ZÁPIS č.1
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 4.4.2009 od 10.00 hodin
v sídle organizace, U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing.
Karel Košťál, OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, ing. Miloš
Prostecký, OK1MP, ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, ing. Jiří
Škácha, OK7DM, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, František
Lupač, OK2LF, Zdeněk Hofbauer, OK3RM, Ondřej Koloničný, OK1CDJ.

Hosté: Stanislav Hladký, OK1AGE, ing. Milan Mazanec, OK1UDN, Jiří Štícha, OK1JST
(část), Josef Zabavík, OK1ES.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
zapisovatele – OK1WF,
ověřovatele zápisu – OK1MP.

Návrh programu
1. Zhodnocení 6. sjezdu ČRK
2. Volba místopředsedů a hospodáře
3. Jmenování výkonného výboru
4. Ustavení pracovních skupin a jmenování jejich vedoucích
5. Kontrola zápisu z Rady ČRK dne 7.2.2009 a VV 25.2.2009
6. Organizační záležitosti
7. Diskuze
8. Závěr
Návrh programu schválila Rada bez připomínek.

1. Zhodnocení 6. sjezdu ČRK
Provedl OK1AOZ. Konstatoval, že sjezd byl po všech stránkách dobře připraven a
proběhl v klidné a věcné atmosféře. V této souvislosti vyslovil poděkování kolektivu
radioamatérů z hradecké organizace. V diskuzi vystoupil OK1UDN a pozastavil se nad
malou účastí členů. Ve srovnání s 5. sjezdem, kde delegáti zastupovali přes 1 000 členů,
bylo na tomto sjezdu zastoupeno jen přibližně 450 členů. Po diskuzi dalších členů Rady
byl přijat závěr, že při přípravě 7. sjezdu bude zapotřebí řešit i zajištění větší účasti
členské základny.

2. Volba místopředsedů a hospodáře
OK1AOZ navrhl Radě ustanovit dva místopředsedy a to pro záležitosti organizační a
radioamatérské. Členové Rady tento návrh akceptovali s tím, že obě tyto funkce budou
statutární. Následně OK1AOZ navrhl na místopředsedu pro záležitosti organizační Jana
Litomiského, OK1XU a na místopředsedu pro záležitosti radioamatérské ing. Jiřího
Šandu, OK1RI. Oba jmenování s návrhem předsedy vyslovili souhlas. Při následném
hlasování hlasovalo 14 členů rady pro návrh, kandidát se zdržel hlasování.
Volba hospodáře – uvedl a objasnil OK1RI s tím, že poděkoval zastupujícímu hospodáři
OK1MP za dobrou práci a doporučil radě jako kandidáta ing. Karla Košťála, OK1SQK.

Informoval Radu, že součástí převzetí funkce bude audit, který provede za symbolickou
cenu OK1DVM. OK1SQK s návrhem souhlasil. Při následném hlasování hlasovalo 14
členů rady pro návrh, kandidát se zdržel hlasování. OK1AGE slíbil za členy revizní
komise spolupráci a pomoc při řešení problémů.

3. Jmenování výkonného výboru
OK1AOZ v úvodu s odvoláním na stanovy objasnil funkci výkonného výboru jako
poradního orgánu, který se bude scházet cca 1x měsíčně s tím, že zasedání se může
zúčastnit každý člen Rady. Navrhl následující složení VV: OK1AOZ, OK1XU, OK1RI,
OK1SQK, OK1MP a OK1VJV. Rada návrh schválila, hlasování se zdržel OK1CF.

4. Ustavení pracovních skupin a jmenování jejich vedoucích
Název

Vedoucí

Členové

HF

Karel
Matoušek,
OK1CF

ing.Jiří Šanda, OK1RI, Zdeněk Hofbauer,
OK3RM, ing.Stanislav Křivý, OK2SG, ing.Vít
Kotrba CSc., OK2WH, ing.Miloš Prostecký,
OK1MP, Dr.Daniel Glanc, OK1DIG, Milan
Pelech, OK1VWK, Dr. ing. Milan Stejskal,
OK1IF, ing.Jan Kraus, OK1NF, Martin Huml,
OK1FUA

