
Rada začala pracovat ve složení: 

Předseda OK1RI, místopředsedové OK1XU a OK1VUM (logicky pro věci administrativní a 

radioamatérské). 

Dále pak OK1AGE (hospodář), OK1ZHV (mládež), OK1FFU (původně QSL služba, ale brzy vyhodnocovatel 

OKDX contestů, inventurní komise), OK2ULQ (VKV manažer “směrem do OK” – později obhospodařovatel 

VKV majáků), OK5MM (OLHQ, Ampér, speciální značky…), OK1MCW (redakční rada), OK2LF (rozvněž 

mládež), OK1CF (KV manager), OK1NP (stará se o web a další internetové záležitosti), OK1LOL 

(nemovitosti již od začátku přavzal po mnoha letech od OK1XU který nechtěl s nimi pokračovat, moderní 

dig. provoz na VKV), OK1MP (IARU liason officer, OKDX RTTY contest), OK1FCJ (VKV manager “ vně OK”). 

Záměrně píšu, co který radní má dělat, aby bylo laskavému čtenáři jasné, že rada musí obsáhnout 

všechny možné odbornosti a je třeba najít obětavého dobrovolníka, který se oné činnosti, pro blaho 

jiných, bude ve svém volném čase věnovat (stejně jako já teď píšu tyto řádky – a věřte, uměl bych se 

zabavit lépe).  

Jako vždy i v tomto období došlo k několika změnám. První se rozhodl nás opustit Standa OK1AGE. Asi 

hlavním důvodem byl postupující věk a s tím spojený zdravotní stav. Podařilo se přesvědčit Mirka 

OK1DVM, stal se hospodářem. Hospodářem je tedy skutečný účetní, majitel účetní firmy a tedy ví, co 

dělá. Jako další nás opustil Petr OK1FCJ a místo něj jsme kooptovali Honzu OK1VAO, který se napřed stal 

VKV managerem “vně OK” postupně se však s Petrem OK2ULQ dohodli, že Honza převzal skoro celou 

agendu VKV managera, Petrovi zůstala péče o majáky a případné mikrovlné záležitosti. Posledním a 

nejbolestivějším odchodem byla rezignace Honzy OK1XU. On k tomu směřoval velmi dlouho, hlavním 

důvodem podle něj bylo, že to již dělá 25 let, že už toho má dost. Tedy s velmi těžkým srdcem jsme se s 

ním rozloučili, pořád zůstává v záloze a i po odchodu z rady nám několikrát pomohl s právními 

záležitostmi. Honza byl člověk, který potichu udělal strašně moc práce, celá léta byl u toho a o všem 

věděl. Při hledání jeho náhrady jsme si řekli, že Honza byl z rady jediný člověk založením a povoláním 

“úředník”, je samozřejmě právník, ale to je prostě v mých očích úředník. My všichni ostatní jsme to co se 

v lidu amatérském vykytuje běžně t.j. “technici”, se všim co s tím souvisí. Rozhlíželi jsme se i různé lidi s 

podobným zaměřením oslovili s pozbudivým výsledkem NULA. Tedy po vice než roce jsme kooptovali 

všem známého propagátora SDR Pavla OK7PM. I on je “technik”, ale živí se do značné miry jako úředník. 

Rada se v uplynulém období sešla celkem 25x. S nástupem této rady došlo k jedné pro Vás nevýznamné, 

nicméně pro radní významné změně – dohodli jsme se, že rada nebude v sobotu jak byla celá léta, ale že 

bude vždy ve všední den od 15-16 hodin po dohodě. Tím jsme ušetřili 25 weekendů – nikdo nemá 

problem s tím být přítomný ve všední den klidně i do večera. Mnoho věcí se projednalo elektronicky, vice 

než 30x jsme elektronicky hlasovali – tedy byť se rada fyzicky scházela průměrně jedenkrát za cca 2 

měsíce, vše co bylo třeba řešit obratem jsme řešili obratem. Uskupení “Výkonný Výbor” přestalo 

fungovat, sešli jsem se k některým záležitostem pouze v prvních letech snad dvakrát, bylo-li třeba něco 

řešit operativně řešilo se to elektronicky.  

