
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2022

Název:  Český radioklub, Radioklub Vodňany, pobočný spolek (OK1KFB), IČO: 712 00 754 
Sídlo:  Mokrého 213/II, 389 01 Vodňany. 

Předseda spolku Stanislav Plachta svolal Členskou schůzi radioklubu v souladu se Stanovami 
Českého radioklubu na den 16. prosinec 2022 od 16 hodin do salonku restaurace „Pod věží“  

Podle prezentační listiny bylo přítomno 11 členů a schůze je tedy usnášení schopná.

Návrh programu schůze: 
Místopředseda Jiří Teichmann (OK1VTJ) navrhl předsedajícím členské schůze předsedu poboč-
ného spolku Stanislava Plachtu, zapisovatelem paní Šárku Šimkovou (OK1VSW) o věřovatelem 
zápisu pana Stanislava Holečka(OK1VSH). Zároveň konstatoval, že usnášeníschopnost členů 
spolku je možná.

Pro předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo všech 11 zúčastněných.
 
1)  Radioamatérská aktivita pobočného spolku v roce 2022, se současným hodnocení činnosti 
 pro MěÚ Vodňany s předložením závěrečné zprávy a s vyúčtováním spolku (dotace).
2) Další údržba vysílacího závodního stanoviště, mobilní buňky a jejího okolí.
3) Kontrola hospodaření pobočného spolku.
4) Platnost individuálních oprávnění členů a stanice OK1KFB.
5) Členská základna, předpoklad aktivit v roce 2022.
6) Diskuze, usnesení a závěr.

Pro navržený program bylo všech přítomných 11 členů. 
Tím byl program schůze schválen.

1) Předseda spolku St. Plachta zhodnotil aktivity členského spolku a jednotlivých členů. 
a) Aktivita kolektivní stanice OK1KFB v radioamatérském sportu:
–  6. místo ve „II. subregionálním závodě“ ve dnech 7. a 8. května 2022, 
 z celkových 21 závodních stanic – proběhlo 109 spojení, průměr 186 bodů/QSO
–  6. místo v OK (ČR) v „III. subregionálním závodě – PD“ ve dnech 2. a 3. července 2022,
 z celkových 32 soutežních stanic – proběhlo 117 spojení, průměr 192 bodů/QSO 
–  9. místo IARU (více než Evropa) v kategorii 432 MHz Multi-LP – ve dnech 1. a 2. října 2022,
 z celkových 19 závodních stanic – proběhlo 89 spojení, průměr  217 bodů/QSO

                                         oficiální info: http://vkvzavod.crk.cz
b) Aktivita jednotlivých členů spolku v radioamatérském sportu:
 Martin OK1UVH – 79. místo z 206 účastníků s počtem 27 084 bodů v závodě SSB liga.

oficiální info: http://ssblig.nagano.cz
c) Dobré výsledky členů spolku s pravidelnou výměnou QSL lístků prostřednicvím této služby 
 u Českého radioklubu Praha. Celkem získáno 56 nových a odesláno 42 lístků prezentujících 
 nejen radiové spojení i naše město.
d) Úspěšný a pravidelný denní provoz „radiokroužku“ na převaděči – OK0EB na144 MHz 
 pod vedením OK1VTJ. Počet účastníků se liší od 5 do 26 nejen z blízkého okolí, 
 ale i nepravidelně se uskutečňuje spojení s radioamatéry z Prahy, Plzně, Jindřichova Hradce, 
 Zbirohu, Třebíče.V  letních měsících pak bylo běžně navazováno spojení s radiomatéry/turisty 
 navštevujícími jižní Čechy. V případě příznivých podmínek probíhala spojení i z větších vzdá- 
 leností.
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e)  Ve dnech 27. a 28. 5. 2022 proběhla již dvacetidevítiletá spolupráce s radioklubem Pražák
 OK1OFP na přípravě a pořádání „Setkání HAM a CB Pražák“.
f)   V průběhu školních prázdnin spolupracovali dva členové spolku se členy Osadního výboru  
 Pražák a Skupiny Mladých hasičů při jejich akcích předvedením a seznámením s komunikační  
 technikou.
g)  Nadále pokračovala spolupráce s knihovnou Gelasta Vodňanského při pořádání dvou   
 příměstských táborů spoluúčastí dvěma členy klubu na jejich programech.
h)  I v průběhu tohoto roku pak především Jirka (OK1VTJ), se aktivně podílel na rozvoji sítě  
 tzv. HotSpotů CB radio ve spolupráci s českobudějovickým radioklubem. Navíc nově 
 v letošním roce seznámil přítomné s možností tzv. „Vysílačka v mobilu“ pro zájemce
 bez tzv. „koncese“ komunikovat prostřednictvím aplikace ZELLO. 
i) St. Plachta a Pavel Sláma návrh pro vedení MH k zlepšení informovanosti návstěvníků 
 koupaliště. zvýšit informace o počasí, teplotě vody a připojení k internetu pomocí FreeWiFi.
j) Jakub (OK1TPJ) průběžně aktualizuje internetové stránky radioklubu OK1KFB 
 s vlastní doménou ok1kfb.cz. 

