Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 30.03.2017 v Praze
Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM, Jan Karel OK1VAO, Martin Kumpošt
OK1MCW, Vít Kotrba OK5MM, Miloš Prostecký OK1MP, Petr Kašpárek OK2ULQ, Miroslav
Vohlídal OK1DVM, Karel Matoušek OK1CF, Petr Chvátal OK1FFU, Martin Černý OK1VHB,
Otakar Pekař OK1TO, Pavel Míšek OK7PM
Omluveni: Jan Paleček OK1NP, Vojtěch Horák OK1ZHV
Hosté: Pavel Kupilík, OK1MY, Michal Cempírek OK1MTZ, Jaroslav Bažant OK1WF, Michal
Oplt OK1LOL, Libuše Kociánová
Zapisovatel: Martin Kumpošt OK1MCW a Libuše Kociánová
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP
Návrh programu:
1.Kontrola zápisu, úvodní formality
2.Diskuse k průběhu sjezdu
3.Volba nových místopředsedů
4.Diskuse o předání nemovitostí a dohoda o tom co a jak udělat.
5.Odvolání starého IARU koordinátora pro práci s mládeží a jmenování nového
6.Zpráva o stavu situace s tématem "vyhodnocovací program VKV"
9.Zpráva o vyhodnocení OK/OM DX contestu CW
10.Zpráva o naší účasti na výstavě "AMPER"
11.Zprávy vedoucích pracovních skupin
12.Různé - organizační záležitosti.
Ad.1. Kontrola zápisu, úvodní formality
Ústí nad Labem
OK1RI a OK1LOL - schůzka s panem Krejčím (správcem) proběhne
v náhradním termínu, bude řešena situace s nutnými opravami.
Zúčastní se i OK1DVM – úkol trvá
Ad.2. Diskuse k průběhu sjezdu

11.3.2017 proběhl 8. Náhradní sjezd. Zpráva o sjezdu byla uveřejněna na webu ČRK. Sjezd
proběhl v poklidné a konstruktivní atmosféře.
Ad.3. Volba nových místopředsedů
Předseda rady ČRK OK1RI navrhl 3 kandidáty na místopředsedy Rady ČRK. S ohledem na
operativnost byli navrženi kandidáti z Prahy a to: Miloslav Hakr OK1VUM a Miloš Prostecký
OK1MP a Mirek Vohlídal OK1DVM.
Navržení kandidáti byli hlasováním schváleni.
Dále nová Rada většinou zvolila její následující členy do funkcí:
hospodář: OK1DVM
KV manažer: OK1CF
VKV manažer: OK2ULQ
koordinátor pro práci s mládeží: OK1ZHV
člen rady pověřený správou nemovitostí: OK1TO
koordinátor s IARU: OK1MP
koordinátor s IARU pro sekci C5 – asistent VKV mamažera: OK1VAO
Ad.4 Diskuse o předání nemovitostí a dohoda o tom co a jak udělat.
Správu nemovitostí předává Michal OK1LOL, který z pracovních důvodů již nekandidoval do
rady Otakaru Pekařovi OK1TO. Během jednání bylo domluveno, aby oba výše uvedení
s dalšími členy rady během dubna 2017 navštívili všechny nemovitosti v majetku ČRK, aby
se OK1TO na místě seznámil s jejich stavem nájemci a správci. Po 20.04. přislíbil účast na
cestě i předseda OK1RI a OK1MY. Bylo domluveno, že během návštěv bude pořízena
aktuální fotodokumentace stavu objektů pro lepší informovanost celé rady a členské
základny.
Úkol: OK1TO s OK1LOL do konce dubna 2017.
Ad.5 Odvolání starého IARU koordinátora pro práci s mládeží a jmenování nového
Rada zhodnotila, že v minulém období ustanovený Koordinátor Petr Papica OK2AIA nebyl
aktivní a byl dnešní radou odvolán. Rada zvolila pro tuto práci člena rady OK1VHB a
požádala ho, aby citlivě vstoupil do jednání s koordinátorkou IARU Lisou PA2LS a informoval
ji o aktivitách v OK a následně s ní projednal možnost získat pro tuto činnost nějaké dotační
peníze z IARU.
Úkol: Tajemnice pošle odvolání z funkce OK2AIA, OK1MP zajistí představení OK1VHB.
Ad.6 Zpráva o stavu situace s tématem "vyhodnocovací program VKV"
Programátorka udělala vnitřní interface vyhodnocování závodů pro ADMINa. Jsou v něm
vloženy všechny závody vyhodnocované ČRK. Byly diskutovány otázky ohledně 6-ti
hodinové kategorie a OK1VAO informoval o připomínkách našich členů během jeho diskuzí
na Mikrovlnném setkání 2017. K 6-ti hodinové kategorii nebyl zatím příjmu jednoznačný
závěr a uvažuje se o tom dále jednat. Programátorka pracuje na dalších součástích
programu a OK1VAO ji za 2 týdny osloví s dotazem na stav věcí.
Doporučení: uvažovat zavést po vzoru PA a I kategorii mládeže do 26 let. Takovou kategorii
již vyhodnocuje OK1ZHV, ale výsledky jsou jen na jeho stránkách. Je nutné toto doladit
s OK1ZHV a vyhodnocovatelem VKV PA OK1DOZ. Bylo navrženo, aby ze závodů PA bylo
možno posílat jak hlášení, tak i LOG ve formátu EDI. To by zlepšilo statistiky vyhodnocení a
dále by bylo možné i přijímat deníky od zahraničních stanic, neboť VKV PA je v našem

