
 
Zápis           
ze schůze Výboru YCPC konané v Jesenici dne 1.2.2014 
 

Přítomní:  MUDr. Boris Živný (předseda), MUDr. Renáta živná (místopředseda), 

Martina Bednářová (hospodář) 

Omluvení: PaedDr. Věra Jakoubková (člen výboru) 

Hosté: Jan bednář Sr., Jan Bednář Jr., Veronika Živná 

 

 

1) Informace předsedy o činnosti YCPC od jeho založení: 

YCPC byl řádně založen 18.11.2013. 

YCPC zřídil dne 22.11.2013 stránku na facebooku na internetové adrese 

https://www.facebook.com/ycpanczech a zveřejnil na ní svá loga 

(viz níže). 

    
YCPC byl řádně zaregistrován MVČR 10.12.2013 s IČ 02423731. 

YCPC byl přijat za člena ČSJ rozhodnutím VV ČSJ dne 19.12.2013. 

YCPC podal dne 27.1.2014 žádost o přijetí za člena KSJ StČ. 

YCPC zřídil dne 30.1.2014 u KB účet č. 107-6667250267 / 0100. 

YCPC přijal za členy kromě členů zakládajících (MUDr. Boris Živný, MUDr. 

Renáta Živná , PaedDr. Věra Jakoubková, JUDr. Bc. Václav 

Jakoubek) další tři členy (Jan Bednář Jr., Jan Bednář Sr., Martina 

Bednářová) a přijal žádosti o přijetí dalších čtyř uchazečů (Ella 

Wilsonová, Kaia Wilsonová, Eva Wilsonová, Karl Wilson). 

YCPC zřídil dne 31.1.2014 internetovou prezentaci na internetové adrese 

http://yc-panczech.webnode.cz/.  

 

2) Přijetí nových členů YCPC:  

Předseda YCPC předložil Výboru ke schválení přijetí čtyř uchazečů o 

členství (Ella Wilsonová, Kaia Wilsonová, Eva Wilsonová, Karl Wilson) 

– Výbor přijetí těchto nových členů schválil. 

Výbor YCPC se bude snažit o nábor dalších členů se zájmem o jachting, 

zejména z řad dětí a mládeže. 

https://www.facebook.com/ycpanczech
http://yc-panczech.webnode.cz/


 

3) Předseda YCPC informoval přítomné, že Středočeský kraj vydal výzvu (č. 82) 

na podávání žádostí o podporu z regionálního operačního programu (ROP) 

soudržnosti, který je, mimo jiné, určen i na volnočasové aktivity. Výbor vyzývá 

všechny členy YCPC k podání námětů na využití ROP pro rozvoj klubu. 

 

4) Předseda YCPC informoval, že závodní licence ČSJ na sezónu 2014 jsou již u 

něj k dispozici. Vyšetření závodníků YCPC  vč. zátěžových testů zajistí MUDr. 

Renáta Živná na požádání. 

 

5) Předseda YCPC informoval, že na Semináři trenérů II. tř. ČSJ dne 25.1.2014 v 

Praze úspěšně obhájil trenérskou práci a tím splnil podmínky pro získání 

kvalifikace trenéra jachtingu II. třídy. Informoval také o tom, že se stal členem 

Výboru ALT 29er a 49er ve funkci výkonného sekretáře (viz 

http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=7055).   

 

6) Úkoly: 

- Vypracovat plán tréninků a závodů na sezónu 2014 – MUDr. Boris Živný 

(předseda)  

- Zajistit zdravotnické prohlídky aktivních závodníků YCPC, u závodníků 

třídy 29er vč. zátěžových testů – MUDr. Renáta Živná (místopředseda) 

- Prověřit možnosti koupě pozemku u vhodné vodní plochy jako zázemí 

pro trénink jachtařů YCPC – Jan Bednář Sr., Martina Bednářová 

(hospodář) 

- Připravit žádost o dotaci z ROP StČ – MUDr. Boris Živný (předseda) 

- Připravit vzorovou darovací smlouvu pro sponzory YCPC – Martina 

Bednářová (hospodář) 

- Zpracovat daňové přiznání YCPC za rok 2013 – Martina Bednářová 

(hospodář) 

- Připravit článek o YCPC do časopisu Jesenický kurýr a zjistit možnosti 

finanční podpory z obecního rozpočtu – MUDr. Boris Živný (předseda) 

- Připravit fotografický materiál pro internetové stránky YCPC do sekcí 

windsurfingu, kajutových plachetnic a jachtingu nevážně – Jan Bednář Sr. 

 

Další schůze Výboru YCPC bude svolána ještě v únoru 2014 po návratu výpravy 

z tréninku a závodů ve Španělsku. 

 

 

V Jesenici dne 1.2.2014 zapsal MUDr. Boris Živný (předseda) 

http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=7055

