ZÁPIS č. 7
jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 17. 4. 2010 od 10:10 hodin v sídle ČRK U
Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.
Přítomni: ing. Jiří Němec, O1AOZ, ing. Jiří Šanda, OK1RI, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Karel
Košťál, OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Jiří Škácha,
OK7DM, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, Zdeněk Hofbauer, OK3RM, Mgr. Vojtěch Horák,
OK1ZHV, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Mgr. Karel Odehnal,
OK2ZI.
Hosté: Josef Zabavík, OK1ES, Stanislav Hladký, OK1AGE.
Omluveni: ing. Jaroslav Baţant, OK1WF, František Lupač, OK2LF.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání zapisovatele – OK1ES, ověřovatele zápisu –
OK1XU.
Návrh programu:
1. kontrola zápisu ze dne 13. 2. 2010 (OK1AOZ),
2. závěry pracovní skupiny pro optimalizaci nákladů QSL sluţby (OK1AOZ, OK1RI),
3. stanovisko ČRK k návrhu spolupráce s ČAV projednaném na schůzce dne 7. 4. 2010
(OK1AOZ, OK1XU),
4. zpráva o hospodaření ČRK za 1. čtvrtletí 2010 a v roce 2009, stav v oblasti
nemovitostí (OK1SQK, OK1XU),
5. koncepce ČRK pro práci s mládeţí – návrh pracovní skupiny (OK1ZHV),
6. zhodnocení účasti na veletrhu AMPER 2010 (OK1VJV),
7. organizační záleţitosti,
8. závěr.
Návrh rada schválila s připomínkou OK1SQK, ţe technicky není moţné projednávat celý bod
4, protoţe podklady pro vyhodnocení prvního čtvrtletí 2010 budou k dispozici aţ koncem
měsíce, dle sdělení účetní firmy vţdy po 25. dni měsíce následujícího po ukončeném
čtvrtletí. Projednávána proto bude jen zpráva o hospodaření ČRK v roce 2009.
V průběhu jednání Rada ČRK ve 12.00 uctila minutou ticha památku obětí leteckého
neštěstí ve Smolensku.
1. Kontrola zápisu ze dne 13. 2. 2010
Usnesení č. 090801 – rada ukládá pracovní skupině zpracovat koncepci ČRK pro práci
s radioamatérskými začátečníky pro oba směry (technika, provoz) v termínu do 04/2010.
Úkol trvá.
Usnesení č. 090804 – Rada jmenovala pracovní skupinu ve sloţení OK1AOZ, OK1RI, OK1XU,
OK1SQK a OK1WF. Úkolem této skupiny je předloţit radě návrh optimalizace nákladů na
QSL sluţbu. Úkol splněn.
Usnesení č. 090805 – Rada pověřuje OK1XU vyhledat nového správce nemovitosti
v Jablonci. Oslovení realitních kanceláří bylo provedeno a zahájeno jednání. Úkol splněn.
Usnesení č. 090807 – Rada ukládá OK1CF, OK1RI a OK3RM doporučit radě nového
kandidáta pro funkci manaţera týmu OL9HQ a hledat motivaci pro větší účast OK stanic
v závodě. Úkol splněn.
Usnesení č. 091002 – rada ukládá OK1SQK zasílat vţdy do jednoho měsíce po skončení
čtvrtletí přehled hospodaření ČRK – průběţný úkol trvá.
Usnesení č. 091202 – rada schvaluje upravený rozpočet ČRK na rok 2010 a ukládá OK1SQK
odeslat do konce letošního roku dopis správci objektu v Jablonci p. Lojovi a v něm ho
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upozornit opětovně na dluţnou částku za nájem a navrhnout splátkový kalendář. OK1SQK
informoval radu, ţe dopis správci objektu byl odeslán. Jeho přijetí adresátem bylo ověřeno
při osobní návštěvě v Jablonci, jejíţ uskutečnění bylo OK1SQK doporučeno VV rady ČRK.
Tato osobní návštěva byla uskutečněna opakovaně ve dnech 6. 2. a 13. 3. 2010, vţdy
v průběhu dopoledne. Na základě těchto návštěv konstatoval OK1SQK mj. následující:
o Místnosti budovy jsou obsazeny nájemníky ca z 80 %. Neobsazené místnosti jsou kromě velké zasedačky - bývalé učebny, které bez stavebních úprav (přepaţení,
vybavení sociálním zařízením, sníţení stropů, apod.) jsou v současnosti jen velmi obtíţně
pronajímatelné.
o Problémem je rovněţ neexistence podruţných elektroměrů pro skutečný odpočet odběru
jednotlivými nájemníky objektu.
o Ve městě Jablonec nad Nisou v současné době nabídka nebytových prostor k pronájmu
vysoce převyšuje jejich poptávku.
o V loňském roce bylo panem Lojem zasláno radě ČRK celkem pět dopisů s návrhy řešení
dluţné částky a zdůvodněním jejího vzniku, s návrhem úprav stávající smlouvy,
oznámení o nemoţnosti plnit nájemní smlouvu s návrhem na řešení apod. Ţádným
z těchto dopisů se rada ČRK doposud nezabývala.
o Je s podivem, ţe u srovnatelného objektu (co do velikosti) ve Ţďáru nad Sázavou, avšak
podstatně novějšího, vybaveného navíc rozsáhlými parkovacími plochami apod.,
k podobnému navýšení nájmu, které je pro nájemce v Jablonci likvidační, nedošlo.
Do příští schůze předloţí radě pasportizaci objektu Jablonec. Úkol splněn.
Usnesení č. 091207 – aktualizace seznamu členských radioklubů - rada projednala
předloţený materiál a jmenovala pracovní skupinu ve sloţení OK7DM a OK1ES. OK7DM
seznámil radu se současnou situací a doporučil počkat se závěry do konce března, kdy bude
