
 

Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného  

dne 29.4.2019 v Praze 

 

 

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav  Hakr OK1VUM , Jan Karel OK1VAO, Miloš 

Prostecký OK1MP, Otakar Pekař OK1TO, Petr Kašpárek OK2ULQ, Pavel Míšek 

OK7PM, Martin Kumpošt OK1MCW, Martin Černý OK1VHB, Jan Paleček OK1NP 

 

Omluveni: Miroslav Vohlídal OK1DVM, Vojtěch Horák OK1ZHV, Karel Matoušek 

OK1CF, Michal Cempírek OK1MTZ, Petr Chvátal OK1FFU 

 

Hosté: Libuše Kociánová OK1LYL, Pavel Kupilík OK1MY 

Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL a Martin Kumpošt OK1MCW 

Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu, úvodní formality 
2. Schválení elektronického hlasování 
3. Záležitosti kolem rozpočtu minulého i současného. 
4. Rekonstrukce našich prostor, dokončení, nákup skříně ve zdi.  
5. Nemovitosti  
6. Zpráva o našich připomínkách k novelizaci vyhl. 156.  
7. Zpráva o "interim meeting IARU R.1" konané v právě proběhlém weekendu. 
8. Zpráva o SSB OK/OM  Contestu 
9. Zpráva o dění a pokroku s VKV vyhodnocovacím programem.  
10. Zpráva o zasedání SSS 
11. Diskuse na téma chybějící člen rady a RK  
12. Zprávy vedoucích pracovních skupin 
13. Různé - organizační záležitosti 
 
 
Ad. 1.  Kontrola zápisu, úvodní formality 

 

• OK1FFU – vyhodnocení OK DX contestu  

• OK1TO  nemovitosti – úkol stále trvá 

• Schválení E-hlasování ohledně stolů pro ČRK 

 

 

 



Ad. 2.  Schválení elektronického hlasování  
 

• Rada schválila elektronické hlasování o nákupech stolů na QSL službu. 
             

Ad. 3.   Záležitosti kolem rozpočtu minulého i současného. 
 

• Výsledek roku 2018 skončil s přebytkem 226 tis Kč (plán byl + 31 tis Kč).  
OK1MY požádal o vytvoření tabulky rozpočtů a výsledků hospodaření do stejné 
grafické podoby za minulé roky tak, aby bylo možno rychle porovnávat vývoj 
finančního hospodaření. Dle mínění Rady je struktura nákladů dobrá.  
Inventury za účetní období r. 2018 proběhly těsně před koncem roku, inventurní 
komise nezjistila žádné odchylky v účtování a v evidenci majetku ČRK. 
Hospodářský výsledek roku 2018 schválen Radou hlasováním a plán na rok 
2019 schválen Radou a odhlasován. 

 

Ad. 4.   Rekonstrukce našich prostor, dokončení, nákup skříně ve zdi.  
 

• Proběhla rekonstrukce kanceláří ČRK. Rada vyslovila poděkování tajemnici 

OK1LYL a paní Zabavíkové z QSL služby za aktivní účast na provedení akce. ČRK 

investoval do rekonstrukce (nábytek a služby) 39 tisíc Kč. Vlastní rekonstrukci 

zaplatilo Sdružení sportovních svazů. Tím vznikla ČRK proti plánu úspora ve výši 

cca 150 tisíc Kč. Proběhlo výběrové řízení na výrobu vestavěné skříně ve vysílací 

místnosti. Z 5 kandidátů Rada vybrala firmu Mrkva – odsouhlaseno. 

Úkol: OK1LYL a OK1DVM zajistí očíslování nového majetku a provedou průběžnou 

inventuru po rekonstrukci a do příštího zasedání Rady sestaví návrh majetku na 

vyřazení. 

 

Ad. 5.   Nemovitosti  
 

• Žďár n. S. - nemovitost navštívili OK1LYL a OK1VHB paní Šťouračové předali 

vyúčtování. Náhrada za paní Bodnárovou pro správu nemovitosti - návrh fa 

PAMEX. Bude třeba navrhnout výši odměny za jejich realitní činnosti a je třeba 

narovnat různé historické ceny nájmů z minula. 

