
Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného

dne 24.08.2020 v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav  Hakr OK1VUM , Jan Karel OK1VAO,  Petr Kašpárek 
OK2ULQ, Pavel Míšek OK7PM, Martin Kumpošt OK1MCW, Martin Černý OK1VHB, Jan Paleček 
OK1NP,  Miloš Prostecký OK1MP, Karel Matoušek OK1CF    

Omluveni:   Vojtěch Horák OK1ZHV,  Petr Chvátal OK1FFU,  Josef Burián OK1AY

Hosté: Libuše Kociánová OK1LYL, Pavel Kupilík OK1MY, Michal Cempírek OK1MTZ,  

Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL a Martin Kumpošt OK1MCW

Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký  OK1MP

Program:

1. Kontrola zápisu a úvodní formality

2. Situace s nemovitostmi

3. Dění v IARU 

4. Vyhodnocení VKV závodů  (OK1VAO)   

5. Návrh navýšení platu pracovnici QSL služby

6. Sjezd ČRK v září 2021

7. Zprávy vedoucích pracovních skupin

8. Různé

Ad.1.  Kontrola zápisu, úvodní formality:

• spor s paní Šťouračovou  je uzavřen

• technická přednáška v Holicích nebude

• oslovení sponzorů – stále probíhá

Ad.2.   Nemovitosti

• pro Žďár nad Sázavou jsme dlouho nevyužili inflační doložku (několik let) pro 
možnost navýšení nájmu. Návrh propočítat smlouvy a dát novou nabídku.

• Úkol: OK1LYL domluví se správkyní paní Tegzovou  

• Ústí nad Labem – vlastní stavební akce započne  v listopadu 2021



Ad.3.   Konference IARU v Srbsku

• dle posledních informací konference proběhne jen virtuální formou.

Ad.4. Vyhodnocení VKV závodů  (OK1VAO)   

• přišla připomínka na kategorii mládeže v rámci Polního dne – jest-li to SW umožní 
navrhuje rada kategorii rozdělit dle připomínky. 
Dále přichází mnoho LOGů s posunutým časem (letní/zimní). Na základě hlasování 
rady však tato chyba nebude tolerována.
Dle sdělení několika radioamatérů ze severní Moravy dochází zřejmě k záměrným 
změnám v denících OK2VLT v rámci Provozního aktivu VKV. Tyto přestupky byly 
vyhodnocovatelem PA v posledních 4. kolech závodu prokázány jednak srovnáním 
s LOGy zahraničních stanic z jejich národních závodů a dále přímým dotazem na 
některé zahraniční stanice, zda se tyto konkrétního PA zúčastnily. OK2ULQ dostal 
úkol s OK2VLT do 10 ti dnů telefonicky promluvit a o výsledku informovat členy 
rady, která projedná další postup a vyhlásí závazné stanovisko.

Ad.5.   Návrh navýšení platu pracovnici QSL služby

• Rada návrh projednala a hlasováním navýšení odsouhlasila.
• Dále rada projednávala otázku stravenek pro tajemnici ČRK a pracovnici QSL služby

Ad.6.     Sjezd ČRK v září 2021

• předseda vyzval zainteresované členy rady, aby poslali své zprávy o činnosti do 
fóra rady do termínu 05.09.2021 . S ohledem na COVID rada uznala, že sjezd v 
řádném termínu proběhne. Vzhledem k možné změně situace sledujte web ČRK, 
kde bude uvedena aktuální situace v souladu s případnou aktualizací stavu vládou 
ČR.

• Rada shledala, že úpravy související s NOZ, provedené na posledním sjezdu - 
konaném ještě před vypuštěním finálního znění NOZ, v několika drobnostech 
nevyhovují potřebám a tedy drobné úpravy jsou nezbytné.

• Rada pověřuje OK7PM, aby připravil do 18.9. upravenou verzi stanov a předložil jí 
radě. Pokud nebudou ze strany radních námitky, pokládá jí za schválenou, neboť 
na radě bylo dlouze diskutováno, co je třeba změnit - OK7PM pouze připraví finální
formulaci v intecích toho, co bylo prodiskutováno.

Ad.7.   Zprávy vedoucích pracovních skupin

• VKV – viz bod 4. tohoto zápisu 
• mládež – vrcholí přípravy Zážitkového víkendu

Ad.8.    Různé



• OK1LOL, který spravuje převaděč OK0BAD (kóta Písek poblíž Jinců), požádal radu o 
dotaci na nový koaxiální kabel.  Starý kabel má již tak velký útlum, že prakticky 
znemožňuje provoz převaděče. Rada odhlasovala částku 5000,- Kč.   

Zapsali: OK1LYL a OK1MCW
Kontrola zápisu: OK1MP


