
Výroční zpráva za rok2012

Rok 2012 byl devátým rokem činnosti MK ALKA Žatč,any.
Tak jako v předchozím roce, doznala členská zákIadna určitých zmén. Aktuální seznam
aktivních členů je přiloŽen k výroční zprávě.

Hlavní cíl sdružení se daří naplňovď, i přes některé problémy, jeŽ neovlivníme.

Zpráva o činnosti

Schůzky probíhaly pravidelně v pátek 17:0O-24:O0; v Újezdu u Bma dle moŽností vedoucího
Petra Vladíka v jeho dílničce s újezdskýrni členy klubu
Dílna je lryužívéna i mimo tuto dobu.

VÝznamné akce. kterých isme se účastnili nebo pořádali

- ,,Novoroční létání'( - přivitání nového roku modeláři.

- ,rVýstava20!2" - pořádaná vŽatčanské orlovně 17. a I8.3. - nejen statická výstavka
našich modelů, promítání, simulátory pro návštěvníky.

- 
'Pochod 

do starého lesa" _ 28.4., se stává naším pravidelným představením, tato
spolupráce s organizátory nás těší.

- ,r7. šalianský zlet historických modelov* - letošní první nejbliŽší soutěžJsetkání na
Slovensku, .r, Šaíe 28.4.Prvnítrénink na ME.

- ,rodemykání vody 2012",5.5., sedm členů MK se účastnilo tradiční lodiěkařské akce.

- 
''HERBST 

AERO" _ exkurze do světa velkých letadel 16.5., povedená akce.

- ME 2012 - Slovensko - červen 2012, X. Mistrovství Evropy rádiem řízených
historiclých modelů letadel. Naše pátá úspěšná reprezentace klubu na ýznamné
modelářské soutěži.

- ,rSetkání historiků Havlíčkův Brod" _2L7., aktivní účast našeho člena.

,ol,etecký víkend Telnice" _ 18. a 19.8., Libor Sobotka s rodinou, a naší malou pomocí,
se postaral o propagaci klubu výstavou aukánkarti modelů v akci, pořádané v prostorách
sokolovny.

ooKyjovské polétání 20t2" _ 8.9. , návštěva akce s naší prezentací.

,,Modelářský den MK Alka 2012" - velice dobře připravená akce, která se vydďila, dle
ohlasu návštěvníků k jejich' ale i naší, velké spokojenosti.

,Zavírání nebe v Boleradicícho' -14.10., pohodové setkaní modelářů.

,,Zamykání vody 2012" - velmi pěkná akce pro milovníky lodí, účast našich členů.

''Alkácká 
drakijáda" - pro nepřízeň počasí se akce nekonala.

,,Silvestrovské polétání" - 3I.l2., pro radost i zábaw _ rozloučení se starým rokem.



Aktivní prezentace klubu na internetových
chod těchto stránek se stará Michal Cupák,
formou věcného daru.

stránkách www.mka1ka.cz. o bezproblémoqý
za což mu patří velké poděkovaní a odměna

Bezpečnostní zásady při letové činnosti jsou v co nejvyšší míře dodrŽoviány. Pro případ
nepředvídatelné události dostal kažďý člen za úkol si individuálně zajistit odpovědnostní
pojištění za vzniklé škody. Doposud nedošlo kžáďné mimořádné události, a doufejme, že
i následující roky nebudeme žádnou řešit'

MK ALKA nemá založen úěet u peněžního ústavu.

Finanční příspěvek od oÚ Žatčany byl plně lryčerpán v souladu s podmínkami jeho
poskýnutí. Vyúčtovríní 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 2013. Termín placení příspěvků
bylbez větších problémů dodržen, a to díky svědomité práci předsedy kontrolní komise.

Příjmy zvlastní činnosti vyplyvajÍcí ze stanov MK ALKA zarok2)I2 nebyly.

Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a vyúčtování příspěvku oÚ 2s.l2.2OI2.

činnost oreánů MK

Předsednictvo MK - za uplynulý rok se sešlo 4x, ato v měsíci bÍeznl, červnu, zéři aprosinci;
projednalo běžné problémy vzešlé z činnosti MK a úkoly spojené s připravovanými akcemi.

Kontrolní komise - v roce 2012 neměla připomínek k činnosti.
- Ing. oldřich Novoměstský - předseda KK - velmi svědomitě dbána vedení
pokladny klubu.

Závěr

Uplynulý rok činnosti klubu se dá zhodnotit jako úspěšný.

Věřím, že každý, kdo je členem našeho sdružení, se bude snaŽit i nadále propagovat
modelářskou ěinnost a dobré jméno Modelrářského klubu A\kaŽďčany. Zapojí se aktivně jak
do příprav, tak i provedení akcí s naší účastí. Zvláště pak do přípravy modelářské omladiny.

Příloha

Vyúčtovríní dotace OÚ, prezenční list členského shromáŽdění' zápis z diskuze - podněty,
připomínky, úkoly.

Vypracoval: Kostyál Pavel' předseda MK AlkaW
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Prezenční list - členské shromáždění MK

Dne; L5.2.2013

Místo: klubovna
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