BULLETIN
Č E S K É H O

R A D I O K L U B U

ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO RADIOAMATÉRY
e-mail: „crk at crk.cz“ ● WEB: http://www.crk.cz
ISSN 1804-2287

Číslo 6/2013

Minulý měsíc v ČRK, v IARU a ve světě
● V červenci oslaví kulatá a půlkulatá životní jubilea tito naši členové:
OK1AQB, OK1CTB, OK1DEU, OK1FDJ, OK1FIY, OK1FWT, OK1GP, OK1HAB, OK1IVU, OK1MAS, OK1MZN,
OK1PFH, OK1VP, OK2AM, OK2BKL, OK2BND, OK2HDQ, OK2PA, OK2POJ, OK2PST, OK2RM, OK2UZ.
Srdečně všem blahopřejeme.
● Nový tajemník ČRK
Ing. Oldřich Trégl o sobě píše: Volací značka: OK1VUL, (dovolím si upozornit, že
nad prostředním písmenem sufixu není kroužek, prosím). Narozen jsem roku 1953.
Maje napsat něco o sobě, dovolte nejprve krátké vyznání: uznávám Ohmův zákon,
Max-wellovy rovnice a křesťanské principy života. Po absolvování gymnázia a absolutoriu na ČVUT FEL jsem v roce 1977 nastoupil Tesly Strašnice. Na pozici samostatného
konstruktéra zakázkových přípravků s měřících přístrojů jsem se naučil, jak krotit neposlušné integrované obvody a jiné součástky ve většinou značně atypických zapojeních. Jako účastník vývozu československé elektroniky do nesocialistických států jsem
strávil 13 měsíců v Egyptě na centrálním dispečinku energetiky jako supervizor zařízení pro přenos hovoru a
měření po vedení VVN. Od roku 1992 do 2003 jsem pracoval jako návrhář kombinovaných radiových sítí
pro různé firmy a technologie (AEL-Midland, Motorola, Matra). V letech
2003-2010 jsem se stal opět konstruktérem, tentokráte zabezpečovací
techniky pro kolejová vozidla v podniku AŽD Praha. Zde jsem se naučil
např. jak přimět PC s WIN XP k tomu, aby se choval jako jedoucí GPS
přijímač, a jiné podivnosti. Po zvýšení své kvalifikace ve vyhl. 50 na § 9
- revizní technik jsem se zabýval cca rok touto činností. V průběhu jara
roku 2013 mi byla nabídnuta možnost pracovat v ČRK. Osobně se cítím
být rozhodně více „bastlířem“, než provozním radioamatérem. Na KV
i VKV jsem mimo akce „Polní den“ velmi sporadicky, nepočítaje v to
oficiální zpravodajství ČRK. Z ostatního mne zajímá historie
elektrotechniky a telekomunikací, klasická i elektronická fotografie a
také filosofické a náboženské směry, zvláště staro- a středověké.
Ve funkci tajemníka se budu snažit vyhovět všem možným i nemožným
přáním. Jen připomínám, že stejně tak, jako jeden každý, ani já
nejsem od počátku moudrý všeználek. Tož mějte se mnou
při vyřizování záležitostí strpení a tolerujte drobné nedostatky, prosím.
73,
Olda, OK1VUL
● Český radioklub má nový bankovní účet! Postupně se na něj přesune příjem všech bezhotovostních
plateb. Už nyní můžete jakékoli platby (členské příspěvky, poplatky za QSL službu atp.) posílat místo stávajícího účtu č. 204368309/0800 u České spořitelny na nový účet č. 107-4969460287/0100 u Komerční
banky. Starý účet bude samozřejmě ještě nějakou
dobu aktivní, jeho zrušení včas oznámíme.
● Server http://HamQTH.com/ oslavil druhé narozeniny. Za poslední rok existence se stalo mnoho věcí,
ale nejvýznamnější je asi přechod na nový server
s 28 GB RAM a 4x1 TB disk jako RAID10. Běží na něm Ubuntu 12.04, jako databáze je použita MariaDB.
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Obsahuje celkem asi 25 M záznamů v různých tabulkách. Databáze je replikována ještě na jiný stroj, kde
také probíhá záloha dat. Počet uživatelů pomalu roste. Přibývají programy, které v sobě mají podporu
pro HamQTH. Jejich seznam najdete na http://hamqth.com/app_support.php.
Petr, OK2CQR

● Český radioklub ve Friedrichshafenu
Jako každoročně jsme se zúčastnili, tentokrát v obsáhlém složení:
OK1RI, OK1CF, OK1VUL, a dále samostatně dorazili OK1LOL,
OK2ULQ a OK5MM. Přítomen byl i OK1MP, který už tradičně působil jako DXCC Checkpoint. Asi je nutno se zmínit i o Zdeňkovi,
OK1AR, který strávil na stánku snad polovinu doby a pomohl
v konverzaci s mnoha členy a zájemci o DIG, kteří se po setkání
DIG v OK zajímali. Stánek jsme měli jako vždy v hale A1 –
tentokrát však v mnohem horším místě, než v minulosti – u stěny
cestou do průchodu k restauracím a „blešáku“. Nemůžeme si moc
stěžovat, protože jakési čtyřstánčí
s námi sdíleli OE, I a organizátoři
setkání Dayton.
Velmi populární exponát na stánek
sehnal Olda, OK1VUL – půjčil
od Petra, OK1DPF, jemuž velmi
děkujeme, cca 100 let starý
mosazný páskový telegraf – sice nepsal, ale krásně cvakal, a myslím, že bylo
velmi málo návštěvníků, kteří si
láskyplně nezatelegrafovali.
Letošní motto setkání znělo „DXexpedice“. Setkání oficiálně kromě obligátního starosty a
předsedy DARC - zahájil i Martti,
OH2BH. Co se týká „běžného
provozu“ setkání, je možno pozorovat, že opět ubyli „komerční“
vystavovatelé, např. známá firma WIMO se nezúčastnila a místo
toho v době setkání poskytovala 10 % slevu ve svém e-shopu.
Letos poprvé bylo i několik obchodníků s „veteší“ v hale A1. Bazar
se zmenšil z cca 2,5 haly na cca 1,8 haly. Kolik bylo účastníků, netuším, nicméně i přes opravdu „hnusné
počasí“ si myslím, že podobně, jako v minulosti (redakční poznámka: DARC uvádí 15.300 účastníků).
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Letos byla řada přednášek zaměřena na DX-expedice
–
podrobněji
na WEBu DARC a HAMradio. Martti, OH2BH, nás
ve svojí asi hodinové
přednášce - mimo jiné seznámil se svou představou, že uspořádat expedici je součást „entertainment industry“ – zábavního průmyslu. Je
na tom kus pravdy. Pozoruhodné bylo, že se ptal účastníků v sálu, kolik QSO s ním udělali, a ukázalo se, že
tam nebyl nikdo, kdo by s ním udělal spojení z méně, než deseti zemí DXCC.
Co se týká oficiálního programu, byla setkání IARU – běžné setkání informativní C3 – zajímavé a velmi pozitivní bylo konstatování některých zástupců, že očividně pro nás smrtelný „stisk zelené lobby“ polevuje – tak
doufejme. Jednotliví zástupci informovali o dění, zajímavé je, že pro většinu organizací jsou hlavním zdrojem
příjmu dotace států na provoz záchranného systému – ne tak u nás, kde je to nula. Několik zástupců mluvilo
o finančních problémech, které jejich organizace mají, nebudu je zde jmenovat, ale bylo to místy dosti překvapivé. Dále proběhlo speciální setkání pouze s předsedy
o možnostech a zájmu a dalších okolnostech potenciální reformy
konstituce IARU. Co bude, uvidíme – čekal bych však, že v dohlednu
NIC.
Dále se konalo setkání „politické komise“ a komise pro sledování
narušitelů pásem, a dále „EMC Watch“. Bohužel se nenašel žádný OK,
který by měl zájem o práci v těchto komisích – tedy mimo politické,
ta je volena plenárním zasedáním IARU. I touto formou bych chtěl
potenciální zájemce o tuto EXTRÉMNĚ užitečnou činnost oslovit –
pokud by se někdo našel, prosím, kontaktujte mě.
Dále DARC jako každoročně pořádal recepci pro dva účastníky z každé
organizace.
Pořádali jí však nikoli na výstavišti, jako každoročně, ale
v hotelu ve městě. Poprvé, co jsem členem rady, jsme se
nezúčastnili – byli jsme čtyři v autě, přišlo nám, že jít tam
ve čtyřech, když jsou pozvaní dva, je „pitomé“, a tak jsme
hlasovali nohama o návratu na výstaviště a nezúčastnili
se. Jak jsme další den zjistili, nebyli jsme sami.
No, a v neděli kolem jedné hodiny jsme začali balit a vyrazili směrem ku Praze. Hoši OK1LOL, OK2ULQ a OK5MM
nás opustili již ráno – zato OK1AR vydržel poctivě až
do konce.
Jirka, OK1RI

M14, Martin Žáček, M16 a Jan Švec, M14.

