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Stav pĜíspČvkové morálky k 22.10.2011: (zmČny od 8.8.2011)
ýlenské pĜíspČvky za roky 2009 a 2010 uhradili : OK2TT, OK2ZZ,
ýlenské pĜíspČvky na rok 2011 vyrovnali :
OK1DOR(rovnČž 2010), KI,
OK2AM, BFI, BKP, HY, KR, ZFB, ZZ,
DL4MFG, OM7VF,
Na rok 2012:
OK1ARO, DQP, JIM, JST, JMS,
OK2AM, BFI, BIJ, BKP, BL, BPI, BVT, BXM, KR, ME, PJH, SAQ, YZ, ZFB, ZZ,
DL4MFG, OM7VF,
Na rok 2013:
OK1AXG, OK1DQP(rovnČž 2014 a 2015),
OK2AM, BIJ, BPI(rovnČž 2014), JK(rovnČž 2014), KR,
DL4MFG,

Nový þlen :

Miloslav Sedláþek, OK2AM, Kyjov, þl. þíslo 458, od 28.9.2011

Silent key:
V lednu tohoto roku zemĜel OldĜich Spilka, OK2WE, þlen VRK þ. 253 ve vČku osmdesáti
pČti let. Byl þlenem olomouckého radioklubu.
Dne 20.8.2011 zemĜel OldĜich Majdloch, OK2VED, þlen VRK þ. 243 ve vČku nedožitých
devadesáti let. Byl dlouholetým aktivním þlenem radioklubu Holešov. VČnoval se
konstrukþní práci a provozu na VKV. (TNX OK2ME).
ýest jejich památce.

