
Zápis ze schůze výboru JKK 14.3.2018 

Přítomni: Jan Bárta, Ctirad Borský, Pavel Falešník, Jaromír Hradecký, Jiří Rathouský 

Za kontrolní komisi: M. Kučera, M. Lorenc 

Omluven: B. Loudín, J. Vávra  

Host: M. Loudínová (po dobu projednávání bodu 1) 

1. Návrh M. Loudínové 
1.1. Na základě žádosti M. Loudínové doručené 9.3.2018 jí výbor poskytl prostor pro osobní 

sdělení k rozpočtu a stavu budovy. M. Loudínová prezentovala návrh na výměnu oken 
v pokojích v celé budově a dílně. V pokojích přiléhajících k balkonu navrhuje sestavu oken 
a balkonových dveří (předala 3 nabídky). Dále navrhuje výměnu linolea a vstupních dveří 
ve všech pokojích. Sumárně vyčíslila výměnu oken a další úpravy na 300 tisíc. Výbor vzal 
tento návrh na vědomí.  

2. Provoz přístavu 
2.1. J. Hradecký prezentoval nabídku firmy Pragis na kotvení nových sloupů mola pomocí 

mikropilotů za 500tis Kč bez DPH, doba realizace cca 2 týdny. Výše uvedená nabídka 
nezahrnuje cenu za nové sloupy. Jelikož velkou část nákladů na kotvení tvoří příprava a 
stěhování techniky, akci bude rozumné případně (pokud se ukáže, že kotvení na stávající 
beton není dlouhodobě použitelné) provést, až budou všechny nové sloupy vyrobené a klub 
na toto našetří. Nabídku předá členům pracovní skupiny.  

2.2. J. Hradecký prezentoval nutnost zaměřit se na výměnu lanového navijáku. Dle již dříve 
získané nabídky by profesionální, certifikovaný naviják pro manipulaci s loděmi do 5t (vč. 
přívěsu) měl včetně montáže a školení odpovědných osob stát cca 300tis Kč bez DPH. 

3. Práce pro klub 
3.1. Pro startovací brigádu 31.3. jsou vypsány následující činnosti: 

Likvidace zbytku kamene po řešení eroze břehu (4 osoby x 5h) 

Úklid sociálního zařízení (2 osoby x 5h) 

Úklid venku, hrabání krtin a listí (1 osoba 5h) 

Instrukce k provedení dá Pavel Falešník 

4. Příprava členské schůze 
4.1.  Proběhla kontrola prezentace na členskou schůzi  

5. Akce v dalším období: 

 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 

  

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  

 


