
Informace o průběhu jednání 8. Sjezdu Českého radioklubu 

 

 
Dne 11.3.2017 proběhl Náhradní sjezd ČRK v prostorách taneční školy v Praze-Modřanech za účasti 

77 členů ČRK.  

V úvodu účastníky pozdravil moderátor sjezdu Jiří Němec OK1AOZ a  předseda ČRK Jiří Šanda 

OK1RI.  

 

Jiří OK1AOZ  seznámil účastníky sjezdu s podmínkami vyhlášení náhradního sjezdu -  V souladu s § 

7 – Sjezd, stanov Českého radioklubu, z.s. a § 257 odstavec 1) zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 

vyhlásila Rada Českého radioklubu, z.s. , dne 10.2 2017 náhradní sjezd, který se  konal  v původním 

termínu  sjezdu dne 11.3.2017 od 9:00 hodin, bezprostředně  po seznámení delegátů s důvody konání 

náhradního sjezdu. Náhradní sjezd se konal  v důsledku NOZ, který vyžaduje účast nadpoloviční 

většiny všech členů. Polovina všech členů se dle očekávání nesešla, tak bylo nutné vyhlásit náhradní 

sjezd.  

 

 
 

Proběhla volba členů pracovních komisí sjezdu. 

V dalším plénum odhlasovalo, že není třeba číst na webu již dříve prezentované zprávy Předsedy,  

Revizní komise a pracovních skupin. Ke zprávám se otevřela diskuze a autoři zpráv podali  vysvětlení 

a reagovali na vznesené dotazy. Zprávy byly poté přijaty hlasováním. 

Podle původního programu měla být diskuse až po skončení voleb, na návrh Jaromíra OK1VJV byl po 

hlasování program změněn a diskuse byla přesunuta před volby. V průběhu diskuse – během asi dvou 

hodin, byla probrána řada témat a zodpovězeno mnoho otázek – diskuse byla ukončena vyčerpáním 

všech dotazů.  

Dalším bodem byla volba nového předsedy, nové Rady ČRK a Revizní komise a to tajným 

hlasováním za účasti státní notářky.  

 

 

 

 

 



Nejprve byl tajnou volbou potvrzen Šanda Jiří OK1RI ve funkci předsedy - 73 hlasů pro, 4 hlasy proti 

- zvolen 

 

Poté se krátce představilo celkem 15 navržených kandidátů do nové rady. Všichni navržení se 

představili a sdělili svoji vizi práce pro ČRK. Na případné dotazy ihned reagovali. Tajnou volbou byla 

zvolena Rada ČRK ve složení: 

 

 

1. Hakr Miloslav OK1VUM  - 70 hlasů - zvolen 

2. Vohlídal Miroslav OK1DVM - 75 hlasů - zvolen 

3. Matoušek Karel OK1CF – 73 hlasy - zvolen 

4. Kotrba Vít OK5MM – 75 hlasů - zvolen 

5. Kašpárek Petr  OK2ULQ – 71 hlasů - zvolen 

6. Karel Jan  OK1VAO – 71 hlasů - zvolen 

7. Prostecký Miloš OK1MP – 71 hlasů - zvolen 

8. Chvátal Petr OK1FFU – 69 – hlasů - zvolen 

9. Horák Vojtěch OK1ZHV – 74 hlasů - zvolen 

10. Paleček  Jan OK1NP – 71- hlasů -  zvolen 

11. Kumpošt Martin OK1MCW – 72 hlasů - zvolen 

12. Míšek Pavel OK7PM – 77 hlasů - zvolen 

13. Černý Martin OK1VHB – 69 hlasů - zvolen 

14. Pekař Otakar OK1TO – 75 hlasů - zvolen 

 

Tajnou volbou byla zvolena i Revizní komise a to v původní sestavě: OK1MY, OK1WF a OK1MTZ. 

 

        1. Kupilík Pavel  OK1MY – 75 hlasů - zvolen 

        2. Bažant Jaroslav  OK1WF – 74 hlasů - zvolen 

        3. Cempírek Michal OK1MTZ – 76 hlasů – zvolen 

 

 

 
 

 

 

 



V souvislosti s novým Občanským zákoníkem bylo kromě volby nových členů vedení ČRK hlavním 

bodem sjezdu přijmout nové stanovy ČRK. K tomu se otevřela diskuze a plénum veřejnou volbou 

akceptovalo (v jediném) nebo zamítalo (desítky) předkládané připomínky. Stanovy byly schváleny 

v původním, navrhovaném znění s úpravou §1, odst. 3. b, týkající se práce s mládeží. Bylo doplněno 

na „práce s dětmi a mládeží…“ 

 

Na závěr návrhová komise ve složení OK7PM, OK1MCW a OK2PDN přednesla usnesení sjezdu, 

které bylo většinou schváleno. Stanovy, usnesení a další dokumenty sjezdu budou v krátké době 

vystaveny na stránkách  

 

8. sjezd ČRK se odehrával v přátelském duchu. Každý, kdo chtěl, mohl vznést svůj podnět, či 

připomínku nebo informovat sjezd o dění v jejich radioklubu, regionu, či akcích. Na všechny otázky 

Rada odpověděla. O všech návrzích se demokraticky hlasovalo.  

 

Vzhledem ke snaze uspořit finanční náklady na pořádání sjezdu, se rozhodla Rada ČRK, organizovat 

sjezd ve své režii, tzn. nepoužít služeb žádné cateringové společnosti. 

 

Stručný přehled nákladů: 

 

Pronájem sálu a techniky                          0,- Kč    (obvyklá cena 20 000,- Kč) 

Spotřebované energie                                1 000,- Kč 

Náhrada opotřebení a škod     1 000,- Kč   

Oběd:                                                         9 315,- Kč (nabídky od cater. firem v průměru - 40 000,- Kč) 

Ostatní (nápoje, visačky, hyg. prostředky apod.) cca 3700 ,- Kč  

 

Členové Rady se osobně podíleli na realizaci příprav, tak, aby se co nejvíce ušetřily finanční 

prostředky. Tedy sami upravili sál pro potřeby sjezdu, nakoupili a dovezli potřebné zásoby, zajistili 

techniku a obsluhu. 

 

Dalším nákladem byl právní servis a služby notářky, které zatím nejsou vyčísleny. 

 

Ráda bych poděkovala všem účastníkům sjezdu, za velmi korektní chování, za příjemnou a 

konstruktivní atmosféru a doufám, že se za čtyři roky znovu všichni sejdeme. 

 

Líba Kociánová 

Tajemnice ČRK 
 


