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      D�ležité kontaktní adresy: 

�eský Radioklub 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
e-mail: crk@crk.cz 
telefon: 266 722 240, 607 208 230 

     QSL služba �RK 
pracovišt�: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
e-mail: qsl@crk.cz 
telefon: 266 722 253 
návšt�vy: st�eda 0900 -1730, nebo dle dohody 
QSL lístky : P.O.Box 69, 113 27 Praha 1 

     �eský telekomunika�ní ú�ad 
Odbor správy kmito�tového spektra 
Sokolovská 219, Praha 9 
Poštovní p�íhrádka 02 
225 02 Praha 025 
telefon: 224 004 725 

Stránky VRK na Internetu : www.benghi.org 

Rada VRK d�kuje Alen�, OK-36365 za technickou 
pomoc p�i tisku Zpravodaje. 
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Stav p�ísp�vkové morálky k 22.10.2011: (zm�ny od 8.8.2011)

�lenské p�ísp�vky za roky 2009 a 2010 uhradili : OK2TT, OK2ZZ, 

�lenské p�ísp�vky na rok 2011  vyrovnali :
OK1DOR(rovn�ž 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(rovn�ž 2014 a 2015), 
OK2AM, BIJ, BPI(rovn�ž 2014), JK(rovn�ž 2014), KR,   
DL4MFG, 

Nový �len :     Miloslav Sedlá�ek,   OK2AM,   Kyjov,   �l. �íslo  458,   od 28.9.2011 

Silent key:

V lednu tohoto roku zem�el Old�ich Spilka, OK2WE, �len VRK �. 253 ve v�ku osmdesáti 
p�ti let. Byl �lenem olomouckého radioklubu. 

Dne 20.8.2011 zem�el Old�ich Majdloch, OK2VED, �len VRK �. 243 ve v�ku nedožitých 
devadesáti  let.  Byl  dlouholetým  aktivním  �lenem  radioklubu  Holešov.  V�noval  se 
konstruk�ní práci a provozu na VKV. (TNX OK2ME). 
�est jejich památce. 

Upozorn�ní :

Nezapome�te se zú�astnit  Martinského závodu 11. listopadu letošního roku, na 
který Vás rada ješt� jednou srde�n� zve !!! 

Podmínky závodu jsou uve�ejn�ny ve Zpravodaji �. 4/ 2010. 

OK2BIU, OK2AIS 
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Zpráva rady VRK, Holice 2011. 

Na setkání �len� našeho klubu v Holicích v sobotu 27. srpna  byla  p�ednesena 
zpráva p�edsedy a �len� rady za uplynulé období. 

Podle  posledního  usnesení m�la  být  letos výro�ní �lenská sch�ze. Rada 
rozhodla odložit ji  na p�íští rok kdy budeme mít dvacáté výro�í  trvání VRK a tak využít 
tuto slavnostní p�íležitost.    
Stav a po�et �len� rady z�stává  - p�edseda, místop�edseda, pokladník, diplomový 
manažér, závodní  manažér a dva kontrolo�i. OK2 BJT rezignoval vloni ze zdravotních 
d�vod� a náhradu zatím nemáme. 

P�edseda rady OK2LS ze zdravotních d�vod� zm�nil QTH do Prahy . Ale díky 
velké  aktivit�  všech  �len�  rady  �innost  zdárn�  pokra�uje  s  využitím kontakt� po 
internetu. Scházíme se tedy podle pot�eby takovýmto zp�sobem.. 

Stav  �lenstva  VRK :  Poslední  vydané  �lenské  �íslo  VRK  je  458.  Od 
posledního setkání  7 �len� zem�elo a 7 se  p�ihlásilo. Nap�íklad Olga,  OK 1 CAM, 
která  má  již  52 let  koncesi.  

Je  tedy  458  legitimací  vydaných, 120 �len�  zem�elo,  z�stává  tedy 337 �len�. 
V�kové  složení:  do  60 let  25  �len�,   60 – 70 let   je  110  �len�,  70 – 80  let  je 145  
�len�  a  nad  80  let  je  59  �len�. 12  �len�  má  koncesi   déle  než   60  let.  V�kový      
pr�m�r se  tedy neustále  posouvá  k  t�m  starším  a  ti   jsou  nejv�rn�jší  ! !.    
A proto  se  rada VRK poradí a ty nejv�rn�jší  �leny  odm�ní  upomínkovou  pozorností   
p�i p�íležitosti 20. výro�í  VRK.  Nejstarším  aktivním �lenem  VRK je OK 2 WED   a  
nejstarší �lenství  ve  VRK má  8 ješt�  žijících  zakládajících  �len�  4. b�ezna 1992. 
  
