
Zápis ze schůze výboru JKK 3.5. 2017 

Přítomni: Jan Bárta, Ctirad Borský, Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jiří Rathouský, Jaroslav Vávra 

Omluven: Pavel Falešník 

Za kontrolní komisi: Milan Kučera, Jan Slabý a Milan Lorenc 

1. Nákup nové sekačky 
1.1. Výbor hlasováním per rollam rozhodl o nákupu nové sekačky Alpina v ceně 13000 kč, jelikož 

oprava dříve značně nešetrně používané sekačky Mountfield byla oceněna na cca 8000kč. 
1.2. Výbor rozhodl o vyřazení staré sekačky z evidence majetku 

2. Provoz přístavu 
2.1. Výbor uložil kapitánovi přístavu svolat poradní skupinu k diskusi o provedení sloupů 
2.2. Připojení pitné vody na molo bylo dokončeno – výbor za klub děkuje R. Felixovi za práci a 

sponzorský dar, který pokryje náklady na realizaci akce 
2.2.1. Část připojení mezi břehem a sloupy pod molem je provizorní 
2.2.2. Na sloupech mola jsou 2 kohoutky k odběru pitné vody, za budovou je ještě jeden – ten 

je vždy po použití nutno zavřít, aby se předešlo neoprávněnému čerpání vody nebo 
zbytečnému napouštění přehrady pitnou vodou 

2.3. Výbor zaregistroval dvě informace o plánovaném nevyužití kotevního místa v sezoně 2017 
a bere je na vědomí. Vzhledem k pozdnímu doručení informací nebude příspěvek za 
kotevní na rok 2017 možno vrátit (je nutno zaplatit). Současně informujeme členy, že jsme 
na základě členy avizované zaplněnosti přístavu odmítli dva prověřené hosty a nyní 
inzerujeme dvě volná místa. Cena za pronájem místa na letní sezonu činí 16500.  

2.4. Jan Hradecký požádal o kotevní místo pro loď rozměrů 7,8m x 2,2m x 1,2m (International 
Folkboat). Jelikož se jedná o kýlovou plachetnici a klub v současné době nedisponuje 
místem pro takovou loď, je žádost zařazena do pořadníku na druhé místo. První v pořadí na 
umístění kýlové lodě je J. Dolejš. 

2.5. Vzhledem k dlouhodobě nepříznivému počasí tohoto jara výbor prodlužuje lhůtu pro 
vyklizení parkoviště z 9.5. na 21.5. 

2.6. Žádáme členy, aby na mail jkk@seznam.cz zaslali doklad o uzavření pojištění odpovědnosti 
z provozu plavidla, před umístěním plavidla v přístavu. Toto pojištění je podmínkou stání 
v klubovém přístavu dle rozhodnutí ČS 2016. 

3. Provoz budovy 
3.1. Na žádost členů byly zakoupeny další dva regály do nových lednic v přízemí. Výbor žádá 

členy, aby respektovali velikost polic a vybavili se odpovídajícími boxy na uložení svých 
potravin.  

3.2. Byla diskutována optimalizace smlouvy na odběr elektřiny s možností úspory cca 10% 
3.3. Vodárna bude do opravy čerpadla, jakožto zdroje užitkové vody mimo provoz 
3.4. V kanceláři budou od 7.5. u členů výboru k odběru nové klíče od budovy a brány (důvodem 

je technický stav starých vložek a počet vydaných klíčů od nich). Výměna vložek proběhne 
do 2 měsíců. 

3.4.1. Klíče jsou očíslované, vydávají je pouze členové výboru proti podpisu člena 
3.4.2. Člen má nárok na jeden klíč, další klíč je zpoplatněn 1000kč. 
3.4.3. Host obdrží klíč proti vratné záloze 1000kč.  

4. Sportovní činnost 
4.1. Výbor zve členy klubu k účasti na závodech, které JKK pořádá podle soutěžního řádu CSJ. 
4.2. Jelikož výbor obdržel od oslovených členů (rozhodčí a HZS) na žádost o spolupráci 

s pořádáním závodů celkově neurčitou odpověď a současně není výboru známo, že by 
někdo ze členstva měl platnou kvalifikaci rozhodčího, bude závod o Modrou stuhu 
z hlediska pořadatelské služby outsourcován. 
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4.3. Navzdory prodělečnosti této části naší činnosti se výbor rozhodl nezvyšovat startovné ve 
snaze nalákat více členů k této aktivitě. Startovné bude 200kč/os.  

4.4. Pro účast bude potřeba lékařská prohlídka  
4.4.1. osoby starší 65let stejně potřebují lékařskou prohlídku i k rekreační plavbě, pokud 

používají VMP 
4.4.2. doklad o absolvování lékařské prohlídky při registraci k závodu může nahradit formulář 

nebo čestné prohlášení (sailing.cz) v případě, že jste si doklad o prohlídce zapomněli 
doma 

4.5. Licence Vám hradí klub, není třeba je předem vyplňovat, provede se při registraci, kde 
budou opět k dispozici i Vaše licenční čísla (případně najdete na sailing.cz). Vzhledem 
k tomu, že je závod VPOZ, Vaše posádka licenci mít nemusí.   

4.6. Pojištění lodě je stále dle soutěžního řádu CSJ nutné ve výši min 9mil na škodu na zdraví a 
na majetku. Cena za závodní pojištění (samozřejmě je použitelné pro rekreační plavbu a 
stání nejen v našem přístavu) ilustrativní lodě s motorem do 15kw, plachty do 30m je 
1540kč/rok (plnění 10mil kč zdraví/10 mil kč majetek) 

5. Akce v dalším období: 

 10.6. Modrá stuha Slap 

 17.6. vyjížďka k příležitosti slunovratu 

 12.8. Slapská 24 hodinovka 

6. Následující schůze výboru proběhne 7. 6. 2017 v 18:30 na adrese Technická 3, Praha 6  
 

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.   

 


