Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne
24.1.2017 v Praze
Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM, Jan Karel OK1VAO, Petr Kašpárek
OK2ULQ, Miroslav Vohlídal OK1DVM, Michal Oplt OK1LOL, František Lupač OK2LF,
Karel Matoušek OK1CF, Vít Kotrba OK5MM, Vojta Horák OK1ZHV, Jaroslav Bažant
OK1WF
Omluveni: Martin Kumpošt OK1MCW,Miloš Prostecký OK1MP, Petr Chvátal OK1FFU,
Michal Cempírek OK1MTZ, Jan Paleček OK1NP, Pavel Kupilík OK1MY, Pavel Míšek
OK7PM
Hosté: Libuše Kociánová
Zapisovatel: Libuše Kociánová
Ověřovatel zápisu: OK1VAO Jan Karel
Program:
Návrh programu:
1.Kontrola zápisu, úvodní formality
2.Diskuse o nových stanovách
3.Zpráva o přípravě sjezdu - rozdělení si co kdo napíše a připraví .....
4.Zpráva o průběhu inventury ke konci roku 2016
5.Rozpočet na rok 2017 - Mirek DVM
6.Zpráva o situaci v nemovitostech.
7.Zpráva o situaci s pobočnými spolky a další ze sekretariátu
8.Zpráva o setkáni RI,VUM,VAO s Blankou DMX na téma "vyhodnocovací program VKV"
9.Zpráva o vyhodnocení OK/OM DX contestů CW a RTTY
10.Zprávy vedoucích pracovních skupin
11.Různé - organizační záležitosti.
Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy rady ČRK.

Ad.1. Kontrola zápisu, úvodní formality



OK1CF, OK1VAO probrat další vývoj s OK1HH a výsledek sdělit radě - v řešení
Ústí nad Labem – OK1RI a OK1LOL -schůzka s panem Krejčím (správcem) proběhne
v náhradním termínu, bude řešena situace s nutnými opravami. Zúčastní se i
OK1DVM, proběhne v druhé polovině února.

Ad.2. Diskuse o nových stanovách
 Bylo projednáno znění nových stanov, Honza OK1XU připraví návrh nových stanov,
budou vyvěšeny na webu a ve všech našich médií.
Ad.3. Zpráva o přípravě sjezdu - rozdělení si co kdo napíše a připraví .....
V souladu s § 7 – Sjezd, stanov Českého radioklubu, z.s. a § 257 odstavec 1) zákona
89/2012 Sb. Občanský zákoník, jsme nuceni vyhlásit náhradní sjezd. Nový občanský
zákoník říká, že se řádného sjezdu musí zúčastnit nadpoloviční většina členů.
Vzhledem k tomu, že v takovémto počtu se na sjezdu naše členská základna nikdy
nesejde, musíme vyhlásit náhradní sjezd, který se bude konat v původním termínu
sjezdu dne 11.3.2017 od 9:00 hodin, bezprostředně po seznámení delegátů s důvody
konání náhradního sjezdu. Náhradní sjezd bude vyhlášen ve všech našich médiích.
 Všeobecnou zprávu vypracuje Jirka OK1RI.
 Zprávu o KV vypracuje Karel OK1CF.
 Zprávu o VKV vypracují Petr OK2ULQ a Honza OK1VAO.
 Zprávu o HQ vypracuje Vítek OK5MM.
 Zprávu o činnosti dětských skupin vypracuje Vojta OK1ZHV.
 Zprávu o hospodaření vypracuje Mirek OK1DVM.
 Zprávu Revizní komise vypracuje Pavel OK1MY.
 Termín vypracování všech z práv do 9.2.2017 – budou uveřejněny na webu ČRK.
 Tajemnice osloví 3 cateringové firmy a předloží cenové nabídky na oběd a občerstvení
na sjezdu
 Registrace účastníků sjezdu na místě – tajemnice + Lenka Zabavíková
 Jmenovky zajistí tajemnice
 Na místě budou ustanoveny - Volební komise a Návrhová komise
 Míla OK1VUM prověří komunikační zařízení v budově konání sjezdu

 Míla OK1VUM zajistí audionahrávku sjezdu
 Míla OK1VUM zajistí 3 brigádníky – organizátory

Ad.4. Zpráva o průběhu inventury ke konci roku 2016.
 Rada dostala informaci o proběhlé fyzické inventuře majetku ze dne 22.12.2016
včetně zápisu a jednotlivých položek inventury. Tento dokument bere na vědomí a
schvaluje návrhy vyřazení majetku tak, jak byly inventurní komisí navrženy.