V programu �innosti  VRK  bude : vydávat 4x ro�n� �lenský zpravodaj,  uspo�ádat   
17.ro�ník  závodu  aktivity  a  další dva  krátké závody CW, vyhodnotit je a  uve�ejnit ve  
Zpravodaji.  Dále  informovat  o  �innosti  VRK a  p�ijímat  další  nové  �leny.   
P�íští rok uspo�ádat  V�S  u  p�íležitosti  setkání v Holicích.    
      
Cht�li  bychom  ješt�  požádat  �leny  aby nám posílali  zajímavosti do zpravodaje. Jist�  
se kolem Vás ob�as vyskytnou zajímavosti,  které  by  mohly zaujmout i ostatní �leny.   
  
 Kontakty na �leny rady jsou ve zpravodaji a je možno rovn�ž použít internet. 
  

Nakonec   bychom  cht�li  vzpomenout  stého výro�í  narození,  které  bylo 13. �íjna , 
velmi  známého  brn�nského  radioamatéra,  Bohuslava  Borovi�ky  ex  OK2BX. 
Zem�el  4. �ervna 1967 ve v�ku  56 let. Byl  to u�itel  radioamatér�  nejen  brn�nských. 
Znají  ho radioamaté�i  i v  zahrani�í.  Byl pr�kopníkem  závodu  „hon na lišku“  ROB . 
�est jeho památce.      
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Pokra�ování zprávy rady klubu ze setkání v Holicích.  

Rada  VRK se  scházela  podle  pot�eby.  �ešily  se  problémy  �innosti  klubu, vydávání 
�lenského  Zpravodaje, organizace  a  vyhodnocení  obou závod� VRK, tisk diplom� pro 
vít�ze závod�, v�etn� nákupu pohár� a jejich vylosování, odesílání �asopisu v papírové i 
elektronické podob�, jejich finan�ní zabezpe�ení, p�ihlášky nových �len� OK1DOL, 1FAY, 
1CAM a OK2AM  # 458. 
Hlavního závodu v b�eznu se zú�astnilo 101 stanic, 3 poslucha�i a dva poslali deník pro 
kontrolu. V závodu s ru�ními  klí�i v  �ervnu  pracovalo odhadem  44  stanic, ale  deníky 
poslalo jen 33 stanic a 1 pro kontrolu. Problémem vyhodnocování  z�stává  nutnost  dát 
deník�m jednotnu formu, protože k vyhodnocení je t�eba použit po�íta�. To znamená, že 
papírové deníky se musí  p�episovat. Je t�eba  posílat  deníky psané na PC v  textovém 
formátu, nejlépe jako soubor Cabrillo. Pokud jinak nelze, p�ijmeme jakýkoliv  formát, který 
jsme schopni dekódovat. Deník m�že být i papírový, je to lepší, než neposlat deník v�bec. 
Pro další závody bude stanoveno zasílání deník� nejpozd�ji do dvou týdn�. P�íští závod 
je  Martinský  závod  11. listopadu  na  který  Vás  chceme  srde�n�  pozvat. 

Kontrola  pokladny prob�hla  10.ledna jako  sou�ást  finan�ní  uzáv�rky  roku  2010  a  
bylo konstatováno, že  fin. evidence je p�ehledn� vedena a rada VRK s pen�zi dob�e 
hospoda�í. 

V roce 2010 �inily p�íjmy                   20831.-K�  výdaje     27492,-K�
Plán na letošní rok                             20100,-                   31000,- 
Skute�nost 1.1. - 20.8.2011                 9339,-                     8769,- 
Propad p�íjm� v roce 2010 �íní            6661,- 
Stav financí v sou�asné dob�            71523,- 

Diplomový  manažer vydal za dobu trvání klubu již 299 základních diplom� a dopl�ovací 
známky  za   spojení  se  60, 100, 150, 200, 250, 300 a 350 �leny klubu. 
Diplom� VKV bylo vydáno 57 a dopl�ovací známky za 50 až 250 spojení . 
Diplom� za spojení s deseti zem�mi zatím jen 21. 

