ZÁPIS č. 13 001
z jednání Rady Českého radioklubu ze dne 27. 3. 2013, které proběhlo
od 16.00 hodin v sídle organizace, U Pergamenky 3, Praha 7 - Holešovice
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Miloš Prostecký, OK1MP,
ing. Vít Kotrba, OK5MM, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Miloslav Hakr, OK1VUM,
Stanislav Hladký, OK1AGE, Petr Chvátal, OK1FFU, Petr Kašpárek, OK2ULQ, Martin
Kumpošt, OK1MCW, Michal Oplt, OK1LOL, Jan Paleček, OK1NP, ing. Petr Spáčil, OK1FCJ.
Hosté: ing. Pavlína Rumplová, OK7YL, ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, Michal Cempírek, OK1MTZ,
ing. Luděk Salač, OK1VSL (část).
Omluveni: Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, František Lupač, OK2LF.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
zapisovatele – OK7YL,
koeditora – OK1MP,
ověřovatele zápisu – OK5MM.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Zhodnocení 7. sjezdu ČRK,
Volba místopředsedů, hospodáře a rozdělení odpovědnosti za jednotlivé agendy,
Jmenování výkonného výboru,
Kontrola zápisu z Rady ČRK ze dne 9. 3. 2013,
Úkoly pro nejbližší období,
Organizační záležitosti, různé,
Závěr.
Zhodnocení 7. sjezdu ČRK

V diskusi konstatováno, že sjezd proběhl úspěšně, avšak s menší účastí 93 hlasujících účastníků,
kterou je třeba přičíst umístění mimo hlavní město. Průběh sjezdu poznamenaly mírné organizační
nedostatky způsobené tím, že předseda ČRK v závěru volebního období onemocněl a přípravy se
koncentrovaly na užší okruh spolupracovníků. Práce pořadatelů z Radioklubu OK1OHK byla
příkladná a Rada ČRK jim za ni děkuje.
Při této příležitosti Rada ČRK poděkovala předsedovi ČRK minulého volebního období, ing. Jiřímu
Němci, OK1AOZ, za výbornou práci po celé období a popřála mu rychlou rekonvalescenci.
2.

Volba místopředsedů, hospodáře a rozdělení odpovědnosti za jednotlivé agendy

Na návrh předsedy byli zvoleni místopředsedy ČRK Jan Litomiský, OK1XU, a ing. Miloslav Hakr,
OK1VUM.
Volba hospodáře – na tuto funkci OK1RI navrhl Stanislava Hladkého, OK1AGE. Rada ho v této
funkci schválila.
Dále byli jmenováni:





KV manažer - Karel Matoušek, OK1CF, jeho asistent a současně manažer OL-HQ - ing. Vít
Kotrba, OK5MM,
VKV manažer - Petr Kašpárek, OK2ULQ,
zástupce ČRK v pracovní skupině C5 IARU R1 – ing. Petr Spáčil, OK1FCJ,
diplomový manažer a IARU Liaison Officer - ing. Miloš Prostecký, OK1MP,
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supervizor QSL služby – Petr Chvátal, OK1FFU,
redakce webu, internetové služby a PR – Jan Paleček, OK1NP,
vedoucí pracovní skupiny pro mládež a začínající radioamatéry - Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV.

Rada dále potvrdila ve funkcích koordinátory:





majáků a sítě Packet Radio - ing. František Janda, OK1HH,
AMSAT - ing. Miroslav Kasal, OK2AQ,
ARDF - ing. Jiří Mareček, OK2BWN,
převaděčů - ing. Miloslav Hakr, OK1VUM.

Redakční rada časopisu Radioamatér bude pracovat ve složení: předseda OK1RI, členové
OK1MCW a OK1MP.
3.

Jmenování Výkonného výboru ČRK

Dle stanov byl ustaven VV ve složení: OK1RI, OK1XU, OK1VUM, OK1AGE, OK1MP a OK1LOL.
Zasedání VV se může účastnit každý člen rady. Bude se věnovat hlavně problematice nemovitostí,
aby zasedání rady nebyla nadmíru zatěžována touto problematikou.
4.

Kontrola zápisu z Rady ČRK dne 9. 3. 2013

Usnesení č. 120202 – podmínky vnitrostátních závodů – trvá.
Usnesení č. 120602 – Článek do časopisu napíše OK1CF do 03/2013.
Usnesení č. 121005 – Rada souhlasí s nákupem pozemku č. p. 651 v k. ú. Ústí n. L. za cenu
878.000,- Kč a pověřuje předsedu a tajemnici podpisem smlouvy - trvá (stát dosud nedoručil
návrh kupní smlouvy).
5.




6.









Úkoly pro nejbližší období
Zajistit podpisové vzory do ČS a KB (předseda, místopředsedové, hospodář, tajemnice, OK1MP
– pouze běžný účet u ČS), koordinuje tajemnice.
Zpřístupnit dalším osobám přístup k internetovému bankovnictví, koordinuje tajemnice.
Vytvořit nový interní adresář Rady ČRK. Noví členové zašlou své životopisy a fotografie OK1XU
k aktualizaci internetových stránek.
Mezi OK1XU a OK1NP dojde k postupnému předání agendy redakce WEBu ČRK a souvisejících
internetových služeb.
Organizační záležitosti, různé
Číslo mobilního telefonu na OK7YL je 607 208 230.
Rada schválila udělení plakety ČRK Karlovi, OK2ZI, za jeho dlouholetou práci ve funkci VKV
manažera.
Rada požádala OK1VUM a OK1MP, aby se zabývali otázkou zapojení zástupce ČRK do práce
TNK 47 ÚNMZ.
Byla diskutována problematika „OK-listu“ a s ním spojené etikety jednání.
Po diskuzi o problematice diplomů ze závodů bylo doporučeno, aby byly tištěny na sekretariátu
ČRK a OK1HRA byl požádán o vytištění formulářů, koordinuje tajemnice.
OK1CF upozornil na to, že je nutno včas se zabývat přednáškami a jejich skloubením na setkání
v Holicích. OK5MM upozornil na vhodnost požádat OK7PM o přednášku o SDR. Též je zapotřebí
najít styčného člena s organizátory setkání. Byl navržen OK1MCW. Ten toto pověření přijal.
Na zasedání pracovních skupin C4 a C5 IARU R1 v dubnu ve Vídni budou ČRK zastupovat
OK1RI a OK1FCJ.
OK1MP informoval nové členy rady, že PZK požádal o spolupráci ve věci balonové akce (dále
participují OM, HA). V průběhu měsíce června bude v provozu stanice OL13VBD. Vzhledem
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k naší legislativě může však dojít k omezení. O licenci požádá jménem ČRK OK1MP, QSL
agenda bude řešena ve spolupráci s PZK. Provoz zajistí OK1CF (plus další zájemci). Více
informací je na www.nearspace.eu.
Přítomní členové Revizní komise ČRK pro účely uvedení v zápisu oznámili, že v souladu se
Stanovami ČRK zvolili ze svého středu předsedou komise ing. Luďka Salače, OK1VSL.
Závěrem OK1RI poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané problematice a
ukončil první jednání nové rady v 18:15 hod. Nové radě popřál do další činnosti hodně úspěchů.
Zapsala: ing. Pavlína Rumplová, OK7YL,
Koeditor: ing. Miloš Prostecký, OK1MP,
Ověřil: ing. Vít Kotrba, OK5MM.
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