
 

Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného  

dne 15.5.2018 v Praze 

 

 

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Jan Karel OK1VAO, Martin Kumpošt OK1MCW, Miloš 

Prostecký OK1MP, Petr Chvátal OK1FFU, Martin Černý OK1VHB, Otakar Pekař OK1TO, 

Pavel Míšek OK7PM, Vojtěch Horák OK1ZHV, Karel Matoušek OK1CF, Miloslav  Hakr 

OK1VUM, Jan Karel OK1VAO, 

 

Omluveni: Jan Paleček OK1NP, Petr Kašpárek OK2ULQ, Jaroslav Bažant OK1WF, Michal 

Cempírek OK1MTZ, Miroslav Vohlídal OK1DVM 

 

Hosté: Pavel Kupilík OK1MY, Libuše Kociánová OK1LYL 

  

 

Zapisovatel: Martin Kumpošt OK1MCW  a Libuše Kociánová OK1LYL 

 

Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu, úvodní formality  

2. Řešení dotací 

3. Nemovitosti - zprávy o cestách a co dělat 

4. Zpráva o vývoji situace s tématem "vyhodnocovací program VKV 

5. Zpráva o vyhodnocení OK/OM SSB DX contestu 2018 a zpráva o situaci s plaketami  

6. Zprávy vedoucích pracovních skupin 

7. Různé - organizační záležitosti    

 

 

 



Ad.1.  Kontrola zápisu, úvodní formality 

a) Oprava elektroinstalace Jablonec nad Nisou, viz bod programu Nemovitosti 

b) Petr OK1FFU oslovení sponzorů –  úkol trvá 

 

 

Ad.2  Řešení dotací 

MŠMT nám poskytlo na rok 2018 dotaci ve výši 899 000,- Kč, lze ji použít bez dalších 

omezujících podmínek. 

Ze zasedání SSS v březnu 2018 – pro sport vznikne nový speciální úřad v rámci MŠMT. 

Biatlon a Aeroklub vystoupily ze SSS (první je olympijský sport a tedy se přiklání k OV, 

druhý má obrovitý majetek, a velmi majetné členy – důvod vystoupení není znám). 

Připravuje se nový systém rozdělení dotací. SSS pro to má připravit metodiku. Norma 

GDPR – spolek musí prokazatelně dokázat, že nedojde k úniku informací. SSS opět 

připraví směrnici. My zatím musíme maximálně ochránit naše databáze členů proti 

zneužití. 

 

Ad.3.. Nemovitosti - zprávy o cestách a co dělat 

Nemovitosti: 

Ota OK1TO  

Ústí nad Labem- návštěva OK1TO před 2 týdny, zjištěno prasklé okno, nefunkční 

elektroinstalace ve společných prostorách. Bylo domluveno s místním elektrikářem, aby 

závadu odstranil a zaslal fakturu tajemnici. Máme nabídky na nová okna a na opravu 

fasády. Chceme srovnání cen i od dalších potenciálních dodavatelů, termín nabídek do 

20.05.2018. Odešel významný nájemce EDUKA do vlastních nových prostor. Necelá 

půlka domu je tedy prázdná. Kolem vzniklo mnoho nových příležitostí k pronájmu 

komerčních prostor a šance na pronájem kanceláří klesá. Bylo by zřejmě možné upravit 

prostory pro 2 byty o výměře cca 70m2, které by se údajně měly snadno pronajmout za 

základní nájem cca 9000 Kč/byt/měsíc. El. Energii lze účtovat odděleně, platil by si ji sám 

nájemce. Vytápění by zřejmě šlo též zcela rozdělit, vodné a stočné by se muselo 

rozpočítat. Čekáme na nabídky rekonstrukce do konce května 2018. Vzniká otázka 

návratnosti investice. Rada se k ní vrátí po předložení nabídek na další radě. 

 

Jablonec nad Nisou- elektrikář obhlédl stav elektroinstalace, ještě nemáme od něho 

nabídku. I zde je třeba prověřit, zda by se tam dalo zrealizovat byty. Je tam problém 

s vytápěním (snad oddělené kotle elektro nebo na plyn). Ze správcovského bytu by šlo 

vytvořit jeden byt o cca 70m2. Čekáme na nabídku. Nájemce bytu by se zřejmě našel 

snadno, nájemce kanceláří se najít dlouhodobě pro prostory které jsou k disposici nedaří. 

