Zápis z jednání výboru JKK ze dne 16. 4. 2009
Přítomni: M. Kučera, S. Štěch, Z. Malý, J. Hradecký, J. Nápravník, J. Rathouský
Omluven: R. Fišer
Za revizní komisi: J. Vávra
1. Volba předsedy a místopředsedů: - funkce ve výboru zůstávají stejné jako
v předcházejícím období: předseda Milan Kučera, I. místopředseda Zdeněk Malý, II.
místopředseda a jednatel Roman Fišer, ekonom Jiří Rathouský, kapitán přístavu
Standa Štěch, pokladník a STK Zdeněk Malý, manažer prací pro klub Jan Nápravník,
spráce budovy J. Hradecký
2. Závod Pirátská sekerka- ředitelem závodu bude M. Kučera, rozhodčí M. Kuthan, H.
Šafářová, J. Kinčl, záchranná služba M. Šafář, Zd. Malý jun.
3. Lodě zúčastňující se závodu musí mít bezpodmínečně uzavřené odpovědnostní
pojištění lodi podle soutěžního řádu ČSJ. Podle dosud získaných informací je možné
uzavřít pojistku u německé pojišťovny na místě prostřednictvím internetu. Pro loď do
20 m2 je roční pojistné 32,87 Euro. Českou variantou je pojišťovna Allianz, pojistné
cca 2700 Kč. Bližší informace o nezbytnosti a možnostech pojištění sdělí zájemcům
(Kuthan, Malý ?)
4. Byli vyškoleni 2 noví rozhodčí St. Štěch a R. Fišer.
5. 2. schůzka účastníků plavby Balt 2009 bude v loděnici JKK dne 25.4. 2009 ve 13
hodin (po spuštění plata).
6. Výbor připomíná, že spouštění plata a s tím spojená brigáda se koná v sobotu 25.
dubna 2009. Účast všech členů je povinná. Členové, kteří mají lodě na louce, musí se
dostavit dříve v 7.30 hodin, pro ostatní začíná brigáda v 8.00 hodin.
7. Výbor konstatuje, že je malý zájem kotvicích členů o brigádní výrobu podlážek
nutných k zprovoznění nových částí mola, které budou letos instalovány. Tím vzniká
riziko, že přístav nebude plně funkční a k uvázaným lodím nebude dostatečný přístup.
8. Výbor souhlasí s nákupem nové skříňové profi-chladnice v hodnotě cca 35 tis. Kč.
Nákup zajistí M. Kučera. Rovněž souhlas s nákupem 3 plovacích vest pro záchrannou
službu – zajistí Zd. Malý.
9. M. Orálková požádala o anulování své žádosti o ukončení členství, která byla
výborem projednána 17.3.2007. Výbor, vzhledem k okolnostem za kterých byla
původní žádost podána (závažné zdravotní a rodinné důvody), se zpětvzením souhlasí
a členství obnovuje.
10. Výbor obdržel prostřednictví RK žádost J. Blažka o prominutí náhrady za nesplněné
členské povinnosti v minulých letech 2007 a 2008, která mu byla v souladu se řádem
předepsána. Výbor bere na vědomí omluvu vyjádřenou v žádosti, ale, vzhledem
k tomu, že nejde o „sankce“ ale o náhradní plnění závazků vůči klubu ve smyslu řádu
JKK, trvá na předepsaném nahrazení nesplněných povinností (finanční náhrady, práce

ve prospěch klubu). Doporučuje J. Blažkovi např. zapojit se do výroby podlážek, kde
se za 2 podlážky počítá 8 hodin brigád.
11. K žádosti M. Malé o přidělení jiného kotevního místa výbor trvá na dosavadním
rozhodnutí o rozdělení kotevních míst, ve kterém byly přednostně respektovány
parametry kotvicích lodí a jejich provoz.
12. Příští výbor: 14. 5. 2009 na adrese: Dolnoměcholupská 23, Praha – Dolní Měcholupy
Zapsal: J. Rathouský

