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1. mimořádné předsjezdové číslo roku 2013

Milí přátelé,
poslední loňské číslo našeho členského časopisu Radioamatér obsahovalo přílohu, v níž Rada ČRK svolala
řádný VII. sjezd Českého radioklubu na 23. březen 2013 do Hradce Králové. V příloze byly i dva
návrhy dokumentů pro jednání sjezdu, které je rada povinna podle stanov ČRK se svoláním sjezdu předložit. Na sjezd jsme upozornili i v bulletinech ČRK (http://www.crk.cz/FILES/BULL12_2012C.PDF).
Jak se stalo tradicí (a
umožňují i stanovy),
sjezdu se může zúčastnit
každý člen ČRK, který
do 20. února 2013 pošle
písemnou přihlášku. Radiokluby ČRK mohou vyslat na sjezd delegáty,
které zvolí na svých členských schůzích v počtu
jeden delegát na každou,
i započatou desítku členů, a které k účasti písemně přihlásí, rovněž do 20. února 2013. Delegát je samozřejmě zástupcem klubu jako celku, ne jeho
jednotlivých členů. Sjezd proběhne podle Stanov ČRK, které přijal poslední sjezd v roce 2009; najdete je na
WEBu Českého radioklubu - http://www.crk.cz/STANOVYC (na stránce je i odkaz na text stanov ke stažení
ve formátu PDF). Předpokladem účasti kteréhokoli delegáta je samozřejmě platné členství v ČRK, tedy i
uhrazené členské příspěvky ČRK na rok 2013 (http://www.crk.cz/CLENSTVIC).
Pokaždé, když je svolán sjezd, padne vždy znovu několik podobných otázek, opovězme tedy na ty, které
letos zatím v diskusích zazněly nejčastěji:
• Proč se musí delegáti předem přihlásit? Pro sjezd je potřeba objednat přiměřený sál a pro účastníky odpovídající počet porcí občerstvení. U organizace s více než 2.500 členy, která chce účast umožnit
všem, je nezbytné znát počet účastníků v dostatečném předstihu předem, aby bylo možné se včas přizpůsobit případnému velkému (nebo malému) zájmu o účast.
• Jak se přihlásit? Tak, jak určují naše stanovy: písemně, tedy všemi rozumnými způsoby, které to slovo
znamená: písemná přihláška se doručí poštou, e-mailem, nebo i osobně. Přihlášku delegáta (delegátů) radioklubů posílají tyto radiokluby (prakticky: předseda nebo člen výboru radioklubu), a uvedou v ní i, který
radioklub delegáta vysílá. Přihlášky se doručují na obvyklou adresu ČRK, tedy:
o
o

poštou či osobně na adresu Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7,
nebo e-mailem na adresu "crk at crk.cz".

Právě proto, že přihlášky potřebujeme ze zcela praktických důvodů, velmi prosíme, aby byly zasílány jen
přihlášky vážně míněné (ne tedy na základě pouhého odhadu "třeba mi to vyjde"), a aby (mimo klubů)
přihlášku poslal osobně ten, kdo se přihlašuje. A stejně tak prosíme: pokud později po podání přihlášky zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, dejte nám to vědět.
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Klíčové je, aby přihláška došla do 20. února. Jako vždy u posledních sjezdů, přehled došlých přihlášek
(podle volacích značek) bude zveřejněn na internetu.
• Kde je formulář přihlášky? Zatím jsme se bez závazných formulářů přihlášek na naše sjezdy obešli,
ale pro ty, kdo mají formuláře rádi, připravila Pavlína, OK7YL, šikovný vzor, který najdete v příloze tohoto
bulletinu.
• Další otázky? Pavlína, OK7YL, vám ráda odpoví, zavolejte na 266 722 240, 607 208 230, mailujte
na "crk at crk.cz".
O průběhu příprav sjezdu vás budeme průběžně informovat v dalších předsjezdových bulletinech. Zatím
vždy využili předsjezdové bulletiny ti, kdo se rozhodli kandidovat do Rady ČRK nebo do Revizní komise
ČRK, aby se účastníkům sjezdu i ostatním členům ČRK představili už předem. Velmi rádi takové kandidátky
uveřejníme i letos: pošlete je co nejdříve (podle možnosti s podobenkou) na "crk at crk.cz". Inspiraci najdete třeba zde: http://www.crk.cz/PSB3_2009.