UpozornČní :
NezapomeĖte se zúþastnit Martinského závodu 11. listopadu letošního roku, na
který Vás rada ještČ jednou srdeþnČ zve !!!
Podmínky závodu jsou uveĜejnČny ve Zpravodaji þ. 4/ 2010.
OK2BIU, OK2AIS
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Zpráva rady VRK, Holice 2011.
Na setkání þlenĤ našeho klubu v Holicích v sobotu 27. srpna byla pĜednesena
zpráva pĜedsedy a þlenĤ rady za uplynulé období.
Podle posledního usnesení mČla být letos výroþní þlenská schĤze. Rada
rozhodla odložit ji na pĜíští rok kdy budeme mít dvacáté výroþí trvání VRK a tak využít
tuto slavnostní pĜíležitost.
Stav a poþet þlenĤ rady zĤstává - pĜedseda, místopĜedseda, pokladník, diplomový
manažér, závodní manažér a dva kontroloĜi. OK2 BJT rezignoval vloni ze zdravotních
dĤvodĤ a náhradu zatím nemáme.
PĜedseda rady OK2LS ze zdravotních dĤvodĤ zmČnil QTH do Prahy . Ale díky
velké aktivitČ všech þlenĤ rady þinnost zdárnČ pokraþuje s využitím kontaktĤ po
internetu. Scházíme se tedy podle potĜeby takovýmto zpĤsobem..
Stav þlenstva VRK : Poslední vydané þlenské þíslo VRK je 458. Od
posledního setkání 7 þlenĤ zemĜelo a 7 se pĜihlásilo. NapĜíklad Olga, OK 1 CAM,
která má již 52 let koncesi.
Je tedy 458 legitimací vydaných, 120 þlenĤ zemĜelo, zĤstává tedy 337 þlenĤ.
VČkové složení: do 60 let 25 þlenĤ, 60 – 70 let je 110 þlenĤ, 70 – 80 let je 145
þlenĤ a nad 80 let je 59 þlenĤ. 12 þlenĤ má koncesi déle než 60 let. VČkový
prĤmČr se tedy neustále posouvá k tČm starším a ti jsou nejvČrnČjší ! !.
A proto se rada VRK poradí a ty nejvČrnČjší þleny odmČní upomínkovou pozorností
pĜi pĜíležitosti 20. výroþí VRK. Nejstarším aktivním þlenem VRK je OK 2 WED a
nejstarší þlenství ve VRK má 8 ještČ žijících zakládajících þlenĤ 4. bĜezna 1992.
V programu þinnosti VRK bude : vydávat 4x roþnČ þlenský zpravodaj, uspoĜádat
17.roþník závodu aktivity a další dva krátké závody CW, vyhodnotit je a uveĜejnit ve
Zpravodaji. Dále informovat o þinnosti VRK a pĜijímat další nové þleny.
PĜíští rok uspoĜádat VýS u pĜíležitosti setkání v Holicích.
ChtČli bychom ještČ požádat þleny aby nám posílali zajímavosti do zpravodaje. JistČ
se kolem Vás obþas vyskytnou zajímavosti, které by mohly zaujmout i ostatní þleny.
Kontakty na þleny rady jsou ve zpravodaji a je možno rovnČž použít internet.
Nakonec bychom chtČli vzpomenout stého výroþí narození, které bylo 13. Ĝíjna ,
velmi známého brnČnského radioamatéra, Bohuslava Boroviþky ex OK2BX.
ZemĜel 4. þervna 1967 ve vČku 56 let. Byl to uþitel radioamatérĤ nejen brnČnských.
Znají ho radioamatéĜi i v zahraniþí. Byl prĤkopníkem závodu „hon na lišku“ ROB .
ýest jeho památce.
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Pokraþování zprávy rady klubu ze setkání v Holicích.
Rada VRK se scházela podle potĜeby. ěešily se problémy þinnosti klubu, vydávání
þlenského Zpravodaje, organizace a vyhodnocení obou závodĤ VRK, tisk diplomĤ pro
vítČze závodĤ, vþetnČ nákupu pohárĤ a jejich vylosování, odesílání þasopisu v papírové i
elektronické podobČ, jejich finanþní zabezpeþení, pĜihlášky nových þlenĤ OK1DOL, 1FAY,
1CAM a OK2AM # 458.
Hlavního závodu v bĜeznu se zúþastnilo 101 stanic, 3 posluchaþi a dva poslali deník pro
kontrolu. V závodu s ruþními klíþi v þervnu pracovalo odhadem 44 stanic, ale deníky
poslalo jen 33 stanic a 1 pro kontrolu. Problémem vyhodnocování zĤstává nutnost dát
deníkĤm jednotnu formu, protože k vyhodnocení je tĜeba použit poþítaþ. To znamená, že
papírové deníky se musí pĜepisovat. Je tĜeba posílat deníky psané na PC v textovém
formátu, nejlépe jako soubor Cabrillo. Pokud jinak nelze, pĜijmeme jakýkoliv formát, který
jsme schopni dekódovat. Deník mĤže být i papírový, je to lepší, než neposlat deník vĤbec.
Pro další závody bude stanoveno zasílání deníkĤ nejpozdČji do dvou týdnĤ. PĜíští závod
je Martinský závod 11. listopadu na který Vás chceme srdeþnČ pozvat.
Kontrola pokladny probČhla 10.ledna jako souþást finanþní uzávČrky roku 2010 a
bylo konstatováno, že fin. evidence je pĜehlednČ vedena a rada VRK s penČzi dobĜe
hospodaĜí.
V roce 2010 þinily pĜíjmy
Plán na letošní rok
Skuteþnost 1.1. - 20.8.2011
Propad pĜíjmĤ v roce 2010 þíní
Stav financí v souþasné dobČ

