ZÁPIS č. 24
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 9. 6. 2012 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti SSS v 5. patře U Pergamenky 3, Praha 7 - Holešovice
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Jiří Šanda, OK1RI,
ing. Vít Kotrba, OK5MM, ing. Karel Košťál, OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF, ing.
Jaromír Voleš, OK1VJV, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, František Lupač, OK2LF, Mgr.
Vojtěch Horák, OK1ZHV, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, ing. Jaroslav Bažant, OK1WF.
Hosté: ing. Pavlína Rumplová, Jiří Štícha, OK1JST.
Omluveni: Zdeněk Hofbauer, OK3RM, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, ing. Miloš Prostecký, OK1MP,
Stanislav Hladký, OK1AGE.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
Zapisovatele – OK1WF
Ověřovatele zápisu – OK1XU
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisu č. 23 ze dne 14. 4. 2012 - OK1AOZ
Stav financování ČRK - OK5MM
Zprávy vedoucích pracovních skupin - OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
Účast ČRK ve Friedrichshafenu a Holicích - OK1RI, OK1VJV, OK1SQK
Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU
Organizační záležitosti - tajemnice
Diskuze
Závěr

Předložený návrh programu schválila Rada bez připomínek.
1. Kontrola zápisu č. 22 ze dne 25.2.2012 – OK1AOZ
Usnesení č. 110809 - změny v pravidlech OK - OM DX Contestu - trvá,
Usnesení č. 111009 - na nevhodné chování na pásmech upozorňovat ve zprávách - trvá,
Usnesení č. 120202 - podmínky vnitrostátních závodů - trvá,
Usnesení č. 120206 - dispoziční právo k bankovnímu účtu na ing. Víta Kotrbu - trvá.
2. Stav financování ČRK - OK5MM
OK5MM seznámil radu s přehledem uhrazených faktur za 1. čtvrtletí roku 2012. Konstatoval, že
faktury byly uhrazeny a stav v této oblasti se výrazně zlepšil. Vycházel z podkladových materiálů,
které k uvedené problematice zpracovala účetní pí. Vašátková. Upozornil radu na nutnost dořešit
v Jablonci následující problémy:
1) vyúčtovat platby za energie,
2) navýšit zálohy z nájmu a předejít tak vzniku nedoplatků.
OK1AOZ informoval radu, že ČRK obdržel od SSS ČR dotaci ve výši cca 500 tisíc Kč a od MŠMT cca
65 tisíc Kč.
OK1VJV požádal OK5MM, aby pro příští jednání zpracoval přehled čerpání rozpočtu a v předstihu
rozeslal členům rady. Po diskuzi přijala rada toto usnesení:
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Usnesení č. 120601 – Rada bere výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2012 na vědomí a
ukládá OK5MM vypracovat pro zasedání Rady v Holicích přehled čerpání rozpočtu za uplynulé období a případné návrhy na úpravu rozpočtu dle návrhů členů rady.
Termín: 15. 8. 2012
3.Zprávy vedoucích pracovních skupin - OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
OK1CF:
a) OK CW závod - účast stanic v tomto závodě je rok od roku nižší. Doporučuje vrátit se
k původnímu názvu závodu, tj. “Memoriál Pavla Homoly, OK1RO“, a pro oživení vyrobit pohár pro vítěze závodu. Ten předávat jako putovní.
Usnesení č. 120602 – Rada bere informaci na vědomí, schvaluje pořízení putovního poháru a
název závodu „Memoriál Pavla Homoly, OK1RO“. Ukládá OK1CF napsat k uvedené problematice
článek do časopisu a bulletinu.
Termín: 15. 8. 2012
Rada současně ukládá KV pracovní skupině jako dlouhodobý úkol přípravu podmínek tohoto
závodu tak, aby byl atraktivní pro současné mladé radioamatéry.
b) HamSpirit - na stránkách OKDXF zveřejnil OK1CF své stanovisko k problematice dodržování
povolovacích podmínek a hamspiritu při provozu na pásmech, zejména v případě expedičních stanic. Do následné diskuze se zapojila řada známých radioamatérů. Jak bude reagovat Rada ČRK? Po diskuzi rada přijala toto usnesení:
Usnesení č. 120603 - Rada ukládá OK1CF zveřejnit své stanovisko v bulletinu č. 5 včetně zásadních reakcí uveřejněných na stránkách OKDXF.
Termín: 14. 6. 2012
c) OK2QX vznesl námitku, že stanice se stejným bodovým výsledkem v závodech
vyhodnocovaných ČRK mají ve výsledkových listinách stejné pořadí. Rada námitku zamítla
jako neopodstatněnou.
d) Je třeba zajistit potisk diplomů za KV závody, aby bylo již konečně možné vyřídit resty
za minulé roky. Tajemnice předala OK1CF dostatečný počet diplomů, ten vše vyřídí nejpozději do setkání v Holicích.
e) OK1ES požádal radu o stanovisko ke QSL agendě stanice OK1DOT: na QSL službě se hromadí lístky pro OK1DOT v souvislosti s tím, že OK1DOT působí pro některé zahraniční
stanice jako QSL manažer, aniž měl za tyto značky uhrazeny poplatky za QSL službu
pro rok 2012. Rada konstatuje, že uvedený problém řeší platná směrnice ČRK a je třeba
postupovat v souladu s ní.
f) Spolu s OK1RI a dalšími je připravován program/WEBová aplikace pro vyhodnocování KV
závodů ČRK, aplikaci programuje OK1DIS, OK1XU připravil smlouvu o dílo. Položka je již
zahrnuta v rozpočtu ČRK na rok 2012.
OK1ZHV, OK2LF