● EYAC 2013 - Mistrovství Evropy žáků a dorostu
v ROB
se konalo ve dnech 12. - 16. června na Třech studních. Slavnostního vyhlášení druhého závodu se zúčastnil a medaile
nejlepším předával i předseda ČRK, Jirka Šanda, OK1RI.
O úspěšném vystoupení naší mládeže byla natočena a odvysílána reportáž na ČT4 SPORT v pořadu Sport v regionech.
Více informací na webu soutěže: http://eyac2013.com/.
Na snímku čeští závodníci, kteří si z mistrovství odnesli individuální medaile v nové disciplíně SPRINT 3,5 MHz: zleva
Martin Šimáček, M16, Katka Bžatková, D16, Vojtěch Bžatek,
Marcela, ex OK1VTA

● Dětský den na pásmech na rakouský způsob – jedno ze spousty videí, kterými rakouští kolegové nás
všechny propagují na YouTube. A hlavně: zobrazenou činností dělají něco pro naši budoucnost i pro své děti.
Podívejte se třeba i sem. České děti jsou na tom líp: mají od radioamatérské propagandy skoro pokoj…
Strana 3

● Už dvanáct let se zástupci Českého radioklubu občasně scházejí ke konzultacím s vedením odboru správy
kmitočtového spektra Českého telekomunikačního úřadu. Stalo se tak i 20. května 2013, kdy
na schůzce s ředitelem odboru ing. Duchačem a jeho spolupracovníky bylo požádáno o podporu návrhů ČRK
k novelizaci prováděcích předpisů Zákona o elektronických komunikacích, jednalo se o výhledech trvalých
přídělů v pásmech 472 kHz a 5 MHz pro amatérskou službu v OK, a o situaci amatérské služby v pásmu
10 GHz po vydání posledního všeobecného oprávnění ČTÚ v tomto pásmu. ČRK zastupovali
OK1XU a OK1VUM.

Minulý měsíc na pásmech
● Maják OK0EV měl od 19. června výpadek. Důvodem byla, dle sdělení VO Honzy, OK1FMZ, závada hlavního
i záložního vysílače. Zprávu předává
Franta, OK1HH
● POLAND, SP
Andrew, SP8MMW, se ozýval jako HF69AK do 31. června k připomenutí bitvy u Osuch před 69 roky. QSL via SP8MMW (QRZ.com).
● BOTSWANA, A2
Roger, ZS6RJ, tam byl opět na jednočlenné expedici jako A25RJ.
QSL via LoTW nebo direct na adresu z QRZ.com.
● CANARY ISLANDS, EA8
Od 10. do 24. června vysílal EH8FSJ z Lomo Jurgon bei Arucas
na Gran Canarii na KV pásmech. QSL via EA8RKL.
Luis, EA8AY, pracoval během RSGB IOTA Contestu jako EF8X z Tenerife (IOTA AF-004, DIE S-012, WLOTA
1276, EAA TF). QSL via W2GR. Viz http://www.ea8ay.com/ef8x.
● EUROPEAN RUSSIA, UA
K oslavě 20. výročí Russian Robinson Clubu aktivovali koncem
června RU5D, R3BY a R1NU jako R20RRC/1 Sidorov Island,
EU-147. QSL via RZ3EC.
● MADAGASCAR, 5R
Flavio, IW2NEF, pracoval 16. – 30. června jako 5R8NE
z Nosy-Be Island (AF-057) na 40 - 10 m SSB. QSL via IK2DUW.
● MOZAMBIQUE, C9
Gert, ZS6AYU, pracoval prázdninovým stylem mezi 19. a
23. červnem jako C91GR z Bilene na 40 - 10 m pouze CW.
QSL via ZS6AYU.

Očekáváme v ČRK, v IARU a ve světě
● Laco, OK1AD, dokončil Album historických QSL lístků československých radioamatérů do roku 1938, kde najdete snímky unikátních lístků
více než stovky radioamatérů z dob provozu UNLIS i z dob provozu koncesovaného. Album si můžete stáhnout na WEBu ČRK.
● Padesát let od vzniku povolení „OL“ pro mladé
Páté číslo časopisu Amatérské rádio přineslo
v roce 1963 zprávu z pera Oty, OK1NB, tehdy
jistě velmi zajímavou: od července 1963 bylo
zahájeno vydávání zvláštních oprávnění pro
mládež ve věku 15-18 roků. Stanice
dostávaly značku s prefixem OL, brzy se
proto pro jejich držitele vžilo slangové označení „óeláci“ (na Slovensku
„óelkári“). První stanice OL mohly pracovat jen v pásmu 160 m provozem
CW a s příkonem 10 W, navazovat spojení směly výhradně
s československými stanicemi. Postupem času se jejich možnosti rozšiřovaly, z mnoha vyrostli výborní radioamatéři. Dobu stanic OL připomíná závod OL Party, který pořádá Pavel, OK1DX – na jeho WEBu najdete
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i spoustu fotografií a jiných vzpomínek. Český radioklub výročí připomene provozem speciální stanice, pravděpodobně v závodě OK/OM DX Contest.
● Elektrotábor Astrafen
Druhý ročník elektrotábora se uskuteční v termínu 29. 7.
až 8. 8. 2013 nedaleko Znojma a zúčastní se ho 44 dětí
od 10 do 16 let. Zájem byl obrovský, tábor byl beznadějně
zaplněn již v lednu. Z radioamatérských aktivit budeme aktivní na KV, 6 m a 2 m pod značkou OK2KET (ET jako ElektroTábor). V sobotu 3. srpna se pod značkou OK2KET zúčastníme SSB ligy na 3,7 MHz. O den později postavíme
4 nebo 5 dětských týmů do QRP/Alpe Adria závodu
na 144 MHz, kde pojedeme pod značkami OK2KET,
OK2KOL, OK2KZB, OK2KJT a případně OK2KYC. Všechny
stanice z lokátoru JN78XW. Děti potěší každé vaše zavolání. Z loňského elektrotábora a celoroční aktivity
v elektrokroužku Astry Frenštát máme tři nové, sedmnáctileté koncesionáře: OK2JAS, OK2MRK a OK2DKZ.
Letos je již využijeme jako lektory, aby byli věkově blízkým vzorem pro další zájemce. Věříme, že nadchneme
další. Podívejte se na http://elektrotabor.astrafren.cz.
Zbyněk, OK2PIN

● Radioamatérská cykloexpedice Brdy 2013
Jubilejní 10. ročník se koná 27. 7. - 4. 8. 2013, bude projíždět pohořím Brdy a bude aktivovat vrcholy SOTA,
rozhledny a bývalou raketovou základnu Klondajk. Má sedm etap, z etapových míst budeme letos vysílat
na KV i na VKV (2 m), FM, SSB, CW. Chceme také vysílat z bývalé raketové základny Klondajk na KV dne
28. 7. asi od 10 do 12 hodin místního času. Tato QSO bude možno započítat do připravovaného diplomu
„Bývalé raketové základny ČR“. Z jednotlivých etapových míst budou za QSO speciální QSL s tématikou
příslušného místa. Z každého etapového místa se bude vysílat vždy večer při příjezdu a druhý den ráno před
odjezdem. Večerní vysílání podle zájmu, ale ráno vždy cca 2 h. Jsou vítáni zájemci, kteří by se chtěli připojit,
třeba jenom na jednu etapu. Další a aktuální info budou na http://www.bcxp.cz (odkud je i obrázek). Expedice
bude zakončena účastí v QRP Contestu pod značkou OK1RCX. V průběhu etap OK1FRT jako cyklomobil
na 7 MHz CW provozem. Na hodně QSO se těší cykloexpediční tým: OK1DX, OK1DXD, OK1DXK, OK1FCS,
OK1FJW, OK1XVZ, OK1AYU, OK1CZ, OK1MN, OK1IN, OK1FRT, OK1HPX, OK2SPY, OK2IHH. Láďa, OK1FRT
● Občanské sdružení „ U nás“ v Ludéřově pořádá výstavu historických radiopřijímačů, televizorů a
gramofonů v prostorách bývalé Ludéřovské tvrze,
v barokní tzv. Sýpce. Výstava byla zahájena 9. 6. 2013
a potrvá do neděle 28. 7. 2013. Otevřena je vždy jen
v neděli od 14 do 18 hod. Z této výstavy také pracuje
radioamatérská klubová stanice OK2KMO/p a propaguje tak pro návštěvníky radioamatérskou činnost.
Pokud budete mít v létě cestu na Hanou, udělejte si
čas na zhlédnutí této zajímavé výstavy. Radioamatéři
jsou také vítáni u stánku OK2KMO/p, odkud si také
mohou zavysílat na KV i VKV. Tak přijďte pobejt.
OK2BOB
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● Česká pošta OPĚT zdražuje, v průměru o 3 koruny na zásilku. Od srpna bude stát dosavadní dopis
do 50 gramů (tedy zhruba kolem 15 QSL lístků) o tři koruny víc z dosavadních 10 korun, tedy 13 korun. ČP
ještě dodává, že v porovnání s Evropou jsou ceny srovnatelné.
Josef, OK1ES
● Členové DARC si budou moci číst členský časopis CQ-DL elektronicky. Jde o členskou službu: přístup je
podmíněn zadáním členského čísla a hesla. Jde o WEBovou aplikaci, budou však dostupné i aplikace pro IOS a
Android.
● Ještě letos budou z vesmírného komplexu ISS vypuštěny dva
litevské radioamatérské nanosatelity: LituanicaSAT-1 s VGA kamerou, GPS přijímačem, 9600 bps AX25 FSK telemetrickým majákem a 150 mW V/U FM hlasovým transpondérem, a LitSat-1
s U/V lineárním transpondérem pro SSB/CW provoz. Před 13 lety
navrhl jeden radioamatér Radě ČRK „rozvážit, zda reagovat

