Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 12.07.2016
v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM, Jan Karel OK1VAO, Martin
Kumpošt OK1MCW, Vít Kotrba OK5MM, Miloš Prostecký OK1MP, Petr Kašpárek
OK2ULQ, Jan Paleček, OK1NP , Miroslav Vohlídal OK1DVM, Karel Matoušek OK1CF,
František Lupač OK2LF.
Hosté: Michal Cempírek OK1MTZ, Jaroslav Bažant OK1WF

Omluveni: Petr Chvátal OK1FFU, Michal Oplt OK1LOL, Vojtěch Horák OK1ZHV, Libuše
Kociánová
Zapisovatel: Martin Kumpošt OK1MCW
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP
Program:
1. Kontrola zápisu, úvodní formality
2. Odsouhlasení elektronických hlasování
3. Situace kolem majákového koordinátora
4. Zpráva o situaci s pobočnými spolky
5. Příprava setkání v Holicích
6. Zpráva o ohlášeném odchodu OK1ES
7. Krátká zpráva o situaci v nemovitostech
8. Co dál s financemi - časopisem
9. Nový SW pro vyhodnocení VKV závodů - informace o stavu
10. Zpráva o OK/OM DX contestu SSB
11. Zpráva o akci OL700Karel
12. Zpráva o zasedání SSS
13. Zprávy vedoucích pracovních skupin
14. Různé - organizační záležitosti

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy rady ČRK.
Ad. 1. Kontrola úkolů z minulé rady
Nemovitosti Žďár n.S. - splněno
Stánek ve Friedrichshafenu – účastníci: OK1RI, OK1MP, OK2LF, Kociánovásplněno
Nová anténa pro 2m k vysílání OK1RCR – objednáno u OK5IM,
Úkol: tajemnice zaurguje dodání.
Ad. 2. Odsouhlasení elektronických hlasování
Bylo hlasováním odsouhlaseno všemi přítomnými jednohlasně elektronické hlasování
Elektronicky bylo hlasováno o třech bodech:
- Schválení rozpočtu pro rok 2016
- Nákup nového PC pro QSL službu včetně monitoru 24“ v ceně 10500,- včetně DPH.
- Administrativní schválení přiřazení radioklubů, na základě jejich žádostí, k ČRK a
to konkrétně:
Libčice nad Vltavou – bez značky, OK1KHK, OK1ORA, OK1ONA, OK1KEL a
sloučení OK1KZQ s OK1KMM.
Ad. 3. Situace kolem majákového koordinátora
Proběhla diskuze k situaci s majáky OK0EV, OK0EPB a OK0EF. Poslední dva
jmenované zásadně vadí v rámci koordinace 1. REG. IARU, jsme za to opakovaně
kritizováni
Úkol: OK1CF pozvat provozovatele OK0EPB a OK0EF na příští radu do Holic
Úkol: OK1CF, OK1RI a OK1VUM do příští rady se setkat s OK1HH a projednat
s ním situaci a podle výsledku jednání navrhnout další kroky
Ad. 4. Zpráva o situaci s pobočnými spolky
S ČRK jedná ke dnešnímu dni 60 pobočných spolků, 14 je již správně zapsáno, 1 je
zrušen, 8 je na zrušení u soudu, 22 podaných návrhů- čeká na zápis soudem, 15 spolků
kompletují a opravují své chybně zapsané údaje. Mnoho spolků dosud nereaguje. Jsou
postupně kontaktování a urgováni.
Ad. 5. Příprava setkání v Holicích
Lubo Martiška OM5ZW přislíbil přednášku o expedici T2GC, tedy do DX fóra již
máme zajištěny tři body – OM3JW rekapitulace DX za uplynulé období , OK1DWC –
E51 a OM5ZW - T2GC.
Úkol: OK1MCW se pokusí to přes své kontakty zaurgovat a pokusí se zajistit
přednášku k výročí 40 let 1. EME QSO z OK
Úkol: OK1CF + OK1RI zajistit nějakou technickou přednášku
Ad. 6. Zpráva o ohlášeném odchodu OK1ES
OK1RI informoval, že OK1ES podal výpověď z QSL služby s odchodem
k 31.08.2016. Dále informováno o předpokládané kapacitě a výkonnosti pracovníků
pro třídění v QSL službě u nás a v sousedních zemích. OK1RI informoval, že dne