20831.-Kþ
20100,9339,6661,71523,-

výdaje

27492,-Kþ
31000,8769,-

Diplomový manažer vydal za dobu trvání klubu již 299 základních diplomĤ a doplĖovací
známky za spojení se 60, 100, 150, 200, 250, 300 a 350 þleny klubu.
DiplomĤ VKV bylo vydáno 57 a doplĖovací známky za 50 až 250 spojení .
DiplomĤ za spojení s deseti zemČmi zatím jen 21.
Dále byly rozeslány diplomy ze závodĤ: Martinského v listopadu 2010, hlavního závodu v
bĜeznu letošního roku ve þtyĜech kategoriích a diplomy ze závodu CW s ruþními klíþi v
þervnu letošního roku.
Rada VRK
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Replika radiostanice
Dnes se þasto setkáváme s replikami starých elektronkových zaĜízení. Také my jsme se
pokusili o repliku radiostanice, kterou byli vybaveni nČkteĜí parašutisté ve 2. svČtové válce.
Jako základ jsme zvolili stanici MARK VII - PARASET, která byla podrobnČ popsána v
literatuĜe, pĜípadnČ podrobné informace najdeme na internetu. Proti pĤvodnímu schematu
jsme zmČnili zapojení kladné zpČtné vazby. Tato zmČna vycházela z praxe OK2BXM.
Potom byl nastolen problém jaké použít elektronky. Originál obsahoval ve vysílaþi
elektronku 6V6 a v pĜijímaþové þásti elektronky 6SK7. Ve snaze zachovat alespoĖ vzhled
zaĜízení jsme proto použili jako vysílací elektronku 6P9, na vstupu pĜijímaþe elektronku
6Ž3 a za ní potom 6Ž4.
Vysílaþ je Ĝízen krystalem. Pro amatérské pásmo 80 m byly použity bČžné krystaly o
frekvenci 3,579 MHz, jejichž frekvence byla „fixkou“ snížena na 3,573 MHz a 3,555 MHz.
Tato úprava krystalĤ již byla dĜíve popsána.
Nejvíce práce na zaĜízení odvedl OK2BXM. Výsledek je vidČt na fotografii. Stanice je
schopná pĜijímat frekvence od 3,5 do 7,2 MHz a v uvedených pásmech s pĜíslušným
krystalem také vysílá. S X-talem 3,573 MHz dává do padesátiohmové zátČže výkon 2,5 W.
První spojení se stanicí udČlal OK2BXM, jemu se hned na první výzvu ozval HA5UY.
Dosud bylo navázáno již 18 spojení napĜ. s EW, UT, LA a samozĜejmČ OK, se zasílanými
reporty 579 i 599. Sestrojené zaĜízení nehodláme zatím uložit do vitríny, ale pokusíme se
o navázání spojení pĜi pĜíštím CEBRISu.
Miroslav Pecka OK2BXM, ZdenČk Ondráþek OK2PUX.

Schema radiostanice MARK VII - PARASET
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VyĜazené Li-ion akupaky z notebookĤ a co s nimi?
V poslední dobČ se mi dostalo do rukou nČkolik vyĜazených (dosloužilých) akupakĤ
z notebookĤ. PĜeþetl jsem si na nich zajímavé údaje, jako, že vČtšina z nich dodává napČtí
11,1 V pĜi kapacitČ takové baterie tu 5600mAh, pĜípadnČ 6400mAh, nebo dokonce
8500mAh. Zaþal jsem se tedy zajímat o to, co se v tak malé krabiþce ukrývá, když to tolik
„umí“ ? Nožíkem zvaným balsoĜíz, jsem nČkolikrát projel po obvodu, kde byla spojovací
rýha obou þástí akupaku a pomocí šroubováku jsem obČ þásti akupaku oddČlil. V daném
pĜípadČ šlo o akupak 11,1V/ 4700mAh. UvnitĜ jsem našel celkem šest Li-ion þlánkĤ, vždy
dva a dva spojené bodovanou spojovací páskou paralelnČ a takto propojené paralelní
dvojice navzájem propojené tímtéž zpĤsobem do série. Jednoduchým poþítáním jsem
dospČl k výsledku, že kapacita jednoho þlánku þiní cca 2350mAh (pĜi velikosti þlánku
velmi zajímavé) a napČtí jednoho þlánku v rozmezí 3,7 až 4 V (podle stavu nabití). Teć už
šlo jen o to zjistit, proþ byla tato baterie vyhozena jako vadná.
PĜi mČĜení jsem zjistil, že bývá vadný vČtšinou jen nČkterý þlánek. V šesti kusech
uvedených baterií jsem našel vždy, pouze jeden vadný þlánek, postupnČ jsem tedy
eliminoval vadné þlánky z ostatních akupakĤ a získal jsem tak nČkolik dvojic, potažmo
trojic þlánkĤ, které se chovaly jako „vhodné“ pro další použití, tedy v prvé fázi pro
znovunabití.
Další moje úvaha vedla k tomu, kde a jak tyto získané þlánky použít. Vzhledem
k tomu, že jsem majitelem TRXu Wouxun, který k provozu v originále používá Li-ion baterii
8V/ 1300mAh a dále potom TRXu YAESU WX-3c s provozním napČtím 4V/1000mAh
rovnČž z orig. Li-ion baterie, bylo jasné že vhodným složením získaných Li-ion
notebookových þlánkĤ si mohu na nČjakou dobu zajistit docela slušné portable zdroje pro
zmínČné stanice. Získal jsem tak baterie o uvedených napČtích 4 a 8V pĜi kapacitách 5600
až 8500mAh. Tyto baterie jsem postupnČ nabíjel ze zdroje 12V, zatím tedy pĜes sériovČ
zapojené žárovky tak, aby výsledný maximální nabíjecí proud nepĜesáhl dlouhodobČ 450
mA. Výsledky z provozu takto používaných baterií, které by jinak skonþily v odpadu, jsou
více než uspokojivé.
Vzhledem k tomu, že tyto baterie používám zatím jen krátkou dobu, odkazuji
pĜípadného zájemce
o provoz zmínČných baterií na internetový þlánek
http://abs.misto.cz/_MAIL_/kabely/lion.html ve kterém je dostateþnČ popsáno, jak se k
jednotlivým þlánkĤm a bateriím chovat, aby byla zachována jejich dlouhodobá
použitelnost a rovnČž i naše bezpeþnost, neboĢ nejedna zkušenost je dokladem, že Li-ion
baterie je nejen dobrý sluha, ale dokáže být i zlý pán.
Pokud budete mít zájem o další praktické poznatky z provozu, jsem k dispozici na adrese :
sejna2@seznam.cz
OK1APY
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Kulaté a polokulaté narozeniny naších þlenĤ v nejbližším období :
Prosinec
OK2JMA
OK1CKV
OK1AXG
OK2VX