na impulzy některých radioamatérů, kteří mají k problematice
profesionálně blízko, a zda se nepokusit realizovat projekt české
radioamatérské družice. Evidentně by musel být financován
z vnějších zdrojů. Při diskusi s přáteli jsme se shodli, že by to byla
spíš družice česká, než družice, a nejlíp by se mohla jmenovat
SVEJK. Ale vážněji vzato myslím, že potenciál na něco solidního

zde je.“ V Litvě už rozvážili, a možná jim to ani třináct let netrvalo. Nejspíš proto, že nemají Švejka.

Očekáváme na pásmech
● Češi i Slováci si připomínají 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Učení bratři k nám dorazili v roce 863, vzdělali náš slovanský národ
a vytvořili pro něj první slovanské písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu.
Jedná se o významnou mezinárodní událost, a při této příležitosti se rozhodlo
několik moravských radioamatérů výročí připomenout vysíláním pod speciálními
volacími znaky OL863CM, OL2013CM a OL1150CM. Zároveň se rozhodli vydat radioamatérský diplom, který se jmenuje 1150 let od příchodu Svatých
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Aktivita začíná 29. 6. se značkou
OL863CM, poté bude následovat OL2013CM a souběžně OL1150CM. Veškerá
QSL agenda via OK2UHP. Podrobněji na http://award-cm.ok2kyd.cz.
Tomáš, OK1XOE
● Od 25. 6. 2013 se na pásmech objevuje značka OK4IPA.
Sufixem IPA jsou označovány radioamatérské stanice
policejních sborů v jednotlivých zemích. QSL via OK1RO.
● Aktivita CZ-EPC
Odbočka CZ-EPC vyhlašuje aktivitu v provozu PSK na podporu diplomového programu klubu EPC. Aktivita
bude každé první pondělí v měsíci od 1600 UTC do 1900 UTC provozem B(Q)PSK31/63/125. Minimální předávaný kód je RST a WWL lokátor (599 JO70VA). Můžou se dělat i běžná QSO. Je jedna kategorie. QSO se
může opakovat jiným druhem provozu a na jiném pásmu, na všech HF
pásmech, mimo pásma WARC. 1 QSO = 1 bod. Hlášení se zasílá pouze
přes webové rozhraní via http://epc.nagano.cz/addrep.php do 14 dnů
po aktivitě. V hlášení se zasílá Značka, počet QSO a emailová adresa.
DXCluster, EPC-SPOT http://hamspots.net/epc/ atd. jsou povolené. Odesláním hlášení stvrzujete, že výsledek
odpovídá deníku. Vyhodnocení bude každý měsíc a celoročně. Výsledky budou uveřejněny na adrese
http://epc.nagano.cz/results.php.
Beda, OK1DOZ
● DIPLOMY - elektronicky zdarma VI
Zabývali jsme se zprvu diplomy výhradně za telegrafní provoz, v dalším pak podmínky dovolovaly provoz
libovolný; dnes se předně zmíním o diplomech za druh provozu, který je oblíben hlavně u mládeže – jsou to
diplomy za digitální provoz a to ještě navíc za provoz módem PSK. Pokud se týče digitálních provozů, osobně
nechápu ještě dělení na další – (PSK, RTTY, MT63… a za zcela nesmyslné považuji odlišování např. PSK 31
a PSK63 což je stejné, jako bychom u telegrafního provozu rozlišovali provoz rychlostí 10 WPM a 20 WPM.
U digitálních módů obecně vůbec nezáleží na tom, jestli klikám myší při předem zvoleném podprogramu PSK
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nebo MT63 např. v univerzálním MixW … ale na druhé straně je možnost výběru dobrá – kdyby byl dnes
povolen např. jen telegrafní provoz, zela by asi amatérská pásma prázdnotou.
Příznivci provozu PSK (u kterého oceňuji, že to není žádný hybrid profesionálního provozu, jako jsou např.
RTTY či MT63 event. další, ale byl vyvinut radioamatérem speciálně pro použití mezi radioamatéry) jsou velmi
dobře organizováni, řekl bych v nejaktivnějším mezinárodním EPC (European PSK Club) klubu, který udržuje
kvalitní WEBové stránky http://eu.srars.org/ s bohatými informacemi. Má dnes již více než 70 národních
event. oblastních odboček, z nichž každá nějaký diplom za spojení, ať již se svými členy, nebo s radioamatéry
dané oblasti, vydává. A některé se pochopitelně nespokojí s jedním, většinou jich vydávají více a v několika
třídách, takže není třeba mít obavy, že za pár měsíců by „nebylo co dělat“. Navíc údaje o navázaných
spojeních lze nahrát do speciálního internetového
programu, který je sám schopen kontrolovat, zda
zadané spojení je platné pro některý z „obhospodařovaných“ diplomů. I radioamatéři Česka mají
svou sekci, která vydává diplomy CZ-EPC 50, 100,
200 a 250 za uvedené počty svých členů, a další
diplomy pod označením CZ 01 až CZ 14 za spojení
alespoň s 50 % svých členů registrovaných v dané
oblasti. Zdá se mi však (a nejsem sám), že v poslední době aktivita provozem PSK upadá ve srovnání s RTTY.
Diplomy se vesměs vydávají zdarma a v digitální
formě, u příznivců digitálních provozů by byl jiný
způsob spíše zarážející. Některé národní sekce (mezi nimi i česká) má své samostatné stránky
(http://ok1aw.pksprava.cz/CZ_EPC/index.htm), kde naleznete podmínky našich diplomů česky včetně rozdělení na jednotlivé oblasti, v části EPC Award Rules pak najdete přehled jednotlivých sekcí a podmínky diplomů,
které vydávají. Zájemci o tento moderní druh provozu si určitě podmínky, o které by měli zájem, najdou sami
– ani vyjmenovat je po sekcích nelze, najdete jich tam stovky.
Pro všechny „digitálisty“ pak již mám jen doporučení, aby se věnovali i jiným druhům provozu a nezanevřeli
na ně – každý má své kouzlo. Není to tak dávno, co jsem byl nařčen z toho, že jsem „zapřisáhlý a výhradní
telegrafista“. Jistě, považuji telegrafní provoz pro radioamatéry za prioritní, ale abych sám sobě dokázal, že
i ty ostatní umím, zúčastnil jsem se v posledních dvou letech, jak provozem SSB, tak CW i RTTY WPX Contestů. Pokládám je za velké světové závody a ve všech třech částech jsem svou kategorii v OK vyhrál dokonce při slušném umístění i ve světovém pořadí.
Vraťme se ale k původnímu účelu této části bulletinu – seznámení OK radioamatérů s možnostmi získat
diplomy zdarma, rychle a bez čekání v elektronické formě – konečně, když jich získáte více, stejně byste si
je v „papírovém“ provedení na zeď nepověsili a do počítače nebo na CD se jich vejdou stovky. Vzhledem
k problémům, které nastávají s placením malých částek, již i u sousedů v DARC zvažují možnost vydávání
„tradičních“ diplomů, jako je WAE, v elektronické formě. To u druhých severních sousedů - v Polsku - již
některé diplomy elektronickou cestou vydávají. Jako příklad uvádím dva diplomy za spojení se stanicemi
v severních oblastech Polska.
Sziakiem Walk Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 se vydává na paměť povstání, které
v těchto letech propuklo na území Velkopolské
oblasti. Pro vydání diplomu platí všechna spojení
od 27. prosince 1968 bez ohledu na druh provozu