Všech jednání rady se zúčastnil alespoň jeden člen revizní komise, většinou však v hojnějším počtu. Asi 

po 2 letech nás opustil předseda revizní komise Luděk OK1VSL. Trvalo skoro rok než se podařilo někoho 



přesvědčit, aby pomohl a byl ochoten v revizní komisi pracovat. Rada tedy v souladu se stanovami 

kooptovala nového člena revizní komise Pavla OK1MY. Pavel je jistě člověk, který s majetkem i penězi 

umí, tedy je muž na svém místě. Více jistě v jeho zprávě. 

Za celou dobu mé činnosti v radě, ať již jako člen, později místopředseda a poslední čtyři roky jako 

předseda se ČRK potýká s kvalitou svých tajemníků. Problémy byly nejhorší snad ze celou dobu existence 

ČRK toto poslední období. Když tato rada nastupovala byla tajemnicí Pavlína OK7YL.  Její činnost se 

projevovala velkým nepořádkem a neplněním základních úkolů. Například některé faktury zaplatila 

třikrát, některé vůbec a podobně. Byli jsme nuceni jí urychleně vyměnit. Na její místo nastoupil Olda 

OK1VUL. Znal jej Míla OK1VUM, a uvedl slovy, že je sice pomalejší, ale to úřadování co tam je určitě 

zvládne, že pro něj v minulosti řešil nějaké technické věci a sice pomalu ale seriozně. Celou situaci jsme 

museli řešit rychle a většina rady si řekla, že pokud si někdo zvolí sufix jaký si Olda zvolil, že jistě nebude 

to co sufix říká. Svojí kariéru začal tak, že musel vyřešit vyúčtování dotací za rok, byli jsme totiž vybráni k 

hloubkové kontrole MŠMT. Když jsem přišel ze zasedání SSS (kde nám to bylo oznámeno s očima jako 

tenisáky….) byla ještě Pavlína a ta mi řekla, “to je vpořádku, už jsem vše odevzdala”. S obavami jsem 

odešel domů a ihned po nástupu Oldy se dámy z SSS začali pídit po zmíněném vyúčtování, na které, zcela 

nepřekvapivě, nebylo ani šáhnuto. No Olda se s tím vypořádal vcelku zdatně a zpočátku bylo vše 

vpořádku. Problém byl, že Olda měl “dar” jednat s lidmi jako by ho obtěžovali a ihned na kohokoliv 

nepřátelsky útočil se slovy, že nejlepší obrana je útok. Několikeré vysvětlování, že naši členové jsou jeho 

zákazníci a musí se k nim podle toho chovat…. opravdu nepadalo na úrodnou půdu. Vy kteří jste se s ním 

potkali dobře víte jak to bylo. Později některé úkoly prostě bojkotoval a pokud se mělo všelicos udělat, 

museli jsme si to udělat sami….. Vydrželi jsme – jste to s ním dva roky – bylo jasné, že okamžitě, jak to 

bude možné, odejde do důchodu – řekli jsme si, že to s ním tedy vydržíme a budeme někoho hledat 

seriózně a  tentokrát se budeme snažit najít někoho, koho někdo z rady dobře zná, aby nás podobné 

zážitky už nepotkávaly. Volba padla na Líbu Kociánovou, kterou shodou okolností já znám přes dvacel let, 

a pevně věřím, že i ti z Vás, kteří s ní jednali jsou konečně spokojeni. Při představě, že problém s 

povinnou registrací/přeregistrací pobočných spolků bychom řešili s Oldou - jsou dvě možnosti, Váš 

předseda by skončil ve vězení, protože by jej musel zabít, nebo by již nebyl předsedou, protože by s tím 

seknul - protože by to musel celé řešit sám a řekl si, že to opravdu nemá zapotřebí. 

V uplynulém období se poprvé “na tvrdo” projevil pád SAZKY a současně to, že se vláda na podobné 

organizace vykašlala a přestala jim v podstatě cokoliv dávat – maximálně zlomek toho co v minulosti. 

