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Výroční zpráva za rok 2017 
 

Roce 2017 byl již čtrnáctý od založení MK Alka Žatčany. 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. Čas od 17:30 do 20:00 byl vymezen 

pro naši modelářskou omladinu, které se svědomitě celý rok věnoval Luděk Mrkvica a Josef 

Fiala. Od 20:00 byla mládež vystřídána staršími a zkušenějšími členy klubu. Výuka mládeže 

výjimečně probíhala i v sobotu dopoledne. Modelářská dílna je využívána i mimo tuto dobu. 

Významné akce, kterých jsme se účastnili nebo pořádali 

- „Novoroční polétání“ - 1. 1., tradiční polétání s přáním do nového roku 

 

  -   „Lyžování“ - 15. 1., využili jsme příležitost a vyměnili u letadel kolečka za lyže a 

vyrazili k rozcestí u Starého lesa modely provětrat na zasněženou pláň 

 

-   „Den pro obec“ - 25. 3., každoroční pomoc členů klubu při úklidu kolem obce 

 

- „Pochod do Starého lesa“ - 22. 4., opět jsme se sešli na křižovatce u Starého lesa a 

ukázkami našich modelů zpříjemnili zpáteční cestu účastníkům Pochodu do Starého lesa 

 

- „Aviatická pouť Pardubice“ – 3. 6., návštěva leteckého dne skutečných letadel 

 

- „XV. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů letadel  2017 - 

Slovensko“ – 18. 6. – 23. 6., úspěšná reprezentace klubu i České republiky na významné 

mezinárodní modelářské soutěži s dvojnásobným umístěním na stupních vítězů. 

 

  - „Záplav lodí“ - 2. 7., akce konaná na našem rybníku, jejímž cílem bylo vyzkoušet nově 

postavené lodě nejmladších členů klubu 

 

- „Sváteční polétání“ - 5. – 6. 7., již tradičně strávené sváteční volno na našem plácku 

 

- „Modelářský den MK Alka“ - 30. 9., tradiční vrchol klubové sezóny. Akce přilákala 

velké množství návštěvníků a i přes nepříznivý vítr proběhla v naprostém pořádku. Menší 

množství letových ukázek bylo doplněno nemalým počtem ukázek lodiček a dálkové 

ovládaných aut. 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. Akce se z důvodu nadměrně silného větru konala na hřišti, kde byly 

podmínky příznivější. Později však silný vítr vystřídal déšť a tak akce nepřilákala větší 

počet účastníků. 

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. 

 

http://www.mkalka.cz/
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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 dar 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 ing. Oldřich Novoměstský. Příjmy z vlastní činnosti vyplývající ze stanov MK ALKA 

za rok 2017 nebyly. 

Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví 29. 12. 2017. 

 

Činnost orgánů MK 

Předsednictvo MK – se za uplynulý rok sešlo celkem 3x. A to v měsíci březnu, červenci a 

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

akcemi a problematiku týkající se využívané plochy pro létání s modely. 

Kontrolní komise - neměla k činnosti během roku 2017 žádné připomínky. 

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

pokladny klubu. 

 

              Závěr 

Uplynulý ročník činnosti klubu bych zhodnotil jako velice úspěšný. Všechny námi pořádané 

akce proběhly v naprostém pořádku a na velmi kvalitní úrovni. Také úspěchy členů klubu na 

tuzemských i mezinárodních soutěžích jsou velice reprezentativní a dobrým obrazem kvality 

fungování a zázemí klubu. Nejmladší členové pravidelně navštěvují páteční kroužky, během 

nichž tvoří nové a nové modely. To dalším je ukazatelem potvrzujícím správnost činnosti 

klubu. Ať tedy i rok nadcházející je nejméně tak zdařilý jako rok 2017. 

 

Příloha 

Vyúčtování roku 2017, prezenční list členské schůze, zápis z členské schůze. 

 

 

Vypracoval: Ota Sýkora, předseda MK Alka 


