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JUNIORKLUB Hradec Králové, P. O. Box 70, Riegrovo náměstí 914, 501 37 Hradec Králové, číslo
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Mgr. Václav KOHOUT,

e_mail: vaclav4@.post.cz mobil: 608 308 078

ZÁVĚRY Z VÝROČNÍ PORADY JUNIORKLUBU HRADEC
KRÁLOVÉ (Rc modely)
11. listopadu 2021
TO NEJPODSTATNĚJŠÍ
1. Zhodnocení sezóny 2021
•

z plánovaných akcí JK se uskutečnily pouze dvě: 14. Modelářský den 12. 6. 2021 a 14.
Drakiáda 9.10. 2021, ostatní plánované aktivity byly zrušeny kvůli koronavirovým omezením,

•

Modelářský den nebyl dostatečně připraven a je třeba se vrátit k poctivé přípravě a
vazbě na combatovou soutěž.

2. Aktivity a konkrétní termíny na rok 2022
Novoroční létání 1. 1. 2022, ve 13 hodin, Otevírání hradeckého nebe 27. 3. 2022 v 10 hodin, 15.
Modelářský den 14. 5. 2022 v 10 hodin*, 15. Drakiáda 8. 10. 2022 ve 13 hodin. Pozn.: všichni víme,
jak je obtížné v dnešní době plánovat aktivity na příští období, proto je třeba tyto termíny brát
jako orientační – pro ideální podmínky.
* termín konání Modelářského dne je orientační – bude vázán na soutěž combatů, jako tomu bylo
v minulých sezonách.

3. Změny a pravidla fungování klubu, personalistika, finance a členství
•

pro kalendářní rok 2022 platí JEDNOTNÝ příspěvek pro členy klubu (Rc letecké modely) ve
výši 600,- Kč, č. účtu nahoře,

•

poplatek je třeba zaplatit do 30. 12. 2021,

•

POZOR! Platba by měla proběhnout z účtu na účet – nikoliv složenkou! V případě obtíží
kontaktujte předsedu Juniorklubu…

•

zájemci o licenci by se měli co nejdříve zkontaktovat s předsedou klubu,

•

na webu bude zveřejněn seznam členů = kteří zaplatili poplatek. Ti mohou využívat
výhody z členství v SM ČR (m. j. pojištění) a zároveň mohou užívat k létání klubové letiště U
Terna, členové dostanou také platné známky na rok 2022.

4. Pojetí Modelářského dne
•

Modelářský den bude i nadále největší prezentační aktivitou Juniorklubu HK (Rc modely),

•

cílem je představit širší veřejnosti práci klubu a pozvat i mimohradecké modeláře k účasti,

•

k obohacení programu o létání mimohradeckých modelářů budou využity neformální
kontakty s modelářskými kluby „okolo nás“,

•

Modelářský den bude součástí modelářského víkendu – spolu s combatovou soutěží.

5. Další témata
•

informace o hospodaření klubu je možné získat u předsedy Mgr. V. Kohouta,

•

garanty létání na Rc letišti byli zvoleni M. Dobrý a M. Vosáhlo,

•

inovace obsahu webových stránek závislá na příspěvcích členů klubu, vyzýváme členy
k tvořivé spolupráci…

6. Různé, další návrhy
•

je třeba zvážit, zda se má klub dále ještě rozšiřovat o další zájemce, pokud ano, pak ale
jen o ty modeláře, kteří mohou být klubu užiteční a aktivní.

Dík patří všem členům klubu, kteří kromě zaplacení poplatku také pro klub mnohé dělají.
Stejné poděkování patří firmě JINO pana J. Novotného za dlouhodobou podporu!
Připravili: V. Kohout, M. Dobrý, M. Vosáhlo a T. Svatoš, 15. 11. 2021