termínu provozován i řadou dalších sousedních zemí a žádný zahraniční SW neumí počítat
body pro PA. Očekáváme větší účast zahraničních stanic v závodě a tím jeho větší
atraktivnost.
Dále navrženo, aby server pro sběr deníků ze závodů byl v rukách ČRK. Tato situace se
řeší.
Úkol: OK1VUM a OK1VAO - zavést server pod správou ČRK do konce roku 2017.
Ad.9 Zpráva o vyhodnocení OK/OM DX contestu CW
OK1FFU zmínil, že z pracovních problémů nebyl schopen tak dosud učinit. Slíbil
vyhodnocení během násl. 2 týdnů. Rada odsouhlasila odměnu á 10Kč za plaketu, člověku,
který je bude balit pro odeslání.
Úkol: OK1FFU do 30.04. 2017 vyhodnotit OK/OM DX contest.
Ad.10 Zpráva o naší účasti na výstavě "AMPER"
Vítek OK5MM předal rozsáhlou písemnou zprávu, která bude zveřejněna na webu ČRK.
Naše účast měla velký ohlas s možnou reaktivací našich několika bývalých členů, kteří na
Ampéru navštívili náš článek a vzpomínali na časy svých koncesí.
Rada vyslovila poděkování Vítkovi OK5MM a tajemnici za uspořádání této akce. Za zvláštní
zmínku stojí příkladný postoj Aleny, OK2APY, která kromě každodenní přítomnosti na
stánku, také zajišťovala operativní informovanost příchozích propojením na webové stránky.
Dále Rada vyslovuje poděkování všem, co pomáhali na stánku a skvěle reprezentovali ČRK:
OK2PDN, OK8EYJ, OK2BKQ, OK2JS, OK4MM, OK2LF, OK2BN,OK2BEW, OK2SPS