Dále byly rozeslány diplomy ze závod�: Martinského v listopadu 2010, hlavního závodu v 
b�eznu letošního roku ve �ty�ech kategoriích a diplomy ze závodu CW s ru�ními klí�i v 
�ervnu letošního roku. 

Rada VRK 
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Replika radiostanice 

       
Dnes se �asto setkáváme s replikami starých elektronkových  za�ízení. Také my jsme se 
pokusili o repliku radiostanice, kterou byli vybaveni n�kte�í parašutisté ve 2. sv�tové válce. 
Jako základ jsme zvolili stanici MARK VII - PARASET, která byla podrobn� popsána v 
literatu�e, p�ípadn� podrobné informace najdeme na internetu. Proti p�vodnímu schematu 
jsme zm�nili zapojení kladné zp�tné vazby. Tato zm�na vycházela z praxe OK2BXM. 
Potom byl nastolen problém jaké použít elektronky. Originál obsahoval ve vysíla�i 
elektronku 6V6  a v p�ijíma�ové �ásti elektronky 6SK7. Ve snaze zachovat alespo� vzhled 
za�ízení jsme proto použili jako vysílací elektronku 6P9, na vstupu p�ijíma�e elektronku 
6Ž3 a za ní potom 6Ž4.  
Vysíla� je �ízen krystalem. Pro amatérské pásmo 80 m byly použity b�žné krystaly o 
frekvenci 3,579 MHz, jejichž frekvence byla „fixkou“ snížena na 3,573 MHz a 3,555 MHz. 
Tato úprava krystal� již byla d�íve popsána. 
     Nejvíce práce na za�ízení odvedl OK2BXM. Výsledek je vid�t na fotografii. Stanice je 
schopná p�ijímat frekvence od 3,5 do 7,2 MHz a v uvedených pásmech s p�íslušným 
krystalem také vysílá. S X-talem 3,573 MHz dává do padesátiohmové zát�že výkon 2,5 W. 
     První spojení se stanicí ud�lal OK2BXM, jemu se hned na první výzvu ozval HA5UY. 
Dosud bylo navázáno již 18 spojení nap�. s EW, UT, LA a samoz�ejm� OK, se zasílanými 
reporty 579 i 599.  Sestrojené za�ízení nehodláme zatím uložit do vitríny, ale pokusíme se 
o navázání spojení p�i p�íštím CEBRISu.  

  Miroslav Pecka OK2BXM, Zden�k Ondrá�ek OK2PUX. 

Schema radiostanice MARK VII - PARASET 
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Vy�azené Li-ion akupaky z notebook� a co s nimi? 

V poslední dob� se mi dostalo do rukou n�kolik vy�azených (dosloužilých) akupak�
z notebook�. P�e�etl jsem si na nich zajímavé údaje, jako, že v�tšina z nich dodává nap�tí 
11,1 V p�i kapacit� takové baterie tu  5600mAh, p�ípadn� 6400mAh, nebo dokonce 
8500mAh. Za�al jsem se tedy zajímat o to, co se v tak malé krabi�ce ukrývá, když to tolik 
„umí“ ? Nožíkem zvaným balso�íz, jsem n�kolikrát projel po obvodu,  kde byla spojovací 
rýha obou �ástí akupaku a pomocí šroubováku jsem ob� �ásti akupaku odd�lil. V daném 
p�ípad� šlo o akupak 11,1V/ 4700mAh. Uvnit� jsem našel celkem  šest Li-ion �lánk�, vždy 
dva  a dva spojené bodovanou spojovací páskou  paraleln� a takto propojené paralelní  
dvojice  navzájem propojené  tímtéž  zp�sobem do série. Jednoduchým po�ítáním jsem 
dosp�l k výsledku, že kapacita jednoho �lánku �iní cca  2350mAh (p�i velikosti �lánku 
velmi zajímavé) a nap�tí jednoho �lánku v rozmezí 3,7 až 4 V (podle stavu nabití). Te� už 
šlo jen o to zjistit, pro� byla tato baterie vyhozena jako vadná.  

