
 

 

 

Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného  

dne 05.11.2019 v Praze 

 

 

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

Pekař OK1TO, Petr Kašpárek OK2ULQ, Pavel Míšek OK7PM, Martin Kumpošt 

OK1MCW, Martin Černý OK1VHB, Jan Paleček OK1NP, Miroslav Vohlídal OK1DVM,   

Vojtěch Horák OK1ZHV, Karel Matoušek OK1CF 

Omluveni:   Michal Cempírek OK1MTZ, Petr Chvátal OK1FFU,  Miloš Prostecký 

OK1MP 

Host:  Josef Burian OK1AY, Pavel Kupilík, OK1MY 

Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL a Martin Kumpošt OK1MCW 

Ověřovatel zápisu: Pavel Míšek OK7PM 

 

Program: 

1.Kontrola zápisu, úvodní formality 
2.Kooptace nového člena Revizní komise 
3.Nemovitosti  
4.Zážitkový víkend pro děti 
5.Vyhodnocení OK DX Contestu 

6.Závod QRP TRX QCX   

7.Zprávy vedoucích pracovních skupin  

8.Různé - organizační záležitosti 
 

 

Ad.1.  Kontrola zápisu, úvodní formality 

• Podle úkolu pro OK1RI a OK1TO, oba navštívili nemovitost Svitavy a jednali 

na městském úřadu o vzájemném využívání pozemků ČRK a města Svitavy. 

Město „využívá“ prudký svah (cca 40 stupňů) cca 200m2, který volně 

pokračuje normální městskou komunikací - cestou; jedná se o starý 

nepořádek, protože část cesty je na našem pozemku, naopak horní chodník je 

fyzicky součástí našeho pozemku a je námi oplocen a využíván. Došlo k 

dohodě o směně částí pozemků a odkupu části našeho svahu za objektem 

městem. Pracovnice MÚ Svitavy připraví podklady a tyto projedná   Rada 

města. Proces včetně schvalování bude zřejmě trvat nějakou dobu. ČRK po 



 

 

výměně získá nějaké nevelké finanční prostředky prodejem části svahu. Viz 

dále v Ad.3. 

• OK1LYL zážitkový víkend: úkol splněn viz též článek v RŽ 10/2019 

• Dle OK1DVM inventura souhlasí. Za minulá léta vznikly drobné rozdíly v tzv. 

Operativní evidenci a v podrozvahových účtech (chybějící doklady o likvidaci 

starého drobného majetku jako židle, PC z roku 1992 atd.). Na vykazovanou 

rozvahu ČRK vliv nemají. 

 

Ad.2.   Kooptace nového člena revizní komise 

• OK1MY představil radě pana Josefa Buriana OK1AY, který má dlouholetou 

odbornou praxi v ekonomice, mj. jako bývalý ředitel větší firmy. Josef je i 

dlouholetý aktivní radioamatér. Kandidát byl hlasováním Rady kooptován do 

Revizní komise.  
             

Ad.3. Nemovitosti 

Ústí nad Labem - (OK1TO): návrh smlouvy na stavební práce podán dle 

předchozí nabídky za cenu 230 000 Kč. Stavební fa započala práce. Při 

průzkumu během stavby bylo zjištěno zatékání do střechy a shnilé podlahy 

pod původním linoleem a nutnost zbourat příčku mezi místnostmi (havarijní 

stav). Příčka byla neprodleně zbourána. Fa dosud zrealizovala část obnovy 

instalace vody a elektroinstalace. S ohledem na výše uvedené se počítá, že 

celkové náklady budou do částky 480 000 Kč. Stavební fy dosud obdržela od 

ČRK zálohu 87 000 Kč, kterou proinvestovala do stavby. OK1TO na stavbu 

urychleně zajede, prověří stav a domluví další financování přestavby. V 

objektu je letitý problém s rozpočítáváním záloh za vodu. Úkol pro OK1TO je 

domluvit se správcem, zda lze nainstalovat individuální vodoměry nebo 

problém spravedlivé úhrady nákladů na vodu řešit jinou cestou. (I proto, že v 

objektu je kadeřnictví se zvýšenou spotřebou vody.) V objektu OK1RI 

operativně domluvil nákup nových kamen (wavky) – aby se nový nájemce 

mohl nastěhovat. Rada tento nákup dodatečně schválila hlasováním.  

