Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného
dne 18.01.2022 v Praze
Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM , Otakar Pekař OK1TO, Pavel Míšek
OK7PM, Martin Kumpošt OK1MCW, Petr Chvátal OK1FFU, Miloš Prostecký OK1MP , Vojtěch
Horák OK1ZHV , Miloš Zimmermann OK1MZM, Vladimír Hampl OK1NY
Omluveni: Karel Matoušek OK1CF, Martin Černý OK1VHB, Jan Paleček OK1NP, Miroslav
Vohlídal OK1DVM , Petr Kašpárek OK2ULQ, Michal Cempírek OK1MTZ
Hosté: Libuše Kociánová OK1LYL, Pavel Kupilík OK1MY, Dana Mentzlová OK1ZKR
Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL a Martin Kumpošt OK1MCW
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP
Program
1. Zahájení - úvodní formality
2. Schválení elektronických hlasování
3. Provozní aktiv VKV
4. Nemovitosti - zprávy o dění
5. Situace s obstarožním PC na sekretariátu
6. Zpráva o vyhodnocení UHF contestu
7.Zpráva vyhodnocení OK DX contestu CW
8. Informace z IARU
9. Zprávy vedoucích pracovních skupin
10. Různé - organizační záležitosti

Ad.1.

Kontrola zápisu, úvodní formality:
•

Fyzická inventura proběhla , nebyly zjištěny rozdíly mezi účetní evidencí a
Skutečností.

•

Jablonec n.N. - úkol pro OK1LYL a OK1VHB vyčlenit místnost pro sklad
písemností a zajistit přesun dokumentů – úkol trvá.

Ad.2. Schválení elektronických hlasování


Schválení E-hlasování - schválení prémií pro tajemnici ČRK a prac. QSL
služby, oprava trámu střechy v Ústí n.L. a oprava v Jablonci n.N.



Hlasování o rozpočtu na rok 2022 - schváleno.

Ad.3. Provozní aktiv VKV



OK1VUM informoval nesrovnalostech v hlášeních, resp. denících v minulém
roce. Z toho důvodu se pořadatel rozhodl pro následující změny v podmínkách závodu: 1) vyžadovat EDI soubory alespoň pro ty, kteří chtějí být
hodnoceni v celoročním pořadí. Důvodem je umožnit veřejnou kontrolu,
deníky budou po uzávěrce zveřejněny. 2) bude vypuštěn požadavek na číslování spojení od 001. Důvodem je možnost akceptace deníku stanice, která současně pracuje v zahraničním contestu, který započal dříve, než PA.
Obě změny budou prezentovány v Podmínkách PA. Změny odhlasovány Radou, písemné zapracování odsouhlasených změn do podmínek závodu
bude předloženo Radě v krátké době.

Ad.4. Nemovitosti - zprávy o dění.
•

OK1TO : Ústí n.L. oprava střešního trámu provedena + provizorně i oprava okapů.
Okapy bude nutné finálně opravit během jara – léta 2022. Info o termínu podá
OK1TO na příští radě.

•

OK1NY : Jablonec. n.N. jednáme s pivovarem Wolf, který má zájem o naše
prostory k pronájmu a o umístění bilboardu na objekt. Další jednání má
proběhnout 21.01. a Rada bude aktuálně informována. Další zájemce je autoservis.

•

OK1RI: Žďár n. S. Je třeba koupit měřidla tepla. Objekt je jinak v dobrém stavu,
bude třeba na jaře natřít okapy - úkol OK1TO . V jednom bytě je třeba nastavit
reálné nájemné, vzhledem k rostoucím cenám a zkontrolovat zálohy – úkol OK1TO.
Vodafone měl zájem o naši střechu pro antény svých zařízení. Úkol OK1LYL –
urgovat.

Ad.5. Situace s obstarožním PC na sekretariátu


Rada schválila nákup nového počítače na sekretariát.

Ad.6.

Zpráva o vyhodnocení UHF Contestu


Ad.7.

Zpráva o vyhodnocení OK DX contestu CW



Ad.8.

Závod je vyhodnocen.
Současně byla projednána zpráva OK1MP o OK DX RTTY contestu. LOGů bylo
zhruba stejný počet, jako v minulém roce. Závod je vyhodnocen, diplomy
rozeslány, zbývá jen dořešit plakety. Bude řešeno, jako vždy, až po vyhodnocení
SSB části.

Informace z IARU


Ad.9.

Zatím není závod vyhodnocen - našla se chyba v LOGu jedné YO stanice, která
zablokovala vyhodnocovací proces – chyba byla identifikována a pracuje se na
odstranění. Brzy bude proveden import všech LOGů a vyhodnocení závodu.

Zatím není jisté, zda proběhne setkání ve Fridrichshafenu – pokud ano proběhne
tam také „interim meeting“ – náhrada za neuskutečněný z letošního jara.

Zprávy vedoucích odborných skupin


OK1ZHV – celorepubliková tech. soutěž pro děti je vyhlášena na jaro 2022. S
ohledem na nutnost provést okresní a krajská kola, na situaci s Covidem a na
dotace, které ČRK očekává až během jara bude vhodné republikové kolo
přesunout dle možností na podzim 2022.

Ad.10. Různé - organizační záležitosti





Zápis RK v návaznosti na proběhlý sjezd do rejstříků byl proveden
Karty RK, některé kluby na výzvu pro aktualizaci karty nereagují. QSL služba jim
přesto zasílala QSL. QSL lístky budeme na klubovou značku radioklubu, který
kartu nezaslal i nadále třídit, ale QSL lístky budou zaslány až po zaslání karty.
OK1ZHV - na jaře proběhne nový kurz OK v Orlických horách. Možnost účasti
bude dána dle tou dobou platných nařízení vlády s ohledem na epidemickou
situaci.

Zapsali: OK1LYL a OK1MCW
Kontrola zápisu: OK1MP
V Praze dne 18.01. 2022

