Schůze VJO č. 3/2014
ZÁPIS

12. 3. 2014

18:30

TJ LODNÍ SPORTY BRNO
LODĚNICE RAKOVECKÁ

Jan Krejčiřík (dále jen JK), Miloš Krupica (dále jen MK), Lubomír Huk (dále jen LH), Roman Kašpar (dále jen RK),

ÚČASTNÍCI

Lukáš Vodáček (dále jen LV)
NEÚČASTNI

Ondřej Labuda (dále jen OL), Marcela Šormová (dále jen MŠ),

VÝBOR JO

je usnášeníschopný
Pavel Nesejt (zastupuje odstoupivšího Marka Pavlovského), Jaroslav Pavlíček, Milan Němeček, Zbyňek Vaculka

HOSTÉ

(později)
ZAPISOVATEL

Jan Krejčiřík, do podoby odsouhlasené výborem JO upravil Lukáš Vodáček

DALŠÍ SCHŮZE VJO

termín bude určen po (na) členské schůzi JO 22.3.2014
VJO … výbor jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno

POUŽITÉ ZKRATKY

JO … jachetní oddíl TJ Lodní sporty Brno
VTJ … výbor TJ Lodní sporty Brno
TJ … TJ Lodní sporty Brno

BODY PROJEDNÁVÁNÍ TÉTO SCHŮZE
INFORMACE

Jako hosté se představili Milan Němeček a Jaroslav Pavlíček jako případní kandidáti na některé funkce ve výboru JO.

INFORMACE

Milan Němeček by se rád stal "kapitánem" JO, tj. zástupcem námořních jachtařů. Na starosti by měl mít evidenci a hodnocení
námořních plaveb členů JO, závodů členů JO na moři, organizaci kurzů, školení, besed, společných plaveb apod., vyhledává
nové členy z řad neorganizovaných námořních jachtařů. Mělo by jít o zkušeného námořního jachtaře, dostatek naplutých mil,
účast na závodech, nejlépe profesionál. Od této funkce VJO očekává zvýšení povědomí o námořních aktivitách našich členů
a postupný návrat mezi kluby, které jsou špičkou v námořním jachtingu.
Milan je dále přesvědčen, že zlepšenou komunikací může přispět mezi lepší spolupráci kajutových a okruhových jachtařů.
VJO aktivitu vítá.

DISKUZE

Proběhla diskuze ohledně dopisu OL a Zbyňka Vaculky s oznámením o způsobu trénování mládeže a platbami za trénování a
poté následných dopisů MK, LV, OL a Zbyňka Vaculky. JK hodnotí reakci MK jako podraz. Ostatní konstatují, že tento
materiál nebyl na výboru projednáván a že nejde v žádném případě o útok na sportující mládež a její činnost v JO.
Očerňování MK jako nepřítele mládeže je zcela mimo realitu. MK vyjadřuje ochotu se OL omluvit, což pro nepřítomnost OL
není možné. LV, LH, RK odsuzují napadání MK Zbyňkem Vacukou. Pozn. pokud členové JO mají o celou mailovou
komunikaci zájem(pro vlastní názor), nechť si ji vyžádají. Je dostupná u všech členů VJO
JK nesouhlasí s tím, jakým způsobem je tento bod zapsán - podle něj neodpovídá to tomu, co se stalo, co a jak bylo
diskutováno a má za to, že bez dalšího vysvětlení je to takto zcela zkreslující.

INFORMACE

JK: VTJ odsouhlasil, že každý člen TJ má povinnost odpracovat 6 hod.

USNESENÍ

6 brigádnických hodin pro TJ bude součástí současné brigádnické povinnosti, tj. brigádnická povinnost se nebude navyšovat.

USNESENÍ

Zástupci JO ve výboru TJ zjistí, jakým způsobem se budou hodiny "účtovat", zda po jednotlivcích, nebo bude možno použít
průměr za oddíl (aby nenastal případ, že někdo odpracuje svoje hodiny pouze na pro JO a pak za to bude penalizován).
Dále bude třeba vymezit některé sporné práce, zda jsou pro TJ nebo pro JO.

