
Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 
26.4.2016 v Praze 

 Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM, Jan Karel OK1VAO, Martin 
Kumpošt OK1MCW, Vít Kotrba OK5MM, Miloš Prostecký OK1MP, Petr Kašpárek 
OK2ULQ, Petr Chvátal OK1FFU,  Michal Oplt OK1LOL, Jan Paleček OK1NP, František 
Lupač OK2LF  
Omluveni: Miroslav Vohlídal OK1DVM, Karel Matoušek OK1CF,   Jaroslav Bažant 
OK1WF, Vojtěch Horák OK1ZHV 
 
Hosté: Libuše Kociánová, Michal Cempírek OK1MTZ, Luděk Salač OK1VSL 
 
Zapisovatel: Libuše Kociánová 
 Ověřovatel zápisu: Martin Kumpošt OK1MCW  
 
Program:  
Návrh programu: 
1. Kontrola zápisu, úvodní formality 
2. Zpráva o problémech s přechodem tajemníka a o problémech které existují 
- zejména problém s vyúčtováním jedné dotace a řešení této situace. 
3. Zpráva o situaci se změnami v rejstříku pro naše členské kluby 
4. Zpráva o situaci s dotacemi 
5. Situace v nemovitostech - zejména výpověď nájemce v Ústí nad Labem p.Klímy 
Zpráva o situaci s kotelnou ve Žďáru  
6. Nový SW pro vyhodnocení VKV závodů - informace o stavu. 
7. Zpráva o účasti na "IARU interim meetingu" ve Vídni 
8. Zpráva o situaci s OK/OM DX contesty jak CW tak RTTY tak SSB  
9. Akce OL700Karel  
10. Zprávy vedoucích pracovních skupin  
11.Různé - organizační záležitosti. 
 
Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy rady ČRK.  
 
 
Ad. 1.  Kontrola úkolů z minulé rady 
  Pobočné spolky – splněno  Finanční zpráva – splněno  Inventura - dnes předána revizní komisi – neúplná  Změny v rejstříku - dopis odeslán  Doplnění podmínek závodů – splněno  Závodní SW pro vyhodnocení závodů – splněno  Dopisy členům, kteří dosud nezaplatili čl. příspěvky – splněno  Kotle v nemovitostech - splněno , dále projednáváno během této rady 
 
 
 



Ad. 2.  Sekretariát 
            K předání agendy sekretariátu - došlo 1.3.2016.  
            Kontrola plnění vyúčtování dotace v programu IV. za rok 2015 – řeší se, všechny   
            potřebné doklady vyhotoveny.  
            8.4. 2016 byly odeslány upomínky na členy, kteří nezaplatili členské poplatky na rok    
            2016 – v počtu 257.   
            Za rok 2015 zaplatilo příspěvky 2037 členů.  
            K 25.4.2016 zaplatilo 1933 členů. 
 

OK1MTZ informuje, že není vyhotoven oficiální zápis o provedené inventuře. Chybí 
průvodní komentář a závěr podepsaný účastníky inventury - členy inventurní komise – 
úkol: Mirek OK1DVM a L. Kociánová 

 
 

Ad. 3.  Zpráva o rejstříku spolků  Úkol: Vzhledem k velké vytíženosti sekretariátu, bude uveřejněna na webu informace 
o postupném zapisování spolků v pořadí tak, jak jsou na sekretariát doručovány 
kompletní podklady jednotlivých spolků. Může se teda stát, že návrh bude podán 
k soudu po datu 30.6.2016 a  pobočnému spolku bude naúčtován správní poplatek 
1000,- Kč. 
OK1NP  uveřejní informaci ve spolupráci s L. Kociánovou  na webu. 
 
Na základě podaných žádostí níže uvedených spolků, Rada souhlasí s jejich 
likvidací/zrušením: 
OK2KAT  
OK1KTA  
OK1KKS  
OK1KSF  
OK1OFL  
OK1KWV 
OK1KJP 
  

Ad.4.   Projednáno placení majáků a převaděčů na rok 2016 
 Odhlasováno je zaplatit  provoz , i když nebude udělena dotace  Úkol: OK1VUM – připraví seznam majáků a převaděčů kde ČRK platí provoz ke 

zveřejnění na webu ČRK T.: 15.05.2016 
 Úkol: Kociánová - Lysá hora ukončit činnost  majáků a vypovědět smlouvu. 