Závěrečným přezkoušením byl ukončen kurz nových koncesionářů. Zkoušku úspěšně
absolvovalo 23 frekventantů.
Uskutečnilo se MČR soutěží dětí a mládeže v radioelektronice. Podrobnosti budou zveřejněny v časopise a bulletinu.
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Při příležitosti MČR se k poradě sešli rozhodčí a vedoucí družstev na MČR soutěží dětí a mládeže v radioelektronice. Navrhují, aby ve stanovách ČRK byl zdůrazněn podíl ČRK na péči
o děti, mládež a ostatní začínající zájemce o radioamatérský sport. Plánují dokončit evidenci
všech skupin, kroužků a spolků, které pracují s dětmi a mládeží, a doporučit všem těmto
kroužkům členství v ČRK, přitom za členství nabídnout pomoc ve formě startovacího balíčku
(stavebnice, součástky, knihy). Doporučují členský časopis Radioamatér vydávat elektronicky, a část ušetřených finančních prostředků věnovat na startovací balíčky pro děti a mládež.

4. Účast ČRK ve Friedrichshafenu a Holicích - OK1RI, OK1VJV, OK1SQK
Friedrichshafen
Z původního složení delegace na setkání do FHN se z osobních důvodů omluvil předseda OK1AOZ.
Byl nominován OK1CDJ, který se v pátek 22. 6. ve 14 00 hodin zúčastní jednání komise pro práci
s mládeží v IARU (pozvánka od PA2LS) Ubytování je zajištěno a úvodního zasedání se zúčastní
OK1RI a OK1CF. Odjezd ve čtvrtek 21. 6. 2012. Podrobnosti budou dohodnuty krátkou cestou.
Holice 2012
Setkání se uskuteční ve dnech 24. a 25. 8. 2012. Oficiální program bude ukončen dne 25. 8. v 17
hodin. Podle toho je třeba naplánovat jednotlivé akce. Předseda určil OK1SQK jako koordinátora.
Na něj směrovat veškeré požadavky do 30. 6. 2012.
Předběžně byly projednány tyto přednášky:
OK1MP
OK1RI
OK1CF
OK5MM
OK1NG

Problematika LOTW
Antény v Gambii
DX fórum HamSpirit
P40H
Lord Howe VK9

pátek malý sál
pátek velký sál
sobota velký sál
sobota velký sál
sobota velký sál

V sobotu se rovněž uskuteční setkání k problematice KV a VKV.
Stánek ČRK jako každý rok s tím, že OK1CDJ připraví v PowerPointu prezentaci ČRK. Náměty od
ostatních budou vítány.
5. Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU
V posledním období nedošlo na jednotlivých nemovitostech k zásadním změnám. OK1XU informoval, že připravuje inspekční cestu po nemovitostech za účasti OK1AOZ a tajemnice. Případní další
zájemci jsou vítáni. Požádal Radu o zvážení nabídky nemovitosti v Jablonci k prodeji, neboť lze
očekávat stále vysoké náklady na opravy dožívajících technologií a zařízení budovy, které nejsou
kryty dostatečnými příjmy. Doporučil projednat a rozhodnout na příštím zasedání.
Usnesení č. 120604 – Rada bere informaci na vědomí.
6.Organizační záležitosti
Ing. Rumplová



Smlouvy pro zápůjčky zařízení jsou vyřízeny.
Radioamatérské mapy jsou postupně odebírány jednotlivými radiokluby. Odběr bude ukončen k 30. 6. 2012 a od 1. 7. 2012 bude pronajatá místnost vrácena SSS ČR. Převoz zbývajících map do Jablonce zajistí na vlastní náklady OK1VUM. Část lze prodat na setkání
ve Friedrichshafenu.
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Byly doručeny letáky v angličtině, které propagují ČRK, a byly připraveny ve spolupráci
OK2BUT a OK1XU. Jsou zamýšleny k propagaci ve Friedrichshafenu. Rozhodnuto odvézt
jich tam na stánek ČRK cca 800.
Žádost ČRK o značku OL2HQ vyřízena ČTÚ kladně od 1. 7. 2012

OK1AOZ


předložil žádost OK2BFN o příspěvek na náklady spojené s účastí na mistrovství světa
v rychlotelegrafii, kde OK2BFN působí jako mezinárodní rozhodčí delegovaný ČRK.

Usnesení č. 120605 – Rada souhlasí s proplacením poloviny nákladů na cestu.



informoval o jednání vedení SSS ČR, které se uskutečnilo ve dnech 7. a 8. 6. v jižních Čechách.
upozornil na blížící se sjezd ČRK, navrhuje jako jednu z možných variant opětné konání
v Hradci Králové, kde minulý sjezd příkladně zorganizoval tým OK1OHK. Blíže bude projednáno v na příštím zasedání rady v Holicích.

Rada rozhodla ocenit vynikající výsledky radioamatérů v OK udělením
a) čestné plakety - OK1DFC za práci na radioamatérských pásmech, OK2SIA za práci s radioamatérskými začátečníky,
b) čestného diplomu – OK1VEN, OK2VWN za práci s radioamatérskými začátečníky.
Usnesení č. 120606 – Rada souhlasí, ocenění bude předáno na setkání v Holicích, a ukládá tajemnici zajistit výrobu plaket a potisk již hotových diplomů a zajistit pování oceněných do Holic.
Termín: 15. 8. 2012
Závěrem OK1AOZ poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané problematice a
ukončil jednání v 13:45 hod. Další zasedání rady ČRK, se bude konat dne 23. 8. 2012
od 10:00 hodin v Holicích v restauraci U skrblíka.
Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF
Ověřil: Jan Litomiský, OK1XU
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