Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného
dne 11.7.2018 v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Jan Karel OK1VAO, Martin Kumpošt OK1MCW, Miloš
Prostecký OK1MP, Martin Černý OK1VHB, Otakar Pekař OK1TO, Karel Matoušek
OK1CF, Miloslav Hakr OK1VUM, Petr Kašpárek OK2ULQ

Omluveni: Jan Paleček OK1NP, Miroslav Vohlídal OK1DVM, Pavel Kupilík OK1MY,
Vojtěch Horák OK1ZHV, Pavel Míšek OK7MP, Petr Chvátal OK1FFU

Hosté: Jaroslav Bažant OK1WF, Michal Cempírek OK1MTZ, Libuše Kociánová
OK1LYL

Zapisovatel: Martin Kumpošt OK1MCW a Libuše Kociánová OK1LYL

Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP

Program:
Program:
1. Kontrola zápisu, úvodní formality
2. Schválení plnění rozpočtu roku 2017
3. Nemovitosti - zprávy o dění.
4. Zpráva o vývoji situace s tématem "vyhodnocovací program VKV“
5. Zpráva o naší účasti na setkání SSS
6. Otázky související s GDPR
7. Zpráva o vyhodnocení OK/OM DX contestu SSB
8. Zprávy vedoucích pracovních skupin
9. Různé - organizační záležitosti

Ad.1. Kontrola zápisu, úvodní formality
Kontrola úkolů z minulé rady:
 Oprava elektroinstalace Jablonec nad Nisou, úkol stále trvá, nicméně el.
instalace je t.č. funkční
 OK1FFU - Oslovení sponzorů – úkol stále trvá
 OK1TO nabídky pro nemovitosti – neustále probíhá – tedy průběžně plněno
 OK1VAO - vyhodnocovací PGM pro závody – úkol trvá, přislíben posun do
příští Rady po prázdninách

Ad.2. Schválení plnění rozpočtu roku 2017
 Rada odsouhlasila elektronický zaslaný rozpočet (z důvodu nemoci
hospodáře). Rozpočet skončil s velkým přebytkem – získali jsme neočekávaně
větší dotaci.
 Ze stejného důvodu Rada odsouhlasila žádost, kterou odeslal hospodář na
FÚ, o odložení podání daňového přiznání.

Ad.3. Nemovitosti - zprávy o cestách a co dělat
 Ústí n.L. Ota OK1TO dnes předložil nabídku na přestavby části nemovitosti
v Ústí n. L. na 1 byt. Ústí n. L. by šlo snadno adaptovat nepronajaté, ale lze
předělat i nepronajmutelné prostory na byty. Rada uvažuje o realizaci 2 bytů
ve 3. patře objektu a dále o dalším bytu v podkroví.
Úkol pro OK1TO – zadat prováděcí studii na tuto akci, hlasováním
schváleno.
 Žďár n. S. – konkurzní správkyně zaplatila dlužné nájemné za obsazenou
kancelář, prostor stále nepředala. Pokud nezareaguje na naše výzvy
k předání, budeme věc dále řešit s právní zástupkyní. Nicméně konstatováno,
že pokud platí nájem, tak je pro nás lhostejné zda prostory jsou nebo nejsou
využívány.
 Jablonec n.N.- objekt má zastavěnou plochu cca 2000 m2, pro případné byty
je třeba zrekonstruovat a upravit i další infrastrukturu objektu a teprve pak lze
realizovat přestavbu na byty. To znamená vyšší vstupní náklady. Je třeba tedy
zpracovat studii realizovatelnosti celkové úpravy a cenu za budoucí byty a
následně zkalkulovat budoucí nájmy a návratnost investice. Uvažuje se o
případné nutnosti vzít si hypotéku na tuto akci. Další velmi teoretická možnost
je i vybudování školícího střediska v místě, na které by bylo možno teoreticky
získat i dotaci.
Odhad ceny studie na byty je cca 15 000 Kč a na školící středisko cca do
25 000 Kč.
Úkol pro OK1LYL – zjistit více o podmínkách investičních dotací od státu.

Úkol pro OK1TO – zajistit studii pro přestavbu infrastruktury nutné pro příští
možnost realizace bytů. Termín do podzimu 2018. – odhlasováno Radou.

Ad.4. Zpráva o vývoji situace s tématem "vyhodnocovací program VKV“
 Rada odhlasovala akceptaci úpravy všeobecných podmínek VKV závodů.
 Úkol OK1VAO předat je OK1NP k uveřejnění na web ČRK s platností od
11.07.2018 a dále je předat i OK1AXH, aby je zveřejnil na VKV listu.

 V rámci GDPR bude upraven vyhodnocovací SW, tak, aby odpovídal této
směrnici. Úkol: OK1VUM + OK1VAO
 Maják na Kleti – byl pouze vypadlý jistič, nahozeno a žádná jiná závada ani
příčina nezjištěna – tedy opraveno, Úkol OK2ULQ do konce roku 2018
situaci řešit, pokud se bude opakovat
 Závod dětí, došly jen 2 LOGy.
1 místo OK1KYJ 58 bodů.
2 místo OK1KNF 47 bodů.
Úkol / ok2ulq / vyvolat diskuzi o změně termínu a podmínek závodu. Nové
podmínky zveřejnit do konce tohoto roku.

