Zápis
z jednání VV Rady Českého radioklubu konaného dne 29.7.2009 od 10.00 hodin
v sídle organizace, U Pergamenky 3, Praha 7 - Holešovice.
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský OK1XU, ing. Jiří Šanda OK1RI,
ing.Karel Košťál OK1SQK, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Vojtěch Horák OK1ZHV,
ing. Jaromír Voleš, OK1VJV.
Hosté: Stanislav Hladký, OK1AGE, Josef Zabavík OK1ES.
Návrh programu z pozvánky schválen.
* Práce s mládeží.OK1ZHV požádal, aby v rozpočtu pro práci s mládeží nebyly kráceny peníze a
pro příští rok navrhuje neproplácet kr. kola soutěže v radioelektronice. Žádost RK Sázava o
proplacení nákladů na pobyt v Holicích pro skupinu Cocacola rádio nebyl akceptován. Po delší
diskusi se zaměřením na otázky co je jěště práce s mládeží, bylo navrženo zpracovat metodiku
pro práci s mládeží /využít zkušeností v DL, G../.
* Zhodnocení účasti ČRK ve Friedrichshafenu
Konstatováno, že akce přispěla velmi pozitivně k propagaci OK a setkala se s dobrou odezvou a
do budoucna chce ČRK tento stav rozhodně zachovat. Navrženo jen změnit do budoucna
organizaci celé akce.
* Informace o stavu dokončovacích prací v Jablonci. Zlepšila se komunikace s dodavatelem. VV
pověřil tajemníka doplatit zbytek poslední faktury a po dokončení soklu na kolaudaci domu pojede
OK1XU a OK1AGE.
* Korekce ve financování – doporučení pracovní skupiny, která se sešla 1.7. a navrhla z důvodu
úspor Radě ČRK neprodloužit pracovní smlouvu se stávajícím účetním a pověřit touto prací
externí servisní organizaci, čímž dojde k úspoře cca 400tis. Dalším krokem navrhla zmenšit
pronájem některých místností a do budoucna navrhuje zrušit odměny vyhodnocovatelům závodů.
* V organizačních záležitostech projednán podrobnější plán aktivní účastí představitelů ČRK a
nadcházejícím setkání v Holicích a doporučeno požádat pořadatele o zamluvení sálů pro
prezentaci ČRK na tyto akce:
Pátek – 15-17:00 malý sál v KD – Beseda OK1RI o skutečnostech, mýtech a pověrách při realizaci
antén
Sobota – 10-12:00 malý sál v KD setkání zájemců o VKV provoz /OK2ZI/
Sobota – 13-14:00 malý sál v KD setkání zájemců o KV závodní provoz /OK1CF/
Sobota – 14-15:00 velký sál v KD setkání zájemců o KV expedice /OK1AOZ nebo OK1RI/
* V různém informoval OK1MP o připravované schůzce s představiteli ČTÚ.
* OK1VJV pověřen zpracováním podkladů pro ročenku SSS 2009.
* VV doporučil Radě schválení dopisu RK o ukončení zápůjček ČRK v tomto znění: ,,Z důvodu
fyzické kontroly majetku ČRK upozorňujeme, že smlouva o výpůjčce číslo ….. mezi ČRK a
OK1K… končí 31.12.2009. Prosíme o doručení zapůjčených věcí na sekretariát ČRK do
15.1.2010. Upozorňujeme na nutnost vrácení všech zapůjčených věcí ve funkčním stavu a
kompletních. O dalším řešení zápůjček rozhodne Rada ČRK. ,,
* VV ukončen v 13:50 a Rada ČRK se sejde na řádném zasedání 20.8.2009 od 10:00 v Holicích.
Zápis provedl - OK1ES

