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                                POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 

29. listopadu 2011 od 18 hodin v restauraci Tenisového klubu v Hradci 
Králové-Malšovicích (za saunou) 

PROGRAM: 
1 Ohlédnutí po sezóně 2011 
Plánované a uskutečněné akce 

2 Návrh aktivit a konkrétních termínů na rok 2011 
Tradičně: Novoroční létání, Otevírání hradeckého nebe, Modelářský den, Létání 
pro handicapované, Drakiáda, návrh A: uspořádat v zimních měsících 2012 
výstavku modelů spolu d DDM a dalšími partnery…) 

3 Personalistika a členství 
Dvojí - členství v Juniorklubu (klubová průkazka) a ve Svazu modelářů ČR, 
evidence u předsedy JK, povinnost zaplatit příspěvek do 31. 3. v každém novém 
roce, v průkazce platná známka. Návrh B: pozastavit členství každému, kdo k datu 
nezaplatí, tím bývalý člen ztrácí pojištění, možnost létat na RC letišti a další 
možnosti plynoucí ze členství. Návrh C: přehled aktivních = platících členů zveřejnit 
na webu. Návrh D: s ohledem na finanční situaci (viz níže) zvýšit členský příspěvek 
na rok 2012 takto: 500,- Kč výdělečně činní, 300,- Kč studenti a senioři (vysvětlení: 
klubu zůstává …. Kč).      

4 Finanční situace, akce a pronájem RC letiště     
Finanční rozbor za rok 2011 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 
E: požádat Magistrát města HK o příspěvek na modelářský den, případně další 
akce. 

5 Provoz na RC letišti „U Terna“ 
Problémy: malá organizovanost létání (viz letošní drakiáda), občasné létání 
nečlenů, nedodržování bezpečnosti létání (viz srážky modelů), vjezd na plochu 
cizích osob (např. fotografování auto z blízkého autobazaru) atd. Návrhy F: 
plochu smí užívat pouze člen JK (nebo čestný člen), který se prokáže platnou 
průkazkou (s platnou známkou), kontrolu provádějí modeláři pověření předsedou 
klubu, „cizí“ smí létat pouze s garancí člena JK nebo po jiné dohodě s předsedou 
klubu, v krajním případě jsou členové JK povinni kontaktovat policii ČR a zjednat 
pořádek. 

6 Sdělení J. Lněničky na téma: Těžiště modelů letadel a jeho určení (krátká 
exkurze do dané problematiky s obrázky, vysvětlením a odpověďmi na dotazy). 

7 Různé … 
 

K projednání připravili: V. Kohout a T. Svatoš                          11. 11. 2011 