 

• Svitavy – viz jednání o výměně pozemků a doplatek ve prospěch ČRK výše. 

ČRK by odprodejem části svahu (po výměně rozměrově shodných částí) měl 

získat cca 30 000 Kč. Proces vlivem procesních postupů na MÚ Svitavy potrvá 

nejméně 8 měsíců. Nájemce Auto CZ neplatil řádně nájem, zároveň neposílal 

faktury za správu nemovitosti.  Poslal návrh vzájemného vyrovnání se 

splátkovým kalendářem. Úkol OK1DVM: připravit naše doklady do týdne a 

dohodnout s nájemcem přesné řešení. 

 

• Jablonec nad Nisou - nový správce řádně funguje. Je s ním podepsána 

smlouva. Je zde i nový nájemce (fotoateliér). Správce hledá další možné 

nájemce. 

 



 

 

• Žďár nad Sázavou -  šéf autoservisu chce odejít do důchodu, a domluvil 

předání své fy tak, aby autoservis dále fungoval – tedy z našeho pohledu se 

nic nemění – přebírající je jeho dlouhodobý kolega který tam mnoho let 

pracuje. Asi polovina místností ve 2. patře zůstává volná. V lokalitě je velmi 

těžké získat nájemce. Na objektu je  access point na Internet. Smlouva o 

pronájmu s novým nájemcem je před podpisem.  

 

• Konkurzní správkyně pí. Chládková stále neplatí.  

Úkol: OK1LYL opět zaurgovat.ve spolupráci s JUDr, Surmíkovou. 
 

Paní Šťouračová – poslala datovou  schránkou reklamaci vyúčtování, ve které 

vyjádřila  svůj nesouhlas a informovala nás o tom, že bude informovat finanční 

úřad.  Rada odsouhlasila předání věci našemu právníkovi.       

           Úkol: OK1LYL domluví postup s právničkou JUDr. Surmíkovou 

 

Ad.4. Zážitkový víkend pro děti 

• OK1VHB a OK1LYL - akce úspěšně proběhla, viz též článek v RŽ 10/2019. 

Video z akce najdete na webu ČRK. Akci jsme zafinancovali s podporou 

IARU, sponzory GES Elektronics a Schrack Technik a z příspěvků rodičů. 

Rada vyslovila organizátorům uznání a poděkování. 

 

Ad.5. Vyhodnocení OK DX Contestu 

• Závod byl vyhodnocen a plakety předány v Holicích. Uvažuje se o změně 

podmínek  závodu tak, aby byla platná i QSO se stanicemi, které udělají QSO, 

ale odmítají předat kód. Změna bude implementována do podmínek roku 2020 

po finálním schválení procedury Radou.  Rada vyslovuje poděkování novým 

vyhodnocovatelům závodu, kteří se aktivně pustili do práce. 

Ad.6.  Závod QRP TRX QCX   

• OK1CF:  ČRK zakoupil 10 stavebnic TRX QCX pro nové držitele koncese OK 

– CW, kteří složí zkoušku z telegrafie. Dosud nebyla žádná stavebnice 

zájemcům předána. Podán návrh, aby OK1NE mohl předat stavebnici jako 

cenu  závodu QCX. Podmínky závodu zpracoval OK1NE.a jsou přílohou   

tohoto zápisu. Návrh byl schválen Radou. Na základě účasti v závodu a 

potvrzení ČTÚ o vykonání zkoušky z CW může absolvent prostřednictvím 

sekretariátu ČRK požádat o stavebnici QCX. 

• Úkol: OK1LYL zajistí uveřejnění informace v časopisu Radioamatér a 

v Bulletinu. 
 

Ad.7. Zprávy pracovních skupin 

• VKV majáky  OK2ULQ: majáky pracují bez závady. 



 

 

 

• VKV  OK1VAO: doplněny chybějící lokátory dánských ostrovů, které nebyly 

definovány a způsobily zneplatnění spojení s OZ1CT. Bylo dokončeno 

konečné vyhodnocení zářijového závodu a předběžné vyhodnocení říjnového 

závodu. Pokračujeme na drobných vylepšení a implementaci funkcí z 

připomínek.  
 

