ale dal mu zcela v souladu se stanovami svým
usnesením pokyn, aby svá tvrzení doložil. J. Havel se tedy dopouští porušení stanov (hlava 4,
odstavec 2., písmeno c a d). Pro úplnost výbor dodává, že pokud by nebyl nepodloženě
obviněn J. Havlem, jistě by ho neobtěžoval žádostí o vysvětlení.
8.3. Výbor se stanovisky uvedenými ve vyjádření J. Havla nesouhlasí a dává jej členské základně
k posouzení (viz příloha 3).
9. Akce v dalším období
 9.5. Nejzazší termín pro vyklizení parkoviště od lodí
 21.5. Modrá stuha Slap
 31.5. Nejzazší termín pro zaplacení příspěvků
 4.6. Dětský den (zájemci se mohou závazně přihlásit u předsedy výboru)
 18.6. Klubová vyjížďka ke slunovratu
o kapela Kiks (A. Levinský)
o garant akce A. Levinský
 9.7. Klubová vyjížďka
o kapela Ambrož (Z. Malý jr)
o garant akce Z. Malý jr
 13.8 Slapská 24 hodinovka
10. Technické prohlídky plavidel komisařem SPS proběhnou v JKK 23.6.
10.1.
Je potřeba se předem objednat u ing. Vernera z SPS Praha
11. Práce pro klub
11.1.
Kromě výroby podlážek nebyla zaznamenána vyšší aktivita členstva
12. Následující schůze výboru proběhne 8.6.2016 v 18:30 na adrese Komořanská 1024/32; Praha 12

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.

Příloha 1
V Praze dne 3. 5. 2016

Výboru JKK na vědomí

Dávám tímto výboru na vědomí, že žádosti výboru ze dne 9. 4. 2016 nevyhovím a jeho schůze se dne
4. 5. 2016 nezúčastním.
Výbor mě požádal, abych mu na tomto zasedání objasnil, jakého ohrožení svojí bezpečnosti se
obávám přes to, že záležitost projednal na schůzi již dne 9. 4. 2016 a usnesl se jednomyslně na
závěru, že moje stížnost na tzv. slovní útok a nevhodné chování P. Falešníka není opodstatněná. Z
toho vyplývá, že výbor měl již 9. 4. 2016 dostatek informací a podkladů pro své jednomyslné
rozhodnutí a není tedy nutné jej o jakýchkoli dalších okolnostech zpravovat nebo tyto objasňovat.
Vzhledem k tomu, že jednatel bezpečnostní agentury V.I.P. Guard P. Falešník, který mě slovně napadl
a vyvolal ve mne pocit ohrožení, je stále členem výboru, pokládám jednání výboru v jeho současném
složení za podjaté. Připomínám, že jsem se proti několika rozhodnutím výboru odvolal ke členské
schůzi JKK, která je nyní jako jediná schopna a především oprávněna ve věci spravedlivě a nestranně
rozhodnout. Výbor JKK je tak ve věci interního přezkumu pouze účastníkem, nikoliv jeho arbitrem.
Až do úplného vyřešení případu nevhodného chování P. Falešníka, o kterém jsou výboru známy
veškeré skutečnosti, se žádného přímého jednání s výborem JKK v této záležitosti účastnit nemohu.
Budou-li nadále práva členů garantovaná jim nejen stanovami nýbrž i příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku bagatelizována nebo jiným způsobem upírána, jsem připraven se obrátit na
právního zástupce a jeho prostřednitctvím dosáhnout ochrany práv svých a dalších členů spolku
všemi dostupnými právními prostředky.

