
Výroční zpráva za rok 2009

MK ALKA Žatčany ukončil pátý  rok úspěšné činnosti. 
V roce 2009  členská základna neprodělala změny. Ke konci roku tato čítá 22 aktivních členů.

Hlavní cíl sdružení se stále daří naplňovat.   

Zpráva o činnosti

Schůzky probíhaly pravidelně: v pátek  17:00 – 24:00
Dílna je využívána i mimo tuto dobu.

významné kce 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.

- „odemykání vody 2009“ – účast našich lodiček – rybník Balaton Sokolnice.

- „ivančická brigáda“ – výpomoc při dokončovacích pracech na výstavbě modelářského   
areálu.

-„zamykání vody 2009“ – lodičky opět na rybníku Balaton Sokolnice.

-„silvestrovské polétání“ pro radost i zábavu – rozloučení se starým rokem-jen mlha byla větší 
a létaly jen pomalé stroje.

- ME 2009 – Německo-Suhl – červen 2009, se 10 zástupců našeho klubu s 12-ti modely 
zúčastnilo  Mistrovství  Evropy rádiem řízených historických modelů. 
Byla to naše třetí velice úspěšná reprezentace nejen klubu na významné  

                         modelářské soutěži.

-SAM 78-Olomouc  – 4.7.2008 nádherné a pohodové setkání historických modelů, pro náš 
klub s výbornými výsledky.

-„alkácká drakiáda“ – velice dobře připravená akce,s delší a náročnější přípravou,se 
spoluúčastí učitelského sboru ZŠ. Účast byla veliká, spokojenost 
zúčastněných značná.

- prezentace klubu na internetových stránkách www.mkalka.cz   – stále aktivní prezentace klubu. 
Pro létání je využívána travnatá plocha v bio-centru. O travnatý porost se pravidelně starají 
naši členové, k čemuž je využíváno našeho nového, travnatý porost ošetřujícího stroje. 
Bezpečnostní zásady při letové činnosti jsou v co nejvyšší míře dodržovány. Pro případ 
nepředvídatelné události dostal každý člen za úkol si individuálně zajistit odpovědnostní 
pojištění, pro účast na zahraničních akcích je toto sjednáváno kolektivně.
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http://www.mkalka.cz/


Účetnictví

 MK ALKA nemá založen účet u peněžního ústavu.  
Finanční příspěvek od OÚ Žatčany byl plně vyčerpán výhradně pro zabezpečení činnosti 
klubu. Vyúčtování tohoto příspěvku obdržel OÚ .

Členské příspěvky – výše byla stanovena na 400,-Kč na člena věnujícího se RC modelům, a 
200,-Kč pro ostatní. Tato výše příspěvků je minimální – horní hranice není stanovena. Termín 
placení příspěvků byl bez větších problémů dodržen. 

Příjmy z vlastní činnosti vyplývající ze stanov MK ALKA za rok 2009 nebyly.
Kontrolní komise provede kontrolu účetnictví - termín únor 2010.

         
Činnost orgánů MK 

Předsednictvo MK – sešlo se 2x za uplynulý rok, projednalo běžné problémy vzešlé z 
        činnosti MK.

Kontrolní komise – v roce 2009 neměla  připomínek k činnosti.

Závěr

Uplynulý rok činnosti klubu se dá zhodnotit 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 aktivních členů MK, prezenční list členského 
shromáždění, zápis z diskuze – podněty, připomínky, úkoly.

Vypracoval  Kostyál Pavel, předseda MK ALKA
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