 .Ad. 5. Nemovitosti   Ústí n. Labem - pan Klíma zaslal dokument ve kterém odstupuje od stávající smlouvy. 
OK1RI a OK1VUM byli na osobní návštěvě nemovitosti a s panem Klímou jednali. 
Pro pana Klímu je smlouva nerentabilní, máme firmu SARTO, která by se od 
01.05.2016 ujala organizace pronájmů a fakturací. Požaduje 500 Kč/měsíčně z každé 
jednotky.   Úkol: zařídí OK1RI + OK1VUM co nejdříve – tak aby bylo možné předání domu 
k 1.5.2016 



 Žďár nad Sázavou – OK1LOL předložil 3 nabídky na výměnu kotle a opravy systému 
topení. První příliš drahá, druhá a třetí za podobné ceny. Nejlevnější 347 t. Kč, ale 
jedná se o firmu z Prahy, třetí místní fa LAMBERT 352 t.  Rada hlasováním přijala 
nabídku místní fy s ohledem na dopravní náklady + čas v případě následných 
problémů. Úkol: OK1LOL pokusit se o vyjednání snížení ceny a pak podepsat 
smlouvu o dílo.  Jablonec – Průběžně jsou řešeny problémy s neplatiči. Diskuze o řešení a 
vymahatelnosti dluhů. U většiny dluhů stačí vytrvalé urgování správcovskou firmou. 
Jeden nájemník si dluh započítává vůči provedené práci na objektu – kontroluje 
správcovská firma. Na vybrané neplatiče bude podána žaloba, dále bude projednáno s 
právníkem řešení jednoho problematického dluhu, který pochází z dřívějších let. 
Úkol: OK1LOL a L. Kociánová podat žalobu na dva nájemníky (za dlužné částky 55 a 
35t. Kč) a prověření situace se starým dluhem.   Úkol: L.Kociánová ve spolupráci s OK1DVM -  Holice 2x ročně, Svitavy 4x ročně. 

 
 
Ad. 6.  Stav SW pro závody  (OK1VAO) + zpráva z INTERIM IARU meetingu 

      Pracovnice pracuje na SW. V květnu 2016 bude zahájen sběr LOGů       
            novým SW,  ale vyhodnocení bude probíhat ještě starým SW. Úkol: Detailní zprávu     
            podá  OK1VAO do 14 dní. 

      
      Zpráva ze zasedání ve Vídni (OK1RI a OK1VAO): tam přijat návrh  Slovinska    
      vytvořit komisi Reg. 1 pro porovnání a evidenci vyhodnocovacích SW. Ze zpráv to     
      vypadá, že o náš SW by mohl být v EU zájem a bylo by možno toho komerčně využít. 
      Některé čínské satelity mají downlink v závodní části 144 MHz. Diskuze k tomu a     
      k rozdělení bandplánů byly plénem odsunuty na konferenci  v DL – 2017. V KV sekci       
      byly podány návrhy na rozšíření DIGI módů v pásmech 80, 20 a 10 m. 
      Úkol: OK1FFU a OK1RI určit „contest free“ segmenty do KV závodů pořádaných     
      ČRK pro konferenci 2017. 
 

Ad. 7. Friedrichshafen 2016 + Holice 2016  Letos se zúčastní: OK1RI, L. Kociánová, OK2LF a OK1VAO (dle možnosti)  OK1LOL se pokusí zajistit exponáty na stánek ČRK (Stratocaching)  Plánuje se přednáška o expedicích v minulém období, posílat OK1RI náměty na tech. 
přednášky na pátek setkání Holice, ve čtvrtek bude v Holicích zasedat Rada. 

