
Zápis z řádné členského schůze RCFC Frýdlant ze dne 28. 12. 2017 

Dle presenční listiny bylo přítomno 10 členů, 1 člen byl řádně omluven. 

Členská základna byla tímto schopna řádného hlasování. 

 

1. Členové klubu byli seznámeni s programem schůze. 

Nebyly vzneseny námitky proti obsahu. 
 

2. Zhodnocení uplynulé sezóny roku 2017 – A. Beran 

Vyzdvihnuta byla především větší aktivita klubu na různých veřejných 

akcích frýdlantského výběžku, včetně účasti členů na dvou akcích polského 

klubu modelářů a již tradiční účasti na leteckém dnu v Německu. Velmi 

pozitivně členové hodnotili nápad a realizaci stavby „Papouškové eskadry“ 

týmu K. Fidry a V.Marka. V hodnocení sezóny zazněla i nová aktivita členů, 

a to létání s modely na proudový pohon, ať už v podobě elektrického 

dmychadla, či skutečného proudového motoru. 

Letošní Letecký den, v pořadí již šestý, byl hodnocen jako zdařilý. Pozitivně 

hodnocena byla také finanční podpora od MÚ Frýdlant. 
 

3. Zpráva pokladníka klubu – V.Marko 

Členové byli seznámeni se stavem hotovostní pokladny, včetně detailu 

příjmů z členských příspěvků a jednotlivých výdajů klubu. Dále byli 

seznámeni se stavem klubového účtu vedeného u UniCredit Bank. 

M. Svoboda vysvětlil historii všech transakcí od založení účtu. 

Proti hospodaření klubu a vedení finanční evidence nebyly vzneseny 

námitky. 
 

4. Volba předsedy klubu 

Stávající předseda klubu M. Svoboda odstoupil. Dle veřejné volby nového 

předsedy byl navržen jediný kandidát, odstoupivší M. Svoboda. 

Na základě veřejného hlasování byl M. Svoboda zvolen za předsedu klubu, 

pro zvolení hlasovalo 8 členů, dva se zdrželi hlasování. 

Členská základna jmenovala M. Svobodu předsedou klubu. 
 

5. Nová sezóna 

Oficiální klubové tréninkové dny – členové odsouhlasili, že každou sobotu 

od dubna do října v době od 13.00 až 18.00 hod se konají oficiální 

tréninkové lety 

Sekání plochy – dle dohody bude sekání plochy zabezpečeno opět ze 

strany p. V. Albrechta.  



Členský příspěvek – byl odsouhlasen ve stejné výši jako v roce 2017. 

Příspěvek na sekání a údržbu plochy 900 Kč + poplatek SMČR 100 Kč, pro 

důchodce 50 Kč. Povinnost členů je uhradit členský příspěvek do konce 

dubna 2018 pokladníkovi klubu. 

Akce klubu na rok 2018 

Novoroční polétání – 1. ledna, přivítání nové sezóny na letišti od 13.00 hod 

Frýdlant se baví – květen, akce MÚ Frýdlant 

Dětský den v Habarticích – červen 

Letecký den – klub uspřádá akci 23. 6. 2018 

Aerovleky – červenec, klub uspořádá první „Frýdlantské Aerovleky“ 

Klubový den – konec července, veřejné létání s aktivní účastí i spřátelených 

klubů či modelářů 

Frýdlantská drakiáda – září 

7. Různé 

Členové negativně hodnotili stav klubových webových stránek. Byl 

jmenován oficiální fotograf klubu V.Marko. Dále byli všichni členové 

vyzváni k aktivitě při vytváření příspěvků z jednotlivých akcí. 
 

8. Ukončení schůze 

Schůze byla řádně ukončena předsedou klubu. 

Ve volném programu byly promítnuty videa a fotografie z činnosti klubu a 

byly diskutovány možné nové projekty. 

 

 

Na závěr si členové klubu popřáli vše nejlepší do nového roku a úspěšnou 

sezónu 2018.   

 

 

 

 

 

 Zapsal: M. Svoboda – předseda klubu, dne 29.12.2017  


