
VÝroční zpráva za rok 2010

MK ALKA Žatčany ukoněil sedmý rok úspěšné ěinnosti.
v roce 2010 členská zíkladna prodělala menší změny. Ke konci loku tato čitá 23 aktivních
č|enů'

Hlavní cí| sdruženi- se daří naplňovat.

ZDPáva o ěinnosti

Schůzky probíhaly pravidelně: v pátek |1 |00 _ 24|00
Dílna je využívátra i mimo tuto dobu'

významné kce kterých isme se účastnili nebo pořádali:

- ''novoročni létání.. přivítiní Nového roku modeláři'

. ,,pochod do stalého lesa.. se stává nďím pravidelným představením , tato spolupráce
s orgaÍliátory nr{s těší.

.,,odernykri,ní vody 2010.. účast našich lodiček _ rybnik Balaton Sokolnice.

-,,silvestrovské polétání.. pro radost i zábaw _ rozloučení se staÍ'ým Íokem.

- ME 20l0 _ Jeseník,čR _ ěerýenec 2o|o, se členové našeho klubu zúčastnilo
Mistrovství Evropy rádiem řízených hisÍoÍických mod€|ů. Byla to

naše čtvrtí ve|ice úspěšná reprezentace klubu na ýznamné
modelářské soutěži.

-Boleradice pohodovésetkánímodelářů,

-,,Mode|ářský den.._ velice dobře připravená akce. Bohuželjako kaŽdoročně nevyŠlo počasí,
takže darry divriků se nekonaly'snad příště.

-''výstava 20l0.. _ pořádaná v žatčanské or|ovně 27.-28.3.-nejen statická výstavka nďich
mode|ů, promítání' simulátory pro návštěvníky.

r.nové |etiště..- po velice vstřícném jednání ze strany zD se niím zdďilo zbudovat novou
modelriřskou plochu pro provoz nďich strojů' kteráje za řekou. o tÍa\,natý
porost se přavidelně st]arají naši čl€nové.

- prezentace klubu na intemetových stránkách u'ww'mkalka.cz _ stáe aktivní prezentace klubu.

Bezpečnostní z.ísady při letové činnostijsou v co nejvyšši míle dodřžovány. Pro případ
nepředvídatelné události dostal každý člen za úkol si individuálně zajistit odpovědnostní
pojištění, pro účast na zahraničnich akcíchje toto sjednáváno kolektivně.
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Učetnictví

MK ALKA nemá založen účet u peněžního ústavu.
Finanční přispěvek od oÚ Žatčarry byl plně vyčerpán Úhmdně plo zabezpečení činnosú
klubu. vyúčlováni rohoto pňspěvku obdÉel oU '

Členské příspěvky \.ýše byla stanovena na 3o0,-Kč na člena. Tato výše příspěvků je
minimální - homí branice není stanovena' T€Imín placení příspěvků byl bez větších problémů
dodržen.

Příjmy z vlastní čirrrrosti v}pl:ývající ze stanov MK ALI(A za rok 20l0 nebyly.
Kontrolní komise provede kontrolu účetnictví . termín únor 201 1.

Činnost orgánů MK

Předsednictvo MK _ sešlo se 3x za uplynulý ťok, projednalo běžné problémy vzešlé z
činrrosti MK.

Kontolní komise _ v Íoce 2o10 neměla Dřipomínek k činnosti.
ČIenské shlomázrděni zvolilo nové čJeny iétó komise ve složení:

- ing. olďich Novoměstský-předs€da
- Jiří Zrímečníček, místopředseda; - ota sýkoru _člen.

7Áyét

Uplynulý rok činnosti klubu se dá áodnotit jako velice úspěšný.

věřím' že každý kdoje členem našeho sdružení se bude snaŽit i nadiíle plopagovat
modeláiskou činnost a dobÍéjméno Modelďského klubu- MK Alka ZatČany.

Příloha: vÉčtování dotace oÚ, prezenční list členského shromáŽdění,
zápis z diskuze - podněty' připomínky, ukoly.

V1pracoval Kosty.íl Pav€l, předseda MK Alka


