
TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JACHETNÍHO ODDÍLU 
KONANÁ DNE 22. 3. 2014 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 

RAKOVECKÁ 30, 635 00 BRNO 

 

USNESENÍ 
 
Výroční členská schůze jachetního oddílu schvaluje: 

- zprávu o činnosti výboru jachetního oddílu za rok 2013 
- zprávu o hospodaření jachetního oddílu za rok 2013  

přednesenou předsedou Janem Krejčiříkem 
 
Výroční členská schůze bere na vědomí: 

- zprávu o závodní činnosti jachetního oddílu 2013 přednesenou Zbyňkem Vaculkou 
 
Výroční členská schůze se usnesla na tom, že osoba podnikající v areálu Lodních sportů může 
být členem výboru JO. Tím revokuje usnesení předchozí členské schůze v této věci. 
 
Výroční členská schůze volí: 

předsedu jachetního oddílu: Jan Krejčiřík  
 

další členy výboru jachetního oddílu ve složení: 
- Pavel Nesejt - hospodář 
- Ondřej Labuda - zástupce pro mládež 
- Lukáš Vodáček - zástupce kajutových jachtařů 
- Miloš Krupica - správce mariny 
- Marcela Šormová - matrika 
- František Košvica - šéftrenér 
- Zbyněk Vaculka - brigádnický referent 
- Petr Opletal - organizace rozhodčích a závodů 
- Kateřina Fantová - PR manažer 
- Milan Němeček - kapitán jachetního oddílu – zástupce námořních jachtařů 

 
Výroční členská schůze ukládá výboru JO  

- nadále podporovat mládež v jachetním oddílu, provádět nábory nových jachtařů z řad 
mládeže 

- nadále zachovat závodní a sportovní činnost a tuto rozšiřovat 
- nadále pořádat závody v obdobném rozsahu 
- nadále pořádat příměstské tábory 
- zpracovat ekonomickou analýzu a koncepci jachetního oddílu 

 
Výroční členská schůze se usnesla na následujících bodech: 

- případné změny členských příspěvků mohou být realizovány pouze za souhlasu členské 
schůze JO 

- na ¾ plochy spodního patra loděnice budou ukládány pouze kajutové plachetnice 
 



Výroční členská děkuje odstupujícím členům výboru JO Markovi Pavlovskému, Romanu 
Kašparovi a Lubomíru Hukovi za jejich činnost pro jachetní oddíl 
 
 
Zapsal: 
 
Roman Vašík 
dne 22. 3. 2014 
 



TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JACHETNÍHO ODDÍLU 
KONANÁ DNE 22. 3. 2014 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 

RAKOVECKÁ 30, 635 00 BRNO 

 

ZÁPIS 
 
Počet řádných členů: 139 
Přítomno: 81 
schůze je usnášeníschopná 
 
Schůze byla svolána pozvánkou (viz příloha) – rozesláním členům emailem a vyvěšením na 
webových stránkách klubu dne 3.3.2014 
 
Zahájení: 14:35 
 
Volba předsedajícího schůze: Petr Spousta 
všichni pro 
 
Volba návrhové komise: Joachim Claus, Roman Vašík 
všichni pro 
 
Volba mandátní komise: Vojtěch Krejčíř, Miroslav Fanta, Daniel Maršálek 
všichni pro 
 
Volba zapisovatele: Roman Vašík 
všichni pro 
 
Zpráva o činnosti: 
Jan Krejčiřík přednesl 

- zprávu o činnosti výboru JO za rok 2013 
- zprávu o hospodaření za rok 2013 

 
Zbyněk Vaculka přednesl zprávu o sportovní činnosti za rok 2013: 

- Za oddíl závodilo 81 závodníků z celkových 1411 v ČR.  
- Blanka Maršálková je nejlepší závodnicí Lodních sportů za rok 2013 podle žebříčku ČSJ 

– po dlouhé době někdo byl lepší než Rudolf Lidařík. Tímto Blance děkujeme za její 
reprezentační činnost 

- Před Rudou ještě skončil Jakub Košvica, gratulujeme. 
- Za výbornou reprezentační sportovní činnost děkujeme rovněž Michalovi Žákovi, Jean-

Baptistu Jančovi, Petrovi Tupému, Davidu Haklovi, Romanu Houdkovi, Šimonovi 
Seidlovi, Ondřejovi Labudovi, …. 