VHF/UHF

Mgr.Karel
Odehnal,
OK2ZI

ing.Jiří Šanda, OK1RI, František Střihavka,
OK1CA, Zdeněk Samek, OK1DFC, Jiří
Vaňourek, OK1DCI, Ondřej Koloničný,
OK1CDJ, ing.Miloslav Hakr, OK1VUM,
ing.Ladislav Valenta, OK1DIX, ing.Jiří Jun,
OK1DO, Pavel Bambuch, OK2PMU

Pro mladé a
začínající
radioamatéry

Mgr.Vojtěch
Horák,
OK1ZHV

František Lupač, OK2LF, Mgr.Vladislav Zubr,
OK1IVZ, Michal Rybka, OK1WMR, Martin
Struna, OK1FMS, Jiří Bahounek, OK2PBL

Redakční rada
čsp.
Radioamatér

ing.Jiří
Němec,
OK1AOZ

Stanislav Hladký, OK1AGE, ing.Miloš
Prostecký, OK1MP

Pro QSL službu

ing.Jaroslav
Bažant,
OK1WF

ing.Josef Plzák, OK1PD

Pro public
relations

ing.Jaromír
Voleš,
OK1VJV

Svetozar Majce, OK1VEY

Jmenování odborných garantů:
1. IARU Liaison, diplomový manager
2. Pro klubový časopis
3. Sítě FM převaděčů
4. Sítě majáků
5. ROB/ARDF

ing. Miloš Prostecký, OK1MP
ing. Jiří Škácha, OK7DM
ing. Miloslav Hakr, OK1VUM
ing. František Janda, OK1HH
ing. Jiří Mareček, OK2BWN

Diskuze k uvedené problematice:
- OK1MP informuje o tom, že 18.4.2009 se koná v rámci IARU Global
Simulated Emergency Test (GlobalSET) a sděluje, že koordinátor IARU R1 by
rád znal koordinátora za ČRK,
- OK1AOZ informuje, že záchranný systém byl pro nezájem státních orgánů
zrušen. Požádal OK1MP, aby v tomto směru IARU informoval, úkol č.
090401.
- OK1UDN upozornil, že den 18.4. je mezinárodním dnem radioamatérů, chybí
kontakty na celostátní media, na oblastní úrovni se propagace daří,
- OK1CDJ dává na zváženou připravit stránku o ČRK a umístnit jí na teletext,
- OK1VUM rozšířit náš časopis o méně odborné informace a distribuovat ho
např. do škol atd.,
- OK1AOZ slíbil, že výkonný výbor se bude uvedenými náměty zabývat.

5. Kontrola zápisu z Rady ČRK dne 7.2.2009 a VV 25.2.2009
Zápis 7.2.2009
- Setkání se zástupci klubů pracujících s mládeží se neuskutečnilo. Úkol
zabezpečí nově jmenovaný vedoucí skupiny pro práci s mládeží OK1ZHV.
Úkol č. 090402.
- Pojistné smlouvy na majetek ČRK: OK1ES informuje, že další jednání
s makléřskou společností se uskuteční 6.4.2009 a bude zaměřeno na přípravu
smlouvy. Úkol č. 090403.
- Nová verze vyhodnocování závodů VKV, nesplněno. Rada uložila OK1ES
znovu kontaktovat OK1FUA, zjistit současný stav a informovat Radu. Úkol č.
090404. Dále OK3RM byl pověřen zjistit v jakém stádiu je vývoj SW pro
vyhodnocování závodů, ověřit možnosti autora SW, zdali je ochoten na SW
nadále spolupracovat a udržovat ho a zajistit k tomuto SW dokumentaci s
instalací. Úkol č. 090405.
- Na minulém jednání OK1IVZ informoval, že v březnu proběhnou krajská kola
technické zručnosti mládeže, středočeský kraj nezajištěn. OK1ZHV informuje
Radu, že krajská kola se do konce dubna uskuteční ve všech krajích. OK1CF
se dotázal na návratnost uvedené akce ve formě nových koncesionářů. Není
téměř žádná, resp. nesleduje se.
- IARU R1 pověřilo ČRK uspořádáním 10. mistrovství mládeže IARU Region 1
v AROB, OK1ES bude kontaktovat tajemnici AROB ČR a zjistí stav příprav.
Úkol č. 090406. Též je nutno dohodnout účast vrcholných představitelů ČRK
na této akci.
- OK1MP informoval o plnění rozpočtu za rok 2008. Daňové přiznání podáno,
revize proběhla a ČRK je připraven k auditu.(viz info. OK1RI).
- Trvá úkol pro členy ČRK nahlásit OK1ES vhodné distributory QSL pro
jednotlivé radiokluby (úspora finančních prostředků).

