Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného
dne 19.12.2017 v Praze
Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Jan Karel OK1VAO, Martin Kumpošt OK1MCW, Vít Kotrba
OK5MM, Miloš Prostecký OK1MP, Petr Kašpárek OK2ULQ, Miroslav Vohlídal OK1DVM,
Petr Chvátal OK1FFU, Martin Černý OK1VHB, Otakar Pekař OK1TO, Pavel Míšek OK7MP
Vojtěch Horák OK1ZHV,
Omluveni: Jan Paleček OK1NP, Karel Matoušek OK1CF, Jaroslav Bažant OK1WF, Miloslav
Hakr OK1VUM
Hosté: Pavel Kupilík, OK1MY, Michal Cempírek OK1MTZ, Libuše Kociánová
Zapisovatel: Martin Kumpošt OK1MCW a Libuše Kociánová
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP

Program:
1. Kontrola zápisu, úvodní formality
2. Řešení formalit s dotacemi
3. Nemovitosti - zprávy o cestách a co dělat
4. Zpráva o vývoji situace s tématem "vyhodnocovací program VKV
5. Zpráva o vyhodnocení OK/OM DX contestu 2017 a zpráva o situaci s plaketami
6. Zprávy vedoucích pracovních skupin
7. Různé - organizační záležitosti

Ad.1. Kontrola zápisu, úvodní formality
Jablonec n. N.: Stav elektroinstalace není stále dořešen, úkol pro OK1TO trvá s tím, aby
podal zprávu do příští rady.
Ad.2. Řešení dotací a práce s mládeží
V rámci dotačního programu V. jsme obdrželi dotaci ve výši 920 000,- Kč. Z této částky jsme
dle účelového určení dotace použili 25 % pro děti a mládež.
Jednání s pobočnými spolky a koordinace nákupu spotřebního zboží se ujal Martin OK1VHB,
který spolu s tajemnicí zajistil nákup a distribuci na jednotlivé pobočné spolky. Rada
vyslovuje pochvalu Martinovi OK1VHB za dojednání cenových nabídek na spotřební materiál
pro pobočné spolky, které projevily zájem o tuto dotaci. V rámci centrálního nákupu docílil
slevy až cca 15%. Na rok 2017 jsme žádali i o dotace v programech IV. a X. Z těchto
programů jsme nedostali nic. MŠMT zatím nevyhlásilo program nových dotací na rok 2018,

