Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 17.08.2016
v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM, Jan Karel OK1VAO, Martin
Kumpošt OK1MCW, Vít Kotrba OK5MM, Miloš Prostecký OK1MP, Petr Kašpárek
OK2ULQ, Jan Paleček, OK1NP , Miroslav Vohlídal OK1DVM, Karel Matoušek OK1CF,
Petr Chvátal OK1FFU,Vojtěch Horák OK1ZHV,Michal Oplt OK1LOL, František Lupač
OK2LF.

Hosté: Pavel Mišek OK7PM, Pavel Kupilík OK1MY, Michal Cempírek OK1MTZ, Jaroslav
Bažant OK1WFL, L Kociánová, Petr Prause OK1DPX
Zapisovatel: Martin Kumpošt OK1MCW a Libuše Kociánová
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP
Předseda OK1RI požádal radu o hlasování, zda souhlasí s přítomností nových hostů: OK1MY
a OK7PM a později i OK1DPX. Rada jednohlasně souhlasí s jejich účastí.
Program:
Návrh programu:
1.Kontrola zápisu, úvodní formality
2.Kooptace člena revizní komise - návrh: Pavel Kupilík OK1MY
3.Kooptace chybějícího člena rady - návrh: Pavel Míšek OK7PM
4.Dokončení chybějících bodů u našich příspěvků - návrh OK1ZHV
5.Zpráva o přípravě setkání v Holicích
6.Zpráva o situaci v QSL službě, OK1ES.....
7.Zpráva o jednání 1RI, 1VUM a 1CF s OK1HH - jeho následné kroky a co my s tím dál ?
8.Zpráva o situaci v nemovitostech, zejména kotelna Žďár a případně co dál s Ústím ?
9.Zpráva o situaci s pobočnými spolky a vysvětlení dalších kroků
10.Vysílání OK1RCR, kdo a jak bude připravovat, hlásit...... Nutno urychleně řešit
11.První kroky k přípravě sjezdu březen 2017....

12.Nový SW pro vyhodnocení VKV závodů - informace o stavu - pokrok ?
13.Zpráva vyhodnocení o OK/OM DX contestu SSB
14.Zprávy vedoucích pracovních skupin
15.Různé - organizační záležitosti.
Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy rady ČRK.
Ad. 1 Kontrola úkolů z minulé rady
zajištění nové antény 144 MHz pro zprávy OK1RCR
L. Kociánová ověří, zda již došla anténa 144 MHz pro vysílání OK1RCR,
Úkol: OK1RI+OK1FFU provedou instalaci antény
situace kolem KV majáků v OK
Úkol splněn: proběhlo setkání OK1RI, OK1VUM a OK1CF s koordinátorem majáků
Františkem Jandou OK1HH – zpráva o setkání viz dále
Přednášky v Holicích
OK1MCW a OK1CF zajistili přednášku OM5ZW o expedici T2GC.
Situace s odchodem OK1ES a zajištění chodu QSL služby
Úkol pro OK1RI a L. Kociánovou- úkol splněn, viz dále
SW pro vyhodnocení závodů
úkol je průběžně plněn – viz dále
vyhodnocení OK/OM DX contestu 2016 SSB
úkol splněn – viz dále
oprava antén mikrovlnných majáků
Úkol pro OK2ULQ částečně splněno, dále trvá, podrobnosti dále
Ad. 2. Kooptace nového člena revizní komise
Odcházející člen revizní komise Luděk Salač oficiálně ukončil svoji činnost. Na jeho
místo byl navržen nový člen Pavel Kupilík OK1MY.
Rada jeho kooptaci jednomyslně schválila.
Ad. 3. Kooptace nového člena rady
OK1RI představil nominaci Pavla OK7PM.
Rada jeho kooptaci jednomyslně schválila.
Ad. 4. Diskuze o výši členských příspěvků pro nové členy – a současně nové držitele
radioamatérského oprávnění pro první rok jejich členství po diskuzi rada
hlasováním schválila částku 25% z řádného členského příspěvku
Úkol – tajemnice ve spolupráci s OK1RI připraví text pro publikaci na webu.