Úkol OK1RI a OK1TO zajet tam a domluvit spolupráci s firmou PAMEX a panem 

Horkým, který by mohl v rámci svého nízkého nájmu pracovat jako domovník. 

 

• Ústí nad Labem zpráva od OK1VHB je požadavek na jednu místnost v horním 

patře pro kroužek mládeže (nový pobočný spolek) od září 2019 a dále na 

vybudování 1 garsonky pro pronájem (v rámci stejné etapy rekonstrukce). Máme 

nabídku na provedení. Pro radiokroužek bude třeba zajistit i WC. Dále je třeba 

koupit a vyměnit vadné čerpadlo ve sklepě. 

Úkol: OK1TO, OK1VHB + OK1LYL 

  

 

 

• Jablonec n. N. – Firma Remax nedodala žádného nájemce, smlouva vypršela.  



 

Úkol: Míla OK1VUM se pokusí prodloužit smlouvu, příp. vyřešit nového makléře. 

 

 

• Svitavy – akce sporná část pozemku, řeší OK1RI – úkol trvá. 

 

Ad. 6.  Připomínky ke změně vyhlášky č. 156/2005  

• Připomínky jsme podali v řádném termínu, na webu aplikace eKLEP nejsou 

viditelné připomínky od ČRK (nejsme uvedeni jako připomínkové místo). 

Prověřeno. OK1LYL se informovala u správce aplikace, že naše připomínky mají a 

berou v potaz. Na webové stránce, kde mají být uvedeni všichni přispěvatelé, jsou 

uvedeny jen dotčená ministerstva a státní instituce. 

Ad. 7.   Zpráva o "interim meeting IARU R.1"  

• Zasedání se zúčastnil OK1VAO a OK1RI. Bylo projednáváno aktuální dění ve 

vztahu IARU – světoví regulátoři. Z konkrétních důležitých záležitostí byl upraven 

navržený kmitočtový plán operací FT4, jsou řešeny problémy s vyhodnocováním 

závodů na úrovni Evropy a kooperace jednotlivých zemí. Podrobnější zpráva bude 

v příštím Bulletinu. Účastníci zodpověděli všechny dotazy radních. 

Ad. 8.   Zpráva o SSB OK/OM Contestu 
 

• OK1FFU slíbil, že bude hotovo do 05. 05. 2019. 

- Závod je vyhodnocen. (Ex post – opravdu je vyhodnocen) 

 
 

Ad. 9.  Stav programu vyhodnocování VKV závodů – OK1VAO 

• OK1VAO informoval o stavu SW pro vyhodnocování VKV závodů. V současnosti 

proběhlo předběžné vyhodnocení 1. sub regionálního závodu. Obdrželi jsme několik 

připomínek k zařazení stanic do 6-ti hodinové kategorie, k vyřazeným spojením, u 

kterých je větší rozdíl v čase a k odečtení bodů za duplicitní spojení. Na základě 

těchto připomínek byla upravena konfigurace SW a proběhne druhé kolo 

vyhodnocení. Protože se jedná o první vyhodnocení novým SW, budou po 

jeho dokončení znovu uveřejněny nové předběžné výsledky s možností k nim zaslat 

připomínky. Předpokládané datum zveřejnění těchto předběžných výsledků je 2019-

05-06. 

 

Ad. 10.   Zpráva o zasedání SSS 
   

• Zasedání se účastnil vládní zmocněnec Milan Hnilička, podal informace o nově 

vznikající agentuře pro sport. Aktuálně má MŠMT 22 lidí, kteří zpracovávají dotace, 

agentura chce navýšit počet pracovníku na 80. Zatím je vše v jednání. Uvidíme, jak to 

celé dopadne, senát vznik agentury neschválil…. 



 

• Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Rejstřík 

vykazoval velké množství chyb, aktuálně došlo k úpravě SW, ale zatím jsou tam stále 

drobné odchylky od zadaných dat. 

