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Zápis z výroční valné hromady Radioklubu OK2KUB, z.s. 

Termín: 15. února 2019, 19:00 

Typ: Výroční valná hromada 

Místo konání: U průmyslovky,  Jana Uhra 1, Brno.  

Přítomní členové: Jiří Indra, Čestmír Mílek, Josef Suchý (v hlasování zastoupen plnou mocí), Martina 

Indrová  

Přítomní hosté: Lucie Jurůjová 

Účastníci uvedení v části „Přítomní členové“ jsou pro rok 2018 aktivními členy z.s. a mohou tedy 

v rámci valné hromady hlasovat v souladu se Stanovami. 

1. Zahájení 

a. Zahájení 

Valnou hromadu zahájil předseda v 20.00. Počet účastníků: 5, počet účastníků 

oprávněných hlasovat: 3; počet účastníků zastoupených plnou mocí: 1. 

2. Návrhy na doplnění programu 

Závazné návrhy na techniku a akce v r. 2019 – O. Pavelka – umístěno do bodu 5 

3. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci z.s. 

a. Členská základna 

V roce 2018 sdružoval z.s. 9 členů dle předpisu pro členství daného Stanovami.  

Z toho se ve významnější míře účastnili aktivit 3 členové v různých kombinacích, 

ostatní nadále spíše sporadicky, případně vůbec. 

b.  Hospodaření a finanční situace z.s. 

V roce 2018 hospodaří z.s. bez významných příjmů či výdajů. Příjmy plynou 

z členských příspěvků, vydání tentokrát pouze za obnovu domény.  

Finanční situace k 31.12.2018: 

Pokladna: 2736 Kč; 

Účet: 9692 Kč. 

Lze konstatovat, že z.s. má také letos k dispozici uspokojivou částku pro realizaci 

technických zlepšení i činností. 

4. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2018 

Přehledně zpracoval OK2CME ve stati 

http://www.ok2kub.cz/index.php?a=read&ids=200511&idc=200614  

5. Diskuse a závazné závěry pro další období 

a. nový NTB pro psaní deníku. Ten současný má občas problém s klávesnicí. Problém je 

napájení 12V.  -> Pokus o opravu stávajícího, náhradní díly hůř dostupné. Případně 

jiný, ale na 12V, měnič ne  - spotřeba, rušení. 

http://www.ok2kub.cz/index.php?a=read&ids=200511&idc=200614
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b. technika - lze nějak vyřešit při závodě situaci, že by byla jedna stanice trvale zapnutá 

na příjem a vyhledávala protějšky a druhá byla přijímací i vysílací ? Kolize antén? Jak 

to dělají jinde - aby se při zaklíčování neodpráskly vstupy druhého přijímače ? -> 

všesměrová horizontální s odpojováním vstupu druhé stanice (koax relé) - zjistit 

c. námět - přiřazení garantů na jednotlivá PA tak, aby se PA jely všechny ? Na PA je 

potřeba aspoň dva lidi. Sice je to diskomfort, ale anténa se postavit dá. V jednom 

člověku to nejde, nebo nevím jak  -> zatím neuzavřeno 

d. účast na zimním QPR závodu je vyřešená, byl 3.2.2019. Otázkou je příprava na závod 

v roce 2020 

e. účast na letním QRP - Alpe Adria Contest - co tak výlet do Rakouska ?  

f. FM poháry stále nic, je nějaký dobrovolník ? Co tak navázat nějakou družbu s 

technickým kroužkem ? Ať propagujeme něco mezi mládeží...  

g. Diplom Pravoslava Motyčky - Diplom může získat libovolná oprávněná 

radioamatérská stanice nebo posluchač, který dosáhne v době od 19.1.2019 23:00 

UTC do 19.5.2019 21:59 UTC výsledku 120 bodů za spojení či poslech spojení s 

bodovanými stanicemi, zašle řádně vyplněnou žádost a výpis spojení mailem na 

adresu -email- .  

h. námět - Založit oficiální komunikační skupinu, ať už Messenger, Viber, WhatsApp - 

pro operativní domlouvání akcí. -> zatím odloženo -> email, sms apod. 

i. uvolnit pro členy OK2KUB přistup (pro čtení) na GDrive. Také tam začít nahrávat 

deníky ? Fotodokumentace by tam měla být již kompletní. -> OK 

6. Závěr 

Předseda uzavřel oficiální část valné hromady v 22.00. 

 

 V Křenovicích  25. února 2019 

Jiří Indra, 

předseda z.s., v.r. 

 


