Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 20. srpna 2015
v Holicích
Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM, Petr Chvátal OK1FFU, Jan Karel
OK1VAO, Petr Kašpárek OK2ULQ, Martin Kumpošt OK1MCW, Jan Litomiský OK1XU,
Karel Matoušek OK1CF, Michal Oplt OK1LOL, Jan Paleček OK1NP, Miloš Prostecký
OK1MP, Miroslav Vohlídal OK1DVM, Vít Kotrba OK5MM, , František Lupač OK2LF
Omluveni: Vojtěch Horák OK1ZHV, Michal Cempírek OK1MTZ
Hosté: Oldřich Trégl OK1VUL, Jaroslav Bažant OK1WF
Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

OK1MCW
OK1VAO

Program:
Návrh programu:
1. Kontrola zápisu, úvodní formality
2. Zpráva o situaci s inventurami, zápůjčkami.....
3. Zpráva o finanční situaci na rok 2015, přidělené dotace...., uložení rezerv...
4. Změny v rejstříku, podání....
5. Zpráva o stavu a dění v našich nemovitostech.
6. Hlasování o našem stanovisku k přijetí "Kosova" do IARU
7. Všeobecné podmínky VKV závodů
8. Nový SW pro vyhodnocení VKV závodů - informace o stavu.
9. Situace s novými majáky na UHF.
10. Zprávy vedoucích pracovních skupin
11. Různé - organizační záležitosti.
Program jednání byl schválen všem i přítomnými členy rady ČRK.
Add 1. Kontrola zápisu.
Zpráva o návštěvě Jablonce přednesena na mimořádné radě v červenci
Revizní komise má svolanou schůzku na pátek 21.08. v Holicích. Úkol na změnu
podmínek a vyhodnocování KV závodů (OK1CF – úkol trvá). Návrh na výhodnější
banku OK1DVM – úkol trvá. OK1DVM znovu pošle radě info o současných
možnostech. Přeladění převaděče – OE strana nereaguje na naše výzvy.
Friedrichshafen - akce proběhla. Třetí mikrovlnný maják bude instalován. Připravit
zprávu pro revizní komisi - úkol trvá, bude předložen ke 02.09.2015. (OK1DVM)
Add 2.
OK1VUL předložil fyzický stav věcí, které korespondují se zápisy. Stav fyzicky
souhlasí, kromě jedné VKV antény. Návrh ustavit komisi, která fyzicky navštíví
veškerý materiál včetně zápůjček. OK1DVM požaduje fyzicky vidět veškerý materiál
včetně zápůjček porovnat to s inventurními zápisy. Existuje 21 aktivních zápůjček,
z toho 3 subjekty: OK1KCI, OK1KVK a OK1RAF, nepodaly protokoly.
Rada pověřuje hospodáře OK1DVM aktualizaci inventurního seznamu a zápůjček
vzhledem ke skutečnostem které byly zjištěny při inventuře.

Add 3.
OK1DVM náklady cca 1,8 mln 2014 i 2015, výnosy prakticky též shodné. Je pokles
příjmu ze členských příspěvků o cca 250 000 Kč. Z nemovitostí jsou náklady versus
příjmy nadále vyrovnané. OK1DVM doporučuje radě schválit vyúčtování služeb za
nemovitosti za rok 2014. Dotace na majáky proběhla a byla použita na uvedenou
akci. Rada děkuje OK1DVM za zprávu. Rada vzala zprávu na vědomí.
Add 4.
OK1XU: Probíhá změna registrace Spolku. Pan notář dodal zápis. Dále členové
požádáni, aby předali ověřené podpisy. Byl dán návrh na zápis ne všech členů rady –
diskuze: o počtu zapsaných členů (OK1XU doporučuje zapsat celou radu).
Protokol zatím nedodali: OK5MM, OK2LF, OK1LOL, OK1ZHV (Luděk)OK1VSL
Add 5.
Nemovitosti Kotelna ve Žďáru projednat, až zde bude Michal OK1MTZ. Návrh
projednat zítra v Holicích. OK1XU navrhl schválit výměnu ventilů topení ve Žďáru
(odhad 50000 Kč). Rada jednomyslně schválila toto rozhodnutí. Budeme poptávat
několik firem.
OK1XU: Ústí n.L. ozvaly se 2 dámy se zájmem o využití, ale dosud návrhy nepodány.
Návrh OK1LOL na zlepšení procedury k řešení problémů s neplatiči, kteří jsou v rámci
správcovských firem- bude řešit OK1LOL.
Add 6.
Kosovo pro přijetí 2, proti 4, zdrželo se 9 tedy návrh nepřijat.
Add 7.
OK1VAO: Zvážení zakomponovat případně pásmo 70 MHz do všeobecných podmínek
závodů VKV. ČRK závod na 70 MHz nevypisuje, ale sesbírá případné deníky do závodů
IARU. ČRK navrhuje toto pásmo přijmout, aby bylo aktivně podpořeno případné další
uvolnění pásma pro nás. Hlasování: 1 hlas proti, ostatní souhlasí.
Návrh, zda udělat další QRP Power kategorii (výrazně méně, než 100W). Návrh
nastavit výkonovou čáru na každé pásmo individuálně. Návrh na doplnění tohoto
parametru do vyhodnocovacího SW. Návrh například 5W na 144, 432 MHz… na
vyšších pásem menší hodnotu. V souvislosti s tím zmíněno, že je třeba nový SW.
Podmínky VKV podmínek rada doporučuje dát do veřejné diskuze. Pozn.: Výsledkem
diskuse mezi účastníky setkání v Holicích je pouze pro pásma 144 + 432 a to oněch
5W, na dalších pásmech to prý nemá smys.
Add bod 6. doporučení pásmo 6 m nezařadit.
Add bod 32. Nesportovní jednání rada doporučuje použít podmínky shodné
s podmínkami na KV.
Rada navrhuje, aby podmínky se objevily na VKV listu, do bulletinu a na web pro
veřejnou diskuzi, časově omezenou. Návrh nejprve dostane rada na týdenní diskuzi.
Veřejná diskuze bude 2 týdny. (Návrh od OK1VAO bude předán radě do týdne od dne
konání rady).
Add 8.
SW pro vyhodnocení VKV závodů
V současné době existuje ne zcela uzavřené zadání. Zůstaly otevřené některé otázky
v hlavičce závodu, multi ops seznam, povinná hodnota, dále kolonka závodů
multiband (přepočet pásmových bodů pro celkové pořadí), statistika. Zadávací
podmínky OK1VAO zpracuje do týdne pro autorku SW. Autorka před zadáním

