
Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného

dne 06.12.2022 v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI,  Miloslav  Hakr OK1VUM,  Pavel Míšek OK7PM, Martin 
Kumpošt OK1MCW,  Jan Paleček OK1NP,  Miloš Prostecký OK1MP,  Petr Chvátal 
OK1FFU, Vladimír Hampl OK1NY, Miroslav Vohlídal OK1DVM,  Martin Černý OK1VHB

Omluveni: Ota Pekař OK1TO, Petr Kašpárek OK2ULQ, Karel Matoušek OK1CF, 
Vojtěch Horák OK1ZHV

Revizní komise: Pavel Kupilík OK1MY, Michal Cempírek OK1MTZ, Dana Mentzlová 
OK1ZKR

Tajemník ČRK: Libuše Kociánová OK1LYL  

Host: Robert Pokorný OK1POR

Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL a Martin Kumpošt OK1MCW

Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP

Program:  

1. Kontrola zápisu a dotace

2. Prémie pro tajemnici ČRK a pracovnici QSL služby

3. Odměna Lence Zabavíkové

4. YOTA 2024 v České republice

5. Nový WEB ČRK 

6. Návrh rozpočtu na rok 2023

7. Pracovní skupiny

8. Různé

Ad.1.  Kontrola zápisu:

 Dále bylo radou hlasováním potvrzeno předchozí E-hlasování o nových 
podmínkách Provozního aktivu VKV.  

Ad.2.    Prémie pro tajemnici ČRK a pracovnici QSL služby

             Po diskuzi, radou odsouhlaseno

Ad.3.  Odměna Lence Zbavíkové 



 za 20 let práce v QSL službě

Ad.4.   YOTA 2024 v České republice 

 Organizátoři z řad naší mládeže se rozhodli, že s ohledem na nutnou přípravu 
odloží pořádání mezinárodní YOTY na rok 2024.  OK1MY, který se spolu s 
organizátory zajímal o vybrání vhodné lokality, navrhl provést akci na zámku 
Trhanov, v termínu 13. - 19. 08. 2024. Lokalita vypadá velmi dobře a zatímní 
ceny za servis jsou velmi přijatelné. Počítá se i s návštěvou Čerchova  a 
setkání s regionálním zastupitelstvem během akce na Domažlicku. Je třeba 
včas oslovit sponzory v regionu za účelem získání peněžních nebo materiálních
prostředků. OK1VHB uvedl, že je třeba postupně plnit nutné termíny z pohledu 
IARU, včetně přesného rozpočtu na akci. S ohledem na celkový vývoj je třeba 
do rozpočtu zahrnout rezervu na náklady ve výši cca 100 tisíc Kč. OK1MY 
navrhl připravit propagační materiál o akci za účelem prezentace potenciálním 
sponzorům, zástupcům kraje atd. Sponzory je třeba oslovit včas, neboť firmy 
musí tyto výdaje zařadit včas do svých rozpočtů.

 Úkol: OK1VHB zpracovat co nejdříve výše uvedený materiál.

Ad.5.    Nový WEB ČRK 

  

 OK1LYL spolupracuje s OK1POR na tvorbě nového webu.  Byla změněna 
základní koncepce a rozložení webu, aktualizují se  jednotlivé články Prosíme, 
naše členy, aby na email: crk@crk zasílali fotografie s radioamatérskou 
tématikou, které bychom mohli použít při tvorbě webu. Děkujeme.

Ad.6.   Návrh rozpočtu na rok 2023

 Rada nejprve hlasováním schválila daňové přiznání. 

 OK1DVM přednesl návrh rozpočtu. Očekává se pokles z příjmu za členské 
příspěvky a zřejmě po zkušenostech z letošního roku o nižší dotaci. Investice 
do nemovitostí ponechány ve výši roku 2022. Nepočítá se s významnější 
rekonstrukcí, jen případné nutné opravy.  

 Úkol: OK1DVM poslat rozpočet členům rady k diskuzi.

Ad.7.     Zprávy z pracovních skupin

 OK1VUM informoval, že Provozní aktiv VKV bude od ledna 2023 hodnocen 
novým SW. Soubor Edi neumí rozeznat LP kategorii. Kdo tedy uvede svůj 
výkon do LOGu, bude při udání „do 100 W“ hodnocen jako LP, bez této info 
bude zařazen do kategorie HP.

 Contesty -   OK1VUM   ve vyhodnocovacím SW bude třeba přejít z MySQL na 
novou databázi, neboť stávající skončí podpora. Autorka našeho SW by měla 
napsat zadání, co je třeba přesně udělat a bude třeba najít někoho, kdo zadání 



zrealizuje. Závody jsou průběžně vyhodnocovány, ke dni konání rady nebyl 
vyhodnocen jen Polní den (v případě VHF, UHF a A1 contestu čekáme na jejich
mezinárodní vyhodnocení). 

 Úkol: OK1RI promluví se stávajícím vyhodnocovatelem PD a případně poptá 
nového potenciálního adepta pro tuto práci.

 Úkol: OK1VUM osloví Martina Prokopa, zda by práci provedl. 

 Mládež – z finančních prostředků od Sdružení sportovních svazů, se na střeše 
budovy U Pergamenky, kde sídlí Český radioklub, připravuje výstavba 
radioamatérských antén. OK1LYL koordinuje nákup jednotlivých komponentů. 
Jakmile to počasí dovolí, započneme s výstavbou. 

 OK1VHB dále uvedl, že zpracovává tabulku předpokládaných výnosů z našich 
nemovitostí a navrhl, aby se z výnosu brigádně zaměstnala studentka, která by 
pracovala jako administrativní podpora v rámci nemovitostí a sekretariátu. Její 
odměna by byla kryta ze zvýšení výnosu nemovitostí.

Ad.8.    Různé

 Úkol: OK1LYL provede dotaz na správce nemovitostí, zda zvýšili zálohy za 
energie nájemníkům.

 Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu pro podání žádosti o dotaci pro 
sportovní svazy na rok 2023. Termín podání je do 30.12.2022. Tajemnice na 
tom intenzivně pracuje a žádost bude podána včas. 

Zapsali: OK1LYL a OK1MCW
            Kontrola zápisu: OK1MP
            V Praze dne 06.12. 2022


