Výroční zpráva za rok 2014
Rok 2014 byl jedenáctým rokem činnosti MK ALKA Žatčany.
Tak jako v předchozím roce, doznala členská základna určitých změn. Aktuální seznam
aktivních členů je přiložen k výroční zprávě.
Hlavní cíl sdružení se daří naplňovat i přes některé problémy, jež neovlivníme.
Zpráva o činnosti
Pravidelné schůzky probíhaly v pátek od 16:00 - 24:00.
Dílna je využívána i mimo tuto dobu.
Významné akce, kterých jsme se účastnili nebo pořádali
- „Novoroční létání“ - 1.1., „vlétnutí“ do nového roku na klubovém plácku.
- „Den pro obec“ - 15.3., aktivní účast členů klubu při úklidu obce a okolí.
- „Modelářská výstava“ - 30. - 31.3., víkendová prezentace klubu v prostorách obecní
orlovny s chvályhodným počtem spokojených návštěvníků.
- „Pochod do Starého lesa“ - 26.4., dosti ovlivněna blátivým počasím, avšak uskutečněná,
vydařená a pohodová prezentace klubu během tradiční jarní sokolské akce.
- „Rybářské závody Újezd u Brna“ - 7.6., vyplnění programu rybářské soutěže ukázkou
modelů lodí.
- „XIII. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů letadel - Itálie
červen 2014“ - úspěšná reprezentace klubu na významné mezinárodní modelářské
soutěži.
- „Víkend v Budkovicích“ - 1. - 3.8., víkendová návštěva soustředění modelářů na
modelářském letišti Czech Heaven.
- ,,Boleradice 2014" - 31.8., i přes zrušení akce z důvodu nepřízně počasí se zde pár pilotů
sešlo a své modely po zamračené obloze provětralo.
- „I. mistrovství České republiky historických modelů Hořice 2014“ - 30. - 31. 8.,
aktivní účast jednoho z členů klubu.
- „Modelářský den MK Alka 2014“ - 27.9., opravdu vydařená akce klubu, která se
z důvodu neustálého přílivu dalších a dalších spokojených návštěvníku nakonec
neplánovaně konala celý víkend. Tato hojná účast nám udělala nesmírnou radost a je
dostatečnou odměnou za námahu vloženou do přípravy akce a zároveň i povzbuzením do
dalších let.
- „Zavírání nebe Boleradice 2014“ - 11.10., setkání modelářů s naší účastí.
- „Alkácká drakiáda 2014“ - 25.10., podzimní polétání s draky pořádané především pro
nejmladší obyvatele naší obce.
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Aktivní prezentace klubu 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 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 2015. Výběr příspěvků zajišťuje
předseda kontrolní komise a vzorný pokladník ing. Oldřich Novoměstský. Příjmy z vlastní
činnosti vyplývající ze stanov MK ALKA za rok 2014 nebyly.
Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a vyúčtování příspěvku OÚ 30.12. 2014
Vyúčtování obecní dotace podáno na OÚ 12.1.2015.
Činnost orgánů MK
Předsednictvo MK - za uplynulý rok se sešlo 5x, a to v měsíci březnu, červnu, srpnu, září a
prosinci; projednalo běžné problémy vzešlé z činnosti MK a úkoly spojené s připravovanými
akcemi.
Kontrolní komise - v roce 2014 neměla připomínek k činnosti.
- Ing. Oldřich Novoměstský - předseda KK - velmi svědomitě dbá na vedení
pokladny klubu.
Závěr
Uplynulý rok činnosti klubu se dá zhodnotit jako velmi úspěšný.
Věřím, že každý, kdo je členem našeho sdružení, se bude snažit i nadále propagovat
modelářskou činnost a dobré jméno Modelářského klubu Alka Žatčany. Zapojí se aktivně jak
do příprav, tak i provedení akcí s naší účastí. Zvláště pak do přípravy modelářské omladiny.
Příloha
Vyúčtování dotace OÚ, prezenční list členského shromáždění, zápis z diskuze - podněty,
připomínky, úkoly.

Vypracoval: Ota Sýkora, předseda MK Alka
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