- lodní třída FEVA: 
o závodily 4 posádky – Blanka Maršálková + Michal Žák, David Hakl + Petr Tupý, 

Martin Vácha + Jakub Nejezchleba, Anna Vallová + Barbora Svorová 
o letos je plán 7 posádek 

- lodní třída Tera: 



o 6 lodí 
o začínající jednoposádková lodní třída 

- lodní třída Cadet: 
o skončila 
o loni závodilo za LS Brno 5 závodníků 
o na letošek se s touto třídou v LS pro závodění nepočítá 

- lodní třída Laser: 
o 2 závodníci za LS: J. B. Janča, Martin Šebek 

- lodní třída Finn: 
o stálice Rudolf Lidařík 
o dále Jan Čajčík 

- lodní třída Fireball: 
o 19 závodníků závodilo vloni  
o nejlepším závodníkem Jakub Košvica 
o rovněž děkujeme dalším závodníkům: Ilona Mayerbergová, Marek Pavlovský, 

Ondřej Labuda, … 
o 18. místo na mistrovství světa ve Slovinsku … Jakub Košvica ... gratulujeme!!! 

- lodní třída Vaurien 
o na ústupu 

- lodní třída 420 
o reprezentuje Šimon Seidl 

- lodní třída RS700: 
o 7 závodníků, máme tu 6 lodí 
o nejlepší Jakub Košvica – závodí jak v ČR, tak v zahraničí 
o na MČR nejlepší Václav Huk 

- lodní třída Vareo 
o LS Brno – zakladatelský klub 

- teamracing 
o letos na MČR 4. a 5. místo 

- námořní jachting 
o výborná reprezentace Ondřej Labuda, Radka Klusáčková, Lea Princová 
o Miroslav Fanta – Melges 

- na sezónu 2014 je v plánu 38 závodů v Brně, z toho 11 závodů s koef. 3 a výše 
 
Ondra Labuda získal ocenění TRENÉR ROKU 2013, gratulujeme! 
 
Hlasování o tom, že volba předsedy a členů výboru bude veřejná. 
(pro 44) - schváleno 
 
Kandidátka na předsedu: 
Jan Krejčiřík 
František Košvica 
 
Hlasování 
Jan Krejčiřík (pro 43) 
František Košvica (pro 38) 
Do budoucího volebního období členská schůze volí Jana Krejčiříka. 
 
Honza Krejčiřík děkuje za důvěru  
 



K volbě výboru: 
Miloš Krupica … diskutuje o střetu zájmů podnikajících osob,  
 
Lukáš Vodáček … vytváří se kruhy s protichůdnými názory, i současná volba předsedy je toho 
příkladem, situace se začíná vyhrocovat a to se mu nelíbí. Poslední dobou jsou předkládány 
návrhy, kterými se majitelé kajutovek cítí ohrožováni. Obava ze střetu zájmů. 
 
Petr Opletal … v čem spočívá střet zájmů? Jaká je role výboru? 
 
Lukáš Vodáček … střet zájmů spočívá v tom, že osoba podnikající může ovlivňovat podmínky 
pro jeho podnikání 
 
Tomáš Daněk … parita pro lidi, kteří parkují v ježku … čím je tato skupina utiskována? 
 
Miloš Alexa … klobouk dolů před Zbyňkem … nedokáže si představit jednoho člověka, který 
zvládne všechny tyto funkce dohromady 
 
Miloš Krupica … nechci pouze, aby nedocházelo ke střetu zájmů 
 
Joachim Claus … vidí za rozšiřováním výboru snahu o paritu, má to opodstatnění? 
 
