
Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 
16.11.2016 v Praze 

 
 
 

 
Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM, Jan Karel OK1VAO, Miloš  
Prostecký OK1MP, Petr Kašpárek OK2ULQ, Petr Chvátal OK1FFU, Miroslav Vohlídal 
OK1DVM, Michal Oplt OK1LOL, Jan Paleček OK1NP, František Lupač OK2LF, Pavel 
Míšek OK7PM 
 
Omluveni: Karel Matoušek OK1CF, Jaroslav Bažant OK1WF,  Martin Kumpošt 
OK1MCW,Vojtěch Horák OK1ZHV, Vít Kotrba OK5MM 
 
Hosté: Pavel Kupilík OK1MY, Michal Cempírek OK1MTZ, Libuše Kociánová 
 
Zapisovatel: Libuše Kociánová 
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP 
 
Program: 
 
1.Kontrola zápisu, úvodní formality  

2.Dodatečné schválení výše příspěvků pro invalidy + mládež 

3.Návrh na vyplacení odměny naší tajemnici 

4.Zpráva o situaci v QSL službě po odchodu OK1ES - návrh na mimořádnou odměnu pro                                                              
Lenku Zabavíkovou u příležitosti 10 let u nás a návrh na určité zvýšení platu 

5.Zpráva o jednání 1RI, 1VUM, 1MP a 1MY na ČTÚ, na MPO a opět na ČTÚ. 

6.Příprava sjezdu březen 2017.... musíme si rozdělit úkoly a začít konat ! 

7.Zpráva o setkání v Holicích 

8.Zpráva o situaci v nemovitostech. Opravy Ústí ? 

9.Zpráva o situaci s pobočnými spolky  

10.Vysílání OK1RCR, zpráva o situaci - co a jak dál 

11.Zpráva průběhu o OK/OM DX contestu CW 

12.Zprávy vedoucích pracovních skupin  

13.Různé - organizační záležitosti. – inventurní komise 

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy rady ČRK.  
 
 
 



Ad.1.   Kontrola zápisu, úvodní formality  

• QSL služba a tajemnice – zasílatele lístků, kteří budou nadále posílat lístky na            
BOX 69 upozorňovat a žádat o zasílání na adresu – řeší se průběžně. 

• OK1CF, OK1VAO probrat další vývoj s OK1HH a výsledek sdělit radě - v řešení 
OK1HH napsat článek do časopisu propagující miliwatové synchronizované KV            
majáky v pásmu 80m (přislíbil na společném jednání) -  v řešení…. Snad mimo            
možnost rady ovlivnit. 

• OK1LOL osloví paní Bodnárovou, aby dodala seznam nájemníků a jejich plateb            
a L. Kociánová to zkontroluje podle skutečně došlých plateb – zkontrolovány dva            
měsíce vše v pořádku, časem uděláme na místě kontrolu všech pronajímaných prostor 
Jablonec n.N. Michal OK1LOL řeší ve spolupráci s právničkou dlužníky, řešeno viz. 
dále. 

• Úkol: Petr OK1DPX do 5.9. předloží Radě vyúčtování výše uvedených prostředků a 
po akci zpracuje článek do bulletinu – vyřešeno.  

• Úkol: OK1RI+OK1FFU provedou instalaci antény v ČRK – úkol trvá. 
• Majáky – opravené - vyměněné antény jsou namontované, vše funguje – na Kleti 

odešel koncový stupeň majáku pro 3cm – vyřešeno. 

 
Ad.2.  Dodatečné schválení výše příspěvků pro invalidy s průkazem ZTP/P + mládež 

• Rada schválila výši příspěvku pro držitele ZTP/P na rok 2017, ve výši 100,- Kč. Rada 
schválila výši členského příspěvku pro mládež do 15ti let, na rok 2017, ve výši 120,- 
Kč.  K tomuto navýšení musela Rada přistoupit vzhledem nařízení MŠMT, kdy jednou 
z podmínek pro možnost získání Dotace, je výše tohoto členského příspěvku nad 100,- 
Kč. 

 

Ad.3.   Návrh na vyplacení odměny naší tajemnici  

• Vzhledem k velkému navýšení činnosti sekretariátu z důvodu zápisů našich 
pobočných spolků, Rada schválila  finanční odměnu tajemnici L. Kociánové. 

 

Ad.4.   Zpráva o situaci v QSL službě po odchodu OK1ES - návrh na mimořádnou                           
 odměnu pro Lenku Zabavíkovou u příležitosti 10 let u nás a návrh na určité                     
 navýšení platu. 