a pásma. Spojení se stanicí SP3ZAC, které k získání se hodnotí 7 body, jiné dvě stanice z Poznaně 5 bodů za každou, za každou stanici z oblastí, kde povstání probíhalo (Szamotuly, Grodzisk Wlkp., Koscian, Wagrowiec, Wrzesnia, Jarocin, Ostrov Wlkp., Inowroclaw), 3 body, a po
jednom bodu za stanice z powiatů CO, CR, GB,
GQ, GZ, IN, JC, KA, KT, LE, LS, MH, MO, NA, NV,
OD, OF, OI, ON, PO, PW, RW, SI, SR, SX, WF,
WH, WT, ZN. Celkem je třeba získat za spojení
na KV pásmech 30 bodů, nebo při všech spojeních na VKV 20 bodů. Žádosti se zasílají s uvedením dat
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o spojeních na adresu „sp3zac at op.pl“, event. „sp3zac.klub at o2.pl“ spolu s kopiemi QSL nebo potvrzením
o jejich vlastnictví (uznávají se i e-qsl a lotw).
Gdaňsk je nový diplom vydávaný za spojení od 1. 1. 2013 a naše (OK, OM) stanice musí získat 70 bodů,
přičemž 30 bodů je za spojení se stanicí SP2DKS, 20 bodů za každého člena klubu SP2DKS, kterými jsou:
SP2BSD, HAV, HMR, HNF, IPT, IRM, NBZ, QCS, SQ2AJN, BXI, GXO, LIA, LYJ, MGT, MTJ, NNN, NSZ, OIC,
OTU, RGB a TBO. 10 bodů pak za libovolné další stanice z Gdaňska. Opakované spojení se stejnou stanicí se
uznává, pokud je na jiném pásmu nebo jiným druhem provozu. Totéž platí i pro posluchače. Přehled dat
o spojeních (výpis z deníku) se zasílá na „sp2hav at tlen.pl“. Z této oblasti je možné ještě získat podobně
i diplomy Lighthouse SP a Zulavska Kolej Dojazdova.
Obraťme se ale tam, kde jsme tento seriál začínali – do Ruska, kde se za relativně krátkou
dobu v Soči a jejím okolí budou konat zimní
olympijské hry. Pochopitelně, tato událost nezůstala u radioamatérů bez povšimnutí, a tak
již dnes můžete získat řadu diplomů vydávaných k této příležitosti. Podrobnosti najdete
na stránkách http://dolphins49.jimdo.com.
Všechny diplomy se vydávají v „papírové“
formě, ovšem za poplatek 7 IRC nebo 7 €,
nebo zdarma v digitální formě jako JPG soubor, který přijde na internetovou adresu,
ze které byla odesílaná žádost - u tohoto klubu
je však pro vydání diplomu zdarma podmínka,
že musíte být jeho členem. Členství získáte
snadno vyplněním jednoduchého formuláře,
klub má přes 70 členů z celého světa (z toho 5 OK). U diplomů vydávaných k olympiádě pro členy klubu navíc
platí, že v termínu od 7. 2. 2013 do 23. 2. 2014 musí navázat nejméně 300 spojení s amatéry na KV pásmech
libovolným druhem provozu. A nyní již vlastní podmínky:
SOČI - tento diplom se vydává ve třech třídách za dosažení 1000 - 1500 a 2014 bodů od 7. 2. 2013
do 23. 2. 2014 (toto období platí i pro další 4 diplomy), přičemž za spojení se členem klubu Dolphin je
100 bodů (seznam najdete na uvedených stránkách), za každou stanici Krasnojarského kraje a za každé
město, kde se doposud konala zimní olympiáda, také 50 bodů. Opakovaná spojení platí, pokud byla navázána
na jiném pásmu nebo jiným druhem provozu.
Dále je to série diplomů „Olympijské sporty“ s názvy „OLYMPIC ICE“, „SPEED IS LIFE“ a „FIGURE
SKATING“ - pro každý je třeba z posledního písmene suffixu stanic, se kterými jsme navázali spojení, složit
jeho název. Poslední diplom této série má název „OLYMPIC HOCKEY TOURNAMENT“ a pro jeho získání
je třeba navázat spojení s radioamatéry všech 12 zemí, které se účastní olympijského turnaje v hokeji: HB9
- LA – OE – OH – OK – OM – RA – S5 – SM – VE – W – YL.
Klub vydává ještě řadu dalších diplomů, jako např. sérii All Africa, což je vlastně jeden diplom vydávaný
v šesti třídách za spojení s 5 – 10 – 15 – 20 –
25 a 30 africkými zeměmi od data 1. 1. 2000.
Tento termín je platný i pro další diplomy,
např. série „Russia on the Band“, které
nesou název W-50-O doplněný pásmem - 1,8
– 3,5 – 7 – 10 – 14 – 18 – 20 – 24 – 28
MHz, každý za spojení s 50 ruskými oblastmi
na daném pásmu, a dále samostatné diplomy
WARC W-50-O, 5 Band W-50-O a 9 Band
W-50-O za spojení s 50 oblastmi na každém
z WARC pásem, na pěti „klasických“ pásmech
a na všech devíti pásmech. Na zmíněných
stránkách ještě najdete podmínky k získání
celkem 18 vlaječek za jednotlivé sporty,
diplom RAEM-UPOL (za 110 libovolných
spojení navázaných během jednoho kalendářního měsíce v letošním roce, kdy uplynulo 110 let od narození E. Krenkela) a také např. sérii diplomů
Kuban, pro které se navazují spojení se stanicemi, jejichž RDA je KR.. (za 40 regionů, za 20 prefixů), diplomy
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za spojení se stanicemi /MM, opět v několika třídách, Coastal Regions od Russia, Around Black Sea
apod. Na stránkách Dolphins klubu je máte zobrazeny, zde uvádím jen některé. Na podmínky dalších se
podíváme opět příště.
Jirka, OK2QX
● COTE D’IVOIRE, TU
Dim, F5SWB, bude do konce října pracovat jako TU5DF hlavně CW, částečně SSB a PSK31 na 40 - 6 m. QSL
na domácí značku, pouze direct.
● MOZAMBIQUE, C9
Antonio, EA4GBA, bude aktivní jako C91GBA z Matoly do 15. prosince
na KV pásmech SSB. Yaesu FT-857, 100 W, dipól. QSL via EA4GBA direct
(SAE a 2 USD).
● FERNANDO DE NORONHA, PY0F
Leo, PP1CZ, tam bude opět jako PY0F/PP1CZ kolem RSGB IOTA Contestu, většinou CW. QSL
na domácí značku.
Stanice OK2BUH, OK2UR, OK2BVS a OK2RZ
vyhlašují prázdninovou soutěž Vysílám
od vody
1. Stanice vysílají od vody, kde vodou je
myšlena přehrada, řeka, jezero, rybník,
potok, moře, oceán nebo bazén.
2. Stanice vysílající od vody musí mít lomeno portejbl, mobil nebo mobil z lodě.
Stanice vysílající od bazénu nemusí být
portejblová, ale musí během spojení
slyšitelně šplouchat vodou.
3. Vzdálenost od vody není definována, ale
na příkaz kontrolního orgánu musí být
operátor schopen do pěti minut skočit
do vody a plavat (neplavci se záchrannou vestou).
4. Vysílá se všemi druhy provozu na všech
pásmech.
5. Spojení se stejnou stanicí je možno
opakovat i na jiném pásmu nebo jiným
druhem provozu.
6. Spojení je možno opakovat při změně
stanoviště od jiné vody.
7. Soutěž začíná 1. července a končí
31. srpna 2013.
8. Soutěžní kód se skládá z reportu, názvu
vodního toku nebo plochy a rozměru
bazénu.
9. První tři s největším počtem bodů, budou odměněni věcnými cenami, 10 diplomem.
Hodnocení: za QSO s portablovou stanicí
od vody jsou 2 body, za QSO s mobilní
stanicí od vody 5 bodů, za QSO s mobilní
stanicí vysílající z lodě 10 bodů. Stanice
pracující od vody si započítají 1 bod za QSO
se stanicí která není u vody. Spojení mezi
stanicemi "bez vody" se nehodnotí.
Deník pošlete do 14 dnů po skončení soutěže na emailovou adresu: ok2buh(zamotanec)wo.cz.
Mirek, OK2BUH, Milan, OK2UR,
Jiřina, OK2BVS a Jiří, OK2RZ

