
Zápis ze schůze výboru JKK 13.6.2018 

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

Za kontrolní komisi: Milan Kučera 

Omluven: Pavel Falešník 

1. Provoz přístavu 
1.1. Výbor žádá členy, aby, pokud je to možné, odstranili své silniční vleky z plochy parkoviště 
1.2. Výbor diskutoval poptávku pana Stibůrka na pronájem plochy pro dvě okruhové plachetnice 

a kotvení motorového člunu v přístavu s tím že je možné pronajmout suché místo pro 
umístění RS Feva a suché místo pro uložení jednoho doprovodného gumového člunu pro 
trenérské a záchranné účely. Tento je možno uložit v hale.  

1.3. Je možno vyrábět podlážky na molo, 1 hotová a natřená podlážka představuje 5 h 
brigádnické činnosti. 

2. Provoz budovy 
2.1. Výbor žádá členy, aby neparkovali před dílnou. Znemožňuje to využití dílny pro opravu lodí 

i pro uložení sportovních potřeb jako jsou kola a stůl na pingpong. Krátkodobé parkování 
(do půl hodiny) pro vyložení nákladu je možné. Pana Vondru o tomto v předstihu informoval 
P. Falešník.  

2.2. J. Havel informoval předsedu výboru, že mu byly zcizeny kladkostroje z lodě uložené přes 
zimu na hřišti. Předseda informoval ostatní členy výboru, že mu zmizela stolní deska ze 
stavební překližky z haly. Výbor nabádá členy k opatrnosti při ponechávání lehce 
zcizitelných předmětů v areálu klubu.  

2.3. B. Loudín informoval o zjištěném znečištění koupelen. Pokud je někdo znečistí mytím blíže 
nespecifikovaného materiálu, je také povinen je uklidit.  

2.4. Jelikož oprava starého kompresoru je neekonomická, bude nahrazen novým. 
2.5.  Dle sdělení pana Vondry nebude vykonávat nasmlouvané služby v termínu od 23.6.-7.7. 

3. Sezonní host: Výbor schválil jako sezonního hosta vnuka Zdeňka Malého, Martina Nováka 
4. Výbor přijal informaci paní Honzákové o ukončení jejího čekatelství z rodinných důvodů. V té 

souvislosti se výbor usnesl, že vyhoví její žádosti na vrácení části vstupního poplatku na molo ve 
výši 50% zaplacené částky. 

5. Závody: 
5.1. Výbor zve členy k účasti na otevřeném závodě (podle pravidel plavebního provozu) který 

pořádáme 23.6. Případní dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci s organizací, nechť se hlásí u 
předsedy výboru. Pokud budou členové pomáhající s organizací závodu chtít, lze tuto 
aktivitu vykázat do evidence práce pro klub. 

5.2. Vypsání závodu je přiloženo k zápisu 
5.3. Svou účast v závodě, případně pouze konzumaci občerstvení s předpokládaným počtem 

osob prosím nahlaste na jkk@seznam.cz 
6. Akce v dalším období: 

23.6 Slunovrat 
4.8. Modrá Stuha  

 Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  