INFORMACE

MK/Milan Němeček: nabídka pozinkovaných sudů – 200 Kč.

USNESENÍ

VJO se usnesl, že souhlasí s nákupem sudů pod mola po 200Kč (použité sudy od lihu). Tyto sudy budou mít zpoždění a
budou k dispozici až v průběhu roku. Vzhledem k tomu, že ježek bude osazen pouze každou druhou bodlinou, mělo by být
sudů dost.

NÁVRH

JK: návrhy na rozšíření VJO na 11 členů a doplnění VJO o pozici Šéftrenéra, Šéfrozhodčího, Kustoda, PR manažera a
Kapitána (zástupce námořních jachtařů), Správce ježka.

USNESENÍ

Výbor souhlasí s potřebou uvedených pozic.

NÁVRH

LV navrhuje, aby ve výboru JO měli zástupci kajutových jachtařů stejné zastoupení, jako zbytek oddílu. K tomuto návrhu se
připojuje většina přítomných (nesouhlasí pouze Krejčiřík), důvodem je obava o místo ke kotvení a uskladnění lodě a prostorů
nutných k běžnému fungování kajutových lodí.

DISKUZE

Z následné diskuze vyplynulo, většina přítomných členů výboru vyjma JK má obavu, že JK a lidé podobného smýšlení chtějí
zlikvidovat kajutové jachtaře a k tomu Krejčiřík používá nátlakové metody. Dle LH se o ničem nediskutuje a nehlasuje, MK, LV
a RK souhlasí. Tato obava je postavena na v minulosti dělaných nátlakových krocích JK na uvolnění loděnice a návrhu na
faktické zvýšení poplatků většině kajutových jachtařů. JK stále prosazuje většinové zastoupení okruhových jachtařů ve výboru
a argumentuje poměrem počtu členů 200:20. LV považuje za nezbytné se dohodnout.
JK - nejde o to, aby byla zachována parita mezi skupinami v rámci JO, paritu by mohli žádat také vlastníci lodí s barevnými
plachtami. Jde o to, aby v uvedených funkcích byli ti nejlepší. LV – pouze se snažíme řešit aktuální stav - vlastníci lodí
s barevnými plachtami nejsou napadáni na VJO. LH: Nejsme kajutáři a okruháři, jsme jachtaři. LV, MK - nebude-li parita,
nechceme být členy výboru
JK nesouhlasí s výše uvedeným zněním - podle něj neodpovídá tomu, co a jak bylo probráno

NÁVRH

Přiřadit jednotlivým funkcím jména vhodných kandidátů
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

DISKUZE:

Předseda
JAN KREJČIŘÍK
Hospodář
PAVEL NESEJT
Zástupce pro mládež ONDŘEJ LABUDA
Zástupce kajutových jachtařů: Má na starosti uložení kajutových lodí v loděnici, na břehu v zimním období, uvolnění
břehu v letním období, přidělení míst v ježku ROMAN KAŠPAR
Správce maríny: Má na starosti ježka – spuštění na vodu a vytažení, údržbu, kotvení, zajištování sudů a oprav mola
JAROSLAV PAVLÍČEK,
, revize zařízení, přihlašování evidence mol na plavební správě, hasící přístroje atd.MILOŠ KRUPICA
Matrika, předpis příspěvků
MARCELA ŠORMOVÁ
Šéftrenér: Organizuje trenéry, jejich školení, koordinuje jejich činnost, koordinuje užívání motorových člunů pro tréningy
FRANTIŠEK KOŠVICA
Kustod (brigádnický referent): Má na starosti movitý majetek spravovaný JO, zařizuje jeho evidenci, údržbu a opravy,
organizuje a eviduje brigády
ZBYNĚK VACULKA
Organizátor rozhodčích – Race Manager: Má na starosti vypsání a organizaci závodů, zajišťuje rozhodčí a technický
personál pro závody, jejich školení a zvyšování kvalifikace
LUKÁŠ VODÁČEK/MARTIN JANÁČEK/JIŘÍ
PAVLÍK//PETR OPLETAL
PR Manažér: Má na starosti propagaci JO na veřejnosti, v mediích, jedná se sponzory, organizuje propagační akce.
KATKA FANTOVÁ
Kapitán JO – zástupce námořních jachtařů: Má na starosti evidenci a hodnocení námořních plaveb členů JO, závodů
členů JO na moři, organizaci kurzů, školení, besed, společných plaveb apod., vyhledává nové členy z řad
neorganizovaných námořních jachtařů. Mělo by jít o zkušeného námořního jachtaře, dostatek naplutých mil, účast na
závodech, nejlépe profesionál.
MILAN NĚMEČEK

