Výroční zpráva za rok 2006
MK ALKA Žatčany ukončil třetí rok činnosti. Členská základna prošla částečnou
obměnou ,přibylo několik nových členů a také několik stávajících ztratilo zájem a přestalo
do kroužku chodit.Těmto bylo členství v MK ukončeno k 1.1.2007.
Hlavní cíl sdružení se nám i nadále daří naplňovat.

Zpráva o činnosti
Schůzky probíhaly pravidelně : v pátek 16:30 - 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“ – byla dobře připravená ale počasí vše překazilo.
-„1.házedlářská soutěž“ uspořádali jsme interní-klubovou soutěž házedel, 2.kolo soutěže.
- „ivančická družba“ již 2.akce se spřáteleným modeláři z MoravskýchBudějovic –
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 co mu děkujem.
- „combat Horní Mašůvky“ – shlédnutí „vyšší pilotáže“modelů při soubojích o stuhu.
-„silvestrovské polétání“ pro radost i zábavu – rozloučení se starým rokem-jen mlha byla větší
a létaly jen pomalé stroje.
-prezentace klubu na internetových stránkách www.mkalka.cz – provoz těchto stránek je
prováděn našimi členy v docela slušné kvalitě.
Pro létání je využívána travnatá plocha v bio-centru za hřištěm SK Žatčany. O údržbu
travnatého porostu se pravidelně starají naši členové Zdeněk a Ota Sýkorovi a Martin
Sekanina.
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Účetnictví
MK ALKA nemá založen účet u peněžního ústavu. 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 – jejich vybírání se přesunulo do dalšího roku. Jejich výše byla stanovena
na 400,-Kč na člena věnujícího se RC modelům, a 200,-Kč pro ostatní-zejména mladší členykteří s modelařinou začínají.
Příjmy z vlastní činnosti vyplývající ze stanov MK ALKA za rok 2006 nebyly.
Kontrolní komise provede kontrolu účetnictví- termín únor 2007 .
Byla vypracovaná prováděcí směrnice využití finančních prostředků-nákup materiálu a
zařízení pro činnost klubu.

Činnost orgánů MK
Předsednictvo MK-sešlo se 2x za uplynulý rok, projednalo běžné problémy vzešlé z
činnosti MK.
Kontrolní komise – v roce 2006 neměla připomínek k činnosti.

Závěr
Z mého pohledu byl uplynulý rok 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.

Vypracoval Kostyál Pavel, předseda MK ALKA
-2-

