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Výroční zpráva za rok 2019 
 

Rok 2019 byl již šestnáctý od založení MK Alka Žatčany. V tomto roce byl registrován stejný 

počet členů (33) jako v roce předchozím, ale proběhlo vystřídání některých mládežníků. 

Členy spolku jsou nejen místní občané, ale přijíždějí za námi i kamarádi jak z okolních obcí – 

Újezd u Brna, Sokolnice, Telnice, Těšany, ale i z Rajhradic, Hostěrádek-Rešova, Velkých 

Hostěrádek a z Brna.   

Hlavní cíl spolku  - sdružování lidí se zájmem o tento koníček a předávání zkušeností mladé 

generaci se daří i nadále naplňovat. 

Zpráva o činnosti 

Pravidelné schůzky probíhaly v klubové dílničce ve dvoře žatčanské ZŠ v pátek od 17:00 - 

24:00. Čas od 17 do 20:00 byl vymezen pro naši modelářskou omladinu , které se opět 

svědomitě celý rok věnoval Luděk Mrkvica a Josef Fiala. Od 20:00 byla mládež vystřídána 

staršími a zkušenějšími členy klubu, kteří se zde ale obvykle scházejí pouze za účelem 

předání informací, rad, převzetí stavebního materiálu, apod., neboť omezené rozměry dílny 

nedovolují při větším počtu návštěvníků jakoukoli praktickou činnost. Pro tyto účely je dílna  

využívána spíše individuálně  - mimo páteční schůzky, většinou těmi, kteří nemají vyhovující 

modelářské zázemí ve svých domovech.  

Významné akce, kterých jsme se účastnili nebo pořádali 

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

-  

- „Výstava MODELY 2019“ - 23. 2. – výlet šesti členů na prodejní modelářskou výstavu 

do Prahy 

 

  -    „Jarná Nitra“ - 30. 3. – soutěž historických modelů na Slovensku (Zdeněk Sýkora st. – 

3. místo v kategorii TEXACO) 

 

- „Odemykání vody“ - 27. 4. – setkání hlavně mladších členů klubu a jejich rodin na 

žatčanském rybníku s praktickými ukázkami modelů lodí 

 

- „Historici v Litomyšli“ - 4. 5. – soutěž historických modelů 

 

- „Soutěž historických modelů - Havlíčkův Brod“ - 9. 6.  

 

- „XVII. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů letadel 2019 – 

Itálie - Aguscello“ – 23. 6. – 28. 6., pět členů našeho klubu se 16 modely reprezentovalo 

náš klub i Českou republiku na významné mezinárodní modelářské soutěži – Jiří 

Zámečníček vylétal v kategorii větroňů krásné 7. místo; Česká republika obsadila 

v konkurenci 14 států druhé místo. 

 

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

 

- „Mistrovství Slovenska rádiem řízených historických modelů 2019“ - 10. – 11. 8. – 

Dunajská Streda – výprava dvou našich členů na soutěž historických modelů – Robert 

Šmídek – 2. místo v kategorii 1/2TEXACO 
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  - „Mistrovství České republiky rádiem řízených historických modelů 2019“ - 23. – 25. 

8. – Raná u Loun -  Robert Šmídek – Mistr ČR v kategorii TEXACO a 3. místo 

v kategorii 1/2TEXACO, Zdeměk Sýkora st. – 2. místo v kategorii TEXACO 

 

- „Modelářský den MK Alka“ - 28. 9., tradiční vrchol klubové sezóny – 11. ročníku této 

akce tentokráte velice přálo počasí, což se projevilo na letošním velkém počtu 

návštěvníků. Akce byla zpestřena malou výstavkou žatčanských auto/moto veteránů. 

 

Prezentace klubu probíhá na internetových stránkách www.mkalka.cz , které jsou stále 

aktuální díky vkládání nových příspěvků ze života klubu a reportáží z akcí. O bezproblémový 

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

 

 

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 2019 nebyly. 

Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví 29. 12. 2019. 

 

Činnost orgánů MK 

Předsednictvo MK – se za uplynulý rok sešlo celkem 3x. A to v měsíci únoru, 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 2019 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.  

 

Příloha 

Vyúčtování roku 2019, prezenční list členské schůze, zápis z členské schůze. 

 

 

Vypracoval: Zdeněk Sýkora, předseda MK Alka 

http://www.mkalka.czk/