● REPUBLIC OF THE CONGO, TN
Arie, PA3A, Ad, PA8AD, Angelina, PA8AN a Marian, PD1AEG budou
mezi 28. zářím a 11. říjnem pracovat z Pointe Noire jako TN5MS.
Plánují práci na 160 - 10 m CW, SSB a RTTY se 3 stanicemi a
7 směrovkami a vertikály. QSL via PA3AWW, direct nebo bureau.
Další informace na http://www.tn5ms.nl.
● PANTELLERIA ISLAND, AF-019
Emilio, IZ1GAR, plánuje na 23.
a 24. listopad během CQ WW
DX CW Contestu práci jako
IH9R z Pantellerie (IIA TP001, WLOTA 0041). QSL via
IZ1GAR.
● TROMELIN ISLAND, AF031
Seb, F5UFX, sděluje, že týmy F6KOP a F6KDF (Lyon DX Gang) se
spojily k opětnému oživení ostrova Tromelin v roce 2014.
● AVES IS., YV0
Někdy mezi listopadem 2013 a únorem 2014 se má uskutečnit
expedice, kterou plánuje tým 4M5DX Group se značkou (snad)
YW0A.
● MOZAMBIQUE, C8
Tom, N4XP, a Don, N1DG, z vedení expedice C82DX sdělili, že
přípravy na počátek expedice v říjnu 2013 pokračují, tým získal
licenci, začátek aktivity je plánován na 15. říjen, konec na 22. říjen.
Sledujte http://www.c82dx.com.
● GHANA, 9G
Hans, PB2T, mezi 2. a 7. červencem opět aktivuje 9G5AA na všech
pásmech KV. QSL via
PB2T.
● RWANDA, 9X
Alan, G3XAQ, a Nick,
G3RWF, se během CQ WW
DX CW Contestu 23. a 24.
listopadu ozvou z Kigali
(WW Loc KI47ts) jako
9X0XA a 9X0NH. QSL
pro oba G3SWH, systém OQRS je preferován.
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● SENEGAL, 6V
Vlad, RK4FF, se s 6V7S znovu ozve z resortu Le Calao 1. - 16. července a 22. října - 27. listopadu. QSL via
RK4FF.
● BANGLADESH, S2
Mediterraneo DX Club připravuje expedici
http://www.mdxc.org/bangladesh2013/.

na

19.

-

29.

listopad.

Sledujte

● RWANDA, 9X
Herman, DL2NUD, a Rene, PE1L, sem vyjeli na EME expedici se značkami 9X0EME,
9X0HP, 9X0L a 9X0MB. Počítají i s prací na KV
pásmech.
QSL
via
PE1L,
pouze
direct.
Podrobnosti
na http://www.emelogger.com/rwanda.
● NETHERLANDS, PA
Zvláštní značka PD62RIEU pracuje do 14. července při příležitosti koncertů houslisty André Rieu pod otevřeným nebem. QSL direct nebo via
bureau na PD3R.
● MAYOTTE, TO2
Členové italského týmu získali pro expedici plánovanou na 3. – 17. říjen značku TO2TT. Plánují práci na 60
- 6 m CW, SSB a RTTY. Budou používat 4 TCVR Elecraft K3 s koncovými stupni, Spiderbeam (20 - 10 m),
2 yagi (20-10 m), 3 vertikály (80/40/30 m), LW na 160 m a
3 el. kubický quad na 6 m. Více na http://www.i2ysb.com.
● SOMALIA, T5
Roger, LA4GHA pracuje jako 6O0LA na 12 metrech cca
v 11:30 UTC. QSL na domácí značku.
● ENGLAND, G
85 roků od zahájení provozu vlaku 246 Morayshire připomíná
stanice GB0POS. QSL direct na MM0VUV se SASE a $2, via
bureau přímo na GB0POS. Viz www.qrz.com/db/GB0POS.

Závodění
● Sdělení pro OK/OL stanice, účastníky závodu IARU HF World Championship 2013
Vážení kolegové,
české stanice OK/OL v loňském ročníku IARU HF World
Championship navázaly se
stanicí OL2HQ 794 spojení. Celkem 10 stanicím se podařilo navázat 6 + 6, tzn. 12 spojení
na všech pásmech a v obou druzích provozu. Stanice OL2HQ se umístila na 7 místě,
přičemž bodové rozdíly mez 4. až 7. místem byly minimální. Členové teamu se obrací
na OK/OL komunitu s výzvou k maximální podpoře v letošním závodě IARU HF World
Championship, který se koná 13. - 14. července 2013. Členové teamu OL3HQ
sdělují všem stanicím OK/OL následující:
1. Každá OK/OL stanice, která v tomto závodě naváže se stanicí OL3HQ na pásmech
1.8 … 28 MHz 6 spojení CW a 6 spojení SSB, obdrží ocenění.
2. 20 stanic OK/OL, - stanice, které v tomto závodě navážou se stanicí OL3HQ na pásmech 1.8 … 28 MHz alespoň 5 spojení (bez ohledu na druh provozu CW, SSB), budou
slosovány a vylosované obdrží ocenění.
3. Dále, zájemci si mohou objednat tričko OL3HQ za cenu 250 Kč, kontakt: OK5MM,
00420 608 400 265, „vit.kotrba at email.cz“.
4. Ocenění představuje láhev 0,7 l vína – speciální edice pozdní sběr.
Ceny budou předány na setkání radioamatérů v Holicích 2013.
Manažer OL3HQ
Vítek, OK5MM
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● Výsledky Závodu mládeže na VKV 2013
Místo Stanice Bodů
Operátor Věk
1.
OK2KJT 576
Martin Růžička 17
2.
OK2KYK 440 Zdeněk Foltýn ml. 11

Účast jistě není ohromující, jako ostatně ani u jiných závodů pro mladé. Máte nápad, jak oživit účast juniorů
v závodech? Napište na "ok2ulq at seznam.cz".
Petr, OK2ULQ

Radioamatérské závody následujícího měsíce
Začátek
1.7
1.7

UTC
0:00
0:01

Konec UTC
Název závodu
1.7
23:59 RAC Canada Day Contest
7.7
23:59 Ten - Ten Spirit of 76 QSO Party

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3.7
4.7
4.7
4.7
4.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7

16:00
17:00
19:00
17:30
16:00
19:30
1:00
17:00
18:00
19:00
20:00
18:00
17:00
19:00
20:00
23:00
0:00
6:00
11:00
15:00
18:00
5:00
10:00
14:00

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3.7
4.7
4.7
4.7
5.7
7.7
6.7
7.7
7.7
7.7
6.7
6.7
7.7

19:00
20:00
20:30
17:59
16:59
20:30
3:00
18:00
19:00
20:00
21:00
20:00
18:00
20:00
21:00
3:00
23:59
11:00
10:59
15:00
7:00
7:00
13:00
14:00

7.7
7.7
7.7
8.7
8.7
8.7
9.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
11.7
11.7
12.7

5:00
11:00
20:00
17:30
16:00
19:30
17:00
13:00
18:00
19:00
18:00
19:00
18:00
3:00
17:00
1:00

7.7
7.7
7.7
8.7
8.7
8.7
9.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
11.7
11.7
12.7

6:00
17:00
23:59
17:59
16:59
20:30
21:00
14:00
20:00
20:00
20:00
20:30
20:00
4:00
21:00
2:29

Druh provozu
CW/Phone
AM/CW/FM/PSK31/
RTTY/USB
PSK31,63,125

CZ-EPC Activity
CQ Budapest Contest 144MHz - 10 GHz
RSGB 80 m Club Championship
CW
CUC (Cimrmanův utajený contest) 1
CW
OK1WC Memorial Activity 1 (80/40 m)
CW/SSB
Aktivita 160 m SSB
SSB
ARS Spartan Sprint
CW
10 meter NAC CW
CW
10 meter NAC SSB
SSB
10 meter NAC FM
FM
10 meter NAC MGM/Digital
MGM/Digital
MOON Contest 1 (144 MHz)
CW/Digital/SSB/FM
NRAU 10m Activity Contest
CW
NRAU 10m Activity Contest
FM
NRAU 10m Activity Contest
Digital
MI - QRP Club July 4th CW Sprint
CW
Venezuelan Indep. Day Contest
CW/SSB
Coimbra QRP Contest
SSB
DL-DX RTTY Contest
RTTY
Original QRP Contest
CW
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint 40m Only
PSK31
SSB Liga
SSB
Polní den mládeže 144/432 MHz
3. subregionální závod - Polní den
144 MHz - 241 GHz
KVPA Krátkovlnný provozní aktiv
DARC 10 m Digital Cont. "Corona"
Digital
QRP ARCI Summer Homebrew Sprint
CW
CUC (Cimrmanův utajený contest) 2
CW
OK1WC Memorial Activity 2 (80/40 m)
CW/SSB
Aktivita 160 m CW
SSB
NAC 432 MHz
CWops Mini - CWT Test (1)
CW
NAQCC-EU Monthly Sprint
CW
CWops Mini - CWT Test (2)
CW
NAQCC - EU Monthly sprint
CW
RSGB 80 m Club Championship
SSB
MOON Contest 2 (432 MHz)
CW/Digital/SSB/FM
CWops Mini - CWT Test (3)
CW
NAC 50 MHz
QRP Fox Hunt
CW

http
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
14.7
14.7
14.7
15.7
15.7
16.7
17.7
18.7
18.7
18.7
19.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
21.7
21.7
21.7
21.7
21.7
22.7
22.7
22.7
23.7
23.7
23.7
24.7
27.7
27.7
27.7
27.7
27.7
28.7
28.7
28.7
28.7
29.7
29.7
30.7
2.8
3.8
3.8
3.8
3.8