kterých bychom se mohli účastnit. S ohledem na povolební situaci, výměně kádrů a změnou
systému se očekává, že k tomu dojde nejdříve během 1.Q, 2018.
Dále nám Sdružení sportovních svazů poskytlo dotace v programech III. – 110 000,- Kč a
v programu X. 133 000,- s účelovým určením pro děti a mládež. Všechny dotace byly řádně
proúčtovány.
Pavel OK7PM zmínil, že je možné získávat dotace i na krajských úrovních, je třeba to hlídat,
ale jak uvedeno výše s ohledem na povolební situaci se počítá, že programy se rozeběhnou
nejdříve během 1.Q, 2018. Úkol: Pavel OK7PM ohlídá vyhlášení dotací a spolu s tajemnicí a
Mirkem OK1DVM zajistí vypracování žádostí o dotace z krajských příp. dalších zdrojů.
Ad.3. Nemovitosti - zprávy o cestách a co dělat
Nemovitosti - OK1TO
Jablonec n. N.: Stav elektroinstalace není stále dořešen, úkol pro OK1TO trvá s tím, aby
podal zprávu do příští rady.
Ve Žďáru n.S.: jsou některé prostory v horním patře volné. OK1TO zajistí výrobu a vyvěšení
plachty s inzerátem o volných prostorech na nemovitost, bude dále řešit pronájmy s realitní
kanceláří. Realitní kanceláři se během uplynulých 3 měsíců nepodařilo sehnat nikoho.
Ústí n.L.: Správce nemovitosti pan Krejčí dobře provádí běžnou činnost, ale jeho aktivita se
zajištěním nabídek pro nutné stavební úpravy nemovitosti je zřejmě z důvodu, že za tuto
práci není motivován prakticky nulová. Nabídky je nutno zajistit jiným způsobem. Pan Krejčí
bude zřejmě dobře fungovat jako stavební dozor po vybrání vhodných firem.
Úkol: OK1TO zajistit nabídky a předloží je k projednání Radě, termín do konce 1.Q. 2018.
Úprava kanceláře ČRK a QSL služby: je třeba položit novou podlahu - zaplatí vlastník
nemovitosti a dále vymalovat místnosti, natřít radiátory, futra dveří a další drobné činnosti.
Tato část bude hrazena ČRK. K úpravám by mělo dojít v průběhu roku 2018.
Ústí nad Labem: dluh pana Klímy: Jedná se o částku 17 755,- Kč za fakturu za vodu. Dále
dvě zálohy, které mu složili naši nájemci ve výši 15 500,- Kč + 13 500,- (jedná se vztah
nájemci a p.Klíma – ČRK zde není věřitelem). Dle sdělení naší advokátky jsou tyto částky
nevymahatelné. Rada odsouhlasila částku dále nevymáhat, faktury za vodu jsme již dávno
zaplatili a celková škoda je 17755. Vzhledem k tomu, že nám p.Klíma uhradil kompletní
nájemné, které jak jsme zjistili bylo po několik měsíců vyšší, než kolik sám vybral není zde
žádný skutečný prodělek.
Ad.4. Zpráva o vývoji situace s tématem "vyhodnocovací program VKV
Program pro vyhodnocování VKV závodů
Honza OK1VAO: V SW je již nahrán říjnový závod, polský závodní server nefunguje, bylo
nutné si stáhnout data ze serveru IARU R1. V půlce ledna 2018 by mělo být vše připraveno
pro vyhodnocování jarních závodů. Z minulé konference IARU jsou návrhy z OE, aby se
budoucí závody vyhodnocovaly na serveru IARU. Názory ostatních členů na to ale nejsou
jednoznačné.
Závěr: Rada očekává zprávu od OK1VAO do konce ledna 2018, že jsme schopni s naším
SW vyhodnocovat VKV závody.