znám konečný stav. Rada souhlasí. Úkol trvá.
OK1CF a OK1DM navrhují seznam členských RK vystavit na WEB a v bulletinu, zavést
komunikaci s kluby např. v mailové konferenci, a i dalšími kroky podporovat kluby v mezích,
které současný stav dovoluje.
Usnesení č. 091207: Rada ČRK ukládá oslovení členských RK, které neodpověděly na
zaslané karty členských RK, a ty, které do 30. 9. neodpoví, vyřadit z evidence. Informovat o
tom ve zprávách ČRK a na WEBU. Úkol trvá.
Usnesení č. 091208 – zařízení v majetku ČRK – provést inventury, o způsobu jak se
zařízením naloţit rozhodne rada do 31. 3. 2010. Úkol splněn.
Usnesení č. 100401: Rada jmenuje likvidační skupinu k likvidaci neupotřebitelného
materiálu ve sloţení OK1AGE, OK1ES a OK1MP a pověřuje ji vytvořením likvidačního
protokolu a předloţení radě do 6/2010.
Usnesení č. 100201 – rada bere informaci na vědomí a ukládá OK1ES odeslat v měsíci
březnu dopis těm členům, kteří zapomněli zaplatit příspěvky v řádném termínu. Úkol
splněn.
Usnesení č. 100202 – OK1SQK zašle všem členům rady zápis z inventarizační komise do
konce února 2010. Úkol splněn.
Usnesení č. 100203 – vzhledem k přípravnému charakteru zasedání pracovních skupin C4 a
C5 před konferencí IARU R1 v roce 2012 pověřuje rada zástupce ČRK na zasedání, aby
jednali dle vlastního uváţení s přihlédnutím ke zveřejněnému materiálu VKV a KV pracovní
skupiny. Úkol splněn.
Usnesení č. 100204 – Rada souhlasí s uhrazením škody ve výši 10 000 Kč. Úkol splněn.
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Usnesení č. 100205 - Rada souhlasí s opravou střechy a ukládá tajemníkovi, aby vyţádal od
nájemce cenovou nabídku. Úkol trvá.
2. Závěry pracovní skupiny pro optimalizaci nákladů QSL služby
OK1AOZ informoval o závěru této pracovní skupiny:
 pro chod QSL sluţby postačují 2 osoby,
 v zájmu zastupitelnosti a efektivního rozdělení práce je obsazení nutno řešit i
v souvislosti s personálním obsazením sekretariátu,
 1. 11. 2010 končí rodičovská dovolená tajemníka OK1CMU, není zatím známo jeho
konečné stanovisko k návratu do ČRK,
 pokud OK1CMU nenastoupí, je nutno vyhlásit nové výběrové řízení na funkci tajemníka
ČRK.
Skupina doplňuje, ţe moţným řešením je i změna sídla ČRK do některého našeho objektu
mimo Prahu.
K dotazu OK1CF, proč se skupina nezabývala otázkou, zda QSL sluţba bude i do budoucna
součástí členského příspěvku, a řešila jen personální otázky, OK1AOZ sdělil, ţe i tyto otázky
byly diskutovány (také spolu s OK1PD), a pracovní skupina neshledala důvod navrhnout
v tomto směru radě změny.
3. Stanovisko ČRK k návrhu spolupráce s ČAV
Dne 7. 4. 2010 v sekretariátu ČRK proběhla na ţádost ČAV schůzka s OK1DOM (ČAV) a
OK1AOZ a OK1XU (ČRK), kde ČAV předloţil návrh několika bodů moţného společného
postupu, převáţně ve vztahu ke státní správě.
Usnesení č. 100402: Rada konstatuje, ţe existuje řada bodů, jejichţ řešení je společným
zájmem obou organizací a deklaruje vůli postupovat při řešení těchto otázek společně a
koordinovaně.
4. Zpráva o hospodaření ČRK v roce 2009, stav v oblasti nemovitostí
OK1SQK informoval radu, ţe údaje o hospodaření ČRK k 1/4 2010 dosud nemá od účetní k
dispozici (čtvrtletní uzávěrka spojená s daňovým přiznáním DPH ještě není dokončena) a
předloţí je radě na příštím zasedání. Podrobně vysvětlil hospodaření ČRK v roce roku 2009.
Usnesení č. 100403: Rada schvaluje zprávu o hospodaření ČRK v roce 2009 po doplnění
připomínek ze strany OK1AOZ, OK1MP, OK1XU, OK1RI a OK1AGE. Schválený přehled
s komentářem zašle OK1SQK radě e-mailem.
OK1SQK vysvětlil způsob komunikace s dodavatelskou účetní firmou. Na schůzce OK1SQK,
OK1AGE a OK1ES s firmou bylo ujednáno, ţe je nutné podrobně definovat vnitřní analytiku
ČRK podle členění rozpočtu ČRK a firmě ji dodat.
Usnesení č. 100404: OK1AGE spolu s OK1SQK připraví tento podklad do příští schůze
rady.
OK1ES předloţil radě návrh dokumentu Vnitřní ekonomické směrnice, který připravila účetní
firma, a který by měl nahradit dosud platný Vnitřní předpis účetní jednotky ČRK.
Usnesení č. 100405: Rada projednala návrh směrnice a po doplnění a konzultaci s účetní
firmou konečné znění schválí elektronickým hlasováním.
OK1XU informoval o jednání s dalším zájemcem o správu budovy v Jablonci, které proběhlo
v Liberci za spoluúčasti OK1RI. Došlo ke shodě o zásadách smlouvy, zájemce podle
zpřesněných podkladů ČRK předloţí konečný cenový návrh.
Usnesení č. 100406: Rada zmocňuje OK1AOZ, OK1XU a OK1RI, aby, dojde-li ke shodě o
ceně a smluvních podmínkách, vypověděli smlouvu se stávajícím nájemcem a uzavřeli
smlouvu s uvaţovaným dodavatelem, podle moţnosti do konce měsíce dubna.
3

