Zápis

jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 26. května 2015
v zasedací místnosti ČRK v Praze 7, U Pergamenky 3
Přítomni: Miloslav Hakr, OK1VUM, Vojtěch Horák, OK1ZHV, Petr Chvátal, OK1FFU,
Jan Karel, OK1VAO, Petr Kašpárek, OK2ULQ, Martin Kumpošt, OK1MCW, Jan
Litomiský, OK1XU, František Lupač, OK2LF, Karel Matoušek, OK1CF, Michal Oplt,
OK1LOL, Jan Paleček, OK1NP, Miloš Prostecký, OK1MP, Jiří Šanda, OK1RI, Miroslav
Vohlídal, OK1DVM.
Omluveni: Vít Kotrba, OK5MM.
Hosté: Oldřich Trégl, OK1VUL, Michal Cempírek, OK1MTZ, Luděk Salač, OK1VSL, Milan Prouza,
OM1ATT.
Zapisovatel: OK1VAO
Ověřovatel zápisu: OK1MP
Program:
Návrh programu:
1.
Kontrola zápisu, úvodní formality.
2.
Doplnění názvu Českého radioklubu o dovětek "zapsaný spolek" v souladu s novým
občanským zákoníkem.
3.
Zpráva o inventuře a zápůjčkách.
4.
Zpráva o finanční situaci na rok 2015, přidělené dotace. Zpráva tajemníka jak byla
zjednána náprava plateb na náš zrušený účet.
5.
Uložení finančních rezerv ČRK.
6.
Zpráva o nemovitostech.
7.
Diskuse o změnách všeobecných podmínek KV závodů - případné schválení změn.
8.
Diskuse o změnách všeobecných podmínek VKV závodů.
9.
Příprava setkání ve Friedrichshafenu.
10. Příprava programu pro setkání v Holicích.
11. Zpráva o jednání s OK1DMX o novém SW pro vyhodnocení VKV závodů.
12. Nové majáky na UHF + přeladění na žádost OESV.
13. Zhodnocení akce MS v Hokeji 2015.
14. Zprávy vedoucích pracovních skupin + akce OL5HQ atd.
15. Různé – organizační záležitosti.
Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy rady ČRK.
Ad 1. Kontrola zápisu








Návštěva Jablonce, úkol trvá.
Kontrola duplicitních faktur – úkol splněn, více v bodu 4.
Revizní komise žádá radu o vyjádření k položkám účtu 311 002 a 311 003 – úkol trvá.
Inventurní komise provede inventuru – OK1VUL připravil položky k fyzické inventuře, úkol
trvá.
OK1VUL pošle radioklubům, které mají zapůjčen materiál, nové zápůjční listy – viz bod 3.
Prověřit stav faktur a plateb od nájemců. Případně odeslat upomínky. – faktury za leden až
květen byly odeslány, OK1DVM, OK1VUL a OK1LOL připraví podrobnou informaci o přijatých
platbách, úkol trvá.
OK1VUL ve spolupráci s OK1DVM, OK1LOL, OK1RI a OK1XU připraví metodiku zasílání faktur
našim nájemcům včetně případných upomínek. – OK1DVM osobně navštíví nájemce a
dopracuje metodiku zasílání faktur za nájem a související služby i upomínek, úkol splněn.
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Připravit návrh změny podmínek radioamatérských diplomů vydávaných ČRK tak, aby
v žádosti o diplomy přibyla možnost doložit spojení výpisem z odeslaných a přijatých deníků
z hodnocení závodů pořádaných ČRK, úkol trvá.
Dojednat schůzku s paní Barvířovou, na které se projedná zadání tohoto SW. Schůzka
proběhla dne 18. 5. úkol splněn, více v bodu 11.
OK1DVM připraví návrh, jak naložit s uloženými rezervami, úkol splněn, více v bodu 5.
OK1VUM podá zprávu o dokončení celé akce okolo přeladění převaděče a rušení, úkol trvá,
více v bodu 12.
OK1VAO zašle webovou linku se seznamem radioamatérských převaděčů podle požadavku
IARU. Na webové stránky ČRK byl přidán odkaz na mapu převaděčů v ČR – se souhlasem
autora - http://www.crk.cz/REPC. ČRK neprovozuje všechny převaděče v OK a proto byl
zvolen tento způsob. Odkaz byl odeslán IARU koordinátorovi SM6EAN, úkol splněn.