-

Nájemce objektu v Jablonci poslal faktury za neplánované náklady spojené se
sněhovou kalamitou (úklid sněhu ze střechy objektu a prostoru pro parkování)
a požádal Radu o jejich proplacení. Prověří OK1ES a OK1XU a budou
informovat Radu. Úkol č. 090407.

Zápis 25.2.2009
- OK1VJV informoval o veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2009,
kde měl ČRK propagační stánek.
- Projednáno zajištění účasti na mezinárodním setkání HAM RADIO 2009 ve
Fridrichshafenu v SRN. Účastní se OK1AOZ, OK1RI, OK1MP, OK1SQK,
OK1AGE a OK1VJV.
Radioklub OK1KHL zajišťoval každoročně pro ČRK stánek, stravu, dopravu
atd. Je připraven tyto služby poskytnout i v letošním roce, ale potřebuje
upřesnit požadavky ze strany ČRK. Předpokládá se zajištění ve stejném
rozsahu, jako bylo v loňském roce. Na uvedené téma se rozvinula velká
diskuze. (OK1RI, OK1VJV, OK1CF, OK3RM ). Stánek ve správě OK1KHL
je na konci životnosti. Bylo dohodnuto:
OK1VJV prověří náklady na GO stánku nebo nový nákup pultu do stánku.
Úkol č. 090408. OK3RM zahájí jednání ohledně možností výroby
propagačních materiálů (směrová mapa, mapa VKV čtverců, mapa světa).
Úkol č. 090409.

6. Organizační záležitosti a diskuze
a) OK1SQK - mezinárodní setkání v Holicích bude v roce 2009 již po dvacáté
s tématickým zaměřením na práci s mládeží. ČRK přijímá nad tímto setkáním záštitu
s tím, že je nutné, aby jednotlivé pracovní skupiny ČRK měly přednostně
v dohodnutých termínech k dispozici vhodné prostory pro jednání.
b) OK1ES – předložil žádost klubu OK2KWX o dotaci k zajištění letního tábora
mladých ve výši 5 000 Kč. Na doporučení komise pro práci s mládeží schválila Rada
4 000 Kč.
c) OK1ES – radioklub OK2KQM při VŠB Ostrava požádal ČRK o záštitu a případnou
propagaci na stránkách ČRK krátkodobé soutěže o diplomy při příležitosti konání
Hasičské olympiády. Rada souhlasí.
d) OK1XU – požádal OK1VJV o stručnou informaci ohledně oprav nemovitostí
v majetku ČRK, zejména co není doděláno a o krátký článek z výstavy AMPER 2009.
OK1VJV zajistí. Úkol č. 090410.
e) Rada souhlasí s překladem článku OK1CG v rozsahu cca 10 stran do anglického
jazyka a jeho umístění na stránky ČRK, zajistí OK1XU. Úkol č. 090411.
f) OK1XU – žádá členy Rady o zamyšlení se nad poskytovanými internetovými
službami, zda nehledat jiného poskytovatele a zda nevybrat cca 30 fundovaných
amatérů pro posouzení některých „úradků“ Rady před zveřejněním. Odpověď na
příštím jednání.
g) OK1AGE - obdržel stížnost na stanici OK1KFB od OK1MZM, že přes upozornění na
vlastní spotování ho prováděli dál. Doporučil Radě uvedenou stanici nehodnotit. Rada
ČRK souhlasí, došlo k porušení všeobecných podmínek závodů na VKV.
OK1AOZ na závěr poděkoval všem přítomným za aktivní účast při jednání a toto v 15:15
hodin ukončil. Zasedání VV svolal na 13.5.2009 od 10:00 hodin do sídla organizace.
Zasedání Rady bude v měsíci červnu, termín v předstihu oznámí.

Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF
Ověřil: ing. Miloš Prostecký, OK1MP

