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ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ PORADY 21. 11. 2017 
 

Ad 1. Sezóna 2017. 

Přítomní členové Juniorklubu se shodli na tom, že letošní rok byl z pohledu 
uskutečněných aktivit velmi úspěšný a byl obohacen o další neplánované akce. 
Co bylo možné ovlivnit, to se podařilo, na počasí jsme ale stále krátcí… 

Ad 2. Aktivity a konkrétní termíny na rok 2018 

V roce 2018 se uskuteční následující aktivity JK: Novoroční létání 1. 1. ve 13 hodin, 
Otevírání hradeckého nebe 24. 3. v 10 hodin, Modelářský den 19. 5. v 10 hodin, 
Memoriál Jirky Dobiáše 22. 9. v 10 hodin a Drakiáda 13. 10. ve 13 hodin.  

Jako obvykle se JK bude podílet na soutěži combatů 20. května a na leteckých 
dnech v Jaroměři 26. 5. a CIAFu v Hradci Králové 1. 9. Nejnověji bychom měli také 
létat na Pardubické aviatické pouti.  

V širších souvislostech se klub bude podílet na lednové soutěži plastikových 
modelářů a případné výstavce modelů. 
Ad 3. Změny a pravidla fungování klubu. 

V kontextu celého Juniorklubu dochází k dalšímu navýšení členů klubu, a to o 
zmiňované plastikové modeláře. V této souvislosti by nebylo od věci, kdyby 
předsedovi JK HK byli k ruce další pomáhající členové. 

Ad 4. Personalistika, finance a členství 

Evidence členů, způsob jednotné a identifikovatelné platby (poukázáním na účet 
78-7776330287/0100) a členské poplatky v jednotlivých odbornostech zůstávají na již 
dříve dohodnutých částkách. Konkrétně: poplatky budou opět diferencované, tj. 
nižší ve výši 450,- Kč pro seniory a žáky, a ve vyšší 650,- Kč pro výdělečně činné 
(Platí pro uživatele letiště U Terna). Tyto částky byly schváleny přítomnými členy. 
Poplatky je třeba zaplatit co nejdříve ( ideálně do konce prosince 2017 ) ! 
Ad 5. Vše okolo RC letiště.     

Aktivitou členů z konce minulého roku a sepsáním a podáním žádosti bylo na 
Magistrátu města Hradec Králové projednáno snížení poplatků za pronájem letištní 
plochy U Terna. Snížení částky na 9.600,- Kč za kalendářní rok je k dnešnímu dni ( 
4.12. ) platné a schválené. Dosavadní plocha pronájmu je však zmenšena na cca 
1/3 původní plochy.   
Ad 6. Různé, diskuse, návrhy, fotoreportáže letošních akcí klubu. 

Diskuse již probíhaly v průběhu projednávání jednotlivých bodů programu. Nejvíce 
však se hovořilo o výši členských poplatků a také o snížení pronájmu za letiště U 
Terna, resp. důsledků plynoucích z případné úpravy smlouvy mezi JK a 
Magistrátem města Hradec Králové. 

 

Na závěr: velké díky patří všem modelářům, kteří pod hlavičkou Juniorklubu nejen 
modelaří, ale také přinášejí něco navíc.      

Zapsal: V. Kohout                          4. 12. 2017 
 


