
Zápis ze schůze výboru JKK 10.1.2018 

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

Za kontrolní komisi: M. Kučera, J. Slabý 

1. Přijímání čekatelů na členství 
1.1. Výbor projednal žádosti a přihlášky zájemců o členství v klubu, které nashromáždil v roce 

2017 a přijal za čekatele od 1.2.2018 Jaroslavu Holubovou  
1.2. Výbor si váží zájmu všech dalších žadatelů o členství/čekatelství, kteří své žádosti doručili 

v minulém roce, ale z různých důvodů (většinou vůbec žádná nebo velmi krátká doba 
hostování předcházející podání žádosti nebo neúplné vyplnění přihlášky – zpravidla chybí 
doporučení dalších členů) se výbor nebyl o těchto žádostech schopen kvalifikovaně 
rozhodnout a proto je odložil k projednání spolu s žádostmi, které nashromáždí za rok 2018. 
Těmto žadatelům výbor doporučuje, aby setrvali ve stavu hostů a případně doplnili své 
přihlášky. 

2. Návrh členské schůzi na přijetí čekatelů 
2.1. Výbor navrhne členské schůzi pro přijetí za členy následující čekatele (v pořadí dle podání 

žádosti): Adam Felix, Andrea Felixová, Pavel Dejmek, Jan Novotný, Michal Šíp, Antonín 
Jareš, Petr Bartoš 

2.2. Výbor se usnesl, že následujícím čekatelům prodlouží čekatelskou lhůtu v souladu se 
stanovami o 12 měsíců. Jedná se o Martina Poláčka (rodinné důvody), Irenu Honzákovou 
(rodinné důvody), Ivetu Kopeckou (studium v zahraničí), Štěpánku Decastelo (rodinné 
důvody). Toto opatření umožní členské základně čekatele lépe poznat a umožnit tak 
kvalifikované rozhodování o přijetí těchto čekatelů za členy.  

2.3. Výbor ukládá předsedovi, aby žadatele a čekatele informoval o stavu jejich žádosti a 
aktualizoval pořadník čekatelů 

3. Výbor vyhodnotil práci pro klub za rok 2017 
4. Předseda výboru informoval o přípravách jarní schůze a zpravodaje 

4.1. Řádná členská schůze se bude konat 15.3. od 18:30, v posluchárně BI, budova VSCHT, 
Technická 3, Praha 6 

4.2. Výbor vyzývá členy, aby navrhli body do programu členské schůze.   
5. Novoročního setkání se účastnilo 23 členů a rodinných příslušníků a hostů. 
6. Akce v dalším období: 

 19.1.  Slavnostní Jachtařský večer – pořádá ČSJ 

 24.1.  Přednáška v ČYK od 18:30 – Pavel Šulc – Jachting v Botnickém zálivu 
 

 15.3.  Členská schůze od 18:30, posluchárna BI, budova VSCHT, Technická 
3, Praha 6     

 

 

 31.3.   otevření loděnice + startovací brigáda 

 7.4.   otevření vodní části přístavu 
7. Následující schůze výboru proběhne 7.2. 2018 v 18:30 na adrese Technická 3, Praha 6  

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.   

 

 

 


