
Výroční zpráva za rok 2004

Úvodní slovo
Rok 2004 byl prvním rokem existence občanského sdružení - Modelářský klub ALKA Žatčany. 

Otázkou také bylo, jaký bude zájem o tento druh zájmové činnosti v naší obci. Zájem nás 
překvapil a můžeme konstatovat že členská základna čítá v tomto roce na dvacet členů, a to nejen 
ze Žatčan, ale i ze Sokolnic a Újezda . Pro mnohé to bylo první seznámení s  modelářskou prací, 
pro ostřílené modeláře zase poznání, že předávat znalosti a zkušenosti není zas tak jednoduché. 

Hlavní cíl sdružení – práce s mládeží, rozvoj její technické a manuální zručnosti a dovednosti 
- se nám daří naplňovat. Je pravdou ,že u někoho více a u někoho poněkud méně. To je však 
dané i osobním přístupem každého člena. 
Za uplynulé období bylo postaveno nespočet házedel , několik lodí. Skoro každý si zkusil 
zhotovit model jednoduché  rakety, jejíž kvalita byla ověřena v letu. V našem „hangáru“ je 
přes deset létajících RC modelů jak motorových, tak i větroňů.Většina byla zhotovena námi, 
pár strojů jsme obdrželi darem k dokončení či opravě.

Zpráva o činnosti
Akce kterých jsme se účastnili nebo pořádali
První představení veřejnosti bylo při „pochodu do starého lesa“,  kam jsme byli pozvaní .
Prezentace klubu v zámecké zahradě v Židlochovicích – akce Hankův balonový den,výstava
zhotovených modelů a pár letů s některými.
Výstavka modelů při příležitosti otevření místní fary.
Návštěva pražského veletrhu Model hobby.
Nultý ročník drakiády .
Plánovaný zájezd na VZ Čáslav – neuskutečnil se, bylo zapotřebí alespoň 35účastníků, 
přihlásilo se 26.
Silvestrovské polétání pro radost i zábavu – létalo skoro vše co mohlo.
Prezentace klubu na internetových stránkách www.mkalka.cz – výstavba a provoz (aktualizace) 
těchto stránek je prováděna našimi členy-M.Lízal,M.Kostyál-ve velmi dobré kvalitě i přes 
jejich školní vytížení.

Účetnictví
Pro rok 2004 MK ALKA neměla založen účet u peněžního ústavu. Veškeré finanční transakce 
byly vedeny přes pokladní knihu. 
Finanční příspěvek od OÚ Žatčany byl plně vyčerpán výhradně pro zabezpečení činnosti 
klubu, na nákup materiálu a zařízení. Vyúčtování tohoto příspěvku obdrží OÚ ke kontrole.
Podařilo se zajistit sponzorský dar od fy. ALFATEST s.r.o. Brno.
Členské příspěvky – jejich vybírání se uskutečnilo na konci roku z důvodu objektivního 
propočítání nákladů. Jejich výše byla stanovena na 400,-Kč na člena.
Příjmy z vlastní činnosti vyplývající ze stanov MK ALKA za rok2004 nejsou.
Kontrolní komise provede kontrolu účetnictví do konce ledna 2005.

http://www.mkalka.cz/