 
Ad. 8. OK/OM DX contest   CW část došlo 984 LOGů + nějaké SWL . Vyhodnoceno cca o 10 dní později než před 

rokem. Vyhodnocovatel se omluvil za velké vytížení v době vyhodnocování.  SSB část 370 LOGů + nějaké SWL . Logy většinou odeslány přes robota. 
Vyhodnocení bude do 5 týdnů.  Pak se vyrobí plakety pro obě části závodu. 

 
Ad 9.  Akce Karel IV. – 700 let   Radou schváleno, ohlásit do zpráv OK1RCR , na webu již info je. Dočasné oprávnění 

OL700KAREL jsme již od ČTÚ obdrželi. Je třeba vyřešit návrh QSL. Radě 
předložený návrh QSL nebyl přijat, bylo dohodnuto oslovit osvědčeného grafika 
OK1HRA. Úkol: OK1RI vše potřebné dohodne – termín tak aby bylo hotovo před 
zahájením vysílání. Předpokládané náklady na celou akci v oblasti 25000 Kč.  

 
Ad. 10.Pracovní skupiny  



 KV – OK1CF omluven   VKV – již nepřítomen – vše potřebné projednáno v bodě 6.  Majáky – máme 1 sadu náhr. dílů nejsou dosud nové antény. S ohledem na zkušenosti 
z provozu je třeba  antény mechanicky výrazně zlepšit. Situace se řeší s dodavatelem 
majáků (řeší - OK2ULQ).   OK1ZHV – (omluven) zaslal zprávu, že  v kurzu v dubnu u Hradce Králové 31 
nových koncesionářů složilo zkoušky  na OK.  OK2LF – Mistrovství republiky ml. radiotechniků proběhne V Rožnově p,Radhoštěm                      

           13.až15.2016  OK2LF - se účastnil Národní sportovní konference 2016 pořádané MŠMT diskusním 
příspěvkem, kterým doplnil zprávu p.Ertla -předsedy STČS ,kde kritizoval skutečnost,  
že na technické sporty nemáme možnost dosáhnout  pro klausuli limitující počet dětí v 
kroužku na více než 20 a uvedl další připomínky, které znevýhodňují náš sport a práci 
s dětmi v porovnání s velkými sportovními organizacemi. 

 
 

Ad. 11. Různé   L.Kociánová – ohlásila problém s anténou na 2m v sídle ČRK pro vysílání zpráv 
OK1CRK. Úkol: OK1RI objedná novou ant a koax a zajistí ve spolupráci s dalšími 
výměnu.   Vykrádačka objektu v Jablonci. Rozbité 3 dveře, škoda 3x cca 2000 Kč. V rámci 
spoluúčasti nutno uhradit z našich prostředků.  Úkol: L.Kociánová + OK1LOL Projít  
pojistky  a případně je optimalizovat ve smyslu cena / krytí a spoluúčast. (termín – po 
ukončení registrací pobočných spolků.   Úkol: OK1MP pošle  L.Kociánové seznam koncesionářů AROB a ta AROBu 
přefakturuje odpovídající část členských příspěvků  IARU – vyřešeno.  Akce Amper 2016 – L. Kociánová 

            Dle Smlouvy o spolupráci došlo k výměně recipročních faktur mezi ČRK a pořádající       
            agenturou Terinvest. Tím byla akce beze zbytku ukončena. Zástupkyně společnosti 
            Ing. Glejtková vyslovila velmi kladný ohlas na naši účast na veletrhu a sama nás    
            vyzvala k účasti za obdobných podmínek v příštím roce. Ráda bych poděkovala     
            Vítkovi Kotrbovi OK5MM za příjemnou a aktivní spolupráci při koordinaci projektu,   
            Radioklubu OK2KOJ, Radioklubu OK2VUT a všem ostatním co se na projektu            
            podíleli za důstojnou  prezentaci ČRK - OK2ALP, OK5SE, OK5MP, OK2MDK,    
            OK2CM, OK2APY, OK2PDN, OK2BKQ, OK4MM, OK2LF, OK2BEW, OK2JS,  
            OK2ZA. 

 
 

 
 
V Praze: 26. dubna 2016 
Zapsal: Libuše Kociánová 
Ověřil:  OK1MCW 
 