70
80
70
65

Prosinec
OK2HBR
OK2KE
DL4FCS
OK2BVT

60
80
60
75

Leden
DL1YD 70
OM3IAG 65
OK1JDJ 65
OK1IAS 65

únor
OK2CL
75
OK2BBJ 75
HB9LDU 80
OK2BGI 80
OK2DW 70

Všem oslavencĤm pĜejeme hodnČ zdraví, rodinné a osobní pohody, radost
z radioamatérské þinnosti a mnoho hezkých dalších let .

Setkání a rĤzné zprávy:
P r a h a : setkání v Praze se koná každou tĜetí sobotu, každý druhý mČsíc. Letos tedy už nebude
ale pĜíští setkání se uskuteþní 21. ledna, další 17. bĜezna a 19. kvČtna.
Místo konání : Odborné uþilištČ na ulici UþĖovské v Praze 9, tram. þ. 9 , od hl. nádraží (až na
koneþnou.)
Další pražská setkání se konají také v ulici VytoĖ, v restauraci Celnice, a to každé první pondČlí
v mČsíci v 16 00 hodin. Tramvají na ulici VytoĖ, samostatná stavba, þervená, nápadná
stĜecha.
RovnČž je setkání každý týden ve stĜedu v 16 00 hod. ve Vysoþanech, v restauraci
Staropramen v ulici U Vysoþanského pivovaru, zadní þást hotelu Vysoþanský pivovar. Od
stanice metra Nádraží Vysoþany ulicí Frayova k hotelu.
Zajímavosti radioklubu „ KIKI Praha “ jsou na internetu www.kikiklub.unas.cz !!
B r n o : pravidelná setkání brnČnských i mimobrnČnských radioamatérĤ se konají také každé
úterý v 16 00 hod. v restauraci PlzeĖský DvĤr na Šumavské ulici a každý þtvrtek v 17 00
hod. v restauraci u Pavouka na Vranovské ulici v Husovicích. PĜi návštČvČ Brna je možno
setkání navštívit.
Další setkání se koná každou poslední sobotu v mČsíci v restauraci „ Lamplota „ naproti
hlavního nádraží ýD od 10 00 hod., pĜíští tedy budou 26. listopadu a 24. prosince. Informace
podá OK 2 HY.
Informace :
Více než 100 lodí má na palubČ radisty-radioamatéry. ÚdajnČ mají spoleþné kroužky v pásmu
14 MHz. Pavel,OK 1 BD plánuje plavbu na jachtČ kolem svČta !! JistČ bude i na pásmu
aktivní pro spojení s OK stanicemi .
PĜíští rok bude 20. výroþí založení V R K !! PĜejeme hodnČ úspČchĤ , pohody a radosti z našeho
velkého H O B B Y !
OK2LS