Na výše uvedeném návrhu panuje shoda s následujícími výhradami:
1.
LV, MK, RK: Trvají na paritě kajutoví jachtaři:zbytku výboru 50:50 a to i za cenu rozdělení funkcí (např. číslo 5 rozdělit
povinnosti částečně mezi MK , jeřáb, výtah a Jaroslava Pavlíčka– spuštění na vodu a vytažení, údržbu,
kotvení),.Případně za cenu vytvoření "nicnedělajícího" člena výboru. V diskuzi okamžitě všemi zavrženo jako hloupost.
2.
LV, MK, RK a LH trvají na tom, že Zbyněk Vaculka nemůže být členem výboru, protože se jedná o střet zájmů
odsouhlasený předchozí členskou schůzí JO. Přesto všichni potvrzují, že Zbyněk Vaculka je na uvedenou funkci ten
nejvhodnější kandidát a všichni přítomní se shodují, že v danou chvíli neumíme najít nikoho lepšího. JK se opatrně
přiklání k tomuto názoru, že by v daném případě šlo o jistý střet zájmů, ze kterého bychom neměli mít obavy - smlouva
je uzavřena mezi Zbyňkem Vaculkou (tj. LZ YACHT) a TJ, kterou zastupuje předseda TJ a výbor TJ. Navíc by se
jednalo o jednoho z 11 členů výboru. LV, LH, MK, RK proti tomu protestují a požadují dodržování usnesení z předchozí
členské schůze.
JK nesouhlasí s výše uvedeným zněním - podle něj neodpovídá tomu, co a jak bylo probráno
1.
2.

NÁVRH

JK: Navrhuje, aby Zbyněk byl členem výboru s tím, že nebude mít právo hlasovat v případě, že se bude jednat o LZ
Yachtu. Ostatní nesouhlasí s tím, že se bude těžko rozlišovat, kdy se jedná o LZ Yachtu.
LV/MK/LH/RK navrhují, ať Zbyněk Vaculka dělá vše, co daná funkce obnáší a účastní se jednání výboru, ale formálně
ať nemá hlasovací právo. Zbyněk Vaculka variantu odmítá, Krejčiřík navrhuje, že toto řešení ještě se Zbyňkem
Vaculkou projedná a požádá ho, zda by v zájmu dohody nebyl ochoten na toto přistoupit.

JK nesouhlasí s výše uvedeným zněním - podle něj neodpovídá tomu, co a jak bylo navrženo

NÁVRH

Po výše uvedené diskuzi JK navrhuje hlasovat o návrhu paritního zastoupení kajutových jachtařů:zbytku 50:50. Ostatní
členové výboru s hlasováním nesouhlasí, protože vzhledem k neúčasti ostatních členů VJO by byl výsledek jasný 1:4. MK
prosí JK aby od tohoto záměru ustoupil. LV, MK, RK a LH nechtějí silou tlačit své návrhy, chtějí dohodu.
JK nesouhlasí s výše uvedeným zněním - podle něj neodpovídá tomu, co a jak bylo navrženo/řečeno

