Juniorklub Hradec Králové, modelářský klub SM ČR č. 58
JUNIORKLUB Hradec Králové, P.O. Box 70, Riegrovo náměstí 914, 501 37 Hradec
Králové, číslo účtu: 78-7776330287/0100. Kontaktní osoba:
Předseda Juniorklubu Hradec Králové

Mgr. Václav KOHOUT,

e_mail: v.kohout@barak.cz
mobil: 777 758 437,

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
6. prosince 2012 od 18 hodin v restauraci Tenisového klubu v Hradci
Králové-Malšovicích (za saunou)
PROGRAM:
1 Ohlédnutí po sezóně 2012
Plánované a uskutečněné akce
2 Návrh aktivit a konkrétních termínů na rok 2013
Tradičně: Novoroční létání 1. 1. 2013, Otevírání hradeckého nebe 30. 3. 2013,
Modelářský den 25. 5. 2013, Soutěž EPA vombat 26. 5. 2013, Drakiáda 19. 10. 2013,
Pozn.: Létání pro handicapované – červen 2013.
NÁVRH A: Výstava modelů (s případným prodejem-burza) ve spolu s DDM, 25. - 26.
1. 2013 (od 8:00 – 18:00),
NÁVRH B: Spolupráce při zajištění Dne otevřených dveří letiště Josefov
(modelářská část), (květen-červen 2013).
3 Personalistika a členství
Dvojí - členství v Juniorklubu (klubová průkazka) a ve Svazu modelářů ČR,
evidence u předsedy JK, povinnost zaplatit příspěvek do 28. 2. 2013 (pozor změna
termínu!!!), v průkazce platná známka.
Připomínáme, že jsme odhlasovali
pozastavení členství každému, kdo k datu nezaplatí. Tím bývalý člen ztrácí
pojištění, možnost létat na RC letišti a další možnosti plynoucí ze členství. Přehled
aktivních = platících členů bude průběžně zveřejněn na webu. Členský příspěvek
na rok 2013 zůstává stejný: 500,-Kč výdělečně činní, 300,- Kč studenti a senioři.
4 Finanční situace, akce a pronájem RC letiště
Finanční rozbor za rok 2012 V. Kohout: náročnost aktivit, modelářský den
(občerství, paraseskoky…), pronájem RC letiště (27.000,- Kč ročně), sponzorský
příspěvek firmy JINO, výběr příspěvků, návrh finančního krytí na příští sezónu. Návrh
C: požádat Magistrát města HK o příspěvek na modelářský den, případně další
akce.
5 Provoz na RC letišti „U Terna“
Problémy: občasné létání nečlenů, nedodržování bezpečnosti létání (viz srážky
modelů), další stížnost p. Pátka na neukázněného pilota – jak řešit? Pro členy JK HK
stále platí: v žádném případě nesmí model přistát (havarovat) na soukromém
pozemku p. Pátka! Jedná se o existenční podmínku! Pokud někdo nemá jistotu, že
nezvládne pilotáž modelu, měl využít letový prostor směrem k Orlici. Návrh D:
změna postavení pilotů-otočení letového stanoviště na druhou stranu plochy.
6 Sdělení pana Jiřího Novotného, majitele firmy JINO o historii, současnosti a
perspektivách tohoto pro nás spřízněného a důležitého partnera
7 Různé …
K projednání připravili: V. Kohout a T. Svatoš

23. 11. 2012