OK1SQK a OK1VJV hlasovali proti a v souladu § 6 odst. 4 Stanov ČRK konstatují, ţe mají
obavy, ţe tento postup nevyřeší problémy s ekonomikou nájmu budovy ČRK v Jablonci.
5. Koncepce ČRK pro práci s radioamatérskými začátečníky
OK1ZHV předloţil koncepční materiál pro práci s radioamatérskými začátečníky, který
zpracovala příslušná pracovní skupina ČRK. K tomu v diskusi konstatováno, ţe navrţený
materiál je zejména metodikou k vedení krouţků mládeţe v podmínkách DDM a školních
zařízeních.
Usnesení č. 100407: Rada navrţený materiál schválila jako metodikou vedení krouţků
mládeţe v podmínkách DDM a školních zařízení.
6. Zhodnocení účasti ČRK na veletrhu AMPÉR 2010
OK1VJV konstatoval zatím nejvyšší účast radioamatérské veřejnosti u stánku ČRK, odhad
kolem 150 hamů. Přijati zde tři noví členové, na místě zaplatilo 5 opozdilců členský
příspěvek. Rozdáno cca 20 kg propagačních materiálů. Ukázal se velký zájem o kurzy popř.
zkoušky před komisaři ČTÚ (jak to např. praktikují OK1KTS v Sokolově, kde minulý týden
sloţilo zkoušku před ČTÚ 28 nových koncesionářů, převáţně z řad dřívějších zájemců o CB).
Prodalo se 10 ks map a 3 CD. S příleţitostnou značkou OL10AMPER bylo navázáno téměř
5000 QSO na KV i VKV s 94 zeměmi DXCC. Výrazně přispěl Petr, OK1VEN, který připravil
poutavou videoprojekci o práci s mládeţí a sám návštěvníkům předvedl několik výrobků pro
práci na mikrovlnách.
Usnesení č. 100408: OK1VJV zpracuje článek o této prezentaci s fotografiemi pro WEB
ČRK a časopis.
7. Organizační záležitosti
OK1ES informoval:
-