Ad. 5. Příprava stánku ČRK v Holicích
OK1FFU a L. Kociánová ve čtvrtek připraví stánek, ostatní členové Rady mají úkol
střídat se ve stánku během setkání. Program setkání se postupně aktualizuje na webu
OK1KHL.
Ad. 6. QSL služba
OK1ES končí ke 31.08.2016. Dle pravidel určených zákoníkem práce mu bylo
nařízeno vybrat si dovolenou, zbývající část mu bude proplacena. QSL služba našeho
rozsahu s ohledem na počet QSL lístků za rok potřebuje cca 1,5 člověka. OK1RI ve
spolupráci s dalšími domluvil pomoc Jaroslava Rejla OK1DSX, který bude 1 krát
týdně dojíždět na den do QSL služby a dále bude lístky třídit dle potřeby doma.
S ohledem na poštovní služby bylo na 2 roky přesměrováno doručování QSL z P.O.
Box 69 na adresu sídla ČRK.
Úkol – QSL služba a tajemnice – zasílatele lístků, kteří budou nadále posílat lístky na
BOX 69 upozorňovat a žádat o zasílání na adresu.
Ad. 7. Jednání s majákovým koordinátorem OK1HH
Závěrem jednání je ponechat majáky malého výkonu v pásmu 80 m, maják na 160 m
pracuje jen přes den a slouží pro testování RX antén – ponechat beze změny. Maják
OK0EPB – jedná se s DK0WCY, že by se mohl časově sdílet jeden kmitočet a
OK0EPB přeladit na 80 m. O tom bude s DK0WCY jednat OK1HH. Maják OK0EFOK1HH bude jednat o jeho přeladění nebo vypnutí. VKV- s majáky není nic nového
Úkol: OK1CF a OK1VAO probrat další vývoj s OK1HH a výsledek sdělit radě.
Úkol: OK1HH napsat článek do časopisu propagující miliwatové synchronizované KV
majáky v pásmu 80m (přislíbil na společném jednání)
Ad. 8. Nemovitosti
OK1LOL informoval, že ve Žďáru n.S. byla převzata nová kotelna, s drobnou
kosmetickou vadou, která bude odstraněna. Jinak je vše dle projektové dokumentace.
Na začátku topné sezóny bude provedena funkční zkouška za přítomnosti OK1LOL
respektive OK1MTZ. Tlaková zkouška byla provedena. Je ještě třeba dodat návrh
smlouvy o budoucím servisu kotelny a soustředit dokumentaci a záruční listy pro
operativnost u správce nemovitosti a kopie předat radě. Cena za rekonstrukci:
352 755,- Kč bez DPH.
Úkol: OK1LOL osloví paní Bodnárovou, aby dodala seznam nájemníků a jejich plateb
a L. Kociánová to zkontroluje podle skutečně došlých plateb.
Jablonec n.N. OK1LOL řeší ve spolupráci s právničkou dlužníky. Jeden dlužník splácí
pohledávku, druhý nereaguje. Nezareaguje-li obratem, vyvolá to podnět pro soudní
jednání směřující k exekuci.
Ústí nad Labem – naše právnička potřebuje doklady o vybrání zálohy p. Klímou od
nájemníků. Tento spor je ale mezi p. Klímou a nájemníky – ČRK je zde vázáno pouze
morálně – z pozice vlastníka nemovitosti. Dále je třeba dořešit rozfakturování vody –
pozůstatek po bývalém generálním nájemci p.Klímovi. V objektu byl pronajat jeden
dříve prázdný obchod. Stav objektu v Ústí je nevyhovující, zejména fasáda do ulice a
okna. Rada přijala návrh na rekonstrukci během léta 2017.

Úkol: OK1RI a OK1LOL, zajet za p. Krejčím a domluvit i s předběžnou kalkulací
ceny 2-3 kroky, které by zvedli hodnotu nemovitosti a přilákaly další nájemce a
umožnili s ohledem na budoucí úspory ve vytápění, upravit nájmy.
Závěr: rada hlasováním souhlasí s nutností provedené rekonstrukce a požaduje
předložení analýzy a cenové nabídky k odsouhlasení.
Ad. 9. Pobočné spolky
Aktuálně máme celkem 32 zapsaných spolků, 9 zrušených spolků, 16 spolků v řešení,
2 spolky se slučují a 4 samostatné spolky, které se chtějí přidružit k ČRK. Prvnímu
samostatnému spolku, který jsme podali na soud s návrhem na přiřazení k ČRK soud
nevyhověl. Samostatné spolky by museli projít nejdříve likvidací a pak se znovu
založit prvozápisem jako spolek pobočný. To zatím představitelé dotyčných spolků
odmítli. Ve spolupráci s právní zástupkyní SSS hledáme ještě poslední možnost jak
přičlenit tyto spolky fúzí, zatím však nemáme jasné stanovisko. Během příštího týdne
bude rozeslána výzva pobočným spolkům, které se ještě neozvaly, aby se
zkontaktovaly s ČRK a zápis či zrušení spolku začaly řešit.
Ad. 10. Vysílání OK1RCR
Obsah zpráv připraví L. Kociánová, ale protože nemá vlastní koncesi, zajistí zatímně
vysílání členové rady, první 1-2 hlášení v září OK1RI a následně OK1FFU, OK1MP,
OK5MM případně další, dále se členové rady domluví na dalším postupu a vyhodnotí
se tento nový přístup k vysílání OK1RCR. Rada se domnívá, že to umožní těsnější
vazbu radních s posluchači hlášení – našimi členy.
Ad. 11. Příprava sjezdu
Z navrhovaných termínů rada odhlasovala termín na sobotu 11.03.2017. OK1XU
přislíbil připravit (ve spolupráci s dalšími členy rady) pozměněný návrh stanov ve
smyslu nového obč. zákoníku. Stanovy budou projednány a odsouhlaseny radou. Je
třeba najít vhodného moderátora pro jednání sjezdu – jednání probíhají. S ohledem na
dopravní dostupnost se uvažuje o místě konání v Praze nebo v Pardubicích. OK1RI a
OK1VUM již provedli průzkum možností vhodných prostor v Praze a možností je
řada. Cena za pronájem odpovídajícího sálu se pohybuje v rozmezí cca 5000,- (KD
Barikádníků, dostatečně velký, ale….) po cca 30 000 většina lepších – ale ne
luxusních prostor obdobných kvalitou Adalbertinu v Hradci Králové kde byla cena
obdobná. V Praze hledáme místo mimo parkovací zónu a rozumné dostupnosti od
Metra.
Úkol: tajemnice zjistí od ostatních členů SSS, kde a za jakých podmínek pořádají
obdobné akce.
Úkol: OK1ZHV poptat možnosti v Pardubicích,
Ad. 12. SW pro vyhodnocování contestů.
Dle info od OK1VAO autor SW nejprve připomínkuje poslední návrhy rady a poté
bude pokračovat v provádění úprav. Od posledního jednání rady nedošlo ke
znatelnému posunu.
Ad. 13. OK/OM DX contest SSB 2016
Info OK1FFU. Závod byl vyhodnocen 16.08.2016, zatím nejsou připomínky. Letos
účást o 25% více STN a o 100% více QSO než v předchozím roce. Podmínky byly
bohužel opět hodně špatné.

