Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného
dne 24.9.2018 v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM , Jan Karel OK1VAO, Miloš Prostecký
OK1MP, Otakar Pekař OK1TO, Petr Kašpárek OK2ULQ, Pavel Míšek OK7PM, Petr Chvátal
OK1FFU

Omluveni: Jan Paleček OK1NP, Miroslav Vohlídal OK1DVM, , Vojtěch Horák OK1ZHV,
Martin Kumpošt OK1MCW, Martin Černý OK1VHB, Karel Matoušek OK1CF, Michal
Cempírek OK1MTZ
Tajemník, RK:, Libuše Kociánová OK1LYL, Pavel Kupilík OK1MY
Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL a Pavel Míšek OK7PM
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP

Program:
Český radioklub vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům Jardy Bažanta
OK1WF, dlouholetému členu Revizní komise ČRK a bývalému členu rady ČRK, který
zemřel dne 1.září 2018. S úctou na něj vzpomínáme jako na výborného DX-mana,
závodníka, vyznavače QRP provozu a skvělého přítele.
1.Kontrola zápisu, úvodní formality
2.Schválení připravených dokumentů k GDPR
3.Nemovitosti - zprávy o dění.
4.Zpráva o vyhodnoceném OK/OM DX contestu SSB.
5.Zpráva o testovacím provozu VKV vyhodnocovacího programu
6.Diskuse na téma chybějící člen rady a RK
7.Zprávy vedoucích pracovních skupin
8.Různé - organizační záležitosti

Ad.1. Kontrola zápisu, úvodní formality
•
•
•

Oprava elektroinstalace Jablonec nad Nisou, úkol stále trvá, nicméně el. instalace je
t.č. funkční
OK1FFU - Oslovení sponzorů – úkol stále trvá
OK1TO nabídky pro nemovitosti – neustále probíhá – tedy průběžně plněno

Ad.2 Schválení připravených dokumentů k GDPR.
•

Rada schválila připravené dokumenty k problematice GDPR. Rada odsouhlasila
interní Směrnici o ochraně osobních dokladů. Ve všech médiích bude uveřejněno
prohlášení. Všechny interní doklady i formuláře budou upraveny.
Úkol: OK1LYL

Ad.3.. Nemovitosti - zprávy o cestách a co dělat

•

Ústí n.L. Ota OK1TO navštívil objekt spolu s projektantem. Po posouzení je
možné předělat prostory ve druhém a třetím podlaží na 2x2 byty. V podkroví
lze vybudovat z prostoru po radioklubu OK1KCU malý byt. Dále je v podkroví
další prostor o velikosti cca 30m2, který by se dal použít jako klubovna
radioklubu pro práci s dětmi ( žádost OK3RS). Rada schválila rekonstrukci
těchto prostor.
Úkol pro OK1TO – zadat prováděcí studii na tuto akci
Úkol pro OK1LYL informovat OK3RS o možnosti poskytnutí prostoru pro
dětské skupiny s podmínkou založení pobočného spolku.

.
•

Žďár n. S. – konkurzní správkyně zaplatila dlužné nájemné za obsazenou
kancelář, prostor stále nepředala. Pokud nezareaguje na naše výzvy
k předání, budeme věc dále řešit s právní zástupkyní.

•

Jablonec n.N.
OK1VUM a OK1RI řeší možnost pronájmu objektu v Jablonci nad Nisou
generálnímu nájemci, prostřednictvím společnosti Remax reality. Nutné je do
budoucna opravit střechu a toalety.

Ad.4. Zpráva o vyhodnoceném OK/OM DX contestu SSB.
•

Závod je vyhodnocen. Byly poměrně špatné podmínky. Průměrný závod, cca 400
logů, nejvíc z Indonésie a Malaisie.
Úkol - OK1FFU osloví sponzory i z dalších OK/OM contestů, kde dosud neučinil.

Ad.5. Zpráva o vývoji situace s tématem "vyhodnocovací program VKV

•

OK1VAO seznámil Radu s postupným testováním nového SW pro vyhodnocování
VKV závodů. Rada na základě doporučení rozhodla, že pro říjnový závod již bude
paralelně otevřena možnost sběru deníků i na novém webu. Cílem je vyhodnotit
novým SW již A1 závod 2018.

Ad.6 Diskuse na téma chybějící člen rady a RK
•

Zatím se nenašli vhodní a ochotní kandidáti na tyto pozice.

Ad.7 Zprávy vedoucích pracovních skupin
•
•

•

Revizní komise schválila účetní závěrku za rok 2017.
OK1MP podal zprávu o průběhu aktivity k oslavám 100 výročí založení republiky
OM-OL100CSR.Probíhá od 15.8.2018, bylo k dnešnímu datu uskutečněno cca
26 000 spojení z toho cca 15 000 na OL100CSR.
VKV – majáky jsou v pořádku, vše probíhá normálně.

Ad.8 Různé - organizační záležitosti
•

•
•
•

•

•

•

Zpráva z Ministerstva obrany – zatím nebyly vypsány žádné dotace, o které bychom
mohli žádat a nikdo neví, kdy a zda vůbec budou vypsány. Zpráva o setkání OK1RI
s ing.Gerhatem (sekčním šéfem na MO) v Holicích, kde byl. Komentář s lehkým
pesimismem – uvidíme co bude.
Diskuze k novému webu ČRK, přípravy pokračují.
YOTA 2018, akce se účastnili 3 zástupci ČR, byly proplaceny cestovní náklady ve
výši poloviny ceny letenek.
OK1LYL byla na zasedání SSS, kde bylo mimo jiné sděleno, že aktuálně nejsou
žádné nové informace k rejstříku sportovců. Do konce roku 2018 se musí do rejstříku
zapsat Svaz – tedy ČRK, v roce 2019 se budou zapisovat všechny pobočné spolky a
dále budou následovat další úkony. Byly prověřeny zápisy našich pobočných spolků
ve Spolkovém rejstříku. Několik pobočných spolků se stále nezapsalo. Spolky bude
kontaktovat OK1LYL, zašleme jim dopis s doručenkou (každý spolek byl několikrát
kontaktován). Pokud zástupci spolku nevyřeší zápis, spolek bude vymazán a náklady
za výmaz budou naúčtovány pobočnému spolku.
Úkol: OK1LYL zajistí zmíněnou proceduru u všech nezapsaných spolků
Holice – proběhlo Radioamatérské setkání v Holicích. ČRK měl stánek v prostorech
šatny v kulturním domě. Na akci bylo o cca 100 lidí více než loni, podle údajů
OK1KHL 3300.
Jako poděkování za významný přínos radioamatérům jsme zaslali Dušanovi Horákovi
OK2DUS a Martinovi Nakládalovi OK2UEC pamětní plakety (nemohli se dostavit na
předání plaket do Holic). Jedná se o tvůrce webu smoce.net, který je výbornou
pomůckou pro začínající radioamatéry a zejména pro všechny nové žadatele o
vydání povolení.
NTM – Miloš Milner nás vyzval ke spolupráci s NTM v Praze v rámci oslav 100. výročí
republiky v muzeu. Na akci spolupracují naši historici Laco OK1AD a Honza OK1XU.
ČRK se bude na akci podílet výrobou drobných propagačních materiálů.
Zapsali: OK1LYL a OK7PM
Kontrola zápisu: OK1MP
V Praze dne 24.9.2018