Rada Českého radioklubu

Místo konání VII. sjezdu ČRK a dopravní informace
Sjezd se uskuteční dne 23. 3. 2013 v sálu Adalbertinum, Československé armády 300/22, 500 03 Hradec Králové, loc: 50°12'40.347"N, 15°49'52.129"E (tedy na stejném místě, jako poslední sjezd ČRK v roce
2009).
 Doporučené parkování: Velké náměstí, loc: 50°12'33.15"N, 15°49'56.09"E. Parkování je v tomto
prostoru o víkendu cenově nejvýhodnější. K Adalbertinu je vzdálenost pěšky ulicí V Kopečku cca 300 m.
Ceník parkovného v Hradci Králové najdete zde: http://www.hradeckralove.org/file/3266_3_1/, mapu
parkovišť zde: http://www.hradeckralove.org/file/4285_1_1/.


Příjezd na náměstí je ulicí Mýtskou od Krajského soudu - jednosměrná ulice, výjezd poté ulicí V Kopečku.
Příjezdem na místo ze všech směrů do centra okolo
historického centra je silnice, vjezd na náměstí je proti
evangelickému kostelíku stojícímu vedle budovy
krajského soudu.

Spojení z autobusového terminálu či
Hlavního nádraží je nejlépe trolejbusy č. 2, 6 nebo
autobusy č. 5, 11, 17, výstup na zastávce Adalbertinum
(orientační bod - zastávka je první za mostem přes řeku
Labe, z terminálu 4. zastávka, z hlavního nádraží
3. zastávka). Informace o městské dopravě jsou zde:
http://www.dpmhk.cz/.

Účastníkům bude poskytnut oběd a zákusek s kávou. Do
budovy a sálu je i vjezd pro vozíčkáře. V suterénu je
restaurace, v předsálí bude v provozu bar, je tam i kuřácký salonek.

Návrh jednacího řádu

sedmého řádného sjezdu Českého radioklubu
Každý člen ČRK má právo se zúčastnit sjezdu ČRK za podmínek určených Stanovami ČRK. Sjezdu se zúčastní s hlasem rozhodujícím:
a. členové ČRK, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před konáním sjezdu,
b. delegáti radioklubů ČRK, kteří byli příslušným radioklubem k účasti písemně přihlášeni nejméně 30
dnů před konáním sjezdu, jestliže byli zvolení členskými schůzemi radioklubů v počtu jeden delegát
na každou, i započatou desítku členů příslušného radioklubu,
c. členové Rady ČRK, Revizní komise ČRK a krajští manažeři ČRK.
Členové přihlášení dle písm. a) a b), případně oprávnění dle písm. c), se sjezdu zúčastní výhradně osobně.
Zastoupení zmocněncem je nepřípustné.
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Delegát radioklubu ČRK je povinen respektovat pokyny, které mu případně udělila členská schůze radioklubu.
Každý z účastníků sjezdu dle písm. a) - c) má při hlasování a volbách jeden hlas.
Účast na sjezdu je přípustná jen pro delegáty, kteří potvrdí svou účast nejpozději do 20. 2. 2013.
Delegáti musí splňovat podmínky členství dle stanov ČRK a musí mít zaplaceny příspěvky na r. 2013.
Podle Stanov ČRK na návrh rady ČRK sjezd:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

schvaluje jednací řád sjezdu,
schvaluje program jednání,
volí čtyřčlenné pracovní předsednictvo,
volí pracovní komise:
mandátovou a volební,
návrhovou,
jednoho zapisovatele a dva ověřovatele zápisu jednání sjezdu,
projednává a schvaluje zprávu rady ČRK o činnosti, plnění usnesení předchozího
sjezdu a o hospodaření za období od minulého sjezdu včetně zprávy revizní komise,
volí předsedu ČRK, radu ČRK a revizní komisi ČRK,
projednává a schvaluje:
případné změny Stanov ČRK,
případné změny Organizačního řádu ČRK,
výši členských příspěvků,
přijímá závěrečné usnesení.