P�i m��ení jsem zjistil, že bývá vadný v�tšinou jen n�který �lánek. V šesti  kusech  
uvedených baterií jsem našel vždy, pouze jeden vadný �lánek, postupn� jsem tedy 
eliminoval vadné �lánky z ostatních akupak� a získal jsem tak n�kolik dvojic, potažmo 
trojic �lánk�, 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 �lánky 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 nap�tím 4V/1000mAh 
rovn�ž z orig. Li-ion baterie, bylo jasné že vhodným složením získaných Li-ion 
notebookových �lánk� si mohu na n�jakou dobu zajistit docela slušné portable zdroje pro 
zmín�né stanice. Získal jsem tak baterie o uvedených nap�tích 4 a 8V p�i kapacitách 5600 
až 8500mAh. Tyto baterie jsem postupn� nabíjel ze zdroje 12V, zatím tedy p�es sériov�
zapojené žárovky tak, aby výsledný maximální  nabíjecí proud nep�esáhl dlouhodob� 450 
mA. Výsledky z provozu takto používaných baterií, které by jinak skon�ily v odpadu, jsou 
více než uspokojivé. 

 Vzhledem k tomu, že tyto baterie používám zatím jen krátkou dobu, odkazuji 
p�ípadného zájemce  o provoz zmín�ných baterií na internetový �lánek  
http://abs.misto.cz/_MAIL_/kabely/lion.html ve kterém je dostate�n� popsáno, jak se k 
 jednotlivým �lánk�m a bateriím chovat, aby byla zachována jejich dlouhodobá 
použitelnost a rovn�ž i naše bezpe�nost, nebo� 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  �len�  v  nejbližším  období :

                Prosinec                       Prosinec                      Leden                         únor 
             OK2JMA    70               OK2HBR    60              DL1YD     70               OK2CL      75 
             OK1CKV    80               OK2KE       80              OM3IAG    65             OK2BBJ    75      
             OK1AXG    70               DL4FCS     60              OK1JDJ    65              HB9LDU    80               
             OK2VX       65               OK2BVT    75              OK1IAS     65              OK2BGI     80 
                                                                                                                           OK2DW     70                                                 

Všem   oslavenc�m   p�ejeme   hodn�  zdraví,  rodinné  a   osobní  pohody,   radost   
 z radioamatérské �innosti a mnoho hezkých dalších let .         
�

                                          S e t k á n í   a   r � z n é   z p r á v y :   
  
P r a h a : setkání v Praze se koná každou t�etí sobotu, každý  druhý m�síc. Letos tedy už nebude 
ale p�íští  setkání  se uskute�ní 21. ledna,  další  17. b�ezna  a  19. kv�tna.               
 Místo  konání : Odborné  u�ilišt�  na  ulici U��ovské v Praze 9,  tram. �. 9 , od hl. nádraží  (až na 
kone�nou.) 
      
Další  pražská setkání se konají  také v  ulici Vyto�, v restauraci  Celnice, a  to každé první pond�lí 
v m�síci  v 16 00 hodin.  Tramvají   na  ulici  Vyto�,  samostatná  stavba,  �ervená,  nápadná  
st�echa. 

Rovn�ž  je setkání každý týden ve st�edu v 16 00 hod.  ve Vyso�anech, v  restauraci   
Staropramen  v  ulici  U  Vyso�anského pivovaru, zadní  �ást  hotelu Vyso�anský  pivovar. Od 
stanice metra Nádraží Vyso�any ulicí  Frayova k hotelu.  

Zajímavosti  radioklubu  „ KIKI Praha “  jsou  na  internetu  www.kikiklub.unas.cz  !!  
    
B r n o : pravidelná setkání brn�nských i mimobrn�nských radioamatér� se konají také každé 
úterý v 16 00  hod. v restauraci  Plze�ský  Dv�r  na  Šumavské ulici  a  každý   �tvrtek  v   17 00  
hod.  v restauraci  u  Pavouka  na   Vranovské  ulici  v Husovicích.   P�i návšt�v�  Brna  je možno  
setkání  navštívit. 

Další  setkání  se koná každou poslední sobotu v m�síci v restauraci „ Lamplota  „  naproti  
hlavního  nádraží  �D od  10 00 hod.,  p�íští tedy  budou  26. listopadu  a 24. prosince.  Informace  
podá  OK 2 HY. 

Informace :   

Více než 100 lodí  má  na  palub�  radisty-radioamatéry.  Údajn� mají spole�né kroužky v pásmu  
14 MHz.   Pavel,OK 1 BD  plánuje plavbu na jacht�  kolem  sv�ta !!  Jist�  bude  i  na pásmu  
aktivní  pro  spojení s OK  stanicemi . 

 P�íští rok bude 20. výro�í založení V R K  !!  P�ejeme hodn� úsp�ch� , pohody a radosti z našeho 
velkého  H O B B  Y  !  

OK2LS
  

                   


