Zápis jednání Rady Českého radioklubu
dne 11.12.2018 v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM , Jan Karel OK1VAO, Miloš Prostecký
OK1MP, Otakar Pekař OK1TO, Petr Kašpárek OK2ULQ, Pavel Míšek OK7PM, Jan Paleček
OK1NP, Vojtěch Horák OK1ZHV, Martin Kumpošt OK1MCW, Martin Černý OK1VHB, Karel
Matoušek OK1CF.

Omluveni: Miroslav Vohlídal OK1DVM, Pavel Kupilík OK1MY, Petr Chvátal OK1FFU
Hosté: Libuše Kociánová OK1LYL, Michal Cempírek OK1MTZ
Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL a Martin Kumpošt OK1MCW
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP
Program
1.Kontrola zápisu, úvodní formality
2.Schválení elektronického hlasování
3.Problematika zápisu do registrů
4.Nemovitosti - zprávy o dění
5.Zpráva o OK/OM DX contestu a o průběhu aktivity OL100
6.Zpráva o dění a pokroku s VKV vyhodnocovacím programem
7.Diskuse na téma chybějící člen rady a RK
8.Zprávy vedoucích pracovních skupin
9.Různé - organizační záležitosti
Ad.1.
•
•
•
Ad.2.
•

Ad.3.
•

Kontrola zápisu, úvodní formality
Nemovitosti- trvá, viz dále v tomto zápisu.
Schválení nutných dokumentů
Oslovení sponzorů OK1FFU – úkol trvá.
Schválení elektronického hlasování
Rada hlasováním potvrdila dle stanov předchozí E-hlasování na opravu střechy
v Jablonci nad Nisou.

Zápis do Rejstříku sportu
Informace od Líby OK1LYL: prozatím zapíšeme do rejstříku všechny pobočné
spolky a členy ČRK. Vzhledem k tomu, že dosud jsme neměli funkci trenéra
definovanou, odsouhlasila Rada ČRK, že za každý pobočný spolek budou trenéry
ustanoveni statutární zástupci – předseda a místopředseda, pokud jsou členy ČRK.

Obešleme všechny spolky informativním dopisem s tím, že bude umožněna změna
trenéra. V budoucnu bude ustanovena funkce rozhodčích, zatím na tento zápis není
rejstřík připraven.
Úkol pro OK1LYL – zjistí, jak mají ostatní svazy ošetřené smlouvy o spolupráci
přidružených tzn. samostatných zapsaných spolků.

Ad.4

Nemovitosti – OK1TO:

•

Jablonec, střecha je hotová, cena mírně ( o první tisíce) překročila původní rozpočet odsouhlaseno, pí Hanušová nechce dále dělat správce – bude nutno řešit !
- Úkol OK1TO ve spolupráci s dalšími členy zajistí náhradu

•

Ústí nad Labem
Rada odsouhlasila plánovanou rekonstrukci prostor po bývalém radioklubu OK1KCU
pro nově vznikající pobočný spolek zabývající se mládeží a vybudování sociálního
zařízení pro jeho potřeby. Aktuálně hledáme firmu, která by rekonstrukci provedla
včetně dříve odsouhlaseného záměru přestavby volných prostor na byty.

•

Svitavy- město Svitavy nás informovalo o tom, že neoprávněně užíváme část
pozemku města. Při domlouvání termínu schůzky vyšlo najevo, že i město Svitavy
užívá část našeho pozemku.
Úkol OK1RI - domluví se s pověřenou úřednicí na řešení, příp. domluví osobní
setkání.

•

Jablonec nad Nisou – nechali jsme zpracovat Energetický štítek, ve spolupráci
s realitní kanceláří hledáme generálního nájemce.

Ad.5. Zpráva o OK/OM DX contestu a o průběhu aktivity OL100…
•

Aktivita OL100CSR, OM100CSR – info OK1MP: OL100CSR navázala cca 23000
QSO. Vysílal hlavně OK2RZ, který navázal téměř polovinu z těchto spojení, řada
zájemců se registrovala, ale fakticky nezahájila provoz. Bylo vydáno 722 bronzových,
263 stříbrných a 120 zlatých diplomů a 3 pro SWL. QSL jsou v tisku a budou
rozesílány (je zatím asi 1000 žádostí o QSL) QSO byla potvrzena elektronicky na
LoTW. OKDX foundation svoji paralelní akci silně zpropagovali, což zřejmě ubralo na
výsledcích OL100CSR. OK1MP bude publikovat shrnutí akce.

Ad.6. Zpráva o dění a pokroku s VKV vyhodnocovacím programem
•

VKV vyhodnocovací závod – OK1VAO. V současné době se dokončuje vyhodnocení
UHF and MW závodu 2018 stávajícím i novým SW. Zbývá domluvit s Ondrou
OK1CDJ prolinkování i z původního serveru Moravany a možná i spolupráci s IARU
contest robotem. I.Subregionální závod 2019 bude již vyhodnocen novým
programem.