NÁVRH

Krejčiřík proto navrhuje ponechat problém na členskou schůzi. Ostatní členové VJO nesouhlasí a požadují, aby členské
schůzi byla předložena kandidátka výborem JO s tím, že je lepší, když VJO vystupuje jednotně a nezatěžuje členskou
základnu vnitřními hádkami, které většinu členů nezajímají a těžko se v nich orientují.
JK nesouhlasí s výše uvedeným zněním - podle něj zdůvodnění neodpovídá tomu, co bylo vyřčeno

VJO se na kandidátce shodl i včetně paritního zastoupení a s touto kandidátkou předstoupí před členskou schůzi Zbývá
dořešit postavení Zbyňka Vaculky, se kterým bude nadále jednat JK.
Předseda
JAN KREJČIŘÍK
Hospodář
PAVEL NESEJT
Zástupce pro mládež ONDŘEJ LABUDA
Zástupce kajutových jachtařů: Má na starosti uložení kajutových lodí v loděnici, na břehu v zimním období, uvolnění
břehu v letním období, přidělení míst v ježku ROMAN KAŠPAR
5.
Správce maríny: Má na starosti ježka – spuštění na vodu a vytažení, údržbu, kotvení, zajištování sudů a oprav mola
JAROSLAV PAVLÍČEK,
, revize zařízení, přihlašování evidence mol na plavební správě, hasící přístroje atd.MILOŠ KRUPICA
6.
Matrika, předpis příspěvků
MARCELA ŠORMOVÁ
7.
Šéftrenér: Organizuje trenéry, jejich školení, koordinuje jejich činnost, koordinuje užívání motorových člunů pro tréningy
FRANTIŠEK KOŠVICA
8.
Kustod (brigádnický referent): Má na starosti movitý majetek spravovaný JO, zařizuje jeho evidenci, údržbu a opravy,
organizuje a eviduje brigády
ZBYNĚK VACULKA
9.
Organizátor rozhodčích – Race Manager: Má na starosti vypsání a organizaci závodů, zajišťuje rozhodčí a technický
personál pro závody, jejich školení a zvyšování kvalifikace
LUKÁŠ VODÁČEK
10. PR Manažér: Má na starosti propagaci JO na veřejnosti, v mediích, jedná se sponzory, organizuje propagační akce.
KATKA FANTOVÁ
11.
Kapitán JO – zástupce námořních jachtařů: Má na starosti evidenci a hodnocení námořních plaveb členů JO,
závodů členů JO na moři, organizaci kurzů, školení, besed, společných plaveb apod., vyhledává nové členy z řad
neorganizovaných námořních jachtařů. Mělo by jít o zkušeného námořního jachtaře, dostatek naplutých mil, účast na
závodech, nejlépe profesionál.
MILAN NĚMEČEK
1.
2.
3.
4.

USNESENÍ

JK nesouhlasí s výše uvedeným - podle něj neodpovídá tomu, na čem se výbor shodl
NÁVRH

USNESENÍ

JK: navrhuje ukončit dočasné zrušení rozdělení na aktivní a neaktivní členy (tj. opět členy dělit na aktivní a pasivní). Pasivní
členové budou mít, stejně jako původně, trojnásobné poplatky – diskuze
Většina přítomných s návrhem nesouhlasí. Pouze LH má za to, že k aktivní činnosti, která by měla jít od srdce, nelze nikoho
nutit. LH – středeční závody mají stejnou „závodnickou kvalitu“ jako když si vyjede na lodi do rokle a zpět. RK - Je
deklarována nemožnost přesouvat kajutové lodě na jiné vody a účastnit se tam závodů stejně, jako to dělají okruháři. Najetí
300 NM na moři není v silách většiny námořníků během dovolené s rodinou. LH – Opravdu aktivních závodníků je v našem
JO pomálu. Milan Němeček vidí aktivity i v charitativní činnosti pro postižené a děti z dětských domovů
JK nesouhlasí s výše uvedeným popisem diskuze - podle něj znění neodpovídá tomu co a jak bylo řečeno

