Výroční zpráva za rok 2007
MK ALKA Žatčany ukončil čtvrtý rok úspěšné činnosti.
Členská základna se v roce 2007 stabilizovala. Ze sedmadvaceti registrovaných členů
zůstalo osmnáct aktivních, ostatní zůstávají vedeni jako „příznivci klubu“. I tyto počty se v roce
2008 určitě změní a to k naší spokojenosti, že zájem o modelářství přetrvává.
Hlavní cíl sdružení se nám i nadále daří naplňovat.

Zpráva o činnosti
Schůzky probíhaly pravidelně : v pátek 16:00 - 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:
- „novoroční létání“ – přivítání Nového roku modeláři.
- „pochod do starého lesa“ se stává naším pravidelným představením , tato spolupráce
s organizátory nás těší.
-„alkácká drakiáda“ – připravená ale nepříznivé počasí nedovolilo akci uskutečnit.
- „ivančická družba“ – již 3.akce se spřáteleným modeláři z Moravských Budějovic –
polétání a výměna zkušeností, nápadů a dojmů.
- „návštěva výstavy Model Brno“- výstava modelů a všeho co s modelařinou souvisí,
vstupenky zajistil a věnoval p.Cupák za což mu děkujeme.
-„silvestrovské polétání“ pro radost i zábavu – rozloučení se starým rokem-jen mlha byla větší
a létaly jen pomalé stroje.
- ME 2007 – Slovensko – 14.-17.6.2007 se 8 členů našeho klubu zúčastnilo Mistrovství
Evropy rádiem řízených historických modelů, první a úspěšná
reprezentace klubu na významné soutěži.
- SAM Chotěboř 07 – 11.08.2007 účast na setkání historických modelů.
- prezentace klubu na internetových stránkách www.mkalka.cz – provoz těchto stránek je
prováděn kvalitně našimi členy.
Pro létání je využívána travnatá plocha v bio-centru. O travnatý porost se pravidelně starají
naši členové. Ke konci roku se několik letových dnů zkoušela zpevněná asfaltová cesta za
řekou. Zde je menší problém s řešením bezpečnosti – jde o veřejnou cestu, ale při pečlivější
organizaci akce i tento problém je řešitelný.
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Účetnictví
MK ALKA nemá založen účet u peněžního ústavu – rozpočet není tak velký a
náklady na vedení účtu zatím značné.
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 .
Členské příspěvky – výše byla stanovena na 400,-Kč na člena věnujícího se RC modelům, a
200,-Kč pro ostatní – zejména mladší členy – kteří s modelčinou začínají. Jen termín placení
nám dělá trochu problém – je třeba dohodnout datum zaplacení a tento dodržet.
Příjmy z vlastní činnosti vyplývající ze stanov MK ALKA za rok 2007 nebyly.
Kontrolní komise provede kontrolu účetnictví - termín únor 2008
.
Byla připravena a podepsána smlouva o nájmu prostor – dílny – s ředitelkou ZŠ platná od
1.1.2008, výše nájemného činí 100,-Kč měsíčně + spotřebovaná energie – el.proud.

Činnost orgánů MK
Předsednictvo MK – sešlo se 2x za uplynulý rok, projednalo běžné problémy vzešlé z
činnosti MK.
Kontrolní komise – v roce 2007 neměla připomínek k činnosti.

Závěr
Uplynulý rok činnosti klubu se dá hodnotit jako velice úspěšný.
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, prezentační list členského shromáždění,
zápis z diskuze – podněty, připomínky, úkoly.

Vypracoval Kostyál Pavel, předseda MK ALKA
-2-