Ad.11 Zprávy vedoucích pracovních skupin
Sekce KV: bylo domluveno, že Karel OK1CF předá agendu pro zasílání diplomů a věcných
cen OK1IPS, vlastní vyhodnocování závodů je i nadále v kompetenci OK1CF. Koordinátor
OK1CF pošle radě návrh nových členů KV skupiny.
Úkol: OK1CF poslat návrh do týdne. OK1NP zajistí mailovou konferenci účastníků dle
pokynů OK1CF.
Seznam zemí pro KV TOP list se bude aktualizovat s ohledem na nové/zrušené země.
OK1CF připomněl, že bude OK CW závod a sdělil, že putovní pohár získal již 3x OK1DOL a
tento u něho již dle regulí zůstává. Je nutno zajistit nový pohár.
Úkol: OK1MY pošle návrh tajemnici do týdne.
Bude se konat OK/OM SSB závod. Jeho termín není v kalendáři SM3CER. Je třeba poslat
pozvánku přes web a ostatní média – již před ukončením zápisu se stalo.
Sekce VKV: OK2ULQ informoval o předání diplomů a věcných cen za mistrovství VKV
během mikrovlnného setkání 2016 a oznámil technické problémy VKV majáku na Moravě.
Na jednom pásmu jsou problémy s anténou a na dalším zřejmě s PA vysílače. Plánuje se
návštěva lokality a oprava v blízkém termínu.
Práce s mládeží: zpráva od OK1VHB - MČR juniorů 2016 vyhodnoceno, diplomy a poháry
rozeslány až na
jeden, došla později korespondenční adresa
- v letošním roce probíhá nadále
-pověření na krajská kola a celostátní kolo rozeslána

-na internetu jsme zjistili informace k dalším grantům pro
celoživotní vzdělávání, ale mají šibeniční termín podání
14.4. Pokud již není něco připraveno nedá se stihnout.
Nicméně budeme dál prohledávat jiné potenciální zdroje a současně
sbírat podněty a nápady pro přípravu projektů. Hlavní bolestí jsou
odměny lektorů.
-komise mládeže se sešla 23.3 2017 Hradec Králové, Rautenkrancova 1
ve složení 1VHB, 1ZHV - diskutována byla hlavně oblast grantů, dotaci a jiné podpory
mládeže
Ad.12 Různé - organizační záležitosti.


22.04. se v domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích koná HAM setkání. Všichni
jsou srdečně zváni.



OK1MP ověřoval potvrzení naší účasti na konferenci IARU REG.1 v září 2017.
Bohužel přihláška se někde ztratila, proto ČRK přihlásil znovu, což bylo organizátory
potvrzeno.
V souvislostí s výše uvedenou konferencí se diskutovalo, zda máme vhodné téma
k jednání. Termín podání je do 16.04. t.r. Rada navrhla k projednání rušení pásma 3
cm ISP linkami jako podnět k jednání v sekci C5.
Úkol: OK1VAO udělá návrh podnětu tak, aby mohl být včas prezentován.



Rada ČRK bere na vědomí, že Revizní komise se dohodla, že jejím předsedou bude
Pavel Kupilík OK1MY.



Pobočné spolky – stále nemají všechny pobočné spolky ČRK uvedeny zapsané údaje
v souladu s NOZ. Ráda ČRK důrazně žádá, aby dotyčné spolky začaly konat, spojily
se se sekretariátem a domluvily se na urychleném řešení. Všechny spolky měly být
zapsány do konce roku 2016 !



Host na jednání rady OK1LOL zmínil možnost elektronických plateb členství v ČRK,
kartou.
Mluvil s vhodným IT specialistou OK7DR, který by byl schopen připravit SW pro
takovou aplikaci.
Úkol: OK1NP, OK1LOL a tajemnice zkontaktují OK7DR a domluví, co by šlo v té věci
udělat a o výsledku budou informovat na příštím jednání rady.



Proběhla diskuze o tom, zda a za jakých podmínek prodávat časopis i nečlenům
ČRK. Toto téma bude zařazeno jako bod jednání na příští radě.



OK1MCW přednesl požadavek ze sjezdu, aby obsah časopisu ve formě PDF byl
zveřejňován na našem webu volně i pro nečleny. Rada s tím vyslovila souhlas.
Úkol: OK1MCW domluví s vydavatelem časopisu tuto službu od příštího čísla.
Zapsali: Martin Kumpošt OK1MCW a Libuše Kociánová
Ověřovatel zápisu : Miloš Prostecký OK1MP