Ad 2. Doplnění názvu Českého radioklubu o dovětek "zapsaný spolek" v souladu
s novým občanským zákoníkem
K tomuto bodu bude svolána zvláštní schůze rady počátkem července 2015.
Ad 3. Zpráva o inventuře a zápůjčkách
OK1VUL připravil detailní přehled všech zápůjček. Z 18 kontaktovaných 12 potvrdilo zájem
o prodloužení zápůjčky, 6 kontaktních osob zatím nereagovalo.
Úkol 3.1: dokončit do příští rady. Odpovědný – OK1VUL
Ad 4. Zpráva o finanční situaci na rok 2015, přidělené dotace. Zpráva tajemníka jak
byla zjednána náprava plateb na náš zrušený účet
ČRK obdržel účelově vázanou dotaci od MŠMT ČR ve výši 264600,- Kč.
OK1DVM informoval o výsledku kontroly duplicitních faktur a návrh na osobní projednání
s dotyčnými. Rada schválila další postup.
OK1VUL informoval o nápravě plateb na zrušený účet. Na zrušený účet přišlo celkem 45 plateb,
všechny platby byly bankou obratem vráceny. Většina těchto plateb následně přišla na správný
účet. 13 zbývajících členů bude informováno dopisem spolu s časopisem o změně účtu.
Úkol 4.1: připravit dopis pro shora zmíněné členy ČRK. Odpovědni: OK1VUL, OK1VUM, termín –
do příští rady.
Ad 5. Uložení finančních rezerv ČRK
Rada schválila uložit 2 700 000,- Kč z účtu na vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou u J&T
banky. Vklad je pojištěný do výše 100 000,- euro.
Úkol 5.1: připravit návrh uložení zbytku finančních rezerv ČRK, diverzifikace uložení. Odpovědný:
OK1DVM, termín – do příští rady.
Ad 6. Zpráva o nemovitostech
Jablonec nad Nisou - nový zájemce o nájem bývalých garáží, rovněž projevil zájem o další
prostory. Vyžaduje úpravy elektroinstalace v hodnotě cca 15 tis. Kč, za něž by mu byla poskytnuta
sleva z nájemného - OK1LOL prověří opodstatněnost navržené ceny.
Žďár nad Sázavou, Svitavy, Ústí nad Labem a Holice – žádné nové informace.
OK1LOL nadále přebírá dohled na nemovitostí ve Žďáru nad Sázavou.
Ad 7. Diskuse o změnách všeobecných podmínek KV závodů - případné schválení
změn
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OK1CF přednesl návrh znění všeobecných podmínek KV závodů. Rada návrh projednala s tím, že
OK1CF zapracuje návrhy a pošle upravený návrh do rady. Předpokládané schválení na příští radě.
Úkol 7.1: zapracovat návrhy. OK1CF, termín – elektronicky do rady, připravit ke schválení do
příští rady.
Ad 8. Diskuse o změnách všeobecných podmínek VKV závodů
OK1VAO přednesl návrh na změny všeobecných podmínek VKV závodů zahrnující změny z jednání
IARU konference ve Varně v roce 2014. Rada návrh projednala s tím, že OK1VAO pošle upravený
návrh radě a po připomínkách budou navržené změny předloženy radioamatérské veřejnosti.
Úkol 8.1: zapracovat návrhy. OK1VAO, termín – elektronicky do rady do 15.6.
Ad 9. Příprava setkání ve Friedrichshafenu
Rada projednala účast a zabezpečení stánku na setkání ve Friedrichshafenu, zúčastní se OK1RI,
OK1VUL, OK1CF, OK1MCW a OK1MP. Jako exponát na stánku se bude ukazovat nový UHF maják.
Ad 10. Příprava programu na setkání v Holicích
Rada projednala program a přípravu přednášek, účast a zabezpečení stánku na setkání v Holicích.
Ad 11. Zpráva o jednání s OK1DMX o novém SW pro vyhodnocení VKV závodů
OK1DMX, OK1RI a OK1VAO se sešli nad přípravou nového SW pro vyhodnocování VKV závodů
18.5. Na schůzce byly domluveny další podrobnosti. Z předaných materiálů bude vytvořeno
podrobné zadání všech částí nového SW. Podrobné zadání bude podrobeno veřejnému
připomínkování OK VKV komunitou – předpoklad začátkem července. Po vyhodnocení a
případném zapracování připomínek bude první verze k testům připravena do konce října 2015.
Ad 12. Nové majáky na UHF + přeladění na žádost OESV
Majáky – OK2ULQ informoval radu o stavu připravovaných majáků.