Ad. 14. Na jednání rady se na vlastní žádost a předchozí pozvání OK1RI dostavil Petr
Prause OK1DPX
(jeho účast dopředu ohlášena radě a odsouhlasena).
OK1DPX přednesl požadavek na sponzorský dar pro zajištění účasti dětských kroužků
na setkání v Holicích. Po diskuzi rady, rada hlasováním schválila příspěvek 20000 Kč.
Částka byla během jednání hotově předána.
Úkol: OK1DPX do 5.9. předloží Radě vyúčtování výše uvedených prostředků a po
akci zpracuje článek do bulletinu.
Úkol: OK1ZHV a OK2LF během akce promluví s mladými účastníky akce o jejich
vstupu do ČRK a předá zájemcům přihlášky.
Ad. 15. Zprávy vedoucích pracovních. skupin
Mládež: OK1ZHV- žádné novinky
VKV: OK2ULQ - byla provedena výměna antén na Kelčském Javorníku. Majáky
pracují, antény jsou robustnější konstrukce.
KV: OK1CF - žádné novinky
Sekretariát: L. Kociánová – byli jsme pozváni k účasti na Ampér 2017 v Brně.
Dále nás fa ABF pozvala k jednání o účasti na výstavě (patrně Elektron 2017
v Letňanech). Schůzka plánována na září.
Úkol: L. Kociánová domluví termín s firmou ABS.
Databáze členů ČRK: je třeba pro lepší komunikaci doplnit údaje o telefonech, Emailech apod. L. Kociánová podá návrh a domluví s autorem programu implementaci
návrhu. K tomu je třeba též pozměnit přihlášku do ČRK. Po odsouhlasení formuláře
tento OK1NP umístí na web.
Různé:
Proběhlo první kolo jednání s Romanem OM3EI za účasti: OK1RI, OK5MM a
OK7PM. Každá kopie bude ochráněna heslem a v textu bude info, kdo je majitelem
kopie. Pro ČRK se dramaticky sníží náklady za tisk a distribuci. Jednání ještě nejsou
uzavřena. Další kolo proběhne v září.
Úkol - OK1RI je pověřen jednat s OM3EI v intencích dohodnutých na předchozí radě.
Rada vzala na vědomí zprávu a letošní aktivitě OL6HQ. Informace připravená
OK5MM bude publikována v buletinu. Děkuje všem účastníkům za reprezentaci
značky OK.
Úkol – OK5MM připraví zprávu pro publikaci v buletinu.
V souvislosti s odchodem Josefa Zabavíka OK1ES rada ČRK touto cestou děkuje
OK1ES za dlouholetou dobrou práci v QSL službě, při vysílání zpráv ČRK a
předávání cenných zkušeností za léta jeho praxe v ČRK.
Rada touto cestou děkuje Janu Dohnálkovi OK1JD za zpracovávání pravidelného
bulletinu. Tento úkol nezištně převzal přesně před rokem a s elánem se do této práce
chopil.

V Praze: 18. srpna 2016
Zapsal: OK1MCW, L. Kociánová
Ověřil: OK1MP