0:00
12:00
4:00
5:00
8:00
14:00
18:00
20:00
17:30
16:00
17:00
18:00
0:30
17:00
19:00
1:00
6:00
7:00
12:00
16:00
18:00
18:00
7:00
8:00
9:00
13:00
7:00
1:00
17:30
16:00
17:00
17:00
19:00
0:00
12:00
12:00
14:00
16:00
17:00
14:00
14:00
13:00
18:00
17:30
16:00
17:00
2:30
0:00
0:00
0:00
7:00

13.7
14.7
13.7
13.7
13.7
14.7
14.7
14.7
15.7
15.7
16.7
17.7
18.7
18.7
18.7
19.7
20.7
20.7
21.7
20.7
21.7
21.7
21.7
21.7
21.7
21.7
21.7
22.7
22.7
22.7
23.7
23.7
23.7
24.7
28.7
27.7
29.7
28.7
28.7
28.7
28.7
28.7
28.7
29.7
29.7
30.7
2.8
3.8
3.8
4.8
4.8

4:00
12:00
4:59
5:59
10:00
16:00
20:00
21:59
17:59
16:59
21:00
20:00
2:30
21:00
20:30
2:29
6:59
14:59
12:00
18:00
21:00
6:00
12:00
11:00
12:00
16:00
12:00
3:00
17:59
16:59
21:00
21:00
21:30
2:00
12:00
12:00
23:59
4:00
21:00
23:59
16:00
20:00
20:00
17:59
16:59
21:00
3:00
23:59
23:59
23:59
12:30

FISTS Summer Sprint
IARU HF World Championship
OM Activity Contest CW
OM Activity Contest SSB
FM Pohár 145/432 MHz
FISTS Ladder Activity 1
FISTS Ladder Activity 2
Great Colorado Gold Rush
CUC (Cimrmanův utajený contest) 3
OK1WC Memorial Activity 3 (80/40 m)
NAC 1296 MHz
MOON Contest 3 (3.5 MHz)
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
NAC 70 MHz
RSGB 80 m Club Championship
QRP Fox Hunt
PGA-TEST
RRTC-2013
DMC RTTY Contest
Feld - Hell Club Sprint
CQ World - Wide VHF Contest 50 a 144 MHz
North American QSO Party
9A Activity Contest 144 - 1296 MHz
Provozní aktiv 144MHz - 76 GHz
RSGB Low Power Contest (1)
RSGB Low Power Contest (2)
ZSR Maraton 50, 144, 432 MHz
Run For The Bacon QRP Contest
CUC (Cimrmanův utajený contest) 4
OK1WC Memorial Activity 4 (80/40 m)
NAC Mikrovlny
50 MHz Open Cumulative Contest
RSGB 50 MHz UKAC
SKCC Straight Key Sprint
IOTA SWL Contest
RSGB IOTA Contest
U. S. Counties QSO Party (1)
New Jersey QSO Party (1)
Digital EME Championchip 144 MHz
U. S. Counties QSO Party (2)
FISTS Ladder Activity (3)
New Jersey QSO Party (2)
FISTS Ladder Activity (4)
CUC (Cimrmanův utajený contest) 5
OK1WC Memorial Activity 5 (80/40 m)
NAC Open Tuesday (NAC Multi)
NCCC Sprint Ladder
TARA Grid Dip Shindig
European HF Championship
10-10 Int. Summer Contest, SSB
DARC UKW-Sommer-Fieldday 144 MHz a výše

CW
CW/SSB
CW
SSB
FM
CW
CW
CW
CW
CW/SSB
CW/Digital/SSB
CW
PSK/RTTY
CW
CW/SSB
CW/SSB
RTTY
Feld - Hell
All
RTTY

CW
CW
CW
CW
CW/SSB
CW/SSB
CW/SSB
CW
CW/SSB
CW/SSB
CW/SSB
CW/Phone
CW/SSB
CW
CW/Phone
CW
CW/SSB
All
CW
PSK, RTTY
CW, SSB
SSB

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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3.8
3.8
3.8
3.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
5.8
5.8
5.8
5.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
11.8
12.8
12.8
12.8
13.8
13.8
14.8
14.8
14.8
14.8
15.8
15.8
16.8
17.8
17.8
17.8
17.8
18.8
18.8
18.8

14:00
18:00
18:00
5:00
7:00
7:00
7:00
7:00
13:00
5:00
17:00
17:30
16:00
19:30
17:00
17:00
18:00
19:00
20:00
1:00
18:00
17:00
2:30
14:00
0:00
12:00
16:00
6:00
4:00
5:00
8:00
0:00
17:30
16:00
19:30
6:00
17:00
13:00
19:00
0:30
18:00
3:00
17:00
2:30
0:00
4:00
18:00
20:00
4:00
13:00
18:00

4.8
4.8
4.8
3.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
5.8
5.8
5.8
5.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
11.8
11.8
10.8
10.8
10.8
10.8
11.8
12.8
12.8
12.8
13.8
13.8
14.8
14.8
14.8
14.8
15.8
15.8
16.8
18.8
18.8
18.8
17.8
18.8
18.8
18.8

14:00
18:00
6:00
7:00
8:30
13:00
13:00
15:00
16:30
6:00
20:00
17:59
16:59
20:30
21:00
18:00
19:00
20:00
21:00
3:00
20:00
21:00
3:00
16:00
23:59
23:59
23:59
7:59
4:59
5:59
10:00
23:59
17:59
16:59
20:30
7:59
21:00
14:00
20:00
2:30
20:00
4:00
21:00
3:00
16:00
22:00
6:00
22:00
6:00
16:30
23:59

PZK Summer Contest 50 MHz - 24 GHz
ARRL August UHF Contest
North American QSO Party, CW
SSB Liga
RSGB RoPoCo CW
Letní QRP závod
OM Low Power Contest
Alpe Adria VHF Contest
SARL HF Phone Contest
KVPA Krátkovlnný provozní aktiv
CQ Budapest Contest
CUC (Cimrmanův utajený contest) 1
OK1WC Memorial Activity 1 (80/40 m)
Aktivita 160 m SSB
NAC 144 MHz
10 meter NAC CW
10 meter NAC SSB
10 meter NAC FM
10 meter NAC MGM/Digital
ARS Spartan Sprint
MOON Contest 1 (144 MHz)
NAC 50 MHz
NCCC Sprint Ladder
FISTS Ladder Activity 1
WAE DX Contest, CW
SKCC Weekend Sprintathon
Maryland-DC QSO Party
OK1WC Mem. Act. 1 (6 m/VHF/UHF)
OM Activity Contest CW
OM Activity Contest SSB
FM Pohár 145/432 MHz
SKCC Weekend Sprintathon
CUC (Cimrmanův utajený contest) 2
OK1WC Memorial Activity 2 (80/40 m)
Aktivita 160 m CW
OK1WC Mem. Act. 1 (6 m/VHF/UHF)
NAC 432 MHz
CWops Mini - CWT Test (1)
CWops Mini - CWT Test (2)
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
MOON Contest 2 (432 MHz)
CWops Mini - CWT Test (3)
NAC 70 MHz
NCCC Sprint Ladder
SARTG WW RTTY Contest
ARRL 10 GHz and Up Contest
North American QSO Party, SSB
Feld Hell Sprint
Preteky SNP
SARL HF Digital Contest
ARRL Rookie Roundup, RTTY

All
CW
SSB
CW

SSB

CW
CW/SSB
SSB
CW
SSB
FM
MGM/Digital
CW
CW/Digital/SSB/FM
CW
CW
CW
CW, Phone, Digital
CW, Phone, Digital
CW/Phone
CW
SSB
FM
CW
CW
CW/SSB
SSB
CW/Phone
CW
CW
CW
CW/Digital/SSB/FM
CW
CW
RTTY
ALL
SSB
Feld Hell
CW/SSB
RTTY, PSK31
RTTY

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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18.8
18.8
18.8
19.8
19.8
19.8
19.8
20.8
21.8
23.8
24.8
24.8
24.8
24.8
24.8
24.8
24.8
25.8
25.8
26.8
26.8
27.8
28.8
28.8
28.8
29.8
30.8
31.8
31.8
31.8
31.8

7:00
7:00
8:00
1:00
18:00
17:30
16:00
17:00
18:00
2:30
18:00
13:00
19:00
7:00
12:00
12:00
16:00
3:00
13:00
17:30
16:00
17:00
13:00
19:00
0:00
3:00
2:30
0:00
0:00
0:00
20:00

18.8
18.8
18.8
19.8
19.8
19.8
19.8
20.8
21.8
23.8
24.8
24.8
24.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
25.8
26.8
26.8
27.8
28.8
28.8
28.8
29.8
30.8
31.8
31.8
31.8
31.8