Klínovec – maják bude instalován ve druhé polovině roku 2015 z důvodů rekonstrukce objektu
na Klínovci.
Kleť – probíhá diskuze o přesném umístění na lokalitě.
Kelčský Javorník – do poloviny června by měla být podepsána smlouva o umístění.

Požadavek OESV-OK1VHB a související. Situace si vyžádá další jednání s vedoucím
operátorem převaděče, přidělené kmitočty jsou v odstupu 12,5 kHz, na který uživatelé převaděče
údajně nejsou vybaveni.
Ad 13. Zhodnocení akce MS v Hokeji 2015
Rada projednala zprávu OK2ZA o vysílání pod značkami OK2015O a OK2015P. Dále bylo jednáno
o motivu na QSL. Na ústředí MS v hokeji byla odeslána žádost o povolení použití loga na QSL
lístky. Rada vyslovuje OK2ZA poděkování za výbornou organizaci provozu.
Ad 14. Zprávy vedoucích pracovních skupin + akce OL5HQ atd.
Skupina práce s mládeží:
OK2LF podal zprávu o proběhlém Mistrovství mladých radioelektroniků, které proběhlo v Opavě.
Spolu s Českým radioklubem byli donátory Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Magistrát
města Opavy a několik převážně opavských firem - TIPA, ELOK, KUPSON a další. Do soutěže
vyslaly zástupce takřka všechny kraje. Soutěž proběhla velmi úspěšně. Pořadatelé - Radioklub
Opava, OK2KCE, a SVC Opava, OK2RGA, spolu se Střední technickou školou v Opavě, kde soutěž
probíhala, se zadání zhostili úspěšně. Soutěž byla doplněna o exkurzi do učebních hal školy ukázka různých druhů obráběcích strojů včetně NC strojů a NC řízeného vypalovacího komplexu.
Po ukončení soutěže pak odjeli všichni na prohlídku opevnění z období II. světové války a
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Památníku osvobození v Hrabyni. Po návratu a večeři proběhlo vyhlášení vítězů. V družstvech
zvítězilo družstvo Zlínského kraje reprezentované kroužkem ze Vsetína. V jednotlivcích do 12 let
Lukáš Koňařík - ZLK, do 16 let Ondřej Pala - MSK a do 19 let Martin Růžička - ZLK. Komise
rozhodčích konstatovala vzestupnou úroveň výrobků včetně konstrukcí s vysílací tématikou. Opět
je potvrzeno, že díky nezměrnému úsilí vedoucích kroužků a kolektivů v radioklubech se i
bez přispění (bohužel) orgánů MŠ ČR rodí budoucí výborní odborníci v radiotechnice. Ohlasy lze
vyhledat na www.ok2uwq.cz, www.ok2tpq.cz, www.svcopava.cz a www.ok2but.cz.
KV skupina – OK1CF informoval o blížícím se KV polním dnu.
VKV skupina – OK2ULQ informoval o žádosti o dotaci na nákup rubidiového oscilátoru pro maják
OK0EA umístěný na Černé Hoře. OK2ULQ zjistí přesnou požadovanou částku a projedná se
správcem majáku.
Ad15. Různé - organizační záležitosti
Zpráva revizní komise – OK1VSL přednesl zprávu revizní komise.
OK6HUS – v současné době je v provozu stanice OK6HUS u příležitosti šestistého výročí upálení
Mistra Jana Husa.
Zápůjčka – rada schválila zapůjčení FT 857 pro sázavský radioklub OK1OSA.
Úkol 15.1: připravit odpověď na zprávu revizní komise. Odpovědný OK1DVM, termín nejpozději
do příští rady.
V Praze 26. května 2015
Zapsal: OK1VAO
Ověřil: OK1MP
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