Návrh zvážit vytvoření v prostorách domu školící středisko, na jehož vytvoření lze 

požádat o dotace. Nutno dále zkoumat. 

 

Žďár nad Sázavou- jsou tam zapečetěny prostory konkurzní správkyní u nájemce, který 

je v úpadku a od roku 2016 nám neplatí. Konkurzní správkyně s námi nekomunikuje. 

S právní zástupkyní připravujeme na konkurzní správkyni oficiální výzvu, aby prostory 

uvolnila  a doplatila nájemné. Dobrou zprávou je fakt, že jsme v objektu pronajali nově 2 

kanceláře. 

 

 



 

 

Ad.4. Zpráva o vývoji situace s tématem "vyhodnocovací program VKV 

Vyhodnocovací SW pro VKV 

OK1VAO – před měsícem proběhla schůzka s autorkou. Dřívější naše požadavky jí byly 

zapracovány, ještě je třeba program doladit, nelze však od ní bohužel očekávat další 

dramatické změny. Program by měl být lépe okomentován, aby na něm mohl případně 

nezávisle pokračovat další programátor. Do konce června 2018 se počítá se schůzkou 

s novým možným pokračovatelem. OK1VAO doufá, že s tímto SW bude do konce t.r. 

vyhodnotit všechny důležité VKV závody. 

 

Ad.5. Zpráva o vyhodnocení OK/OM DX contestu 2018 a zpráva o situaci s plaketami  

Petr OK1FFU předběžné výsledky budou do 20.05.2018. Závod je prezentován na všech 

důležitých informačních portálech v kalendářích KV contestů. Byly špatné podmínky 

šíření a přišlo 370 LOGů. Proběhla diskuze, že je celosvětově zřejmě mnoho různých 

závodů. IARU tuto otázku údajně už řeší bez pozitivního efektu asi 15 let. Chybějící 

plakety za OK contesty  minulých let (včetně roku 2017) byly rozeslány. Plakety za 

vnitrostátní závody a soutěže budou rozdány na setkání v Holicích.                                    

 

 

Ad.6. Zprávy vedoucích pracovních skupin 

 

VKV – OK1VAO obecně vše běží bez problémů, dle info OK1VUM asi 3 týdny nepracují 

majáky na Kleti, OK1VUM ohlásil, že tam pojede zjistit stav a dle situace na místě 

zprovoznit zařízení. Pokusíme se rovněž získat dotace na majákový program pro rok 

2019. 

 

KV – OK1CF požádal radu o schválení výsledků MČR na KV za rok 2017. Rada 

hlasováním schválila výsledky k publikaci. Dále bylo navrženo vydání příležitostné 

značky OL100LU pro Josefa Langmüllera OK1LU, který se jako stále aktivní radioamatér 

dožívá dne 01.06.2018 věku 100 let. Dále rada odhlasovala vytvoření a předání plakety 

s vhodným textem k tomuto jubileu. Informace o OL100LU bude dána do zpráv ČRK a do 

časopisů. Koncese OL100LU bude aktivní v období 01. – 15.06.2018. 

 

OK1CF dále zmínil požadavek na vytvoření publikace pro začátečníky a pro bývalé 

HAMy, kteří se dlouhé pauze hodlají vrátit k radioamatérství. Vhodná by byla zřejmě jak 

knižní forma, tak elektronická na webu ČRK. Odhadovaný rozsah je 300 - 500 stran. 

Předseda rady OK1RI osloví vytipovaného kandidáta, který by redakčně sestavil 

obsahovou kostru publikace a koordinoval její tvorbu. Předpokládá se spoluúčast více 

autorů pro jednotlivé kapitoly. 

 

Práce s mládeží – OK1ZHV. Proběhl kurz nových koncesionářů, který absolvovalo 33 

účastníků v dubnu 2018 v HK a i další dva mimo kurz pak vykonali úspěšně i zkoušky. 

Tajemnice ČRK Líba Kociánová na základě vykonaných zkoušek získala koncesi 

OK1LYL – blahopřejeme! 



 

V termínu 01. - 03.06.2018 proběhne MČR mládeže v elektrotechnice v Hradci Králové. 

 

Byl vznesen návrh, aby do letních elektro-táborů mládeže byly radou zorganizovány 

návštěvy za účelem prezentace amatérského vysílání, ROB, předání zkušeností 

z radioamatérské praxe, apod. Tato aktivita by mohla tábory oživit. OK1VHB zajistí 

seznam plánovaných akcí do příští rady, která rozhodne o provedení konkrétních 

návštěv. 

