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Zpráva o činnosti za období let 2015-2020.
Radioklub OK1KWN
Členové radioklubu vyvíjeli svou činnost zejména na domácích amatérských stanicích. Chata
na Hainbergu nebyla pro havarijní stav věže a nebezpečí jejího zřícení využívána. V roce
2019, při prováděném stržení věže došlo k nekontrolovatelnému pádu věže na chatu a ke
zničení obou objektů. Zbytky věže i chaty byly zlikvidovány. V současné době jsou na
pozemcích pouze betonové základy chaty. Výbor navrhuje oba pozemky prodat za nejvyšší
nabídku.
Volací značka OK1KWN byla převedena na Jiřího Vorla OK1MO, který v roce 2019 ukončil
své členství v RECH. V současné době disponujeme volací značkou OK1KCH, kde vedoucím
operátorem je Miroslav Vlach OK1UMY.
Členská základna je 7 členů, z toho jsou 3 členy ČRk.
Oddíl ROB a OB
V průběhu uplynulých let probíhala pravidelná tréninková a závodní činnost, na tréninky
dochází cca 20-25 dětí do 16ti let, účast na soutěžích ROB je cca 20 osob na soutěžích
I.stupně a II.stupně, cca 25 na soutěžích III.stupně
Tréninky jsou pondělí, středa a čtvrtek.
Každoročně pořádáme 6-8 závodů III.stupně (místní a okresní přebory), 6 závodů II.stupně
(krajské přebory – klasika, krátká, sprint, foxoring, štafety) a 1x soutěž I.stupně (NŽ); v roce
2018 a 2020 jsme uspořádali vícedenní závody v M.Lázních.
V roce 2019 jsme se spolupodíleli na uspořádání závodů OB – žebříček B – Čechy, které
pořádal MLOK M.Lázně
Členská základna se pohybuje kolem 130 osob, z toho aktivních sportovců je cca polovina
(účast na soutěžích).
V zimě pravidelně probíhají závody Chebské běžecké zimy (listopad – únor), pořádaných ve
prospěch nemocných cystickou fibrózou; průměrná účast na jednom závodě je kolem 100
osob; vybrané dobrovolné startovné je poukazováno formou darovací smlouvy Klubu CF;
Pravidelně jsou pořádána letní soustředění, v letech 2019 a 2020 i zimní na lyžích.
Naši závodníci se pravidelně účastní MEŽD a ME/MS, jsou členy žákovské a dorostenecké
reprezentace, seniorské a veteránské reprezentace.
Do pravidelné sportovní činnosti (tréninky, závody) nepříznivě zasáhla v roce 2020 epidemie
Covid 19, bylo nutno zrušit některé akce a tréninkovou činnost řešit náhradním způsobem.
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