-

-

-

o stavu členské základny a výběru příspěvků. 288 členům, kteří platili příspěvek v roce
2009, nikoli však na rok 2010, byl zaslán dopis, kladně reagovalo cca 65 %, 3 označili
zvýšení příspěvků jako pro ně likvidační, 7 dopisů nenašlo adresáta, neboť zemřeli a
nikdo to nesdělil, 14 přerušilo členství a 61 hamů vystoupilo z ČRK, ale nezapomněli
poděkovat za dosavadní sluţby. Zbývajících cca 85 hamů nereagovalo vůbec. ČRK tak
vybral dalších téměř 86.000 Kč. V současné době má zaplaceno 2.536 členů, o 170 členů
méně, neţ v minulosti. Na příspěvcích do dnešního dne vybráno 1.698.000 Kč, o 150 tis.
více, neţ minulý rok před zvýšením příspěvků. Do budoucna prosí OK1ES radu o
stanovení plateb členských příspěvků do konce měsíce ledna.
o stavu zápůjček: ve většině případů byl materiál opět zapůjčen původním radioklubům,
v některých případech RK projevily zájem o pokračování zápůjčky, ale zařízení si do
dnešního dne nepřevzaly, několik RK vrátilo zapůjčený materiál s tím, ţe jej uţ
nepotřebují, byla vybírána kauce 1000 Kč za zápůjčku,
odevzdáno daňové přiznání ČRK za rok 2009, které skončilo účetní ztrátou, na příštím
jednání rady bude nutno schválit její zaúčtování,
předjednány poţadavky ČRK na setkání v Holicích (3 pokoje v penzionu Skrblík a v
autokempu Hluboký, kinosál v 1. patře na sobotu 28. 8. od 09.30 do 14:00 pro potřeby
ČRK (KV, HQ a VKV) a velký sál na sobotu 14. - 17.00 pro DX expedice),
zatímní náklady na časopis Radioamatér ukazují úsporu cca 55 tis. Kč na číslo,
došla pozvánka na MR ţáků a mládeţe v radioelektronice 2010 na 14. – 16. květen, za
ČRK rada deleguje OK1ZHV a OK1CDJ,
na účet ČRK dorazilo 25.159,- Kč jako záloha na podíl z části odvodu výtěţku Sazky za
rok 2008,
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-

ČRK vydal souhlasné stanovisko se stavbou solární elektrárny na sousedním objektu ve
Ţďáru nad Sázavou,
na pokyn OK1AOZ se zúčastnil odborného semináře „Sport v ČR - od problémů
k vítězství“,
došla konečná zpráva auditora, obdrţeli jsme darovací smlouvu a zaplatili fakturu za tuto
sluţbu,
AROB informoval o účasti na mezinárodních soutěţích ARDF v letošním roce,
v QSL sluţbě bylo zrušeno uţívání frankotypu kvůli dlouhodobé nehospodárnosti,
aktivace značky OL80OK k výročí vydání prvních radioamatérských licencí v
Československu začíná 1. 5.