Štěstí bylo, že jsme dostali podíl ze soudu s ČSTV-dnes Unií sportu (za záruku za SAZKU), který vynikajícím 

způsobem vymohl předseda SSS p.Ertl. toto nám poskytlo významnou pomoc, vice o tom ve své zprávě 

sdělí náš hospodář.  

Jako v minulých letech, jsme intenzivně na každé radě řešili naše nemovitosti – pořád platí, že rada ČRK 

je jako zasedání realitní firmy. Zde se podařilo dostat hospodaření v Jablonci do pořádku a dům přináší 

každoročně několikaset-tisícový zisk. Podařilo se překonat odchod generálního nájemce ve Žďáru nad 

Sázavou a v Ústí nad Labem. Tedy k dnešnímu datu máme generální nájemce pouze ve Svitavách a 

Holicích. V ostatních nemovitostech máme pouze  správce a nemoviti provozujeme pod vlastním 

jménem. Není to přesně tak, že bychom to tak chtěli, ale prostě se generálního nájemce nepodařilo ani v 

jednom případě najít.  Přes  počáteční obavy se ukazuje, že je to dobrá cesta, netřeba se toho bát.  



S penězi souvisí i další součást naší činnosti – QSL služba. Vývoj je dlouhodobý a postupný. Množství QSL 

lístků zpracovávaných stale pomalu klesá. Příčin je vice – elektronické lístky – LOTW a eQSL, systémy 

OQRS, menší zájem o lístky….. Tedy, pokud bychom měli zachovat počet zpracovaných lístků na 

pracovníka k době před 10 lety – kdy jsme měli tři pracovníky – dnes by jich bylo třeba přibližně 1,5. Náš 

QSL manager Josef Zabavík, OK1ES, letos v létě nám přinesl podepsanou výpověď dohodou s tím, že si 

našel jiné místo. My jsme tedy jeho výpověď akceptovali, ostatně nic jiného nám nezbývalo. Po třech 

dnech přišel a vzal svojí výpověď zpět. My to neakceptovali a na ukončení pracovního poměru trvali, 

neobešlo se to bez určitých neshod , ale nakonec se vše vyřešilo. Operativně jsme dořešili všechny 

problémy s poštou, poštovní schránkou, doručováním zásilek a podobně a ukázalo se, že jedna 

pracovnice – Lenka Zabavíková (které jsme trochu přidali na platu) celou agendu zvládá s drobnou 

pomocí brigádníků placených i neplacených, ale za maximálně 1/4 nákladů v porovnání s tím co nás stál 

Josef OK1ES.  

Vztahy se státem. Náš regulator je sice CTÚ, nicméně ten pouze provádí vyhlášky a zákony – sám nemůže 

nic změnit ani vydat – vyhlášky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Celou dobu jsme se snažili 

vytvářet tlak na MPO, aby vydalo nové vyhlášky o nových pásmech, značkách a podobně. MPO spalo 

spánkem ”Šípkové Růženky” – to je doslovný citát v listopadu nastoupivšího nového ředitele odboru 

elektronických komunikací – snad se již vzbudilo – každopádně od podzimu již komunikují a snad tedy 

splní svojí povinnost a nové tři vyhlášku vydají – každopádně podle našich informací již nan í pracují. 

Dodali jsme jim paragrafované znění těch částí které se nás dotýkají. Teď nezbývá než čekat a doufat. 

Další záležitost, která stojí za zmínku je – jak říkám – živelná kalamita, která nás postihla v podobě 

nutnosti nově přeregistrovat všechny naše pobočné spolky podle nového občanského zákona. Je to 

administrativně VELMI náročná záležitost a příprava podání jedné žádosti do podoby, kdy má šanci projít 

soudem si vyžádá desítky hodin práce a telefonování. Je to opravdu náročná věc – nevím jastli si autorky 

této části zákona uvědomily co spouští a kolik obtíží způsobí všem spolkům v ČR, celá akce není ještě 

ukončená, ale jsme snad již daleko za půlkou a tedy doufejme, že se podaří vše dotáhnout do konce. 

Kromě toho se normálně vysílalo, závodilo, sbiraly země zóny, prefixy, IOTY a SOTY, kostky a vše další. O 

tom podrobněji další radní. 

 


