
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2020

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

Členskou schůzi svolal výbor Radioklubu v souladu se Stanovami Českého radioklubu na den  
17. prosinec 2020 od 16.30 hodin v sídle pobočného spolku Vodňany, Mokrého 213/II, 389 01 
Vodňany. Členskou schůzi zahájil v 16.36 hodin místopředseda pan Jiří Teichmann (OK1VTJ). 

Dle prezentační listiny bylo přítomno 15 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 a ověřovatelem zápisu pana 
Stanislava Holečka (OK1VSH). Zároveň konstatoval, že  usnášeníschopnost spolku je možná.

Pro předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu hlasovalo všech 15 přítomných členů.

  
1) Radioamatérská aktivita pobočného spolku v roce 2020, zároveň hodnocení činnosti 
    pro MěÚ Vodňany – závěrečná zpráva s vyúčtováním spolku (dotace).
2) Revitalizace okolí vysílacího závodního stanoviště u rozhledny Haniperk
3) Kontrola hospodaření pobočného spolku.
4) Platnost individuálních oprávnění členů a stanice OK1KFB.
5) Členská základna, předpoklad aktivit v roce 2021.
6) Volba statutárního orgánu pobočného spolku.
7) Diskuze, usnesení a závěr.

Pro navřzený program hlasovalo 15 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:
 – 2. místo v IARU R1 (více než Evropa) v kategorii 432 MHz Multi-LP
 – 3. místo v OK (ČR) ve „II. subregionálním závodě“ ve dnech 2. a 3. května 2020
 – 3. místo v OK (ČR) ve „III. subregionálním závodě – PD“ ve dnech 4. a 5. července 2020 

                                                                oficiální info: http://vkvzavody.crk.cz
 – 178. místo ze 218 účastníků s počtem 1 337 bodů v závodě SSB liga (ČR a SR)

oficiální info: http://ssbliga.nagano.cz/results.php?year=2019
b) Aktivita jednotlivých členů spolku v radioamatérském sportu:
 Martin OK1UVH
 – 55. místo z 218 účastníků s počtem 31 079 bodů v závodě SSB liga (ČR a SR)

oficiální info: http://ssbliga.nagano.cz/results.php?year=2019
c) Velmi dobré výsledky členů spolku OK1AYD v provozu CW a OK1UVH na KV, s pravidelnou 

výměnou QSL lístků prostřednicvím této služby u Českého radioklubu Praha. Celkem získáno 
32 nových a odesláno 44 lístků prezentujících naše město.

d) Úspěšný a pravidelný denní provoz „radiokroužku“ na převaděči – OK0EB 144 MHz pod vede-
ním OK1VTJ. Počet účastníků se liší od 5 do 19 nejen z blízkého okolí, ale i nepravidelně 
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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 vzdáleností.

e) Ve dnech 25. a 26. 9. 2020 proběhla již dvacetisedmi letá spolupráce s radioklubem Pražák  
OK1OFP na přípravě a pořádání „Setkání HAM a CB Pražák“.

f)  V průběhu školních prázdnin spolupracovali členové spolku se členy Osadního výboru Pražák 
při jejich akci („Pohádkový les“) předvedením a seznámením s komunikační technikou.

g) V druhé polovině roku probíhalo „testování“ nového převaděče OK0BPT v pásmu 70 cm Pra-
chatice ve spolupráci s provozovatelem OK1ZJV a českobudějovickým radioklubem OK1KCB.

h) Z rozhledny na Svobodné Hoře se uskutečnilo 16 spojení přímo z vyhlídkové plošiny roz-
hledny pomocí ruční radiostanice a ověřeno i spojení v pásmu PMR.

i)  Nově se podařilo na frekvenci 148,800 MHz několikrát přijmout vysílání tzv „pomalého přenosu 
televizního signálu“ SSTV z vesmírné stanice ISS.

j) Dokončeny byly a průběžně jsou aktualizovány internetové stránky radioklubu OK1KFB s vlast-
ní doménou ok1kfb.cz. Navíc jsou stránky doplněny ojedinělou informací – aktuální stav teploty  
a vlhkosti na rozhledně Haniperk www.rozhlednahaniperk.cz. Zařízení (teplotní čidlo s dálko-
vým přenosem dat) navrhl a zkonstruoval Pavel Sláma. 

2) Místopředseda Jiří Teichmann seznámil přítomné s proběhlou revitalizací okolí vysílacího  
     závodního stanoviště na Svobodné hoře a vylepšení anténní soustavy
    v průběhu roku se podařilo revitalizovat okolí mobilní vysílací buňky tak, aby přítomnost členů  
  spolku při závodech co nejméně rušila návštěvníky rozhledny Haniperk. Výhradně z přírod- 
  ního a místně dostupného materiálu bylo zhotoveno několik stupňů (kamenné 3 schody)  
     a přírodní lavice se stolkem mimo turistickou trasu po vrcholu hory. Členové odpracovali celkem  
  84 pracovních hodin. Ruční vysouvání stožáru antén bylo nahrazeno nově vyrobeným  
   elektrickým ovládání a vyřešeno automatické vypínání posuvu. Současná atraktivnost místa  
    díky rozhledně umožnila řadě návštěvníků vidět radiomatérský provoz a podrobně se seznámit  
    s radioamatérských sportem.