Na návrh tajemníka rada schvaluje oprávnění OK1SQK k pasivnímu vstupu do
elektronického bankovnictví ke kontrole pohybu prostředků na účtech ČRK, pro OK1SQK
budou vyţádány samostatné přístupové údaje.
Usnesení č. 100409: OK1ES a OK1SQK podniknou potřebné kroky s Českou spořitelnou.
Došla ţádost OL7R o výměnu zápůjčky TCVR FT920 za tcvr FT1000. KV manaţer souhlasí.
Usnesení č. 100410: Rada ţádost schvaluje, tajemník provede změnu v zápůjčních
listech.
Došla ţádost RK OK3D o zápůjčku KV koncového stupně a VKV transceiveru vyšší kvality.
VKV manaţer navrhuje OK3D dlouhodobou zápůjčku TCVR TS790E. Jiné zařízení ani PA k
zápůjčce ČRK nemá.
Usnesení č. 100411: OK1ES předá tuto informaci OK3D a seznámí je s platnými
podmínkami zápůjček ČRK.
Došla ţádost o podporu připravované publikace „Holice, Mekka radioamatérů“.
Usnesení č. 100412: Rada ČRK rozhodla přispět na výrobu publikace částkou 10 tis. Kč
formou úhrady příslušné faktury výrobce za předpokladu doplnění článku o ČRK v této
publikaci vč. nabídky radioamatérských map.
Usnesení č. 100413: OK1VJV pověřen dopracováním kapitoly o podílu a účasti ČRK na
těchto setkáních a reklamy na radioamatérské mapy a CD vydávané ČRK.
OK1MP informoval o připravovaném simulovaném tísňovém provozu IARU GlobalSET 2010
a potřebné účasti ČRK.
Usnesení č. 100414: OK3RM zajistí účast pod značkou OK1RCR.
Trvá potřeba projednat s firmou Cassiopea otázky domény „radioamater.cz“.
Usnesení č. 100415: S OK1FUA projedná OK1XU.
Účetní firma i pojišťovací makléř navrhují pořízení znaleckého ocenění aktuální hodnoty
nemovitostí ČRK.
Usnesení č. 100416: Rada do budoucna uvaţuje o objednávce znaleckého odhadu, v
současné době však na to nejsou vyčleněny prostředky.
OK1VJV informoval, ţe tiskovou zprávu pracovní skupiny EUROCOM IARU Reg. 1 o chystané
radioamatérské výstavě v Evropském parlamentu umístil na dvou bezplatných tiskových
webech, kde ČRK registroval i pro budoucí podobné účely.
OK1AOZ informoval o výsledku zasedání předsedů SSS a přidělení mimořádného peněţního
daru jednotlivým svazům podle stávajícího klíče.
OK1MP informoval o problémech s přídělem pásma 500 kHz radioamatérům při přípravách
WRC 2012.
OK1XU vyzval k podání návrhů na ocenění (plakety, diplomy) osob a klubů na příštím
zasedání rady, aby bylo moţné objednat výrobu do setkání v Holicích.
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Usnesení č. 100417: Členové rady podají návrhy na příštím zasedání rady.
OK1XU doporučil konzultace, zejména s MŠMT, aby provoz QSL sluţby ČRK mohl být
zařazen do některého z dotačních programů ministerstva pro příští roky.
OK1CF informoval o pokrocích v přípravě robotického sběru deníků ze závodů ČRK a o
dalších opatřeních, aby závody, u nichţ je to moţné, byly vyhodnoceny do 6 týdnů a
výsledky byly okamţitě zveřejněny na WEBU ČRK.
8. Závěr
OK1AOZ poděkoval členům rady za aktivní přístup k jednání, určil termín dalšího zasedání
rady ČRK na 9. 6. 2010 od 14.00 v Praze, a jednání ukončil v 16.40 hodin.
Zapsal: Josef Zabavík, OK1ES
Ověřil: Jan Litomiský, OK1XU
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Hospodaření ČRK v roce 2009

PŘÍJMY:
Poř.č. Položka

1

2

3
4

5
6
7
8
9
10

11

Členské příspěvky

Příspěvky a dotace:
- SAZKA
MF
Dary SSS
- MŠMT - program V "Sport pro všechny"
- MŠMT - program VIII "Údrţba a provoz sport. zařízení"
Příjmy QSL služby
Nájem:
- Svitavy
- Ústí nad Labem
- Ţďár nad Sázavou
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou (splátka dluhu)
- Holice

Ostatní příjmy včetně úroků
Prodej zboţí

Příjmy celkem:

Skutečnost k 31.12.09
(1.- 4. Q 2009)

Původní rozpočet 2009

Změna 1.7.2009

Tisíce Kč
celkem
dotace

Tisíce Kč
celkem
dotace

celkem

Kč

1 700

1 700

1 548 670

900

900

142 028
304 339
384 791
26 000
12 000
18 620

50
15
20

50
15

50
15
20

50
15

230
612
400
436
30
80

230
612
400
518
30
80

246 500
646 035
400 000
251 800
64 607
80 000

80

80

159 482
96 150

4 553

65

4 635

65

4 381 022

dotace

0

Hospodaření ČRK v roce 2009
VÝDAJE Sekretariát :
Poř.č. Položka

Skutečnost k 31.12.09
4. Q 2009)

Původní rozpočet 2009

Změna 1.7.2009

Tisíce Kč
celkem
dotace

Tisíce Kč
celkem
dotace

celkem

Kč

(1.-

dotace

QSL služba:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mzdové výdaje (vč. zákonných odvodů)
Nájem místností
Poštovné
Telefon
Spotřeba energie
Spotřební materiál
Opravy, údržba
Poplatky
Pojištění majetku
Ostatní placené služby
Přeprava poštovních zásilek
Sociální výdaje

Výdaje QSL služba celkem:

