Zápis z jednání výboru JKK ze dne 11.12.2008
Přítomni : M. Kučera, S.Štěch, Z. Malý, J. Rathouský, R. Fišer, J.Hradecky, J. Nápravník
Omluven :
Za revizní komisi : J. Machálek, J. Vávra

1. Kotvení - výbor žádá všechny členy, kteří mají pro příští sezónu rozdílné požadavky na
kotvení oproti sezoně letošní (včetně požadavků na nová kotevní místa), aby tyto
požadavky sdělili výboru do 15.1.2009.
2. Loď po vyloučeném členu p. Kuchtovi umístěná v loděnici bude na jaře vydána proti
zaplacení dlužné částky cca 10 tis. Kč – zajistí M. Kučera.
3. Úprava ceny za letní suché stání – výbor rozhodl , aby za účelem omezení letního
skladování nepoužívaných lodí v areálu klubu, byla cena za nepřetržité suché stání v druhé
sezoně dvojnásobkem základní ceny a pro další sezonu (třetí) bude tato cena trojnásobek
základní ceny.
4. Konference svazu jachtingu - výbor deleguje Z. Malého a J. Malou na konferenci ČSJ
v lednu 2009.
5. Klubový námořní závod - Výbor odsouhlasil návrh STK na uspořádání meziklubového
námořního závodu (v příloze zápisu). Výbor žádá členy, kteří mají zájem o účast v tomto
závodě, aby se přihlásili STK nebo výboru ( mail jkk@seznam.cz) do 15.1.2009.
Podmínkou závazné přihlášky je složení zálohy 4000,- Kč ( bude vyúčtováno).
6. Příprava rekonstrukce mola – výbor projednal záměr rekonstrukce mola. V příštím roce
výbor předpokládá výrobu 3 nových modulů. V rámci přípravy realizace budou poptány
minimálně tři firmy k podání cenové nabídky. Podklady pro poptávku dodá J. Hradecký do
17.12.2008
7. Revizní komise - RK informovala o provedení kontroly první poloviny příjmových a
výdajových dokadů - do 13.7.2008, komise upozornila na časový nesoulad v pokladní knize
s předloženými doklady, který bude po kontrole druhé poloviny roku uveden do souladu.
8. Příští schůze výboru bude 15.1.2009 - K Olympiku, 10

Zapsal : R. Fišer

Příloha Zápisu :
Návrh na uspořádání meziklubového námořního závodu spojeného s výcvikovou
a kvalifikační plavbou v r. 2009.
Účel plavby:
1. Uspořádání etapového klubového a mezi klubového amatérského závodu - JKK by byl
vyzyvatelem tohoto závodu, účast 1-2 lodí za každý klub, který přijme výzvu.
2. Výcvik a získání předepsané praxe v délce námořní plavby pro získání oprávnění k vedení
námořní jachty stupně „C“ nebo vyššího , případně způsobilosti k vedení „rekreační jachty“
nezbytného pro účast na námořních závodech.
Navrhovaná trasa závodu:
1. etapa : Německý baltský přístav Breege/Warnemünde – ostrov Mon.
2. etapa : ostrov MON – Kodaň.
3. Nezávodně zpět Kodaň – Rujana
celkem cca 200-250 NM
Termín plavby:
23 – 30. květen 2009
JKK vypracuje a zašle 3 pražským klubům výzvu k účasti na závodě s tím, že výzvu přijme alespoň
1 klub. Pokud by výzvu nepřijal žádný klub, bude uskuteční se závod jen v rámci klubu a plavba
mít výcvikový charakter.
Klub, který výzvu přijme, zajistí si loď vlastním jménem a na vlastní náklady s tím, že rezervace
lodí se provede současně v lednu 2009.
Předpokládá se sestavení 2 posádek z členů JKK o 6-7 osobách vč. kapitána.
Do výchozího přístavu (tam i zpět) se posádka se dopraví auty ( příp. vlakem).
Závodní bude 1. a 2. etapa, zpáteční cesta bude mít výcvikový charakter.
Čas pobytu v přístavech bude minimální, předpokládají se denní i noční plavby podle
povětrnostních podmínek.
Jachty:
2 jachty Bavaria 37 Cruiser (11,35 m, 3 kabiny) budou pronajaty od německé charterové
společnosti Mola na 1 týden.
Soupeřící jachta(y) bude též pronajata nebo může být vlastní, srovnatelných parametrů .
Požadovaná kvalifikace kapitána:
Platný Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty „B“ nebo vyšší vydaný Námořním úřadem ČR
nebo platný průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla s oprávněním „B“ vydaný
Ministerstvem dopravy a spojů před účinností vyhlášek č. 315/2000 Sb. a 149/2001 Sb. případně
jiné oprávnění vydané cizím oficiálním orgánem platné pro plavbu v dané oblasti vč. platného
průkazu radiotelefonisty.
Pokud mezi navrhovateli posádky nebude osoba s požadovanou kvalifikací může tuto funkci
vykonávat cizí instruktor, kterého si posádka zajistí.
Rozpočet/Náklady (pro 6 osob):
Pronájem jachty na 1 týden ………..cca 30 000
Cesta (auty)…………………….…..cca 12 000 Kč
Strava a poplatky ………………….cca 11 000 Kč
Celkem ………………………..… .cca 53 000 Kč
Z toho:

Příspěvek JKK na pronájem jachty ………….. 25 000 Kč (2 jachty 2*25 000)
Příspěvek účastníků (6)……………………cca 28 000 Kč
(tj. pro 1 osobu ……………………………cca 5 000 Kč)

V Praze, dne 11. prosince 2008
STK JKK