INFORMACE

Návrh na návrat k aktivním a pasivním členům je také považován za útok na kajutové jachtaře ze strany JK pro faktické
trojnásobné zdražení poplatků většině kajutářů při přijetí návrhu na aktivitu tak jak je předložen.
JK nesouhlasí s výše uvedeným - podle něj neodpovídá tomu, co bylo skutečně řečeno

NÁVRH

JK navrhuje snížení poplatku za neodpracovanou brigádnickou hodinu pro JO na 100Kč. Důvodem je fakt, že se obvykle
jedná o nekvalifikované nebo málo kvalifikované práce, jejichž tržní hodnotě odpovídá spíše 100, než 200Kč (např. Povodí za
úklid břehu počítá 70Kč/h fakturačně). Navíc s efektivitou, kterou jsme schopni při brigádách dosahovat bude hodnota jedné
hodiny ještě horší. Navíc brigády nejsou naším cílem a hlavní činností. JK považuje poplatek za „pokutu“. LV -výše poplatku
byla takto stanovena proto, že na brigády chodilo málo členů a brigády jsou důležité pro fungování oddílu. MK navrhuje do
budoucna řešit neúčast na brigádách při opravách, spouštění a vytahování mol vyřazením lodí ze stání v ježku.

USNESENÍ

Výbor JO souhlasí a snižuje poplatek za neodpracovanou hodinu brigád pro JO na 100Kč.

NÁVRH:

JK: Návrh na vyčlenění ježka jako samostatné ekonomické jednotky, včetně vlastního fondu brigád.

USNESENÍ

Výbor rozhodl zatím neoddělovat s tím, že správce ježka stanoví maximální počet brigádnických hodin na ježka a bude
sledovat jejich čerpání. Případné navýšení buď se schválením výboru, nebo se nebude započítávat do fondu brigád.
Brigádnický referent se pokusí vytipovat další oblasti, kde bude možno sledovat brigády odděleně (např. úklid šatny, loděnice
apod.) a bude možno je účelně limitovat. LV – jednalo by se dělení kajutářů a okruhářů.- proč by nemohl přijít okruhář na
brigádu na ježka a naopak?
JK nesouhlasí s výše uvedeným - podle něj to není úplné

USNESENÍ

Jarní brigáda JO včetně spouštění ježka bude 5.4.2014

NÁVRH

Ondřej Labuda zaslal po minulé schůzi návrh na proplácení startovného. Projednáno dodatečně mailem.

USNESENÍ

Výbor JO souhlasí s předloženým návrhem s jednou úpravou: podpora dle bodu "i" se rozšiřuje na 14 dní ČR mimo Brno a 7
dní zahraničí

INFORMACE

JK děkuje MK za vypracování jednoduchých návodů k použití jeřábu a vrátku. Dále děkuje za legalizaci jeřábu. Dle MK je k
Jeřábu nutno udržovat patřičnou dokumentaci, kterou předával Petru Spoustovi. MK požádá Katku Fantovou a Petra Spoustu
o nalezení dokumentace a Katku potom o nalezení vhodného místa a zajištění jejího vedení. JK dále prosí, zda by bylo
možno legalizovat i vrátek. MK již zjišťoval - největší problém je automatická brzda při nekontrolovaném rozjetí vozíku (např.
přetržení lana). JK je toho názoru, že něco takového je třeba vyřešit i kdyby to nebylo certifikované zařízení - prostě pro
zajištění bezpečnosti. Jinak můžeme začít přemýšlet o tom, zda se vrátku (a tím pravděpodobně i zadního jeřábu) nevzdat
úplně. MK přislíbil další pátrání po možnostech (např. kolejové zarážky, brzdy apod.).

ÚKOLY

Šormová – polepky – nabídka, webová služba
Krejčiřík – termín další VJO – určit na členské schůzi 22. 3.(bude-li předsedou)
Krupica, Krejčiřík, Spousta, Nesejt - na výboru TJ řešit sporné otázky kolem brigád pro TJ
Krupica (Fantová, Spousta) - dokumentace k jeřábu
Krejčiřík+všichni - dohoda na kandidátce výboru JO pro předložení členské schůzi JO