650
60
280
5
25
25
2
2
3
25
15
30

650
60
280
5
25
25
2
2
3
25
15
30

520 493
85 898
93 848
3 234
42 311
33 805

1 122

1 122

863 775

900
100
30
25
45
25
10
5
35

826 211
72 683
6 813
37 633
30 506
27 469
10 307
22 174
189 645

25
25

390
40
30
25
30
25
10
5
35
45
25
18

1 225
2 347

678
1 800

1 263 914
2 127 689

98
5 119
30 768
16 292
31 909

Sekretariát ČRK:
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mzdové výdaje (vč. zákonných odvodů)
Nájem místností
Poštovné
Telefon + internet
Spotřeba energie
Spotřební materiál
Opravy, údržba,
Pojištění majetku
Ostatní placené služby
Outsourcing účetnictví
Cestovné
Sociální výdaje
Poplatky

Výdaje sekretariát ČRK celkem:

VÝDAJE Sport. a společenská činnost
Poř.č. Položka

6 592
33 574
307

Skutečnost k 31.12.09
4. Q 2009)

Původní rozpočet 2009

Změna 1.7.2009

Tisíce Kč
celkem
dotace

Tisíce Kč
celkem
dotace

(1.-

Kč
celkem

dotace

Organizační a další výdaje ČRK:
25
26
27
28

Členský příspěvek SSS ČR
Propagace (poháry, WEB, prop. Služby)
Sjezd
Bankovní poplatky
Výdej zboží

Organizační a další výdaje ČRK celkem:

15
50
100
20

15
50
100
20

6 740
28 691
78 287
18 507
32 104

185

185

164 329

140

267

135
400

135
400

148 387
220 641
134 720
82 645

675

802

586 393

100
5

50
5

78 136

20
43
10
8

15
43
10
8

45
3

45
5

Výdaje na nemovitosti:
29
30
31

Daň, pojištění nemovitostí, pronájem pozemku
Nájem pozemky
Služby ke správě nemovitostí
Opravy a údržba nemovitostí

Výdaje na nemovitosti celkem:
Výdaje na sportovní a společenskou činnost:
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

Zasedání rady a pracovních skupin
Zasedání redakční rady
KV:
- OL4HQ
- Vyhodnocení OK OM DX Contestu
- Vyhodnocení OK DX RTTY Contestu
- Ostatní (poháry, diplomy)
VKV:
- Vyhodnocení VKV závodů ČRK
- Poháry a diplomy
Diplomové služby
Příspěvek na údržbu, provoz a rozvoj:
- Packet Radio
- FM převádeče
- Majáky
Mládež:
- MČR technické soutěţe mládeţe
- Krajská kola technické soutěţe mládeţe
- Poháry a diplomy

38 038

30 077
8 942
6 467

15
15
5

10
5

15
15
5

10
5

15 582

100
20
3

50

100
20
3

50

110 704
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46
47
48
49
50
51
52
53

- Spol. činnost mládeţe
Grantový program ČRK:
- Podpora klubům
- Nájemné na objektech Radiokomunikací a.s.
Prezentace ČRK:
- Domácí
- Zahraniční
Ediční činnost:
- časopis Radioamatér
- Ostatní ediční činnost (elektronické publikace)
Příspěvky IARU
Rezerva na investice

Výdaje na sport. a spol. činnost celkem:

Výdaje ČRK celkem:

36 490
20
162

0
162

139 448

60
90

60
70

68 609
53 125

950
15
100
40

950
10
100
40

952 041
39 406
84 083

1 829

65

1 731

5 036

65

4 518

65

1 661 148

0

65 4 539 559

0
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Hospodaření ČRK v roce 2009.
REKAPITULACE
Položka

Původní rozpočet
2009
Tisíce Kč
celkem
dotace

Skutečnost k 31.12.09
(1.- 4. Q 2009)
Kč
celkem
dotace

Změna 1.7.2009
Tisíce Kč
celkem
dotace

Příjmy ČRK celkem:

4 553

65

4 635

65

4 381 022

0

Výdaje ČRK celkem:

5 036

65

4 518

65

4 539 559

0

-483

0

117

0

-158 537

0

Rozdíl příjmy – výdaje

Plánovaná rekonstrukce z investičních
rezerv (Jablonec):

700 000

Odpisy HIM
Odpisy HIM sekretariát
Odpisy HIM nemovitosti

Odpisy HIM celkem:

160 890
1 082 432

1 243 322

Hospodaření ČRK v roce 2009. (Komentář)

1. Příjmy:
- Markantní výpadek ze strany Sazky, s čímž již ale bude nutno počítat i
nadále.
- Dluh ve výši 266 tis. za nájem objektu Jablonec. Je v řešení rady ČRK.

