
Výroční zpráva za rok 2005

Konec roku 2005 byl pro naše sdružení MK ALKA Žatčany ukončením druhého roku 
působnosti.  Zájem naší mládeže neochabuje, ačkoli došlo v tomto roce k částečné obměně 
členů. V příloze je aktuální seznam aktivních členů. 

 
Hlavní cíl sdružení  se nám i nadále daří naplňovat.   

Zpráva o činnosti

Schůzky probíhaly pravidelně : v pátek  16:30 - 18:00 – pro mladší členy, kteří se učí a  
                potřebují proto stálý dozor; 

      18:00 – 24:00 – pro starší a samostatně tvořící členy. 
Dílna je využívána i mimo tuto dobu těmi, kdo nemají v určený čas možnost přijít, ať 

z důvodu pracovních, studijních a nebo z důvodu přípravy materiálu pro mladší členy.

Akce kterých jsme se účastnili nebo pořádali:
- „pochod do starého lesa“ se stává naším pravidelným představením , tato spolupráce       
                                           s organizátory nás těší.
-„alkácká drakiáda“ je naší akcí, myslím že se stává velmi oblíbenou , doufáme že i 

      pravidelnou. Účast více než 20 draků hovoří sama za sebe.
-„1.házedlářská soutěž“ uspořádali jsme interní-klubovou soutěž házedel, která měla u našich 

členů příznivou odezvu a proto jistě nebyla poslední
-„Den otevřených dveří“ v naší dílně jsme uspořádali u příležitosti oslavy 60-tého výročí 

ukončení 2. svět. války a slavnostního odhalení nového pomníku 
Obětem válek 

- „ivančická družba“ akce se spřáteleným modelářským klubem z Moravských Budějovic – 
polétání a výměna zkušeností, nápadů a dojmů .

-„silvestrovské a novoroční polétání“ pro radost i zábavu – létalo vše co mohlo, jen účast by  
                                     se mohla zvýšit.

-prezentace klubu na internetových stránkách www.mkalka.cz –  stránky doznaly v tomto 
roce nového vzhledu. Výstavba a provoz těchto stránek je prováděn našimi členy-M.Lízalem 
a M.Kostyálem- v dobré  kvalitě, i přes jejich studijní vytížení. Snad jen aktualizace 
termínově pokulhává .

V tomto roce jsme také začaly využívat pro létání travnatou plochu v bio-centru za hřištěm 
SK Žatčany, o velikosti cca 70 x 10 metrů. I když není zcela vhodná - z důvodu množství 
stromů- tak si s jejími záludnostmi poradí i naši začínající piloti. O sečení travnatého porostu 
se pravidelně starají naši členové Zdeněk a Ota Sýkorovi a Martin Sekanina.
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http://www.mkalka.cz/


Účetnictví

 MK ALKA nemá 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 obdržel OÚ ke kontrole.

Členské příspěvky – jejich vybírání se uskutečnilo na konci roku. Jejich výše byla stanovena 
na 400,-Kč na člena věnujícího se RC modelům, a 200,-Kč pro ostatní-zejména mladší členy-
kteří s modelařinou začínají.  Je třeba stanovit pevný termín pro výběr příspěvků.
Příjmy z vlastní činnosti vyplývající ze stanov MK ALKA za rok 2005 nebyly.
Kontrolní komise provede kontrolu účetnictví- termín únor 2006 .
Bude vypracovaná prováděcí směrnice využití finančních prostředků, zejména pro nákup 
potřebného materiálu-termín únor 2006.

         
Činnost orgánů MK 

Předsednictvo MK-sešlo se 3x za uplynulý rok, projednalo běžné problémy vzešlé z 
        činnosti MK.

Kontrolní komise – v roce 2005 bez připomínek k činnosti.

Závěr

Z mého pohledu byl uplynulý rok úspěšný. 
Jako hlavní úkol pro další období je vyřešit otázky pojištění naší činnosti, a to z důvodu 
možných úrazů či majetkové újmy na cizím vlastnictví.
Věřím že každý kdo je členem našeho sdružení se bude snažit i nadále propagovat 
modelářskou činnost a  dobré jméno občanského sdružení MK ALKA Žatčany.

Příloha: vyúčtování dotace OÚ, seznam členů MK.

Vypracoval  Kostyál Pavel, předseda MK ALKA
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