2) Místopředseda Jiří Teichmann seznámil členy s další revitalizací okolí vysílacího  
     závodního stanoviště na Svobodné hoře a vylepšení anténní soustavy.
     V průběhu roku pokračovala revitalizace okolí mobilní vysílací buňky tak, aby přítomnost členů
 spolku při závodech nerušila návštěvníky rozhledny Haniperk. Letos členové odpracovali celkem  
     64 pracovních hodin. Již trvalá atraktivnost místa nadále umožňuje řadě návštěvníků vidět radio-  
    amatérský provoz a zařízení při vlastních závodech.

3) Paní Š. Šimková seznámila přítomné s hospodařením v roce 2022.
 Kontrola účetních dokladů a jejich efektivita byla shledána bez závad. Letošní příspěvek 8 000 Kč 
 z „Programové dotace města Vodňany“ byl použit především na nákup nového přístřešku,  
 benzin do elektrocentrály, provozní náklady, úhradu poplatků za provoz internetových domén 
 a materiál k údržbě. Celkem na výdaje byla použita částka 24 799,45 Kč včetně dotace .

4) Platnost individuálních oprávnění členů a stanice OK1KFB.
    Pan Martin Holeček (OK1UVH) zdůraznil důslednost při sledování platnosti radiomatérské
 licence všem členům spolku. Kolektivní stanice OK1KFB má prodlouženou platnost 
 do 28. února 2023 rozhodnutím příslušného orgánu pod č.j. 148384/AS. Toto oprávnění 
 o prodloužení v řádném termínu obnoví. 

5) Členská základna, předpoklad aktivit v roce 2021 a různé – předseda informuje:
a) Doporučuje spolku účast nejméně na dvou kolech „Subregionálního závodu“, jednoznačně   
 účast na „Polním dnu 2022“, a celoročně se opět zapojit do SSBligy s lepšími výsledky než  
 v letošním roce. Jedlotlivci pak sami zváží účast na radioamatérských soutěžích vyhlašovaných  
 ČRK, případně i dalších mezinárodních a to jak v provozu CW tak FONIE apod. Nadále spolu-  
 pracovat s radiokluby Pražák a České Budějovice
b)  Doporučuje opětovně napomáhat při organizování již tradičního (v roce 2023 budeme připra- 
 vovat jubilejní 30. ročník) „Setkání HAM a CB Pražák“. 
c) Nadále budou členové účinně napomáhat Osadnímu výboru na Pražáku a skupině Mladých 
 hasičů při průběhu akcí radiovým spojením stanovišť. Stejně tak dobrovolně pomáhat při 
 letních příměstských táborech knihovny Gelasta Vodňanského.
d) Opakovaně předseda upozorňuje: Při závodech provozovaných z mobilního vysílače musí 
 členové spolku používat na dovoz zařízení, vody a odvoz odpadů při úklidu v okolí rozhledny 
 výhradně vlastních automobilů (týká se tě to RZ 2C8 5290, 6C5 4322, 7C5 4727, 4C0 7598, 
 4Z1 0099, 7C0 3970 a 6H0 101) a důsledně musí dodržovat pravidla nenarušující turistické 
 aktivity návštěvíků rozhledny.
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e) Opětovně se připojit do aktivit neamatérských uživatelů na sdílených kmitočtech, především  
     pak v pásmu PMR a nově vyzkoušet provoz na CB radio a zájemcům pomáhat radou a umož- 
     něním radiových spojení např. s pomocí aplikace ZELLO
f) Průběžně inovovat internetové klubové stránky a doplňovat je o zajímavosti z naší činnosti.
g) St. Plachta oznámil svůj záměr – v roce 2023 rezignovat na funkci předsedy spolku.

