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   JUNIORKLUB Hradec Králové,   JUNIORKLUB Hradec Králové,   JUNIORKLUB Hradec Králové,   JUNIORKLUB Hradec Králové, Modelářský klub 

SMČR č. 58  
JUNIORKLUB Hradec Králové, P.O. Box 70 

Riegrovo náměstí 914, 501 37 Hradec Králové 

 

 

 

Zápis z členské výroční schůze ze dne 25. listopadu 2009 

Přítomni (pouze příjemní): Kohout, Bláha, Nálevka, Mizler, Tušl, Šponer, 
Vídeňský sen, Vídeňský, Veselý, Svoboda sen., Machek, Štemberk ml., 
Štemberk, Jirout, Novotný, Horák sen., Kváša, Lejp, Groh, Svatoš, Bidlo, 
Charvát, Prokop, Lejp, Navrátil, Vitouš, Špryňar, Marčík, Jandura 

  

PROGRAM: 

1. reakce na požadavek Modelklubu Hradec Králové na zaplacení 
pronájmu zpevněné plochy na RC letišti „U Terna“, 

2. výše a způsob placení členských poplatků, 

3. volba nových členů výboru JK HK, 

4. návrh akcí na rok 2010, 

5. finanční stav ke konci roku, 

6. sponzorský dar od firmy JINO na rok 2010. 

Stručně k jednotlivým bodům: 

Ad 1) V. Kohout seznámil s vývojem kausy (požadavek Modelklubu, 
dosavadní jednání na magistrátu města HK, jednání s kol. Navrátilem a Ing. 
Součkem). Současný stav: Svazu modelářů ČR poskytly obě strany 
dostupné materiály o stavbě, užívání a placení poplatků za plochy             
„U Stoleté“ a „U Terna“. SM ČR požádá o právní pohled na dosavadní 
vývoj a poté ho sdělí oběma stranám. V této souvislosti byly předneseny      
2 návrhy: 

a) Členská schůze Juniorklubu Hradec Králové odmítá požadavek 
Modelklubu Hradec Králové na zaplacení poplatku za užívání tzv. 
zpevněné plochy na RC letišti „U Terna“. Juniorklub HK má řádnou 
nájemní smlouvu s Magistrátem města Hradec Králové (majitelem 
dotčeného pozemku) a smlouvu plní ve všech bodech. Modelklub 
HK není pro Juniorklub HK v této věci v žádném partnerském svazku. 
Členům Juniorklubu vadí způsob, jakým způsobem byl požadavek 
na placení nájmu ze strany Modelklubu vznesen. 

b) Jako projev dobré vůle ze strany Juniorklubu HK se modeláři dohodli 
na podpoře požadavku Modelklubu HK, aby magistrát města HK co 
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nejdříve podnikl kroky k odkoupení zbylého pozemku letiště              
„U Stoleté“, aby celý areál byl ve vlastnictví města. Tím by 
podstatná část problémů s úhradou tohoto letiště byla odstraněna. 

Členská základna jednomyslně schválila bod a), naopak návrh bodu b) 
byl většinou přítomných zamítnut.   

 

Ad 2) Členové Juniorklubu Hradec Králové jsou povinni jednou ročně 
zaplatit členský poplatek ve výši 300,- Kč (aktivně pracující) nebo 150,- Kč 
(junioři či senioři). V úhradě je zahrnuto členství ve Svazu modelářů ČR, 
současně jsou členové celoročně 7 dní v týdnu pojištěni pro tréninkové lety 
na Rc letišti „U Terna“ ve schválených letových časech. Tzv. modrá 
průkazka opravňuje členy k létání na RC letišti, zároveň je dokladem pro 
případnou kontrolu ze strany Policie ČR nebo Městské policie. Členský 
poplatek se hradí buď bezhotovostním převodem na účet Juniorklubu HK 
(č. ú. 78-7776330287/0100) nebo složenkou (její vzor je na webu klubu). Na 
složence je třeba uvádět variabilní symbol ve tvaru: XXYYZZZZ. Kde XX je 
den narození, YY měsíc a ZZZZ rok narození (příklad: 29031950). Za potřebné 
se ukazuje zaplacení členského poplatku na rok 2010 do konce 
kalendářního roku 2009. 

Členská základna schválila bod 2. 

 

Ad 3) V užším vedení Juniorklubu bude nově pracovat pan Jiří Novotný        
a další členové, které si delegují další modelářské odbornosti sami. 
V případě, že se tak nepodaří, navrhne nové členy vedení V. Kohout.   

Členská základna schválila bod 3. 

 

Ad 4) V. Kohout seznámil členy Juniorklubu s klubovými akcemi na příští 
kalendářní rok,  jednotlivé odbornosti je zveřejní na svých webových 
stránkách. Letečtí modeláři chystají 7 akcí – viz info na webu.   

Členská základna bod 4 vzala na vědomí. 

 

Ad 5 a 6) V. Kohout seznámil členy Juniorklubu se způsobem financování 
akcí klubu a komentoval některá vydání v končícím roce. Poděkoval panu 
J. Novotnému, majiteli formy JINO Modelářské potřeby, za přízeň                  
a sponzorské dary, které umožňují, aby nájemné za RC letiště bylo vždy 
řádně splaceno.  

Členská základna bod 5 a 6 vzala na vědomí. 

 

Zapsal: T. Svatoš                                                   Schvaluje: V. Kohout 