 

• Práce s mládeží: OK1ZHV: MČR mládeže se bude konat v květnu 2020 v 

Pardubicích. 
 

Ad.8.  Různé 

• ČRK měl vytipovaného truhláře pro zakázku výroby speciální skříně pro 

vysílací místnost. Dne 04.11. se výrobce dostavil na sekretariát a do týdne má 

dát vědět, zda bude zakázku realizovat. 
 

• Máme kreslený návrh QSL pro OL19CAMP na jehož základu dá ČRK QSL 

vytisknout. 
 

• Požádali jsme o call OL19YOTA pro akci YOTA December. 

 

Michal Trs + Martina Kašpárková požádali o proplacení cestovních nákladů 

na  akci YOTA- December do Breda v PA0. Odhlasováno Radou 

poskytnutí částky 4000,- Kč pro každého z nich, oproti předložení dokladů 

o úhradě dopravních nákladů. 

 

Dále Rada odsouhlasila 3 600,- Kč na víkend Yota december 6. – 8. 

12.2019 za ČRK organizuje akci Martina Kašpárková. 
 

• Je nutno podat žádost o dotace na MŠMT nejpozději do 30.11.2019. 

úkol OK1LYL a OK1DVM. 
 

• Od Sdružení sportovních svazů  jsme dostali dotaci  50 000 Kč na sportovní 

činnost dětí a mládeže. Do 15.11. 2019 musí být vše z této dotace nakoupeno 

a vyúčtováno. 

Úkol: OK1LYL a OK1VHB. 

 

• OK1LYL podala 2 žádosti na Ministerstvo obrany – POKOS o přidělení dotace 

na akci Zážitkový víkend 2020 a MČR ČRK v radioelektronice. 
 

• OK1LOL nás informoval o možnosti požádat pražský magistrát o dotace pro 

mládež. Bohužel, nesplňujeme podmínky účelového určení, a proto o tuto 

dotaci žádat nemůžeme. 
 



 

 

• Inventura majetku ČRK proběhne 16.12.2019. Členové komise: OK1DVM, 

OK1FFU, OK1LYL, za přítomnosti členů Revizní komise: OK1MY, OK1AY. 

Rada bere na vědomí. 
 

• Tajemnice ČRK OK1LYL se za ČRK zúčastní letošního Radioamatérského 

setkání v Tatrách spolu s OK1VUM a OK1VHB. 

 

 

Zapsali: OK1LYL a OK1MCW 

     Kontrola zápisu: OK7PM 

 

     V Praze dne 05.11.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha k zápisu:  

 

Návrh 1 – 3/11/2019   1/1     OK1NE 

 

Soutěž o ceny v rámci QRP závodu QCX 

1. Ceny (stavebnice transceiveru QCX) daruje Český radioklub 

(ČRK). 

2. Soutěž o ceny v rámci QRP závodu QCX (dále jen Soutěž) 

proběhne vždy v rámci jednoho ročníku QCX.  

3. Soutěž bude poprvé uspořádána v QCX ročníku 2020 a bude se 

každoročně opakovat až do vyčerpání zásob cen.  

4. Účastníci se musejí do Soutěže přihlásit, vždy do konce 

ročníku závodu QCX. To znamená, že musejí projevit vůli, že 

případnou cenu chtějí. 

5. Podmínkou účasti v Soutěži je účast alespoň v 50% kol QCX v 

daném ročníku v kategorii QRP. 

6. Pořadí účastníků Soutěže se stanoví podle jejich dosaženého 

bodového výsledku v ročníku QCX, vyhodnocených podle 

pravidel QCX. To znamená, že do ročního výsledku se 

započítává součet nejvýše 25 nejlepších výsledků, které 

závodník dosáhl v ročníku.  

7. Pravidla QCX jsou na webu https://qrp-test.eu/, položka menu 

"Pravidla QCX Testu". 

8. V jednom ročníku QCX mohou být vydány maximálně 3 ceny podle 

úvahy pořadatele. 

9. Za vyhodnocení Soutěže odpovídá pořadatel závodu QCX. 

10. Distribuci věcných cen zajišťuje ČRK.  

 

https://qrp-test.eu/