Kandidáty do orgánů sjezdu je oprávněn navrhovat každý delegát včetně kandidatury vlastní. Kandidáty
do orgánů ČRK je oprávněn navrhovat každý člen ČRK včetně kandidatury vlastní. Kandidát musí před volbou vyslovit se svou kandidaturou souhlas osobně nebo písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem.
Při volbě orgánů sjezdu a při hlasování o procedurálních postupech a dokumentech sjezdu má každý delegát jeden hlas. O návrzích se hlasuje veřejně. Ke schválení návrhu je třeba prosté většiny hlasů přítomných
delegátů.
Při volbách orgánů ČRK - předsedy, členů rady a revizní komise - má každý delegát jeden hlas. Volba je
tajná.
Do rady a revizní komise jsou zvoleni kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů až do naplnění celkového počtu, tj. 14 do rady a 3 do revizní komise. Při volbě předsedy je zvolen kandidát, který získal nejvyšší
počet hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu přítomných hlasů. Není-li předseda zvolen, proběhne bezprostředně druhé kolo volby, v němž je zvolen kandidát, který získal prostou většinu hlasů.
Každý delegát má právo v čase vyhrazeném pro diskusi přednést příspěvek v délce nepřekračující pět minut. Předsednictvo má právo tuto dobu dle okolností změnit.
Každý delegát má v průběhu sjezdu právo na faktickou připomínku v rozsahu jedné minuty.
Není-li přijat návrh, zachovává se původní stav.
Zdaří-li se volbou dle stanov a organizačního řádu obsadit orgán ČRK neúplně,
o
o

avšak alespoň z jedné poloviny, doplní se takto zvolený orgán vlastním rozhodnutím koopcí z členů orgánu, kteří byli jeho členy na konci předchozího funkčního období,
a méně, než z jedné poloviny, je volba neplatná a orgán pokračuje v činnosti ve složení, v němž ukončil
předchozí funkční období.

O průběhu jednání sjezdu je zvoleným zapisovatelem pořizován zápis, který je bezprostředně po sjezdu
ověřen dvěma ověřovateli. Volbu orgánů ČRK ověřuje přítomný notář.

Návrh programu jednání

sedmého řádného sjezdu Českého radioklubu
08.30 - 09.50 - registrace delegátů
10.00 - zahájení sjezdu
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10.20
10.40
10.55
11.00
11.10
11.30
12.00
13.00
13.00
13.30
13.50
14.05
14.30
15.30
15.40
16.30

schválení jednacího řádu sjezdu a programu jednání
volba pracovního předsednictva
volba mandátové a volební komise
volba návrhové komise
volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu sjezdu
- zpráva předsedy ČRK
- zpráva hospodáře ČRK
- zpráva předsedy revizní komise
- zpráva mandátové komise
- představení kandidátů
- diskuse
- oběd
- uzávěrka kandidátky
- diskuse
- představení kandidátů - druhá část
- informace volební komise
- tajná volba členů rady, předsedy a revizní komise
- diskuse - obecná rozprava
- vyhlášení výsledků voleb
- projednání a schválení základních materiálů a usnesení sjezdu
- závěr

Po skončení sjezdu bude 1. zasedání nově zvolené rady a revizní komise.
Máte zprávy celostátního či regionálního významu pro radioamatéry? Pošlete e-mail:
● Pavlíně, OK7YL, „crk at crk.cz“, se zprávami pro Radu ČRK, Bulletin ČRK a OK1RCR,
● Romanovi, OM3EI, „om3ei at stonline.sk“, se zprávami pro časopis Radioamatér,
● Honzovi, OK1XU, „webmaster at crk.cz“, se zprávami pro WWW stránky ČRK.

Tady všude je něco zajímavého…
WWW stránky
ČRK

Fórum ČRK

Časopis
Radioamatér

ČRK nabízí

Elektronické
publikace ČRK

QSL služba ČRK

OK1RCR

Bulletin ČRK

OK-OM DX Contest

OL0HQ

Bulletin Českého radioklubu, ISSN: 1804-2287, vydává občanské sdružení Český radioklub se sídlem v Praze 7, U Pergamenky 3, IČ 00551201.
Vychází jedenkrát v měsíci. Redakce: Rada Českého radioklubu, grafická úprava: Jan Litomiský, OK1XU. Toto číslo vyšlo 30. ledna 2013.

Nashledanou v Hradci Králové!
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PŘIHLÁŠKA DELEGÁTA NA VII. SJEZD ČRK
konaný dne 23. března 2013
v sále Adalbertina v Hradci Králové

Jméno a příjmení ................................................................................
Volací znak ..................................
Datum narození .........................................
Bydliště.........................................................................................................
Telefon ....................................... E-mail......................................................

...........................................................
podpis delegáta

Vyplní jen radiokluby:
Uvedený delegát byl dne ................................zvolen členskou schůzí
radioklubu .......................................................................................
se sídlem ........................................................................................
Za radioklub .........................................
.......................................................