            Úkol: OK1LYL – průběžná kontrola rejstříku a doplňování dat 

 

• OK1KEO – požádali ČRK o spolupráci na vyřešení problému se svou klubovnou 

v Dolních Počernicích.  Domek se aktuálně nachází pod správou Úřadu pro 

zastupování státu. Proběhlo jednání s předsedou SSS a předsedou ČRK a byl 

domluven další postup. 

Úkol: OK1RI zjistí možnosti řešení s právníkem, případně s Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. 

 

Ad. 11. Diskuse na téma chybějící člen rady a RK  
 

• Navrhovaný člen Revizní komise se dnes nemohl dostavit, aby se představil Radě. 

Bude pozván na příští jednání. 

 

• Stále hledáme nového člena Rady, který by se měl zabývat propagací a 

marketingem. 

 

Ad. 12.   Zprávy vedoucích pracovních skupin 
 

• OK2ULQ- návrh na medaile za závod dětí - odhlasováno radou. 

  

• OK1VHB- Komise mládeže kooptovala dva nové členy: Martinu OK2YLQ a Jindru 

OK1NOR – schváleno. Oba budou řešit agendu Komise mládeže, navrhnou a budou 

se věnovat sociálním sítím a budou pomáhat při akcích organizovaných za přispění 

Komise mládeže např. Maker faire. 

 

• V Rožnově p. R. bude Mistrovství ČR 10. - 12. 5. 2019. Rada navrhuje zařadit do 

programu mistrovství od roku 2020 radiovou disciplínu. Výstava Maker Faire letos 

termínově koliduje se setkáním ve Friedrichshafenu – účast na Maker Fairu potvrdili 

OK1JD a OK1NOR - připravujeme téma prezentace. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 13.  Různé - organizační záležitosti  

• 13. 6. 2019 bude pohotovostní závod na 50 MHz v EU za účelem dalšího testu 

možného vzájemného QRM s brannými složkami. Čas bude upřesněn a závod bude 

mediálně ohlášen.   



Úkol: OK1MP připraví info pro media. 

 

• Účast ve Friedrichshafenu 2019: OK1RI, OK1LYL, OK1MP a dále někdo z: OK1VHB, 

OK1CF a OK1VAO.  Nutno včas upřesnit. 

 

• U našeho pobočného spolku na Kladně jsme měli 2 odběrná místa u ČEZu. Odběr 

byl řádně ukončen v roce 2018, chodí ale stále upomínky o nezaplacení (asi 1000 Kč 

chybně zaúčtováno). Návrh řešit znovu s ČEZ přes datovou schránku. Je podána 

reklamace. 

            Úkol: OK1LYL 

 

• Diskuze, jak a kde zajistit expozici ČRK na setkání v Holicích 2019. Návrh z diskuze 

podá OK1LYL. 

 

• Požadavek na nový Roll-Up s historickými fotografiemi – schváleno hlasováním. 

 

• OK1VHB ve spolupráci s OK1LYL se pokusí zajistit nový SW pro databázi členů. 

Zatím jsme ve fázi průzkumu trhu. 

 

• OK1VHB převezme agendu nového webu ve spolupráci s OK1NP, OK1MCW  a 

OK1LYL 

 

 

• OK1VHB měl 2 vstupy v TV Seznam o radioamatérské činnosti. 

 

• SSS natočí krátký reklamní šot z na Mistrovství ČR mládeže v Rožnově p. R., 

materiál bude ČRK k dispozici pro reklamní účely. 

 

• V březnu proběhl v Brně veletrh Amper 2019. ČRK tam měl svůj stánek, fotky můžete 

shlédnout na FB ČRK. Rádi bychom poděkovali Josefovi OK2PDN za velkou pomoc 

již při přípravách veletrhu, ale i za plnou účast a obsluhu stánku po celý týden a taky 

velký dík patří Aleně OK2APY, která také věnovala svůj volný čas našemu stánku a 

všem jeho návštěvníkům 

 

 

Zapsali: OK1LYL a OK1MCW 

      Kontrola zápisu: OK1MP 

 

      V Praze dne 29. 4. 2019  


