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3. mimořádné předsjezdové číslo roku 2013

Milí přátelé,
přinášíme poslední mimořádné číslo bulletinu ČRK, které je věnováno VII. sjezdu Českého radioklubu,
který se sejde 23. března 2013 v Adalbertinu v Hradci Králové. Děkujeme za došlé přihlášky; účastníky
upozorňujeme na informace o místu konání a možnostech příjezdu, které jsou uvedeny v prvním předsjezdovém bulletinu - http://www.crk.cz/FILES/PSB1_2013.PDF. První bulletin obsahuje i návrh programu jednání a jednacího řádu,
doporučujeme vám proto
si ho přivézt ssebou, vytisknutý či v notebooku, a
stejně tak i předsjezdový
bulletin
druhý
http://www.crk.cz/FILES/
PSB2_2013.PDF.
Kapacita jednacího sálu
je dostatečná, a rozhodne-li se někdo pro účast
bez zaslané přihlášky,
technicky
možná
je.
O tom, zda připustí účast nepřihlášených účastníků na jednání, však už rozhodne sjezd sám, a stejně tak
i o přítomnosti případných dalších zájemců - nečlenů ČRK. Znovu připomínáme, že předpokladem účasti
kteréhokoli delegáta je samozřejmě platné členství v ČRK, tedy i uhrazené členské příspěvky ČRK na rok
2013 (http://www.crk.cz/CLENSTVIC) - Pavlína, OK7YL, samozřejmě bude na místě a dlužné příspěvky
bez problému přijme.
Děkujeme za diskusi o změnách stanov, která proběhla v OK Listu. Návrhy budou samozřejmě
v rozpravě nad stanovami projednány, stejně tak i návrhy podané při jednání samém.
Všem přihlášeným delegátům přiveze QSL služba do Adalbertina QSL lístky – hlaste se o ně u Pepy, OK1ES.
Rádi bychom se vrátili k myšlence ze závěru zprávy, kterou Jirka, OK1AOZ, připravil pro sjezd jako předseda ČRK končícího volebního období: „Pokud se nám daří dosahovat nejen udržení stávajícího stavu, ale i

kroků vpřed, děkujeme za to především radioamatérům, kteří se našemu koníčku věnují s láskou a nadšením, a kteří každodenně budují dobré jméno značky OK. Děkujeme za to také všem, kdo dobrovolnou neplacenou prací v klubech a v radioamatérských orgánech vytvářejí lepší podmínky pro zábavu nás všech. A
chceme-li naše hobby uchovat i pro další léta a těšit se
z jeho tradičních i nových hodnot, musí se nás na práci pro
radioamatérskou komunitu věnovat daleko víc.“

Můžeme si vymyslet spoustu krásných nápadů, čím radioamatérský
život v OK obohatit, nejméně stejně důležité ale je najít dost těch,
kteří ty nápady uskuteční. Klíčovou záležitostí každého sjezdu je,
zda se najde dost kvalitních osob ochotných kandidovat do Rady
ČRK a Revizní komise ČRK. Potřebné jsou i vážně míněné nabídky
spolupráce v pracovních skupinách rady. Spolupracovníky
na některé pozice hledá rada už dlouhé roky - můžete se podívat
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třeba na str. 2 tohoto bulletinu ČRK: http://www.crk.cz/FILES/BULL11_2011C.PDF (text „Bez vás to opravdu nepůjde! Pomůžete?“ - mimochodem, hádejte, kolik přišlo reakcí?). Prosíme, přemýšlejte o tom všem.

Rada Českého radioklubu

Přehled účastníků VII. sjezdu ČRK
OK1AOZ OK1ARO OK1IUO

OK1OL OK2BH

OK1XU

OK1AWH OK1IVU

OK1ABV OK2BOB OK2VNQ

OK1RI

OK1BF

OK1PI

OK1IVZ

OK2VNJ

OK2BUT OK2ZB

OK1VJV OK1DCI OK1JD

OK1RAR OK2BV

OK1MP OK1DN

OK1SRD OK2IMH OK5MK

OK1CF

OK1JKV

OK4MT

OK1DOM OK1JMD OK1SVF OK2KWX OK7DM

OK1ZHV OK1DOZ OK1ZJV

OK1TI

OK2ZI

OK1UGA OK2MBN

OK1DPX OK1KT

OK2LS

OK1WF OK1DSD OK1LOL

OK1UU OK2MCT

OK1SQK OK1FCJ OK1MJS

OK1UVU OK2NO

OK1VUM OK1FEN OK1MOW OK1UXT OK2PDN
OK1CDJ OK1FFU OK1MPX OK1VAO OK2PE
OK3RM OK1FMS OK1MTZ OK1VEY OK2PKB
OK2LF

OK1FRD OK1MWW OK1VSL OK2PO

OK5MM OK1FWO OK1MZO OK1VW OK2QX
OK1AGE OK1GI

OK1NI

OK1XOE OK2SI

OK1JST OK1HH

OK1NMP OK1ZBP OK2SIA

OK1LAH OK1HRA OK1NP

OK1ZE

OK2SKI

OK7YL

OK1HT

OK1NZJ

OK1ZJV OK2SWD

OK1ES

OK1IA

OK1NZV

OK2AIA OK2ULQ

Poznámka: v prvním sloupci jsou uvedeni členové rady a revizní komise, kteří mají právo zúčastnit se dle
stanov, následují účastníci dle došlých přihlášek.
Máte zprávy celostátního či regionálního významu pro radioamatéry? Pošlete e-mail:
● Pavlíně, OK7YL, „crk at crk.cz“, se zprávami pro Radu ČRK, Bulletin ČRK a OK1RCR,
● Romanovi, OM3EI, „om3ei at stonline.sk“, se zprávami pro časopis Radioamatér,
● Honzovi, OK1XU, „webmaster at crk.cz“, se zprávami pro WWW stránky ČRK.

Tady všude je něco zajímavého…
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ČRK
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Nashledanou v Hradci Králové!
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