12.07. OK1ES požádal o stažení své výpovědi. Po diskuzi rady vyhlášeno hlasování o
akceptaci výpovědi tak, jak byla původně podána – tedy neakceptaci zpětvzetí.
Hlasování: 10 členů pro akceptaci výpovědi, 1 proti, 1 se zdržel. Výsledek výpověď
OK1ES byla přijata a zpět vzetí výpovědi nebylo akceptováno.
Úkol: tajemnice zajistí všechny potřebné úkony spojené s ukončením pracovního
poměru OK1ES a předání agendy Lence Zabavíkové.
Ad. 7. Krátká zpráva o situaci v nemovitostech
Žďár n. S. rekonstrukce kotelny již probíhá. Podařilo se uzavřít smlouvu se
zhotovitelem, kde výslovně akceptuje vzdání se nároku na úhradu za jakékoliv
vícepráce.
Ústí n.L. s novou realitní kanceláří se podařilo (snad) pronajmout druhý obchod –
jednání pořád probíhají, s panem Klímou je ještě otevřený problém s vyúčtováním
vodného a stočného a problém s kaucemi na 1 měsíc nájemného. Tento problém je
mezi p. Klímou a nájemníky, ČRK je v něm vázáno pouze morálně. Do nemovitosti
bude nutno v roce 2017 investovat cca 500 tisíc Kč, okna, fasáda…..
Ad. 8. Co dál s financemi – časopisem - příspěvky
Letos jsme dostali poslední část vyrovnání záruky CŠTV za Sazku ve výši cca 730
tisíc Kč a dotaci 200 tisíc od MŠMT. Z částky 200 tisíc Kč bude placena část provozu
majáků a převaděčů – náklady jsou vyšší. Cena za tištěný časopis je ročně cca 650
tisíc Kč, od členů vybereme cca 1,6 miliónu Kč. Náklady na sekretariát a účetnictví,
příspěvky IARU cca 1000 tisíc Kč, na QSL službu téměř 1,1 miliónu Kč – opět bylo
dramaticky zdraženo poštovné. Celkové náklady na chod sekretariátu, QSL službu,
časopis, a ostatní jsou ve výši cca 3,1 mil Kč. V současnosti na jednoho člena tedy cca
1520 Kč.
Předpokládaný čistý výnos z nemovitostí za rok 2016 činí cca 700 tis. Kč. Tedy s
započtením získaných dotací – bez vyrovnání se Sazkou - vykazuje naše hospodaření
deficit cca 1 mil Kč.
Život přináší určité neplánované výdaje – například souběžný plat tajemníků po dobu
výměny a podobně, ono to jsou nezanedbatelné prostředky, ale lze realisticky
očekávat, že nějaké neočekávané výdaje přicházejí s nepravidelnou pravidelností.
Náklady a výnosy z nemovitostí přinášejí určitý zisk nicméně vhledem k tomu, že naše
nemovitosti jsou jaké jsou – tedy jsou to budovy „neskvělé“ tak je zisk z nich
generovaný rok od roku menší možná ne absolutně, ale určitě reálně. Navíc některé
mají dosti zanedbanou údržbu a je tedy pro vůbec udržení nějakého zisku do
budoucnosti potřeba do nich více investovat. Navíc všechny jsou v lokalitách s nižší
úrovní cen, mezd a tedy i obvyklých nájmů. Vzhledem k nezbytné větší opravě domu
v Ústí nad.Labem, lze pro příští rok očekávat celkově malý finanční přínos
z nemovitostí.
Z toho vyplývá, že situace s tištěným časopisem se stává neudržitelnou. Kromě toho je
nutno zvýšit i příspěvky a to do podoby, abychom měli vyrovnaný rozpočet.
Nechceme spotřebovávat naše rezervy na běžný chod a nezbývá než smířit se
s faktem, že nemovitosti vynášejí, co vynášejí a lepší to nebude. S podobným trendem
se potýkají všichni naši souputníci v SSS – majitelé nemovitostí po bývalém
Svazarmu.