2. Výdaje:
- Nájemné za pozemky pod budovami v Ústí a Jablonci bylo státem
jednostranně
značně zvýšeno, a v Ústí bylo třeba doplatit takto zvýšené nájemné i za rok
2008. ČRK podal žádost o prodej těchto pozemků, aby ušetřil závazné
dlouhodobé vysoké výdaje. Koupě se uskuteční z finančních rezerv ČRK.
- Mzdové výdaje sekretariátu ČRK odrážejí ještě více než půlroční mzdu
účetního.
- Navýšení v položce „Ostatní placené služby“ představuje celoroční úhradu
za účetní služby.
- Náklady na ediční činnost (časopis Radioamatér) by měly v budoucnu, po
změně vydavatele, poklesnout.

KONCEPCE ČINNOSTI A PRÁCE
S MLÁDEŽÍ A ZAČÍNAJÍCÍMI
AMATÉRY

ZAČÍNAJÍCÍ
Pod pojmem začínající si zcela určitě přestavíme osobu, která koketuje s naším krásným
koníčkem. V tuto chvíli je nutné rozdělit začínající do věkových skupin. Žáci a studenti se
mohou připravovat na amatérskou činnost v kroužcích, zájmovém vzdělávání, radioklubech. To
je možné realizovat v kroužcích základních škol, středních škol a SVČ. U začínajících dospělých
předpokládáme získávání znalostí prostřednictvím radioklubů nebo kamarádů radioamatérů.
Zdá se jako vhodné, zveřejnit organizace, radiokluby, které vyvíjejí činnost pro
začátečníky. K tomu je nutné získat souhlas spolupracujících subjektů. Tím se vytvoří záchytná
síť pro všechny, kteří se chtějí seznámit s radioamatérskou činností.
Pokračovat v organizaci stávajících soutěží a zajistit jejich větší propagaci.
Hledat možnosti finanční podpory pro radiokluby pracující s mládeží.
Možné osnovy jsou v příloze.
Od září 2010 bude organizátorem radioamatérské školy DDM Hradec Králové. Na
základě jednání s lektory školy se z Holic stěhuje do Hradce Králové. Již nyní jsou připraveny
slevy pro děti a mládež, která se účastní školy. Vše bude zveřejněno po ukončení jarního kurzu
v Holicích.
VEŘEJNOST, P-R
Názory, postoje veřejnosti, její případná ochota spolupracovat, je důležitá ve vzájemné
spolupráci při výchově dětí a mládeže. Je nutné s veřejností (hlavně rodičovskou veřejností)
spolupracovat a získat je ke spolupráci. K tomu by mělo přispět zvýšení toku informací ze strany
ČRK směrem k veřejnosti, zvýšení informovanosti o ČRK.
Propagace je důležitou součástí jakékoli organizace, která něco nabízí, ať už je to
výchova a vzdělávání dětí a mládeže nebo rozumné trávení volného času. I ČRK musím věnovat
stále více času propagaci. Aby byl ČRK úspěšný a zvýšil počty členů, musí informovat
veřejnost o tom, že zajímavou a kvalitní činnost nabízí.
K dosažení cíle bude ČRK využívat:
 Rozdávání letáků
 Veřejné plakátování
 Letáky na školách
 Regionální tisk
 Reklama v městské hromadné dopravě
 Webové stránky ČRK
 Upomínkové předměty
Komentář:
Na všech materiálech je uvedeno logo ČRK. Reklama bude probíhat v místě působení
spolupracujícího subjektu, centrálně dle uvážení Rady ČRK.
ZÁVĚR
Veškerá činnost v Českém radioklubu, občanské sdružení se odehrávána bázi
dobrovolnosti. Tím je zcela jednoznačně ovlivněno plnění cílů koncepce ČRK pro práci se
začínajícími. Bylo by krásné, kdyby každý člen ČRK si vzal za své pracovat se začínajícími.
Dalším a hlavním problémem je otázka financování radioklubů a kroužků, které pracují
s mládeží. Jsem přesvědčen, že v rozpočtu ČRK lze najít malé, ale pro tuto činnost zásadní,
množství finančních prostředků. Tyto prostředky musí být rozdělovány na zásadě jasných
pravidel a musí být použity výhradně na materiál pro zabezpečení práce s mládeží a začínajícími.
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PŘÍLOHY
Vzdělávací program „Mladý radioamatér“ – pro budoucí operátory
Vzdělávací program „Mladý radiotechnik“ – zaměřený na elektroniku
-

Přílohy jsou zpracované pro činnost kroužků na konkrétním SVČ, Domě dětí a mládeže
Hradec Králové

V Hradci Králové dne 29. 3. 2010

Zpracoval : Vojtěch Horák, OK1ZHV
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Přílohy:
Mladý radioamatér
Cíl vzdělávání: zvládnutí radioamatérského provozu a zkoušek operátora radiových stanic
Délka:

20 měsíců (dva roky), na konci každého roku odborné soustředění
(zájmový útvar trvá 120 minut / 1 týdně)

Formy:

Výklad, řízený rozhovor, práce ve skupině, praktické činnosti (stavba
modulů, stavba zapojení, nácvik poslechu radiového spojení, práce operátora
kolektivní stanice). Činnost v terénu (stavba antén, provoz v závodě, ekologie).

