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Výroční členská schůze radioklubu OK1KOB 2011 
se konala v neděli 13. března 2011 od 1500 hodin v salonku restaurace U Hlaváčků ve Dvoře Králové nad Labem. 
 
Program: 
 

1. zpráva o činnosti radioklubu v minulém roce 

2. práce s mládeží 

3. plán prací na rok 2011 

4. financování činnosti a příspěvky 

5. plán účasti v závodech 2011 

6. Polní den 2011 

7. diskuze 

 
 
Účast: OK1FXX, OK1LZ, OK1EV, OK1MKD, OK1XOR, OK1TKO, OK1HOC, OK1PII, OK1TYR, OK1XHV, OK1ZLO, 
OK5MAD, OK1MFM, OK5XT, OK1IFD a Luděk Zouhar. 
 
1.  zpráva o činnosti radioklubu v minulém roce 
 
Honza OK5MAD podal zprávu o účasti v závodech, konstatováno:  
• díky OK1EV a OK1MKD za stálou účast va SSB lize 
• slušná účast i umístění v Provozním aktivu 
• odjeli jsme řadu dalších zajímavých závodů a to i s mládeží (Subregionály, Polní den, Alpe Adria, 50 MHz IARU, WPX SSB, 

Velikonoční a Vánoční závod, …). 
 
 
2.  práce s mládeží 
 
Honza OK5MAD pak poděkoval zejména Pecovi OK1DIE za vedení kroužku mládeže. Děcka jsou nadějná, vysílání je baví. 
Hodilo by se zařízení, na kterém by bylo možno pracovat z DDM. Uložen úkol, pokusit se něco získat. 
 
 
3.  plán prací na rok 2011 
 
Protože přes provedené úpravy a vylepšení zařízení stále přetrvávají problémy s QRM, musíme urychlit dodání špičkového 
transvertoru od SSB elektronik z DL. Úkol zajistí Beda, OK1FXX. 
 
Vzhledem k tomu, že dozrála doba na dokončení rekonstrukce vysílací boudy na Zvičině, domluveno, že zahájíme přípravné 
práce na výměnu vnějšího pláště, oken a dveří. Současně zrekonstruujeme i vnitřek. Beda OK1FXX přednesl předběžný rozpočet 
na 50 kKč, schváleno s tím, že bude provedena přesná kalkulace. Uloženo sledování cen materiálu, aby bylo možno provést co 
nejvýhodnější nákup. Předpoklad realizace 2011 – 2012. 
 
Průběžně budeme pokračovat na pracech týkajících se stožárů, antén a dalšího vysílacího HW. 
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4.  financování činnosti a příspěvky 
 
Poděkování Julovi, OK1WW, za dlouholete vedení kasy. Novým pokladníkem zvolen Petr, OK1PII. Uloženo sloučení financí do 
jedné kasy, důsledné vybírání členských příspěvků i příspěvků na fond oprav. Díky všem, kdo již zaplatili. 
 

5.  plán účasti v závodech 2011 

Pokračovat jako ve dvou minulých letech. Je to již osvědčený model. Apelováno na větší zapojení všech členů. Pochválen 
kontestový manažer Honza, OK5MAD, stará se výborně. 

Zajistí opět 
• 100% účast ve všech PA (3 hodiny třetí neděle v měsíci) 
• účast v Subregionálech (24 hodin vždy první víkend v březnu, květnu a červenci - Polňák) 
• bezpodmínečnou účast v Polním dnu mládeže před PD 
• doporučí naši účast v QRP závodu (první víkend v srpnu) 
• účast v Dni rekordů (24 hodin první víkend v září) 
• účast v A1 kontestu (24 hodin první víkend v listopadu) 
• doporučí naši účast v UHF kontestech (70 cm a výše - Mikrovlnný závod červen, Den rekordů říjen) 
• doporučí naši účast ve všech závodech na UHF, kde se účastníme na 144 MHz 

 
Otevřena bych diskuzi o účasti v KV závodech, SSB liga (jednou měsíčně), OK SSB závod (třetí neděle v září), velké kontesty, 
zejména OK-OM DX contest. 
 
Připomínám, že ve věci propagace OK1KOB bylo navrženo ustanovit tiskového mluvčího (měl by pravidelně podávat zprávy do 
HAM tisku, regionálních novin, ČRK) - zatím nebyl jmenován. Díky, že se Vás tolik hlásí. 

 

6.  PD 2011 
 

Na tento bod nedošlo, ale předpokládám, že vše je již tak zažité, že v souladu s modernizací zařízení vše půjde vpřed správnou 
cestou. 

 
7.  Diskuze 
 
Navrhneme Tondu, OK1APV, na osobnost města Dvora Králové nad Labem v kategorii sport za jeho výkon v lovu US 
COUNTYs, zajistí OK1MKD. 
 
OK1MKD a OK1LZ navrhli speciální aktivitu k 60-tému výročí radioklubu OK1KOB. Domluveno, že zajistí speciální CALL 
OK60KOB (OL60KOB?) tak, abychom s touto značkou mohli odjet  

• 18. března 2012 PROVOZNÍ AKTIV VKV 
• 24. – 25. března 201 CQ WPX SSB 
• 7. dubna 2012 SSB ligu 
• 15. dubna 2012 PROVOZNÍ AKTIV VKV 

Protože mají chuť udělat ještě nějakou aktivitu, spojenou třeba s vydáním diplomu nebo podobně, bylo vyhověno jejich žádosti a 
byli pověřeni návrhem a případnou realizací akce. 