Jan Krejčiřík … všechny práce, které se pro JO vykonávají, nemusí být založeny účastí ve 
výboru. K obavě ze střetu zájmů … v praktické rovině v 11členném výboru tento střet nevidí 
vzhledem ke kolektivnímu rozhodování. Smlouvu má podnikatelský subjekt s výborem TJ 
 
Lukáš Vodáček …nikdo nedokáže odlišit činnosti podnikatele od činnosti člena 
 
Jan Krejčiřík … navrhuje ponechat pravidlo o omezení podnikatele ve výboru, ale stanovit 
výjimku 
 
Jiří Pavlík … je proti výjimkám 
 
Zbyněk Vaculka … nepřijme funkci člena výboru bez hlasovacího práva 
 
Martin Malec … nezavádějme funkci člena výboru bez hlasovacího práva 
 
Daniel Maršálek … jaká má být odměna pro Zbyňka za jeho práci, když mu sebereme hlasovací 
právo? 
 
Radim Hartl … při velkém počtu funkcí se právě očekává a je vhodné, aby takový člověk ve 
výboru byl 
 
Standa Šotnar … dlouho se bavíme o něčem, co dohromady nedává smysl, pojďme hlasovat 
 
Hlasování o tom, zda osoba podnikající v areálu LS může být členem výboru JO a tím 
revokovat usnesení předchozí schůze v této věci. 
(44/36/1) – schváleno 
 
K paritnímu zastoupení ve výboru: 
 



Tomáš Daněk … se dotazuje, zda paritní zastoupení je změna stanov, dále hovoří o tom, že 
poměr kajutářů k oruhářům není 50:50 
Miloš Krupica … tady nejde o matematiku, jde o pojistku proti převálcovávání 
Tomáš Daněk … co myslíte převálcováváním? 
Lukáš Vodáček … uvedl konkrétní příklad – příkaz předsedy k uvolnění loděnice 2 loděmi a 
následnou ostrou diskusi k výši poplatku za uložení 
Petr Spousta … poměr zastoupení v členské schůzi by měl odpovídat poměru zastoupení ve 
výboru JO 
Lukáš Vodáček  … nechceme být válcováni 
Jan Krejčiřík … odpověď na Lukášem uvedený konkrétní případ. Nedával žádný příkaz. Byla to 
forma žádosti. Navíc diskutovali o přístřešcích, ke kterým nejsou ekonomické návratnosti. Tento 
spor v tuto chvíli vzhledem k možnosti použít části veslařské loděnice už není na stole. 
Domnívá se, že ve výboru jsou definovány funkce odpovídající činnostem a dosazovat nejlepší 
kandidáty, nikoliv dosazovat podle zastoupení skupin. 
 
Hlasování o tom, zda výběr kandidátů pro výbor JO bude regulován 50% kvótou zastoupení 
skupin. 
(pro 17) – neschváleno 
 
Jan Krejčiřík podal svůj osobní návrh kandidátky na složení členů výboru: 
Pavel Nesejt - hospodář 
Ondřej Labuda - zástupce pro mládež 
Lukáš Vodáček - zástupce kajutových jachtařů 
Miloš Krupica - správce mariny 
Marcela Šormová - matrika 
František Košvica - šéftrenér 
Zbyněk Vaculka - brigádnický referent 
Petr Opletal - organizace rozhodčích a závodů 
Kateřina Fantová - PR manažer 
Milan Němeček - kapitán jachetního oddílu – zástupce námořních jachtařů 
 
Roman Vašík přednesl kandidátní dopis Ondry Labudy 
 
Hlasování o přednesené kandidátce 
(78/0/3) návrh schválen 
 
Diskuse 
Návrh do usnesení – Lukáš Vodáček 
„Na ¾ plochy spodního patra loděnice budou ukládány kajutové plachetnice“ 
 
Návrh do usnesení – Lubomír Huk 
„Případné změny příspěvků mohou být realizovány pouze za souhlasu členské schůze JO“ 
 
Návrh do usnesení – Petr Opletal 
„úkol do výboru - zpracovat ekonomickou analýzu a koncepci“ 
 
Karel Ulrich – vysvětloval důvody pro zřízení branky s ostnatým drátem před ježkem 
Zbyněk Vaculka – nesouhlasí 
Lukáš Vodáček – většinu času je branka odemčená 
 



Roman Vašík přednesl za návrhovou komisi návrh usnesení 
Hlasování o usnesení 
(81/0/0) – usnesení schváleno 
 
 
Schůze ukončena: 17:24 
 
 
Zapsal 
Roman Vašík 