Obsah:

1. Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie
2. Součástky
3. Měření
4. Obvody
5. Přijímače a vysílače
6. Antény a napájecí vedení, šíření vln
7. Hláskovací tabulky
8. Amatérské zkratky
9. Amatérské značky
10. Amatérské Q-kódy
11. Národní a mezinárodní předpisy ITU, CEPT
12. Účast v národních i mezinárodních závodech
13. Účast v Mistrovství České republiky juniorů

Časový plán: V prvním roce i ve druhém roce se členové zájmového útvaru seznamují
s body 1 -10 a 12, 13. První rok se vyřeší základní znalosti. Dostačující znalosti
pro získání průkazu radiového operátora. Ve druhém roce se seznámí s detaily
a podrobnostmi a bodem 11. Nutné znalosti pro složení zkoušek radiového
operátora.
Podmínky přijetí: Zájemce se základními znalostmi elektroniky nebo se základními
znalostmi provozu na občanský radiových pásmech.
Věkové zvláštnosti: Nutné rozdělení na začátečníky a pokročilé. V provozu je možné
skupiny spojovat.
Bezpečnost práce: Řídí se vnitřními předpisy, školním řádem a bezpečnostními předpisy pro
provoz radiových zařízení. S těmito předpisy jsou členové zájmového útvaru
seznamováni v průběhu prvního roku.
MTZ:

Činnost se realizuje na budově DDM Rautenkrancova ulice místnost č. 214, 215.
Vybavení je DDM nebo zapůjčeno ČRK.

Personální podmínky: Vedoucím zájmového útvaru je pedagog volného času z řad interních
pracovníků nebo zkušený radioamatér, člen radioklubu OK1OHK.

V Hradci Králové dne 3. 1. 2005

zpracoval: Vojtěch Horák
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Mladý radiotechnik
Cíl vzdělávání: seznámení se s funkcí elekrotechnických součástek jejich funkcí v obvodech
zapojení obvodu dle schématu, pájení a oživení zařízení.
Délka:

20 měsíců (dva roky zájmový útvar trvá 120 minut / 1 týdně)

Formy:

Výklad, řízený rozhovor, práce ve skupině, praktické činnosti (stavba
modulů, stavba zařízení, pájení, oživování)

Obsah:

1. Veličiny a jednotky
2. Ohmův zákon, kirhofovy zákony
3. Zdroje napětí, dioda
4. Rezistor, kondenzátor, cívka
5. Tranzistor a další polovodičové prvky
6. Tranzistor jako spínač
7. Tranzistor jako zesilovač
8. Multivibrátor
9. Zásady pájení a práce s plošnými spoji
10. Práce na jednoduchých zařízeních, osazení oživení, vestavění do krabičky
11. Stavba zařízení dle zájmu členů
12. Návrh plošného spoje na PC. Zhotovení a ošetření desek.
13. Příprava a účast na soutěži v radioelektronice

Časový plán: V prvním roce i ve druhém roce se členové zájmového útvaru seznamují
s body 1 -10 První rok se vyřeší základní znalosti. Ve druhém roce prohloubí
své znalosti a zaměří se na práci v bodech 11 a 12. Nejlepší členové se zúčastní
soutěže v radioelektronice.
Podmínky přijetí: Zájemce se zájmem o elektroniku a radiotechniku.
Věkové zvláštnosti: Nutné rozdělení na začátečníky a pokročilé.
Bezpečnost práce: Řídí se vnitřními předpisy, školním řádem a bezpečnostními předpisy pro
provoz radiových zařízení. S těmito předpisy jsou členové zájmového útvaru
seznamovány v průběhu prvního roku.
MTZ:

Činnost se realizuje na budově DDM Rautenkrancova ulice místnost č. 214.
Vybavení je DDM případně členů kroužku.

Personální podmínky: Vedoucím zájmového útvaru je pedagog volného času z řad interních
pracovníků nebo zkušený radiotechnik, člen radioklubu OK1OHK.

V Hradci Králové dne 1. 1. 2005

zpracoval: Vladislav Zubr
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