
Vyhlášení termínu sjezdu Českého radioklubu

Rada ČRK na svém jednání ze dne 29.6.2021 stanovila termín konání  9. Sjezdu Českého radioklubu.

Termín konání: 25.9.2021 od 10.hodin.

Místo konání: v restauraci U Boudů, Mírová 21/66, Praha – Kolovraty
http://uboudu.cz

Po diskuzích jsme se rozhodli sjezd uspořádat opět v Praze, protože Praha je dopravní centrum ČR. 
Lokalita byla vybrána s ohledem na možnost bezproblémového parkování v okolních ulicích.   

Parkoviště pro cca 80 aut je zde: Pozice na mapě 50.0080710N, 14.6346765E
https://mapy.cz/s/kalovugubo

Restaurace se nachází  v blízkosti železniční stanice Praha Kolovraty, kam se z centra dostanete  ze 
stanice Praha Hlavní nádraží. Cesta trvá cca 26 min. Vlak jezdí každých 30 minut.

V místě funguje také městská autobusová doprava, linky 226 a 227, které   vyjíždějí od  stanice metra 
Háje. Cesta trvá cca 20 minut.

Občerstvení bude zajištěno.

Program sjezdu: 
1. Prezence účastníků – písemná forma
2. Úvodní řeč
3. Zpráva předsedy ČRK
4. Zpráva hospodáře ČRK
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse
7. Uzavření kandidátek, vyhlášení kandidátů, jejich představení
8. Tajné volby
9. Vyhlášení výsledků voleb
11. Projednání a schválení základních materiálů a usnesení sjezdu
12. Závěr

https://mapy.cz/s/kalovugubo
http://uboudu.cz/


Na sjezd se lze  registrovat písemně na  emailu crk@crk.cz, případně na poštovní adrese: ČRK, U 
Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7.

Budeme rádi, pokud k registraci použijete tento formulář: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd13C2GafLEY-
bg5yRe6LWd22AbsVBFd9hn7seTF1aeIgCew/viewform?usp=sf_link

Registrovat se mohou pouze členové ČRK, každý sám za sebe.

V případě dotazů,  kontaktujte sekretariát na tel. čísle 774 197 108.

Akce se uskuteční v souladu s aktuálními epidemickými opatřeními. Těm členům, kteří  jsou již  plně 
očkovaní proti Covidu 19, doporučujeme stáhnout si do mobilu aplikaci Ministerstva zdravotnictví 
„Tečka“. 

Pro případ, že sjezd nebude ve smyslu §214 a dalších, zákona  89/2021 sb. usnášeníschopný, 
vyhlašujeme náhradní sjezd, který se bude konat ve stejném termínu a místě.

Jménem Rady ČRK ,

předseda ČRK -  Jiří Šanda, OK1RI,

tajemnice ČRK  - Líba Kociánová, OK1LYL.
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