• Po vzájemné dohodě, v přátelské atmosféře, jsme se rozloučili s brigádníkem na QSL 
službě Jardou OK1DSX. Děkujeme mu za výpomoc. Nadále bude QSL služba 
fungovat pod vedením Lenky Zabavíkové, za pomocí dvou dalších brigádníků, kteří 
budou na QSL službu  docházet, dle aktuální potřeby, tak,  aby QSL služba fungovala 
bezproblémově. Děkujeme všem členům, kteří v poslední době opět našli cestu do 
kanceláře  QSL služby a bezplatně pomáhají při třídění QSL lístků a věříme, že tak 
budou činit i nadále. Lence Zabavíkové byla schválena mimořádná odměna u 
příležitosti 10 let u nás a byl jí zvýšen plat o 15%. 



Ad.5.   Zpráva o jednání 1RI, 1VUM, 1MP a 1MY na ČTÚ, na MPO a zpět na ČTÚ. 

 

• Uvedení navštívili ČTÚ – jednání proběhlo ve velmi přátelském duchu, dále bez 
velkého očekávání a s velkou skepsí i Ministerstvo průmyslu. Nově jmenovaný ředitel 
odboru, nás ujistil, že jeho odbor se probudil z dlouhého spánku a doslova řekl, že i 
„Šípková Růženka se probudila, oni také“ a zdá se, že již začali opravdu po 6-letém 
spánku konat. Po této návštěvě jsme ještě jednou navštívili ČTÚ a podělili se s nimi o 
dojmy z této návštěvy. 

Dne 8. listopadu 2016 byl v rámci mezirezortního připomínkového řízení předložen 
k připomínkám materiál „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o 
způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o 
druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány. Lhůta pro sdělení 
připomínek běží do 30. listopadu 2016.  
ČRK byl zařazen do připomínkového řízení a zašle na Ministerstvo obchodu a 
průmyslu 3 připomínky. V současné době naše stanovisko koordinujeme s dalšími.  
Úkol: OK1RI, OK1VUM  

 

Ad.6.   Příprava sjezdu březen 2017.... musíme si rozdělit úkoly a začít konat ! 

• Sjezd ČRK  se uskuteční 11.3.2017 v budově  Základní umělecké školy Music Art 
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Písková 126,  Praha 4, 143 00. Lokalita 
byla vybrána s ohledem na možnost bezproblémového parkování v okolních ulicích, 
kde není parkovací zóna. Budova se nachází 5 minut chůze od tramvajové zastávky. 
Cena pronájmu je velmi nízká + spotřebované energie. Občerstvení bude zajištěno 
formou cateringu. 
 
Úkol: OK1RI a tajemnice vyhlásí termín sjezdu ve všech našich médiích. 
Úkol: tajemnice zajistí přítomnost notáře na sjezdu 
 
Registrace členů na sjezd bude možná nejdříve po oficiálním vyhlášení termínu sjezdu 
a nejpozději 30 dní před konáním sjezdu na emailové adrese crk@crk.cz  

 

Ad.7.   Zpráva o setkání v Holicích 

• ČRK měl již tradičně stánek v Holicích, zastoupený  QSL službou ve složení Petr 
OK1FFU a Jarda OK1DSX a tajemnicí ČRK Líbou Kociánovou, která odpovídala 
především na dotazy týkající se zápisu pobočných spolků. Přednášky zajišťované 
ČRK proběhly v pořádku, děkujeme všem přednášejícím. 

 

Ad.8.   Zpráva o situaci v nemovitostech. Opravy Ústí ? 

• Kotelna ve Žďáru funguje bezproblémově. Proběhla diskuze o výši nájmů, jsou 
relativně nízké, ale vzhledem k lokalitě a zvykovému právu je to složité. 



• Jablonec nad Nisou – Dluh p. Jindráka na nájemném je uhrazen ze 75%, zaplatil jen tři 
splátky ze čtyř, za 10/2016 dosud neuhrazeno. L. Kociánová bude dlužníka tel. 
kontaktovat a domluví s ním zaplacení poslední splátky. 

• Ústí nad Labem – OK1RI a OK1LOL -schůzka s panem Krejčím (správcem) proběhne 
v prosinci, bude řešena situace s nutnými opravami. 
 

• Ústí nad Labem - dřívější správce p. Klíma nevrátil kauce dvou nájemníků. Vzhledem 
k tomu, že se tento závazek netýká ČRK, musí si nájemníci vyžádat kauce od p. Klímy 
sami. ČRK bude tomuto nápomocen tím, že oslovíme právničku, která připraví 
vyzývací dopis za nájemníky, adresovaný p. Klímovi. 

