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Výroční zpráva za rok 2011 
 

V tyto dny má MK ALKA Žatčany za sebou již osmý rok úspěšné činnosti. Tak jako 

v předchozím roce, doznala členská základna určitých změn. 

Hlavní cíl sdružení se daří naplňovat. 

Zpráva o činnosti 

Schůzky probíhaly pravidelně v pátek 17:00–24:00. 

Dílna je využívána i mimo tuto dobu. 

Významné akce, kterých jsme se účastnili nebo pořádali 

- „Novoroční létání“ - přivítání nového roku modeláři. 

 

- „Výstava 2011“ - pořádaná v žatčanské orlovně - nejen statická výstavka našich modelů, 

promítání, simulátory pro návštěvníky. 

 

- „Pochod do starého lesa“ se stává naším pravidelným představením, tato spolupráce 

s organizátory nás těší. 

 

- „6. šalianský zlet historických modelov“ - letošní první nejbližší soutěž/setkání na 

Slovensku, v Šaĺe. První trénink na ME. 

 

- „Odemykání a zamykání vody 2011“ - účast našich lodiček - rybník Balaton Sokolnice. 

 

- „Zavírání nebe v Boleradicích“ - pohodové setkání modelářů. 

 

- ME 2011 - SAN MARINO - červen 2011, Mistrovství Evropy rádiem řízených 

historických modelů letadel. Naše pátá úspěšná reprezentace klubu na významné 

modelářské soutěži. 

 

- „Hranický RC Paragan Meeting“ - návštěva modelářského dne s ukázkami seskoků 

RC Paragánů, získávání zkušeností našich členů s touto disciplínou.  

 

- „Kyjovské polétání 2011“ - návštěva akce s naší malou prezentací na jejím závěru. 

 

- „JETI Model Meeting Budkovice“ – aktivní účast našeho člena. 

 

- „Loučení s prázdninami“ - podpoření žatčanské akce - polétání, shoz „bobonbombardéru“, 

půjčování modelů RC aut. 

 

- „Malokarpatský pohár 2011“ - pořádané SAM 119. Velmi pěkná akce historického 

modelářství, s naší účastí a velice dobré umístění v pořadí soutěžících. 

 

- „Modelářský den MK 2011“ - velice dobře připravená akce, která se vydařila, dle 

ohlasu návštěvníků k jejich, ale i naší, velké spokojenosti. 

 

-  „Alkácká drakijáda“ - podzimní polétání s draky, úspěšné s hojnou účastí. 

 

- „Silvestrovské polétání“ pro radost i zábavu - rozloučení se starým rokem. 

 

Aktivní prezentace klubu na internetových stránkách www.mkalka.cz. 
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Bezpečnostní zásady při letové činnosti jsou v co nejvyšší míře dodržovány. Pro případ 

nepředvídatelné události dostal každý člen za úkol si individuálně zajistit odpovědnostní 

pojištění za vzniklé škody. 

 

 

Účetnictví 

MK ALKA nemá založen účet u peněžního ústavu. 

Finanční příspěvek od OÚ Žatčany byl plně vyčerpán v souladu s podmínkami jeho 

poskytnutí. Vyúčtování tohoto příspěvku obdržel OÚ, kopie je uložena v dokumentaci MK. 

Členské příspěvky - výše byla stanovena na 300, – Kč na člena. Tato výše příspěvků je 

minimální - horní hranice není stanovena. Toto platí i pro rok 2012. Termín placení příspěvků 

byl bez větších problémů dodržen. 

Příjmy z vlastní činnosti vyplývající ze stanov MK ALKA za rok 2011 nebyly. 

Kontrolní komise provede kontrolu účetnictví. Termín - únor 2012. 

 

Činnost orgánů MK 

Předsednictvo MK - za uplynulý rok se sešlo 3x, a to v měsíci březnu, červnu a září; 

projednalo běžné problémy vzešlé z činnosti MK a úkoly spojené s připravovanými akcemi. 

Kontrolní komise - v roce 2011 neměla připomínek k činnosti. 

 - Ing. Oldřich Novoměstský - předseda KK - velmi svědomitě dbá na vedení 

pokladny klubu. 

 

Závěr 

Uplynulý rok činnosti klubu se dá zhodnotit jako velice úspěšný. 

Věřím, že každý, kdo je členem našeho sdružení, se bude snažit i nadále propagovat 

modelářskou činnost a dobré jméno Modelářského klubu Alka Žatčany. 

 

 

 

Příloha 

Vyúčtování dotace OÚ, prezenční list členského shromáždění, zápis z diskuze - podněty, 

připomínky, úkoly. 

 

 

 

Vypracoval: Kostyál Pavel, předseda MK Alka 


