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Výroční zpráva za rok 2016 
 

V roce 2016 již třináctém od založení MK Alka Žatčany doznala členská základna stejně jako 

v předchozích letech určitých změn. Aktuálně spolek Modelářský klub ALKA Žatčany, z. s. 

čítá 29 aktivních členů.  

Hlavní cíl spolku se daří i nadále naplňovat. 

Zpráva o činnosti 

Pravidelné schůzky probíhaly v pátek od 17:30 - 24:00. Výjimečně i v sobotu dopoledne. 

Modelářská dílna je využívána i mimo tuto dobu. 

 

Změna zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku 

Závěrem roku 2016 byl podán na Krajský soud v Brně návrh na změnu zapsaných údajů ve 

spolkovém rejstříku. Tento návrh požadoval změnu oficiálního názvu spolku na Modelářský 

klub ALKA Žatčany, z. s., dále změnu sídla spolku, které se nyní nachází na adrese Žatčany 

23, 664 53 a zapsání iniciálu všech členů předsednictva a kontrolní komise spolku. Žádosti 

bylo ze strany soudu vyhověno a všechny údaje zapsány.  

Významné akce, kterých jsme se účastnili nebo pořádali 

- „Novoroční let“ - 1. 1., tradiční polétání na našem plácku s heslem: „Jak na Nový rok, 

tak po celý rok.“  

 

-   „Den pro obec“ - 12.3., výpomoc nemalého počtu členů na obecní akci konané za  

účelem jarního úklidu kolem naší obce. 

 

-  „Co dělá modelář“ - 19. – 20. 3., námi pořádaná výstava modelařiny a všeho co s ní 

souvisí, která se uskutečnila v prostorách Orlovny v Žatčanech. 

 

- „Pochod do Starého lesa“ - 23. 4., po roce jsme se opět sešli na křižovatce u Starého 

lesa a letovými ukázkami doplnili program právě zde konané sokolské akce. 

 

- „Aviatická pouť Pardubice“ – 29. 5., výprava několika členů klubu na letecký den 

skutečných letounů zejména z dob světových válek. 

 

- „XIV. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů letadel  2016 - 

Belgie“ – 27. 6. – 1. 7., úspěšná reprezentace klubu na významné mezinárodní 

modelářské soutěži. Člen klubu Zdeněk Sýkora zde v nepříliš příznivém počasí vybojoval 

druhé místo v kategorii Texaco. 

 

- „Sváteční polétání“ - 5. 7., členové klubu využili volna a v hojném počtu se sešli na 

našem plácku, kde společně s modely a grilem vydrželi až do pozdních večerních hodin. 

 

- „12. Majstrovstvá Slovenska historických modelov - Očová“ - 6. - 7. 8., účast člena 

 

- „3. MČR rádiem řízených historických modelů“ - 26. - 28. 8., již třetí ročník MČR se 

uskutečnil na letišti Poličná. Mezi účastníky byl opět zastoupen i nás klub. 
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- „Medlánecký plachtovlek 2016“ - 24. 8., člen našeho spolku Michal Cupák, který je 

také aktivním členem medláneckého aeroklubu nám opět po roce „povozil“ v Blaníku. 

Tentokrát v Super Blaníku. 

 

- „Modelářský den MK Alka“ - 24. 9., tradiční akce pořádaná naším spolkem během niž 

členové a hosté předvedli své modely v akci. Po vybudované dráze se proháněla dálkově 

ovládaná autíčka. A na hladině říčky bylo možné sledovat praktické ukázky modelů lodí. 

Hojná účast spokojených návštěvního nám udělala nesmírnou radost a je dostatečnou 

odměnou za námahu vloženou do přípravy akce a zároveň i povzbuzením do dalších let. 

Velký dík patří motobandě Vokuši, která se zasloužila o nemalou výpomoc po celou 

dobu přípravy, trvání i úklidu akce.  

 

- „Alkácká drakiáda“ - 28. 10., podzimní polétání pořádané především pro nejmladší 

obyvatele naší obce. Počasí nebylo pro létání s draky příliš příznivé a tak se spíše jednalo 

o přátelské setkání příznivců drakového létání. 

Aktivní prezentace klubu probíhá na internetových stránkách www.mkalka.cz. O 

bezproblémový chod těchto stránek se stará Michal Cupák, za což mu patří velké poděkování. 

 

Bezpečnostní zásady při letové činnosti jsou v co nejvyšší míře dodržovány. Pro případ 

nepředvídatelné události má každý člen povinnost si individuálně zajistit odpovědnostní 

pojištění za vzniklé škody. Klub nenese odpovědnost za tyto škody. Doposud nedošlo k žádné 

mimořádné události, a doufejme, že i následující roky nebudeme žádnou řešit. 

 

Účetnictví 

MK ALKA nemá založen účet u peněžního ústavu. 

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

poskytnutí. Vyúčtování je uloženo v dokumentaci MK. 

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

minimální - horní hranice není stanovena. Výběr příspěvků zajišťuje předseda kontrolní 

komise a vzorný pokladník ing. Oldřich Novoměstský. Příjmy z vlastní činnosti vyplývající 

ze stanov MK ALKA za rok 2016 nebyly. 

Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví 30. 12. 2016. 

 

Činnost orgánů MK 

Předsednictvo MK – se za uplynulý rok sešlo celkem 5x. A to v měsíci únoru, červnu, září a 

prosinci. Projednalo běžné problémy vzešlé z činnosti MK, úkoly spojené s připravovanými 

akcemi a problematiku týkající se změn zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku. 

Kontrolní komise - neměla k činnosti během roku 2016 žádné připomínky. 

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

pokladny klubu. 

 

              Závěr 

Třináctý ročník činnosti MK Alka je úspěšně za námi. V průběhu celého roku se odehrálo 

několik významných událostí. Jedná se především o změnu členské základny, kdy z klubu 

z osobních, sportovních nebo časových důvodů vystoupilo několik dlouholetých členů včetně 

zakládajícího člena a dlouholetého předsedy. I přes tuto skutečnost se však počet členů téměř 

http://www.mkalka.cz/
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nezměnil. Důvodem je nemalý nárůst v řadách nejmladších členů klubu, kteří se 

s modelařinou teprve pomalu seznamují pod svědomitým vedením Luďka Mrkvici, kterému 

za tuto vytrvalou časově náročnou avšak klubu i mládeži prosperující činnost patří velký 

obdiv a dík. Dalším velkým milníkem na časové ose života MK Alky jistě bude i prodloužení 

oficiální činnosti klubu, které bylo nuceně provedeno v souvislosti se změnou občanského 

zákoníku. V důsledku této skutečnosti došlo ke změně názvu. Spolek nyní nově nese název 

Modelářský klub ALKA Žatčany, z. s. Změněno bylo také v souvislosti s výše uvedeným 

odstoupením bývalého předsedy sídlo spolku, které se nově nachází na adrese Žatčany 23, 

664 53. 

Máme za sebou tedy nelehký a vyčerpávající rok. I přesto však doufám, že nám všem klub 

stále přináší nějakou tu radost a potěšení a společně budeme i nadále usilovat o co nejhladší a 

nejpříjemnější chod spolku. Budeme vyvíjet činnost, která baví nejen nás, ale i naše okolí. 

Aktivně se zapojovat do obecních akcí nebo pořádat akce vlastní a to minimálně na stejné 

kvalitativní úrovni jako doposud. 

 

Příloha 

Vyúčtování roku 2016, prezenční list členské schůze, zápis z členské schůze. 

 

 

Vypracoval: Ota Sýkora, předseda MK Alka 