 

Spolupráce s Národním technickým muzeem v Praze. Po akci konané tam v březnu 2018 

vypadá situace dobře a má podporu ze strany muzea. Je třeba sehnat lektora (třeba i 

studenta), který by 1x měsíčně mohl docházet do muzea a připravil si program pro děti, 

které by se tam scházely. Inzerát pro tuto činnost běží ve zprávách ČRK. Děti tam 

obvykle sestavují nějakou el. Stavebnici, apod. 

31.05.2018 bude na Střeleckém ostrově v Praze akce pro asi 600 dětí u příležitosti 

výpravy vzducholodi Italia k severnímu pólu. Bude představena i replika  červeného 

stanu. 

23. – 24.06.2018 proběhne v Praze první veletrh Maker Fair, kde si děti budou moci 

sestavovat různé elektronické stavebnice. ČRK tam bude mít bezplatný stánek pro svoji 

prezentaci. OK1LYL zajistí vhodná trička pro naše lidi do stánku. 

 

Ad.7.  Různé - organizační záležitosti    

 V březnu se Český radioklub účastnil veletrhu Amper 2018 v Brně.  Zpráva z veletrhu 

byla publikována ve všech našich médiích. Rada ČRK děkuji Josefovi OK2PDN za 

významnou pomoc při organizování a zajištění bezproblémového chodu stánku. 

 

 Rada schválila realizaci 2 reklamních poutačů (banner neboli roll-up) v ceně á 3000     

Kč pro reklamní účely na akcích: Holice, Ampér, Friedrichshafen, apod. Tato položka 

byla schválena radou. 

 

 

 Je třeba výhledově vytvořit novou databázi členů. Musí být přístupná z internetu a  

šifrováno s ohledem na GDPR.  

 

 Rada odhlasovala navýšení měsíčního platu pracovnici QSL služby Lence 

Zabavíkové o 10%. 

 

 Výročí 100 let Československa. Problém je v ceně udělování příležitostných koncesí 

v ČR na 15 dní za á 3000 Kč. Rada rozhodla o zaplacení dvou koncesí pro 

OL100CSR na období 01. -  30.10.2018. OK1LYL zajistí zablokování této značky na 

daný termín pro ČRK u ČTÚ. Rada uvažuje o vydání diplomu k tomuto výročí a o 

koordinaci s radioamatéry z OM. Podmínky diplomu budou včas oznámeny. Zároveň 

bude zpracován harmonogram práce stanice OL100CSR a rada vydá i papírové 

QSL. V souvislosti s diplomem a s QSL OL100CSR OK1LYL osloví komisi pro 

uspořádání oficiálních oslav pro sdílení vhodné grafiky pro tyto materiály, případně i 

pro další možnou spolupráci. 

 

 OK1LYL požádá o koncesi OL8HQ na období 05. – 19.07.2018 pro náš tým. 

 



 

 Veletrh ve Friedrichshafenu se koná v termínu 01. - 03.06.2018, za ČRK pojedou: 

OK1RI, OK1LYL, OK1CF a OK1VAO.  

 

 RK Rakovník -  Rada získala od SSS finanční kompenzaci. Byla uzavřena dohoda, 

že RK si do této částky zakoupí vysílací a jiné nezbytné zařízení pro provoz stanice, 

které bude nadále majetkem ČRK, ale bude RK Rakovník formou dlouhodobé 

zápůjčky předáno k užívání. 

 

 

 Nahrávání zpráv ČRK. Zatímně jsou zprávy vysílány v provizorním režimu. Až 

přejdeme k regulárnímu vysílání, budou zprávy opět nahrávány. 

 

 

 Úprava místností ČRK. Malování prostor - máme nabídku za 16200 Kč (asi 370m2). 

S tím bude provedena i výměna linolea, kterou platí majitel nemovitosti. OK1TO 

zajistí obhlídku prostor a stanovení ceny i za podlahy a nutné stěhovací práce. Akce 

by měla proběhnout v září 2018. Po dobu rekonstrukce (předpokládáme minimálně 3 

týdny) bude QSL služba mimo provoz a dojde k určitému opoždění zaběhlého 

harmonogramu.. 

 

      Zapsali: OK1MCW a OK1LYL 

      Kontrola zápisu: OK1MP 

 

      V Praze dne 15.05.2018  
 

 

   

 

 