6) Diskuze, závěr a usnesení.
 Závěrem se pan Jiří Teichman dotázal přítomných na vyjádření k jedlotlivým bodům schůze  
     a připomínkám členů spolku. 
a) Pan J. Pazdera zdůraznil poděkování MěÚ Vodňany za finanční podporu a doporučil předse- 
    dovi spolku případně připravit žádost o dotaci i v roce 2023.
b) Pan J. Plachta doporučil nadále zajistit informovanost veřejnosti prostřednictvím internetových   
 stránek a například i články o naší činnosti do Zpravodaje města Vodňan.
c)  Pan Pavel Slama nadále průběžně kontroluje (funkčnost, napájení a přenos dat) nového 
 čidla s radiopřenosem do internetové sítě. 
 
Všichni přítomní členové schválili bez připomínek projednané jedlotlivé body členské schůzi.

K tomuto zápisu o 3 stranách je připojena listina účastníků.

Ve Vodňanech dne 16. prosince 2022

Zapisovatel: paní Šárka Šimková

Ověřovatel zápisu: pan Stanislav Holeček

Předseda: pan Stanislav Plachta

Místopředseda: pan Jiří Teichmann
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Listina účastníků členské schůze 
Český radioklub, Radioklub Vodňany, pobočný spolek (OK1KFB), 

konané dne 16. prosince 2022 ve Vodňanech

poř. číslo: jméno a příjmení volačka zúčastnil se

01 HOLEČEK Martin OK1UVH

02 HOLEČEK Stanislav OK1VSH

03 KLÍMA Vladislav —

04 KOZELKA Petr OK1JMP

05 KREJČÍ Pavel OK1CZK

06 PAZDERA Jiří OK1ILP

07 PLACHTA Jakub OK1TPJ

08 PLACHTA Stanislav —

09 SHERLING Miloslav OK1VLV

10 SLÁMA Pavel —

11 SLÁMA Petr OK1JBW

12 SLEPIČKA František OK1CAH

13 ŠIMKOVÁ Šárka OK1VSW

14 TEICHMANN Jiří OK1VTJ



QSL lístek naší klubové stanice (rub a líc), které jsou odesílány za spojení. 

167 kusů doručených QSL lístků za uskutečněná spojení  
v uplynulém období prostřednictvím této zásilkové služby Čes-
kého radioklubu.
Vlevo ukázka několika detailních popisů na rubových stra-
nách jednotlivých QSL lístků po uskutečnění radiového spojení 
jedlotlivými operátory, členy OK1KFB.

Díky vandalům náš funkční odkaz na 
www.rozhlednahaniperk.cz pomocí QR 
kódu informující zájemce o počasí  
v periodě 24 hodin i po několika obno-
veních je na vyhlídce rozhledny stále 
nepoužitelný.

???



Identifikační karta účastníka z tradičního, již  
29. ročníku setkání radioamatérů pořádaného 
společně s OK1OFP. 
dvě foto dole: 
Ukázka pamětních předmětů pro účastníky, 
tužka a otvírák.
Vašek OK1VLC a Jirka OK1VTJ  na setkání.

Ilustrační foto z konání 29. ročníku setkání radioamatérů na Pražáku.



Zobrazení počtu jednotlivých spojení 
(QSO) v závislosti na času v průběhu 
závodu (24 hodin) s počtem získa-
ných bodů a zobrazení azimutu nato-
čení anténního systému.

Počítacové zpracování výsledků 
radiomatérského závodu Polní 
den, kterého se zůčastnil i náš 
kolektiv OK1KFB v letošním 
roce. Mapa regionu IARU.



Dokumentární snímky z prací a účasti členů radioklubu u mobilního vysílače na vrcholu Haniper-
ku při závodech v letošním roce.



Členové radioklubu Standa OK1VSH a Martin OK1UVH navštívili setkání radioamaterů IARU  
a výstavu HAM Radio v německém městě Fridrichhafen nejen jako zástupci Ok1KFB, ale i záro-
veň zástupci CZECH RADIOKLUB

Ukázka grafického znázornění aktuálního počasí z MeteoStanice umístěné na domě 1199/II na 
Sídlišti Škorna z dílny Petra OK1JBW a Pavla. Perspektivně plánujeme propojení s koupalištěm. 



Členové radioklubu Standa Plachta a Vláďa Klíma při působení v programové části dvou příměst-
ských táborů knihovny Gelasta Vodňanského konané v srpnu 2022.