Děkuji za pochopení,

Filip Smoljak

Příloha 2
K rukám výboru JKK

V Praze 4.5.2016

Vážený výbore, vážení členové JKK,
vzhledem k tomu, že je mé jméno v poslední době často zmiňované a bohužel ne v dobrém, jsem
nucen se k těmto nařčením stručně vyjádřit. Mé vyjádření dávám na vědomí výboru JKK.
V nedávné emailové debatě jsem reagoval na absurdní email Filipa Smoljaka vtipnou poznámkou.
Znovu zdůrazňuji pro všechny -jednalo se o vtipnou odpověď na naprosto nesmyslný výběr možných
trestů pro Filipa Smoljaka, které si sám vymyslel a sám rozeslal všem. Nevím, jakou reakci čekal, ale já
to celé považoval za žert, protože jsem nevěřil, že by něco takového mohl myslet vážně. Každopádně
od té chvíle, kdy jsem mu na tento email odpověděl, jsem byl nařčen z vyhrožování a stal se terčem
jeho dalších nesmyslných obvinění. Proto bych chtěl všechny členy ujistit, že jsem nikomu
nevyhrožoval a rozhodně se nikdo nemusí obávat o bezpečnost svou a své rodiny, že bych někoho
jakkoli ohrožoval. Naopak Filip mě nyní stále nesmyslně obviňuje a vyhrožuje mi svými právníky.
Chtěl bych vidět soudce, který by se takovými nesmysly zabýval, ale pokud bude Filip Smoljak nadále
rozšiřovat o mě takové pomluvy a snižovat mojí vážnost v našem kolektivu, nezbyde mi nic jiného než
též oslovit své právníky a věc řešit.
Pokud se někdo přece jen cítí mou osobou jakkoli ohrožen, doporučuji obrátit se na Policii ČR, nikoli
na výbor JKK.
Toto vyjádření považujte prosím za vysvětlující a píši ho jako člen JKK, nikoli jako člen výboru JKK.
S pozdravem Pavel Falešník

Příloha 3
-----Original Message----From: Jiří Havel [mailto:jiri.havel@coll.cz]
Sent: Friday, April 01, 2016 6:33 PM
To: Hradecky Jaromir; loudin@brouzdej.net; Jaroslav Vávra; Jan Bárta; Výbor JKK; Pavel Falešník
Cc: mkuceram@seznam.cz; Miroslav Lorenc; Zdeněk Malý
Subject: Re: zápis z výboru JKK 30.3.2016
Ahoj.
Mám za to, že vyjádření člena k jakémukoliv problému je právem nejen členským, ale i občanským
dle platných zákonů. Není tedy mou povinností na dotaz ohledně důvodů mé kritiky odpovídat.
Nebudu též reagovat na Reakci K.K. z emailu M. Kučery, a to ze stejného důvodu.
Pro úplnost ale uvádím, že na svůj dotaz si odpověděl sám výbor. Autoritářský způsob vedení
klubuvyplývá mj. i z reakce výboru na mou kritiku, kdy mi bylo uloženo bez jakéhokoliv stanovami
daného nebo zákonného opodstatnění, abych své jednání popisoval, a to ve lhůtě jednostranně
stanovené výborem. Toto jednání je typickým příkladem autoritářského vedení klubu, kdy mi jsou
ukládány povinnosti nad rámec nejen stanov, ale i zákona, což jenom potvrzuje oprávněnost mé
kritiky.
Dodávám dále, že přijetí nového správce a rozhodování o něm je nepochybně jednáním, které
ovlivňuje činnost klubu a proto mám z to, že ukončení činnosti minulého správce a přijetí nového
správce mělo být předmětem široké diskuse, protože tato skutečnost je závažnou skutečností týkající
se činnosti klubu tak, jak je definováno v hlavě čtvrté odst. 1 písm b.našich stanov. Skutečnost, že se
správcem pak uzavře smlouvu přímo výbor, nic nemění na povinnosti výboru nového správce vybírat
až na základě transparentní diskuse členů klubu.
Budu rád, když mi výbor nyní vysvětlí, na základě jakých skutečností je po mě vyžadováno, abych
výboru reportoval jeho chyby. Mám dále za to, že tyto chyby vedení klubu by měla ohlídat zejména
kontrolní komise, která je ve stanovách nazývána "revizní komisí", avšak tento termín z mě
neznámých důvodů neužívá.

Žádám, aby toto moje vyjádření bylo součástí zápisu z jednání výboru, pokud se tato věc bude
projednávat
S pozdravem
J. Havel

