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Výroční zpráva za rok 2015 
 

V roce 2015 jiţ dvanáctém od zaloţení MK Alka Ţatčany doznala členská základna stejně 

jako v předchozích letech určitých změn. Aktuální seznam aktivních členů je přiloţen 

k výroční zprávě za rok 2015. 

Hlavní cíl sdružení se daří i nadále naplňovat. 

Zpráva o činnosti 

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

Dílna je vyuţívána i mimo tuto dobu. 

Významné akce, kterých jsme se účastnili nebo pořádali 

- „Novoroční let“ - 1.1., členové se sešli na klubovém plácku, aby se svými modely 

úspěšně „vlétli“ do nového roku. 

 

-    „Den pro obec“ - 28.3., jiţ tradiční výpomoc na obecní akci konané za účelem jarního   

     úklidu kolem naší obce. 

 

- „Pochod do Starého lesa“ - 25.4., po roce jsme se opět sešli na křiţovatce u Starého lesa 

a letovými ukázkami doplnili program právě zde konané sokolské akce. 

 

- „10. Šaliansky zlet historických modelov“ – 25.4., účast člena klubu Zdeňka Sýkory, 

který zde v kategorii ½TEXACO vylétal bronzovou příčku. 

 

- „Mistrovství České republiky UŠ Svitavy 2015“ – 20.6., člen Martin Sobotka zde 

obsadil 1. místo a stal se tak juniorským Mistrem ČR v kategorii upoutaných modelů UŠ. 

 

- „XIII. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů letadel  2015 - 

Ivančice červen 2015“ - úspěšná reprezentace klubu na významné mezinárodní 

modelářské soutěţi. 

 

- „II. Mistrovství České republiky historických modelů Mělník 2014“ - 28. - 30. 8., zde 

Zdeněk Sýkora se svým modelem Flamingo přelétal všechny soupeře a získal titul Mistra 

ČR v kategorii TEXACO. 

 

- „Odpoledne na Blaníku“ - 17.9., člen našeho spolku Michal Cupák, který je také 

aktivním členem medláneckého aeroklubu nám zařídil nejen prohlídku jejich hangáru, ale 

také nás „povozil“ v Blaníku. 

 

- „Modelářský den MK Alka 2015“ - 27.9., tradiční akce pořádaná naším spolkem během 

niţ členové a hosté předvedli své modely v akci. I přes značné větrné poryvy bylo 

k vidění mnoho letových ukázek. Po vybudované dráze se proháněla dálkově ovládaná 

autíčka. A na hladině říčky bylo moţné sledovat praktické ukázky modelů lodí. Hojná 

účast spokojených návštěvního nám udělala nesmírnou radost a je dostatečnou odměnou 

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

 

- „Alkácká drakiáda 2015“ - 31.10., podzimní polétání s draky pořádané především pro 

nejmladší obyvatele naší obce. Letos byla akce podpořena krásným a pro draky 

příznivým počasím. 
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Aktivní prezentace klubu na internetových stránkách www.mkalka.cz. O bezproblémový 

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

 

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

nepředvídatelné události má kaţdý člen povinnost si individuálně zajistit odpovědnostní 

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

mimořádné události, a doufejme, ţe i následující roky nebudeme ţádnou řešit. 

 

Účetnictví 

MK ALKA nemá zaloţen účet u peněţního ústavu. 

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

poskytnutí. Vyúčtování tohoto příspěvku obdrţel OÚ, kopie je uloţena 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 2015 nebyly. 

Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a vyúčtování  příspěvku OÚ 29.12. 2015 

Vyúčtování obecní dotace podáno na OÚ 30.12.2015. 

 

Činnost orgánů MK 

Předsednictvo MK – se za uplynulý rok sešlo celkem 4x. A to v měsíci únoru, červnu, září a 

prosinci. Projednalo běţné problémy vzešlé z činnosti MK a úkoly spojené s připravovanými 

akcemi. 

Kontrolní komise - neměla k činnosti během roku 2015 ţádné připomínky. 

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

pokladny klubu. 

 

              Závěr 

Máme za sebou další úspěšný rok, během kterého se sdruţení snaţilo co nejlépe naplňovat své 

vytyčené cíle. Věřím, ţe kaţdý z členů sdruţení podporuje a propaguje Modelářský klub Alka 

Ţatčany, jak nejlépe dokáţe a v tomto snaţení budeme společně úspěšně pokračovat i v roce 

nastávajícím. Zejména se budeme aktivně zapojovat do příprav a pořádání naších akcí, 

účastnit se akcí obecních, věnovat se modelářské omladině a dbát na to, abychom nejen 

uspokojovali své modelářské potřeby, ale byli také přínosem i pro naše okolí a šířili tak dobré 

jméno klubu a modelářské činnosti. 

 

Příloha 

Vyúčtování dotace OÚ, prezenční list členského shromáţdění, zápis z členského shromáţdění. 

 

 

Vypracoval: Ota Sýkora, předseda MK Alka 

http://www.mkalka.cz/