Ad.5. Zpráva o naší účasti na setkání SSS
 OK1RI přednesl zprávu z jednání na SSS: - Aeroklub vystoupil z SSS.
Předseda SSS informoval o GDPR a sdělil, že není nutné prozatím zavádět
nová pravidla, ale doporučuje počkat na prováděcí vyhlášku vlády.
 MO zatímně zrušilo plánovaný program podpory činnosti spolků. Lidé
z programu byli údajně převedeni na jiné úkoly a nic se zatím neděje.
 MŠMT - rejstřík sportovců v organizacích, který bude propojen s rejstříkem
obyvatel. Situace do detailu není zatím jasná, bude se to řešit asi až v roce
2019. Nicméně je nutno zřídit datovou schránku. Termín do konce července.
V okamžiku psaní zápisu – splněno, datová schránka již funguje.

Ad.6. Otázky související s GDPR
 Diskuze o GDPR v plénu jednání. ČRK z důvodu GDPR zablokoval dočasně
přístup k Callbooku na svém webu. OK7PM připravuje dotazník pro souhlas
s uvedením dat v něm a v dalších případných databázích.
Úkol pro OK1NP – dát info na web, že Callbook je dočasně nedostupný
z důvodu GDPR.
Ad.7. Zpráva o vyhodnocení OK/OM DX contestu SSB
OK1FFU osloví sponzory, úkol trvá.
Ad.8. Zprávy vedoucích pracovních skupin
 KV - OK1CF:
- návrh na ocenění autorů programu pro přípravu na zkoušky OK, viz:
www.ham.smoce.net
Rada odhlasovala předat plaketu 2 autorům v Holicích.
 Návrh ocenit diplomem vyhodnocovatele krátkodobých závodů jako Nedělní
závod, CUC, KV provozní aktiv, odhlasováno Radou.
 Návrh koupit 5 stavebnic TRXu OCX na 80 m a 5 ks téhož na 40 m a ocenit
prvních 10 HAMů, kteří předloží vysvědčení o vykonání zkoušky z CW po
12.07.2018. KITy budou předávány po předložení vysvědčení a až po jejich
dodání výrobcem. Odhlasováno Radou.
 OK1ES vyhodnotil KV PD. Obdrželi jsme jen 6 LOGů.
 Byla dále diskutována možnost výroby mobilního vozíku pro pracoviště KV a
mobilního stožáru na propagační akce. Máme nabídku na cca 50000 Kč.
V diskuzi byly zmíněny další zatím nejasné náměty o způsobu a místě uložení
vozíku, atd. Zatím tento návrh zůstává otevřený.

 Návrh oslovit HA7RY, aby přednesl v Holicích přednášku o expedici na Baker
Isl. Úkol OK1CF, aby ho oslovil. Rada odhlasovala případné náklady na
pozvání v rozsahu cca 10000 Kč.
 Dále nás sám oslovil zástupce fy FLEX radio z Itálie, aby přednesl přednášku
o jejich produktech. Zástupce tč. nereaguje, OK1RI to bude dále urgovat.

 Návrh na diskuzní „panel“ o anténách případně dalších technických otázkách
na setkání v Holicích – odsouhlaseno. Nepodařilo se zajistit jinou přednášku.

 OK TOP list. Bude třeba implementovat i pásmo 60 M. Z toho vyplývá nutná
úprava SW do rozsahu 2000,- Kč – odhlasováno.

 OK1LU byl navštíven předsedou ČRK OK1RI, tajemnicí OK1LYL, Karlem
OK1CF a Petrem OK1PFM za Praktickou Elektroniku a byla mu předána
plaketa k jeho stým narozeninám a koncese OL100LU a dále doživotní
bezplatné členství v ČRK.
 Byla otevřena diskuze k vytvoření aktualizované publikace pro HAMy a
zatímně navrženo požádat pana Macouna OK1VR o souhlas s uvedením jeho
kapitol o anténách do této publikace. Jedná se dlouhodobější projekt, Rada se
k němu bude vracet.

Ad.9. Různé - organizační záležitosti
 OK1DPX požádal radu o finanční příspěvek na mládež během setkání
v Holicích. Rada příspěvek neschválila s odůvodněním, že OK1DPX již není
členem ČRK. Úkol OK1LYL mu zašle toto vyjádření s výše uvedeným
zdůvodněním.

 Účast ČRK na MAKER FAIR Holešovice. Přišlo hodně dětí a dalších HAMů se
svými dětmi. Na výstavě měly stánky i další HAM subjekty. Akce byla
hodnocena našimi účastníky OK1LYL a OK1VHB jako úspěšná. Na akci
probíhala dětská soutěž ve spolupráci s NTM.

 ČRK má ke dni 11.07.2018 1570 platících členů.
 OL100CSR a OM100CSR k výročí 100 let Československa budou aktivovány
Dne 01.08.2018. Před zahájením vysílání budou oznámeny podmínky pro
získání diplomu za spojení s těmito stanicemi. Konec provozu bude
31.10.2018. Úkol - OK1MP navrhne podmínky diplomu a rozešle je členům
rady ČRK k E-diskuzi. Rada po jejich přijetí zajistí včasnou publikaci podmínek
v našich médiích.
 Odsouhlasen nákup nového telefonu pro tajemnici.
 Zatím nebyly vypsány na MŠMT dotační programy pro rok 2019.
Zapsali: OK1MCW a OK1LYL
Kontrola zápisu: OK1MP
V Praze dne 11.7.2018