Ad.7. Diskuse na téma chybějící člen RK a rady
•
•
•

Chybějící člen Revizní komise rady ČRK – máme kandidáta na tuto pozici, bude
přizván na příští jednání Rady.
Chybějící člen Rady ČRK - zejména pro propagaci a styk s médii – zatím vhodný
kandidát/zájemce není.
Prozatímně OK2ULQ kontaktuje osobu, která by se měla starat o naše sociální media
a podá zprávu Radě.

Ad.8. Zprávy vedoucích pracovních skupin
•

Práce s mládeží – OK1ZHV závody proběhly a jsou vyhodnoceny, plánuje se nový
kurz OK na konec dubna 2019 v Hradci Králové – Stříbrný rybník a kurz CW
s následnou zkouškou se zkušebním komisařem v roce 2019

•

OK1VHB navrhl možnost vytvořit, po plánované rekonstrukci , radioklub zaměřený na
výchovu mládeže v prostorech vysílací místnosti v ČRK.

•

KV – OK1CF dostal úkol ve spolupráci zajistit distribuci diplomů v pdf z vnitrostátních
závodů.

•

VKV - Vzhledem k opakované malé účasti v červnovém závodě mládeže na VKV ,
rada schválila změnu termínu a podmínek závodu s platností od roku 2019 takto :
Závod mládeže na VKV.
Závod mládeže je vnitrostátním závodem, do vyhodnocení výsledků budou, ale
započítávána spojení se všemi účastníky i nesoutěžícími stanicemi včetně
zahraničních stanic. Závod se koná v neděli první celý víkend v srpnu od 07:00 do
13:00 hodin UTC.
1. V závodě jsou vyhlášeny tyto kategorie:
- Single op .

144MHz 10W

- Multi op .

144MHz 10W

2. V kategorii Single op. budou hodnoceni držitelé individuálního oprávnění , kterým
v den konání závodu ještě není 18 a více let a při celkovém výkonu použitého
vysílače maximálně 10W .
3. V kategorii Multi op. - budou hodnoceny klubové stanice obsluhované výhradně
operátory, kterým v den konání závodu ještě není 18 a více let a při celkovém výkonu
použitého vysílače maximálně 10W .
4. Součástí deníku ze závodu musí být jméno, příjmení a datum narození operátora.

5. U klubových stanic v kategorii Multi. musí být uvedena značka a jméno operátora,
provádějícího dozor ve smyslu vyhlášky č. 156/2005Sb a jméno, příjmení a datum
narození všech zúčastněných operátoru
6. Závodí se z libovolného stanoviště a s libovolným napájením zařízení.
7. Kód : předává se kód složený z RS nebo RST, pořadového čísla spojení počínaje
číslem 001 a WW lokátoru. Soutěžícím se do závodu počítají i spojení se stanicemi,
které nesoutěží a nepředávají číslo spojení. V takovém případě zapíše soutěžící
stanice do deníku číslo spojení 999.
S každou stanicí lze do závodu započítat jen jedno platné spojení.
8. Pro závod dále platí relevantní ustanovení ''Všeobecných podmínek pro závody na
VKV''.
Ad.9. Různé - organizační záležitosti
•

V časopise Radioamatér je na každé stránce v horní liště uvedeno nově členské
číslo, které je zároveň variabilním symbolem pro platbu členského příspěvku.

•

6 našich členů zaplatilo za rok 2018 nižší členské příspěvky. Všichni byli upozorněni
na nutnost doplacení.

•

Callbook byl vrácen na stránky ČRK. Vysílání OK1RCR bylo v poslední době výrazně
rušené, zprávy se aktuálně vysílají na kmitočtu 3,773 MHz.

•

Rekonstrukce místností ČRK – máme firmu, se kterou OK1LYL komunikuje,
rekonstrukce pravděpodobně proběhne 1Q/2019, akce zabere 6 - 8 týdnů – v této
době bude provoz sekretariátu a i QSL služby velmi omezený.

•

Nový web ČRK – SW je připraven. Diskutovalo se o formě a způsobu budoucí správy
webu. Úkol OK1MCW a OK1NP se do konce roku sejdou a připraví první kostru
budoucího webu. Tu představí ke konzultaci členům Rady a editoři rubrik pak začnou
stránky plnit aktuálním obsahem.

•

Rada odsouhlasila termín konání letošní inventury na 27.12.2018 v 9,00 hod.
Předseda inventurní komise Petr OK1FFU, člen Mirek OK1DVM, člen Líba OK1LYL.
Za revizní komisi se inventury zúčastní Michal OK1MTZ a Pavel OK1MY.

•

Roční odměny
Rada odhlasovala vyplatit odměny za rok 2018 pro tajemnici a vedoucí QSL služby.

Zapsali: OK1MCW a OK1LYL
Kontrola zápisu: OK1MP

V Praze, 11.12.2018