Úkol: OK1LOL domluví s právničkou, aby tento dopis připravila 

 

Ad.9.   Zpráva o situaci s pobočnými spolky  

• Aktuálně máme zapsáno 41 pobočných spolků, zrušených 19, rozpracovaných 16. 
Nadále se potýkáme se svévolí soudních úředníků, kteří občas požadují nesmyslné 
doklady apod. Všechny spolky, které se ještě neozvaly ohledně zápisu do spolkového 
rejstříku byly obeslány Výzvou - dopisem s doručenkou, nicméně mnoho z nich se 
vrátilo zpět jako nevyzvednuté. Žádáme proto, aby se Ti co ještě nezačali zápis řešit, 
neprodleně obrátili na sekretariát ČRK. Pokud si nejste jisti, zda jste pobočným 
spolkem ČRK, ozvěte se. Váš status ověříme ve spolkovém rejstříku. 

 

Ad.10. Vysílání OK1RCR, zpráva o situaci - co a jak dál 

• Vysílání zpráv zajišťují členové Rady. Systém se osvědčil, neboť členové rady jsou 
schopni reagovat na položené dotazy v reálném čase. V ojedinělých případech bude 
zprávy vysílat Bohouš OK1ARO, kterému tímto děkujeme za spolupráci. Tento   
systém bude v platnosti až do sjezdu. 

 

Ad.11.  Zpráva průběhu o OK/OM DX contestu CW 

•  OK/OM DX Contest – příjem logů- 1týden+den,  94% přes webové rozhraní. 
 Petr OK1FFU zajistí po vyhodnocení OK DX RTTY Contestu výrobu plaket. 

 

Ad.12.   Zprávy vedoucích pracovních skupin  

              Vše probíhá normálně. 

 

Ad.13. Různé - organizační záležitosti. – inventurní komise 

• Rada ČRK ustanovila Inventurní komisi ve složení 



Předseda – Petr OK1FFU 
Člen: Mirek OK1DVM 
Člen: Libuše Kociánová 

Kdokoliv z revizní komise je přizván k práci jako pozorovatel. 

Termín konání inventur: prosinec 2016. 
V rámci inventury bude provedena kontrola zápůjček za rok 2016. 

• Diskuse o řešení elektronického časopisu – SW a procedurální záležitosti se aktuálně 
projednávají a konkrétní  informace budou zveřejněny. 

• Úprava naší databáze – Pavel OK1PUL rozšířil naší databázi o možnost zápisu tel. 
čísel a emailové adresy, v souladu s tím, byla upravena i Členská přihláška a tajemnice 
bude průběžně doplňovat. 

• Složenky -  v letošním  posledním čísle časopisu bude přiložena složenka na zaplacení 
členského příspěvku. Vzhledem k tomu, že nadále bude časopis vycházet jen 
elektronicky, žádáme členy, aby upřednostnili způsob platby členského příspěvku 
bankovním převodem. Pro ty, kteří nemají bankovní účet, bude na webu ČRK 
uveřejněn návod na vyplnění složenky, kterou je možné vyzvednout na poště. Toto se 
týká až let budoucích, pro rok 2017, bude složenka přiložena, jak je uvedeno výše. 
Úkol: OK1NP  zajistí vystavení vzorové složenky na web. 

• Rozpočet – členové Rady zašlou neprodleně požadavky na rozpočet OK1DVM a ten 
pošle návrh rozpočtu ke schválení do 10.12.2016 

• Radioklub Ústí nad Labem OK1KCU – nabízí, že vyřeže a vyklidí náletové dřeviny ze 
dvora nemovitosti ČRK v Ústí nad Labem a žádá o zaplacení přistavení kontejneru. 
Dále má bývalý radioklub nevyskladněný materiál v místnosti ve 4. patře a žádá, zda 
by tam mohl být i nadále materiál bezplatně uskladněn.  

Úkol: L. Kociánová dohodne s OK1JST, aby předložil finanční kalkulaci na přistavení 
kontejneru včetně předpokládaného termínu realizace a v případě realizace, aby  
dodali fotografii před a po vyklizení. Rada souhlasí, aby si ponechali místnost po dobu 
roku 2017. 

• Bulletin – proběhla diskuze ohledně budoucnosti Bulletinu. Rada ČRK rozhodla, že i 
nadále by měl být Bulletin zachován.   

                                                                     

V Praze 16.11.2016 

Zapsala: Libuše Kociánová                 

Ověřil: Miloš Prostecký OK1MP       


