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ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ PORADY 
7. listopadu 2019 

TO NEJPODSTATNĚJŠÍ 

 

1. Zhodnocení sezóny 2019 
- všechny plánované aktivity proběhly v plném rozsahu,  

- na Modelářském dnu by se měli představit všichni členové klubu + pozvaní mimohradečtí 
modeláři. 

2. Aktivity a konkrétní termíny na rok 2020 

Novoroční létání 1. 1. 2020, ve 13 hodin, Otevírání hradeckého nebe 28. 3. 2020 v 10 hodin, 
Modelářský den 16. 5. 2020 v 10 hodin, Memoriál Jirky Dobiáše nebyl zařazen do kalendáře, 
Drakiáda 10. 10. 2020 ve 13 hodin. Spolupráce na leteckém dni v Jaroměři 23. 5. 2020. 
3. Změny a pravidla fungování klubu, personalistika, finance a členství 
- změna v evidenci členů Svazu modelářů ČR – je třeba uvést rodné číslo a podpis se souhlasem 

GDPR každého jednotlivého člena, 

- platí JEDNOTNÝ příspěvek pro členy ve výši 600,- Kč, č. účtu nahoře, 

- poplatek je třeba zaplatit do 20. 12. 2019, 

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

- na webu bude zveřejněn seznam členů (kteří zaplatili poplatek) = seznam těch, kteří 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 klubové známky na rok 2019, 

4. Pojetí Modelářského dne - schváleno 
- Modelářský den bude i nadále největší prezentační aktivitou Juniorklubu HK, 

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

- k obohacení programu o létání mimohradeckých modelářů budou využity neformální kontakty 
s modelářskými kluby „okolo nás“ (dohoda o vzájemném létání na klubových akcích), 

- mimohradeckých účastníkům NEBUDOU placeny žádné zvláštní výlohy (zůstane tradiční 
symbolické pohoštění), 

- všechny aktivity by bylo dobré „mediálně“ připravit (využít sdělovacích prostředků, plakátů…).        

5. Témata v diskusi 
- potřeba zpřehlednit příjmy a výdaje klubu,  

- zpřehlednit personalistiku, 

- inovace obsahu webových stránek závislá na příspěvcích členů klubu,   

6. Různé, další návrhy 
- Pozvánka na výstavu železničních modelů, která právě probíhá na Hlavním nádraží v HK. 

 

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 a to 
nejen finančními příspěvky…  

Zápis připravili: V. Kohout a T. Svatoš                          14. 11. 2019 