3) Paní Š. Šimková seznámila přítomné s hospodařením v roce 2020.
   Kontrola účetních dokladů a jejich efektivita byla shledána bez závad. Příspěvek 8 000 Kč  
   z „Programové dotace města Vodňany“ byl použit na provozní náklady, nákup součástek  
    teplotního čidla, úhradu poplatků za provoz internetových domén, kabeláže a měřidla. Z plá- 
     novaných výdajů byla použita celková částka 18 008,85 Kč včetně dotace .

4) Platnost individuálních oprávnění členů a stanice OK1KFB.
    Pan Martin Holeček 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. 

5) Členská základna, předpoklad aktivit v roce 2021 a různé – předseda informuje:
a) Doporučuje spolku účast nejméně na dvou kolech „Subregionálního závodu“, jedno- 
     značně účast na „Polním dnu 2021“, a celoročně se opět zapojit do SSB ligy. Jedlotlivci pak  
   sami zváží účast na radioamatérských soutěžích vyhlašovaných ČRK, případně i dalších  
     mezinárodních a to jak v provozu CW tak FONIE apod.
b) Doporučuje opětovně napomáhat při organizování již tradičního (v roce 2021 připravíme již  
    28. ročník) „Setkání HAM a CB Pražák“. Nabídnout pomoc při organizaci znovuobnovení  
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     radioklubu Svinětice OK1OWW pod vedením Rudy OK1PW 
c) Nadále budou členové účinně napomáhat Osadnímu výboru na Pražáku při průběhu akcí  
     radiovým spojením stanovišť při jeho akcích jako tomu bylo v roce letošním.
d) Při závodech provozovaných z mobilnícho vysílače by měli členové spolku používat na dovoz 
     zařízení, vody a odvoz odpadů při úklid v okolí rozhledny výhradně vlastních automobilů (týká  
     se těchto RZ 2C8 5290, 6C5 4322, 7C5 4727, 4C0 7598, 4Z1 0099 a 7C0 3970) a důsledně  
     musí dodržovat pravidla nenarušující turistické aktivity návštěvíků rozhledny.
e) Opětovně se připojit do aktivit neamatérských uživatelů na sdílených kmitočtech, především  
     pak v pásmu PMR a zájemcům pomáhat radou a umožněním radiových spojení.
f)   Průběžně inovovat internové klubové stránky a doplňovat je o zajímavosti z naší činnosti.

6) Volba statutárního orgánu pobočného spolku OK1KFB Vodňany.
     Dne 11. února 2021 vyprší mandáty zvolených zástupců. Dnešní volbou nabudou nově  
     zvolení zástupci na další čtyři roky statut předsedy, místopředsedy a členů pobočného spolku.
     Navrženi byli:
     Předseda: pan Stanislav Plachta, r.č. 500204128, narozen 4. února 1950 v Praze, 
  trvalý pobyt – Výstavní 1041/II, 389 01 Vodňany 
     Místopředseda: pan Jiří Teichmann, r.č. 480902065, narozen 9. února v Litoměřicích, 
  trvalý pobyt – Mokrého 202/II, 389 01 Vodňany
     Člen: pan Stanislav Holeček, r.č. 6101120685, narozen 12. ledna 1961 v Prachaticích, 
  trvalý pobyt – A. Křížka 24/II, 389 01 Vodňany
     Člen: paní Šárka Šimková, r.č. 6854030029, narozena 3. dubna 1968 ve Strakonicích, 
  trvalý pobyt – Kampanova 509/II, 389 01 Vodňany

Členská schůze počtem 15 hlasů zvolila s účinky k dnešnímu dni výbor radioklubu výše jme-
novaných jako statutární orgán pobočného spolku.

Členská schůze se usnesla na názvu pobočného spolku: Český radioklub, Radioklub Vodňany, 
pobočný spolek. 
Pro hlasovalo všech 15 členů. Tím bylo usnesení schváleno.

Sídlo pobočného spolku: Mokrého 213/II, 389 01 Vodňany. 
Pro hlasovalo všech 15 přítomných členů. Tím bylo sídlo pobočného spolku schváleno. 

Členská schůze bere na vědomí, že pobočný spolek užívá IČO 712 00 754. 

Členská schůze se rozhodla požádat Radu Českého radioklubu, aby v souladu s tímto 
usnesením podala rejstříkovému soudu Návrh na zapsání schválených údajů. 

Pro hlasovalo všech 15 přítomných členů. Návrh byl schválen členskou schůzí. 
 

7) Diskuze, závěr a usnesení.
   Závěrem se pan Jiří Teichman dotázal přítomných o 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 připravit žádost o dotaci i v roce 2021.
b) Pan J. Plachta doporučil nadále zajistit informovanost veřejnosti prostřednictvím internetových     
    stránek a například Zpravodaje města Vodňan.
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c) Pan P. Kozelka doporučil zachovat v mobilní vysílací buňce anténu pro provoz v pásmu 80 m,  
    vyrobenou dle vzoru „inverotvané vé“.
d) Pan Pavel Slama se zavázal průběžně kontrolovat (funkčnost, napájení a přenos dat) nového čidla  
     s radiopřenosem do internetové sítě. 
e) Zvolení zástupci výboru pobočného spolku poděkovali členům za důvěru.
 
Všichni přítomní členové schválili bez připomínek projednané jedlotlivé body členské schůzi.

K tomuto zápisu o 4. stranách je připojenena prezenční lisina

Ve Vodňanech dne 17. prosince 2020

Zapisovatel: paní Šárka Šimková  

Ověřovatel zápisu: pan Stanislav Holeček

Předseda: pan Stanislav Plachta, r.č. 500204128

Místopředseda: pan Jiří Teichmann, r.č. 480902065

  
  