požaduje veřejnou diskuzi k zadání. Rada nedoporučuje zveřejnit algoritmizaci
programu. Diskuze o tom, že OK1RI a OK1VAO se v dohledné době sejde s autorkou
a domluví vstupní podmínky s autorkou. Návrh na zveřejnění, že rada si objedná SW
za následujících vstupních podmínek.
Add 9.
2 majáky vysílají, třetí se bude instalovat. Na Kleti je zřejmě problém s majákem na
6cm (řeší se to). Návrh OK2ULQ pojistit si zařízení – diskuze. Poptat pojišťovny. Úkol
pro OK1VUM do příští rady poptat vhodnou pojišťovnu. Třetí maják je v úvaze
instalovat na Klínovec, je to v jednání (OK1VUM). Nedopadne-li to, bude maják
umístěn v QTH OK1KSO na Výsluní, kteří při úhradě nákladů na elektřinu souhlasí.

Add 10.
Zprávy vedoucí skupin:
VKV: bez dalších připomínek
KV: nedotažené podmínky soutěží na KV. OK1CF do týdne za stejných podmínek jako
VKV postoupí podmínky k diskuzi v médiích (jako pro VKV).
Polní den KV proběhl úspěšně, 24 účastníků (značný posun v OK). Návrh ocenit
prvních v kategoriích (cca 5) plaketou pro posílení účasti v příštích letech. Návrh na
vydání plaket schválila rada. SSB část polního dne proběhne záhy. Seznam plaket
dodá OK1CF a u výrobce zajistí OK1FFU.
Vydané plakety z dřívějších akcí budou předány na stánku ČRK respektive na setkání
KV, zaslání nepředaných plaket a diplomů zajistí OK1VUL ihned po zveřejnění zápisu.
OK5MM info, OK2KOJ bude mít stánek v Holicích, nabízí služby během Ampér 2016.
Závod stanice OL5HQ vše technicky proběhlo OK. Plán setkání příznivců OL5HQ a
příznivců SDR začátkem října na Sedláckém dvoře. Dále akce v Kostnici proběhla
velmi příjemně, viz článek v AMARO, ČR tam měla koncerty a doprovodné akce.
Vysílali 4 dny, asi 1000 QSO, propagační akce, řada lidí i navštívila stanici.
OK1XU poděkoval za reprezentaci OK5MM a OK2BEW v Kostnici
OK2LF soutěž mládeže, již referováno v tisku.
Fa TIPA Opava vyhlásila soutěž o nejlepší výrobek dětských skupin. Doporučení pro
regionální firmy. Návrh spolupráce mládeže s univerzitami.
OK1VUL statistika neplatičů 309 neplatičů v roce 2015 (obesláni), 114 zareagovalo a
zaplatilo z nich 79.
OK1ZHV – omluven.
Add 11.
OK1XU přednesl své bohužel nezměnitelné rozhodnutí ukončit svoji činnost v radě.
Předseda OK1RI a rada s politováním přijímá stanovisko OK1XU a vyslovuje
poděkování za dlouholetou aktivní činnost v radě a radioamatérském sportu.
Časopis – diskuze o stavu příjmů a výdajů + dotací a možností vydávání papírového
časopisu.

V Holicích 20. srpna 2015
Zapsal: OK1MCW
Ověřil: OK1VAO