Bylo hlasováno a jednohlasně rozhodnuto o ukončení vydávání papírového časopisu
a přechodu na vydávání pouze elektronické verze. Budeme se snažit zajistit vydávání
nikoliv 2 měsíčníku, ale měsíčníku. Je nutno uspořit alespoň 250 tis. Kč.
Protože se jedná o zásadní krok bylo elektronicky a telefonicky jednáno i
s nepřítomnými členy rady a i ti se vyjádřili souhlasně ještě před hlasováním. Lze tedy
konstatovat, že toto rozhodnutí je jednohlasné společné rozhodnutí všech členů rady –
tedy i těch nepřítomných.
Došlo k návrhu zvýšit členské příspěvky a nabídnout možnost jejich placení i
kvartálně (celková cena za rok by byla vyšší, než v případě jednorázové platby).
Tento návrh byl radou schválen s tím, že navýšení bude cca 25%.
Bylo konstatováno, že náklady na jednoho člena pro jsou ve výši cca 1520 Kč. Příští
rok – bude sjezd budou jistě vyšší.
Vzhledem k tomu že přes 67% našich členů jsou důchodci a pouze pod 33% pracující
a tedy náš průměrný příspěvek je ve výši pouze 780,- Kč je vidět, že někde musíme
získat z jiných zdrojů (nemovitostí + dotací) cca jednou tolik na člena – což je
nereálné.
Rada navrhuje poskytnout členům pracujícím slevu ve výši cca 25% z nákladů na
člena a důchodcům slevu ve výši 25% z poplatků pracujícího.
Tedy rada po hlasování navrhuje zvýšit příspěvky pro pracující na 1380 Kč/rok a tedy
1030 Kč/rok pro důchodce. Příspěvky pro mládež pod 15 let zůstávají jako dosud.
QSL služba pro nečleny ČRK 1500 Kč/rok.
Kvartální příspěvky pro pracující budou 420 Kč, pro důchodce 330 Kč.
O slevě pro nové koncesionáře – nové členy rozhodne rada na příštím zasedání.
Úkol: OK1RI+OK5MM sjednat schůzku se zhotovitelem časopisu a pokusit se
dohodnout cenu za elektronickou verzi časopisu, případně jednat s dalšími
potenciálními zhotoviteli.
Úkol: OK1RI + tajemnice, napsat článek o zvýšení příspěvků na web, do buletinu a do
časopisu.
Ad. 9. Nový SW pro vyhodnocení VKV závodů - informace o stavu
OK1VAO poslal připomínky autorovi SW, zatím není odezva.
Úkol: OK1VAO zaurgovat a sledovat práce tak, aby příští ročník bylo možno
s rezervou vyhodnotit již s novým systémem, tedy aby zkušební vyhodnocení
probíhalo nejpozději ke konci tohoto roku.
Ad. 10. Zpráva o OK/OM DX contestu SSB
Výsledky zatím nejsou k dispozici
Úkol: OK1FFU zajistit zveřejnění výsledků co nejdříve – nejpozději do rady
v Holicích a učinit následné související kroky.
Ad. 11. Zpráva o akci OL700Karel
Bylo navázáno celkem přes 17000 QSO, někteří operátoři měli problém se zasláním
ADIF LOGů. OK1MP vyřizuje postupně QSL agendu. Rada děkuje operátorům
stanice za zajištění jejího provozu.
Ad. 12. Zpráva o zasedání SSS

Jednání proběhlo za účasti L. Kociánové a OK1RI v Přibyslavi. Na setkání přijela
ministryně školství. Hlavním úkolem pro nás je nutnost zlepšit kvalitu a i četnost
žádostí o dotace. Daří se navázat mnohem lepší vztahy s dalšími členy SSS i
pracovnicemi SSS než bylo v minulosti. Snad se podaří to nějak reálně zúročit.
Ad. 13. Zprávy vedoucích pracovních skupin
VKV- s majáky není nic nového, 11.7. dostal OK2ULQ nové antény pro pásmo 23 a 6
cm pro Keltský Javorník. Do zimy, respektive do UHF kontestu budou i další antény
a budou včas nainstalovány. Bylo konstatováno, že na Kleti jsou dvě antény již zcela
nefunkční. Konstatování – samotné majáky jsou dobré, bohužel původně dodané
antény jsou nekvalitní.
Úkol: OK2ULQ zajistí, že všechny majáky budou nejpozději do UHF kontestu
funkční.
KV- vyhodnocení závodů proběhlo, chybí jen QRP závod a výsledky výše zmíněného
OK/OM DX contestu SSB, problém s QRP závodem je ze závažných důvodů
vyhodnocovatele OK1DIG (rada je informována a plně je chápe).
Úkol: OK1CF zajistí převzetí deníků a vyhodnocení.
OK1ZHV zaslal před zasedáním Rady následující informaci e-mailem:
- Mistrovství ČR technické soutěže proběhlo a bylo vynikající. Předpokládám, že vše
je i zúčtované. Příští MČR technické soutěže bude v Hradci Králové v termínu od
26.5. - 27. 5. 2017 nebo 2. 6. - 4. 6. 2017,
- MČR provozní soutěže je vyhodnocováno průběžně a vyhodnocení je na stránkách
radioklubu OK1OHK http://www.barak.cz/stranky/radioklub/index.html .
Ad. 14. Různé - organizační záležitosti
Nutno kooptovat nového člověka za OK1VSL do revizní komise. Dle sdělení OK1RI
se na tom pracuje, probíhají nadějná jednání. Snad se podaří kooptace do rady
v Holicích.
Rada hlasováním jednomyslně bere dodatečně na vědomí výsledky inventury za rok
2015.
V Praze: 12. července 2016
Zapsal: OK1MCW
Ověřil: OK1MP