Ad.5. Rozpočet na rok 2017
 Mirek OK1DVM připravil návrh rozpočtu, vysvětlil jednotlivé položky. Rozpočet byl
Radou ČRK odsouhlasen. Podrobné informace budou uveřejněny ve finanční zprávě,
kterou vypracuje Mirek OK1DVM. Zpráva bude vypracována za období od Sjezdu
2013 do Sjezdu 2017.

Ad.6. Zpráva o situaci v nemovitostech


Nic neočekávaného se neděje, v Jablonci problémy se sněhem - vyřešeno

Ad.7. Zpráva o situaci s pobočnými spolky a další ze sekretariátu
 Je zapsáno 51 pobočných spolků. Ještě jsou stále pobočné spolky, které zápis nezačali
řešit. Žádáme proto, aby se zástupci těchto spolků prodleně obrátili na sekretariát
ČRK. Pokud si nejste jisti, zda jste pobočným spolkem ČRK, ozvěte se. Váš status
ověříme ve spolkovém rejstříku

 Tištěný čtvrtletník – zatím předběžně objednalo 13 členů ČRK

Ad.8. Zpráva o setkáni RI,VUM,VAO s Blankou DMX na téma
"vyhodnocovací program VKV"
 proběhlo jednání- úkol trvá, vyjasnili jsme si, co a jak a práce pokračují.

Ad.9. Zpráva o vyhodnocení OK/OM DX contestů CW a RTT

 Závod se uskutečnil 17. prosince 2016 (nejde o OK/OM Contest, jak je uvedeno
v programu). Hodnoceno bylo 793 stanic a 3 posluchači. Od stanice D1M nebyl přijat
deník! 12 % stanic nepoužilo webové rozhraní, ale zaslalo deník e-mailem. Z toho
více než jedna polovina měla správný Cabrillo formát. Několik stanic, bez ohledu na
upozornění při vkládání výsledků, uvedlo více kategorií, což jsem s nimi okamžitě
řešil.
28. prosince jsem zveřejnil předběžné výsledky. 2 stanice reklamovaly kategorii, ve
které byly hodnoceny. V obou případech byla chyba na jejich straně – při vkládání
deníku uvedly chybnou kategorii.
1.ledna 2017 byly zveřejněny finální výsledky. Následně jsem zpracoval seznam
stanic, kterým bude podle pravidel závodu zaslán diplom. Vyhotovení diplomů se
opět ujal Pavel, OK4RQ, kterému za to patří poděkování!
5. a 6. ledna pak všem byly diplomy e-mailem rozeslány. Zbývá tedy (stejně jako za
rok 2015) nechat zhotovit a rozeslat plakety.

Ad.10. Zprávy vedoucích pracovních skupin
 Automatické vyhodnocování A160
Nejméně do 30/6/17 bude A160 vyhodnocovat Julda, OK1NE
Až se odladí automatické vyhodnocování, bude nad tím dohlížet.
 Dětská technická soutěž – první víkend v červnu
 Franta OK2LF
Svěřenci vedoucí kroužků mládeže pracující jako posluchači v závodech na pásmech a
ti kteří odesílají deníky nejsou hodnoceni.
K tomu sdělujeme -většina vyhlašovatelů domácích i zahraničních závodů vyhodnotí
kategorii SWL tehdy, účastní-li se jí více než předem stanovených počet obdržených
deníků.

Ad.11. Různé - organizační záležitosti.
 Amper 2017 - Vítek OK5MM – proběhla schůzka s OK2KOJ, ze které vzešel návrh
na možnost vysílání v průběhu veletrhu Amper 2017 a zřízení internetové přípojky do
stánku. Vzhledem k tomu, že není jisté, že vysílání v takto rušném prostředí bude
fungovat a k případnému výraznému navýšení nákladů s tím spojených, Rada rozhodla
tuto aktivitu nepodpořit.

 Tisk propagačních letáků
Rada odsouhlasila tisk propagačních letáků v ČJ - cena skládaného, oboustranně
barevného letáčku na křídovém papíru:
cena 2,10 Kč/kus
cena celkem za 3000 ks = 6 300,- Kč včetně DPH.
Tajemnice ve spolupráci s Vítkem OK5MM a Milošem OK1MP zajistí tisk, tak, aby
byly letáky k dispozici na veletrhu Amper 2017.

V Praze dne 24.1.2017
Zapsala: Libuše Kociánová
Ověřil: Jan Karel OK1VAO