Ad.5. Vyhodnocení OK/OM DX contestu
Petr OK1FFU zmínil, že obdržel cca 900 LOGů. V závodě byly podprůměrné podmínky (není
ani jedno QSO v pásmu 10m, a i nižší pásma nefungovala jako obvykle). Závod byl
vyhodnocen do 3 dnů po deadline odeslání LOGů. Kvalita LOGů byla dobrá, jejich sběr přes
robota fungoval dobře. Výsledky jsou již publikovány. Plakety budou oproti roku 2017 cca o
30 Kč dražší a jejich cena by měla být 250 Kč/kus. Rada zmínila nutnost oslovit naše
sponzory OK/OM DX Contestu. ČRK zaplatí za plakety a následně osloví sponzory.
Úkol: OK1FFU ve spolupráci s tajemnicí a OK1RI osloví sponzory, případně získají další.
Ad.6. Zprávy vedoucích pracovních skupin
KV Polní den
Vítek OK5MM oslovil OK2QA, OK1ES a OK2PTZ a vytvořili pracovní skupinu, která se chce
zaměřit na propagaci tohoto závodu v roce 2018.
Závod se vyhodnocuje národně, tím je znemožněna kontrola QSO se zahraničními
stanicemi. Dále jsou nesrovnalosti v seznamu zemí DXCC. Chceme nadále brát info
z databáze DARC. Informace k tomu bude na webu do konce ledna 2018. Závod v tomto
roce bude kolidovat se setkáním ve Friedrichshafenu zřejmě k nelibosti DL účastníků. V DL
je ze závodu cca 1000 LOGů každý rok. Diskutovalo se, jak zvýšit počet účastníků z OK,
uvažovalo se o 1-hodinové kategorii, přizvat příznivce SOTA, atd. Průběžné návrhy budou
prezentovány na webu.
KV sekce: Z důvodu nepřítomnosti Karla OK1CF nebyla přednesena zpráva.
VKV sekce: Petr OK2ULQ neměl žádné připomínky.
OK1MP: dotaz na Radu, zda bude ČRK pořádat nějakou akci ke 100 výročí založení ČR,
neboť byl k tomu dotázán OK2BOB, neboť radioklub OK2OHA by chtěl toto výročí "oslavit"
zvl. call OL100CSR. ČRK by tuto značku aktivoval v říjnu na dva 15ti denní cykly. Bude třeba
zajistit i diplomy a QSL. Rada návrh hlasováním schválila s tím, že detaily projedná v
začátku roku 2018.
Jako správce serveru pro tuto aktivitu OK2ZA nabídl, již v minulosti osvědčený software i
server.
Práce s mládeží: Vojta OK1ZHV oznámil, že vydal nové propozice pro konání soutěží. Byl
přednesen návrh na změnu názvu soutěže na MŠMT na - Mistrovství České republiky
v radioelektronice. Martin OK1VHB uvedl, že jednal v Národním technickém muzeu s panem
Milnerem, který vede v muzeu kroužky pro děti a který je nadšen pro radiové komunikace.
V muzeu jsou pořádány akce pro děti a mládež a jsou hojně navštěvovány.
OK1VHB dále uvedl, že v kroužcích dětí se řeší zejména Arduino, různé blikače s LED, ale
že je třeba děti podchycovat i k práci s vf obvody. Byla vyslovena řečnická otázka, zda má
někdo vhodný nápad a i dále například zajistit nějaké staré exponáty z našeho hobby pro
účely prezentace v NTM.
YOTA v OK již proběhla
ÚKOL pro radu, na příštích jednáních projednat možnost setkání YOTA IARU R1 v OK.
Ad.7. Různé - organizační záležitosti


Byla odsouhlasena Směrnice o zadávání veřejných zakázek



Návrh procedury nahlížení členů ČRK do dokumentů ČRK.
OK1RI s spolu s tajemnicí vypracuje návrh procedury, bude předložena na příštím
jednání Rady.



Situace se zápisem pobočných spolků do spolkového rejstříku. Aktuálně máme 57
zapsaných pobočných spolků. 8 spolků svůj zápis či výmaz stále řeší. Ostatní byly
z rejstříku na vlastní žádost, z důvodu dlouholeté nečinnosti, vymazány.



Roční odměny
Rada odhlasovala vyplatit odměny ve stejné výši jako za rok 2016 pro tajemnici a
vedoucí QSL služby.



Rada odsouhlasila nákup nového notebooku pro tajemnici.



Diskuze o nových stránkách ČRK. Pavel OK1MY diskutoval s firmami, které nabízí
jejich design. Je třeba si vyjasnit, co a jak chceme zachovat. Situaci řeší OK1VUM,
protože nebyl přítomen jednání rady bylo odsouhlaseno, že se situace bude dále řešit
po jeho zprávě na příští radě.



Situace RK Rakovník a jejich bývalých pozemků, které využívali. Z jednání Rady
Sdružení sportovních svazů přišla informace, že jako kompenzaci ztrát nám
poskytnou finanční dar. Situace by měla být vyřešena v lednu 2018.



Mirek OK1DVM přislíbil, že 20.12.2017 zašle radě návrh rozpočtu na rok 2018 –
hotovo.



Pavel OK1MY připomenul návrh na mobilní přívěs pro pracoviště KV. Bylo navrženo
o návrhu dále diskutovat a po získání více informací jej projednat radou a požádat o
dotaci MO – bude-li schválen patřičný zákon.



Rada odsouhlasila termín konání letošní inventury na 22.12.2017 v 9,00 hod.
Předseda inventurní komise Petr OK1FFU, člen Mirek OK1DVM, člen Michal
OK1MTZ, člen L. Kociánová.

Zapsali: OK1MCW a Líba Kociánová
Kontrola zápisu: OK1MP