12:00
12:00
11:00
3:00
20:00
17:59
16:59
21:00
20:00
3:00
20:00
14:00
20:00
22:00
11:59
12:00
4:00
4:00
16:30
17:59
16:59
21:00
14:00
20:00
2:00
4:00
3:00
23:59
3:59
15:59
23:59

9A Activity Contest 144 - 1296 MHz
ZSR Maraton 50, 144, 432 MHz
Provozní aktiv 144MHz - 10 GHz
Run for the Bacon QRP Contest
NAQCC-EU Monthly Sprint
CUC (Cimrmanův utajený contest) 3
OK1WC Memorial Activity 3 (80/40 m)
NAC 1296 MHz
MOON Contest 3 (3.5 MHz)
NCCC Sprint Ladder
FISTS Ladder Activity 2
CWops Mini - CWT Test (4)
CWops Mini - CWT Test (5)
Hawaii QSO Party
SCC RTTY Championship
YO DX HF Contest
Ohio QSO Party
CWops Mini - CWT Test (6)
SARL HF CW Contest
CUC (Cimrmanův utajený contest) 4
OK1WC Memorial Activity 4 (80/40 m)
NAC Mikrovlny
CWops Mini - CWT Test (4)
CWops Mini - CWT Test (5)
SKCC Sprint
CWops Mini - CWT Test (6)
NCCC Sprint Ladder
Feld Hell Sprint
CWOps CW Open
CWOps CW Open
CWOps CW Open

*
*
*
*
*
*

CW
CW
CW
CW/SSB
CW/Digital/SSB
CW
CW
CW
CW
CW, Phone, RTTY, PSK
RTTY
CW/SSB
CW/SSB
CW
CW
CW
CW/SSB
CW
CW
CW
CW
CW
Feld Hell
CW
CW
CW

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Karel, OK1CF

Radioamatérská setkání
● Video z prvních dvou dnů letošního setkání ve Friedrichshafenu připravil Honza, OK1JK. Můžete
se na ně podívat na www.youtube.com/watch?v=I5VzbdPd2Rw.
● 24. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2013 se nezadržitelně blíží. 23. a
24. srpna se domácí i zahraniční radioamatéři opět sejdou na svém oblíbeném hamfestu. Sledujte WEB Radioklubu OK1KHL (zahraničním přátelům pošlete odkaz na verzi v angličtině).

Technické informace
● Návštěvníci HAM Radia se mohli seznámit se zajímavým projektem německého spolku Arbeitskreis Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule e.
V. - AATiS, který inspiruje elektrotechnickou výuku
ve školách a podobných zařízeních také projekty z oblasti
amatérského rádia. Podívejte se na jejich WEB.
Petr, OK2ULQ
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● Ned, AA7A, přednesl na International DX Convention 2013 ve Visalii
přednášku o přijímacích anténách pro nižší pásma - prezentaci si
můžete stáhnout zde. Jiné zajímavé antény jsou zde.
● HandyPSK
Ve
Friedrichshafenu
se
objevila zajímavá novinka.
Mohla by potěšit milovníky
digimódů, kteří rádi nosí svůj
TRX všude s sebou. Jedná se
o velmi malý monobandový TRX, podporuje BPSK,
QPSK, RTTY a CW. Základní

parametry jsou následující:
o 100 mW RF output,
o napájení 5 V,
o rozměry 93 mm x 72 mm x 29 mm,
o LCD podsvícený display 128 x 64 bodů,
o slot pro microSD kartu, na kterou se zapisují všechna spojení,
o jednoduché ovládání bez nutnosti používaní klávesnice.
Více na http://silentsystem.jp/handypsk.htm.
Michal, OK1LOL
● Příznivci produkce americké firmy Ten-Tec uvítali, že se koncem minulého roku objevil přírůstek ve firemní
řadě TCVR Argonaut, Ten-Tec Argonaut VI. Jde o QRP transceiver s výkonem
do 10 W pro KV pásma, bohužel bez 12 m, mnoho uživatelů postrádá i 6 m, a
leckdo by už rád i 60 m. Naopak se líbí klasická koncepce downconvertoru
s první MF na 9,0018 MHz. Přístroj má odezvu spíš kladnou. Na trhu v USA se
nabízí za $995.

Dotazy mluvčímu Českého radioklubu
From: Anonymous
[mailto:nobody@remailer.paranoici.org]
Sent: Thursday, June 13, 2013 3:26 PM
Subject: provozni aktiv - uvedene spatné
datum
ktery chytrak do buletinu napsal, ze "22.6 8:00
22.6 11:00 VKV provozní aktiv 144"
Je snad vzdy 3 nedeli v mesici!!!!!!!

V minulém bulletinu se nám podařila věc opravdu nemilá:
termíny VKV závodů byly v kalendáři uvedeny chybně. Karel, OK1CF, poslal do OK-Listu omluvu: „Omlouvám se

všem za špatné zveřejnění termínů závodu. Měl jsem posunutý kalendář a tak se posunuly i týdny. Příště podrobím
kalendář větší kontrole. Karel CF“. Vedle několika přátelských i méně vlídných upozornění na chybu nám
po dlouhé době dorazil i anonym. Za chybu se kajeme,
a to upřímně.

Otázka: Vážený radioklube, děkuji ti za členský časopis č. 3/2013 (květen-červen), který mi došel dnes
prvního července. Opravdu netuším k čemu mi posíláte staré časopisy, ve kterém jsou informace veřejně
dostupné na internetu a bez zpoždění. Členský příspěvek mám zaplacen. Není mi
jasné, proč stále vydáváte tištěný časopis. Buletin, který je dostupný na webu ČRK
v elektronické podobě je mnohem kvalitativně na vyšší úrovni (jak obsahem tak i graficky). Vzhledem k tomu, že členský časopis za dva měsíce je vždy ve schránce na konci
druhého měsíce nebo měsíc následující rád bych požádal o slevu na členském
příspěvku. (je to stejné jako kdybych si koupil zboží po době trvanlivosti - bude
ve slevě). S přátelským pozdravem…
Odpověď: „DR OM, děkujeme za názor. Cesta k elektronickému (a tedy aktuálnějšímu) časopisu přepokládá hlavně to, že významná část členů s ním bude srozuměna
- to bude ještě chvíli trvat. I mnohem větší amatérské organizace zatím elektronický
časopis nabízejí jen jako doplňkovou službu k tištěné verzi. Těší nás, že Bulletin ČRK
se Ti líbí, ten ale vzniká na ryze dobrovolnické bázi, když se změní složení rady, klidně může přestat vycházet.
ČRK ho členům negarantuje, na rozdíl od časopisu. Otázky možného volitelného složení základních členských
služeb a z toho plynoucích slev na příspěvcích jsou vysvětleny v tomto textu: http://www.crk.cz/SLUZBYC.
Uváděné číselné údaje jsou už sice zastaralé, principy ale platí stále.
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Něco z historie
Kalendárium zachycuje přednostně výročí, mající vztah k radioamatérství, k rádiu a ovšem i vědám o neživé přírodě, zejména pak k elektromagnetickému vlnění. Přidán je výběr jen těch historických událostí, které se neoddiskutovatelně promítly až do dnešního stavu vědy, techniky,
kultury a politiky do té míry, že ovlivňují náš každodenní život, a přednost mají výročí kulatá. Za klíčový motiv pro vznik následujících řádek můžete považovat výrok Jana
Pavla II „Svoboda vyžaduje znalost“. Jak dobře víme a v éteru slyšíme, v nesvobodných společnostech
se radioamatérům nedaří.
Údaje o prvních spojeních v pásmech VKV byly s díky pro OK1CA, OK1DAI, OK1DFC, OK1KT, OK1TEH a OK1VAM převzaty z webových
stránek http://www.ok1dfc.com/, http://www.vhf.cz/rekordytoplisty/First_ok_qso_abroad.htm, http://www.qsl.net/ok1kt/firsts.html
a http://www.ok2kkw.com/abroad.htm, u zbývajících informací často pomohla Wikipedie, něco je převzato i od kolegy Jirky OK1IKE
(http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/historie_1.htm) a také z knížek - např. z předlistopadové encyklopedie, vydané ČSAV, a z dalších
veřejně dostupných zdrojů.

Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. Kolem 21. června začíná na severní
polokouli léto. Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například Rakowiecki a Leška viděli jeho původ v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale Partl odvozoval slovo od červenosti vůbec nebo od červů, kteří
v tomto období dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání červce,
hmyzu, ze kterého se vyrábělo barvivo.
● 1. 6. 1533 (480 let) Anna Boleynová byla korunována anglickou královnou.
Od roku 1501 do 19. května 1536) byla anglickou královnou, druhou manželkou
Jindřicha VIII. a matkou královny Alžběty I. Jindřichova svatba s Annou a její následná poprava z ní udělala jednu z hlavních postav anglické reformace. Jako dcera
Sira Thomase Boleyna a jeho manželky Lady Alžběty Howardové byla urozenější než
Jindřichovy pozdější manželky Jana Seymourová nebo Kateřina Parrová, původem
se však nemohla vyrovnat své předchůdkyni Kateřině Aragonské.
● 1. 6. 1953 (60 let) byla vyhlášena měnová reforma v Československu. V Plzni
došlo k prvnímu masovému vystoupení proti komunistickému režimu v celém sovětském bloku. Československá měnová reforma z roku 1953 byla měnová reforma československé koruny, kterou se tehdejší komunistická vláda snažila dosáhnout znehodnocení měny, vypořádat
se s přídělovým systémem, zastavit černý trh a také snížit poměr poptávky vůči chudé poválečné nabídce.
Tehdejší mocí byla reforma prezentována jako vítězství pracujícího lidu a úder buržoazii, důsledkem však bylo
znehodnocení úspor, propadnutí vázaných vkladů všeho obyvatelstva a pokles jeho životní úrovně.
● 1. 6. 1983 (30 let) Automobilka Škoda podepsala smlouvu s italskou designérskou společností Bertone
o výrobě automobilů Škoda Favorit.
● 1. 6. 2003 (10 let) v Číně začalo napouštění nádrže
obří přehrady Tři soutěsky (skupiny soutěsek na středním toku Jang-c'-ťiang). Tři soutěsky je téměř 200 km
dlouhá soustava kaňonů řeky Jang-c'-ťiang v čínské provincii Chu-pej a přímo řízeném městě Čchung-čching. Přestože
jsou známé svými přírodními krásami, je region Tří soutěsek
významný i z historického a kulturního hlediska. Oblast Tří
soutěsek získala mezinárodní pozornost hned po zahájení
stavby stejnojmenné mimořádně veliké přehradní hráze a
elektrárny.
● 2. 6. 1953 (60 let) ve Velké Británii byla korunována královnou Alžběta II, celým
jménem Elizabeth Alexandra Mary (* 21. 4. 1926, Mayfair, Londýn, Spojené království)
je vládnoucí královna šestnácti nezávislých států označovaných jako Commonwealth
Realm. Jedná se o tyto státy: Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belize,
Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Svatý Kryštof a Nevis,
Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. V každé této zemi je považována za panovnici
samostatného státu a plnění královských povinností pro každou zemi je oddělené. Dále
je hlavou Commonwealthu a nejvyšší představitelkou Anglikánské církve. I přes velký
počet funkcí v souladu se zvykovým právem zasahuje do politiky jen výjimečně. Alžběta
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se stala britskou královnou po smrti svého otce Jiřího VI. 6. února 1952. V dlouhém období její vlády došlo
k zániku Britského impéria (proces byl zahájen již za jejího otce) a následnému vzniku Commonwealthu.
Poté, co britské kolonie získávaly nezávislost, se stala královnou několika nově osamostatněných zemí.
Některé z nich později změnily svůj status na republiku. Alžběta se roku 1947 vdala za Philipa, vévodu
z Edinburghu, a královský pár má čtyři potomky. Alžběta je také jedním z nejdéle vládnoucích britských
panovníků (déle vládla jen královna Viktorie).
● 3. 6. 1973 (40 let) Na Pařížské letecké show havaroval sovětský nadzvukový letoun Tupolev
Tu-144 č. 77102. Byl nejrychlejším dopravním letadlem na světě, jako první civilní letoun překonal
rychlost zvuku a později i Mach 2. Dosáhl maximální rychlosti 2430 km/h a je držitelem i řady dalších rekordů. Náklady na jeho provoz byly nicméně
vysoké a nakonec bylo tohoto typu vyrobeno a
vzlétlo jen 16 strojů, jeden zůstal nedokončen. Tu144 č. 77112 spolu s Concorde si můžete prolézt
na střeše muzea v německém Sinsheimu, další jsou
v muzeu Monino, v KAPO Kazaň, v Samaře,
v muzeu Uljanovsk a po dvou kusech mají
na Žukovské základně (jeden byl využit pro výcvik
kosmonautů pro raketoplán Buran) a včetně
posledního nedokončeného kusu jsou dva VASO
Voroněž. Podle postupně zveřejňovaných dokumentů ze sovětského vyšetřování a svědectví některých
účastníků nebyl letoun v době konání přehlídky ještě zcela dokončen, a také se na něm zkoušely a odlaďovaly
systémy, které měly být později implementovány do sériové produkce. Nové křídlo letounu čekalo ještě
zpevnění na základě zatěžkávacích zkoušek, v letounu byly nedokončené elektronické systémy pro zlepšení
horizontální a vertikální řiditelnosti a stabilizaci letu. Aby nedopatřením nedošlo k jejich zapnutí, byly příslušné
spínače a nastavovací prvky umístěny na speciálním ovládacím panelu pod zaplombovaným zákrytem.
Zatímco obvody pro směrové řízení byly už víceméně funkční, obvody pro svislé, podélné řízení kompletní
nebyly, a jejich aktivace vyvolávala extrémní výchylku elevonů (řídící plochy na křídle). Když po první letové
ukázce západní média hodnotila manévrovatelnost u Tupoleva jako znatelně horší než u Concorde, rozhodli
se Sověti předvést, co jejich stroj dokáže, a odstranili zákryt. Zřejmě nedopatřením však zapnuli systémy
oba. Když se pak přiklopením kachních ploch nekompletní systém aktivoval a vychýlil elevony, nemohl je pilot
řízením vyrovnat, neboť se současně vysunul i mechanický omezovač řídící páky. Letadlo začalo prudce
klesat, narůstala rychlost a zvyšoval se boční náklon. Posádka téměř okamžitě zahájila zpětné vysunutí
kachních ploch, aby se obnovila řiditelnost letounu, ale pilot už nebyl schopen letadlo vyrovnat, aniž by
přetížení překročilo hranici 4G. Vzniklé síly způsobily zlomení nosníku levé poloviny křídla a následně destrukci
stroje. První prototyp (č. 68001) navštívil také Prahu. Bylo to v neděli 25. 5. 1971, kdy uskutečnil předváděcí
mezipřistání a odpoledne po startu osmičku nad Prahou při cestě na aerosalon v Paříži. Nyní je již sešrotován.
● 3. 6. 1963 (50 let) zemřel Jan XXIII., papež římskokatolické církve (* 25.
listopadu 1881, Sotto il Monte, Itálie – 3. června 1963, Vatikán). Blahoslavený Jan
XXIII., vlastním jménem Angelo Giuseppe Rencalli, byl 261. papežem katolické
církve (1958–1963). Mezi nejdůležitější činy jeho pontifikátu náleží svolání druhého vatikánského koncilu a vydání encykliky Pacem in terris, které mu ve spojení
s diplomatickými aktivitami přineslo přezdívku papež míru. Předchůdcem byl Pius
XII, nástupcem Pavel VI.
● 5. 6. 1723 (290 let) se narodil Adam Smith, skotský ekonom, zakladatel moderní ekonomie († 17. července 1790).
● 5. 6. 1883 (130 let) se narodil John Maynard Keynes, anglický ekonom († 21. dubna 1946).
● 6. 6. 1523 (490 let) vzniklo Švédsko, svou nynější rozlohou 449 964 km² je třetí největší zemí Evropské
unie. Již v roce 98 n. l. římský historik Tacitus píše o panovníkovi, který vládl nad zemí Svealand. Historici
také považují za vznik Švédska spojení území Svealand a Götaland pod jednoho panovníka, krále jménem
Erik VIII. (970-995). Začátkem středověku patřili Švédové mezi Vikingy. Pokřesťanštění ve 12. století přispělo
ke vzniku jednotného švédského státu. V roce 1389 se tři státy Norsko, Dánsko a Švédsko sjednotily do jedné
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monarchie (tzv. Kalmarská unie). V 15. století vzdorovali Švédové snaze centralizovat moc pod korunu Dánska, což vyústilo v ozbrojené konflikty. Švédsko se nakonec odpojilo v roce 1521, kdy Gustav Eriksson Vasa,
od roku 1523 známý jako Gustav I. Vasa, založil dědičnou monarchii a tím moderní švédský stát. Gustav Vasa
je tak Švédy považován za otce národa. V 17. století země rozšířila svá teritoria, což vedlo ke vzniku Švédského království. Říše se úspěšně rozvíjela a během 17. století a na počátku 18. století byla jednou z nejvýznamnějších evropských mocností. O většinu území dobytých mimo území Skandinávského poloostrova však
Švédsko opět přišlo během 18. a 19. století. Východní polovina Švédska, dnešní Finsko, byla roku 1809
podrobena Rusku. Švédsko naposledy vstoupilo do války roku 1814, kdy vojenskými prostředky donutilo
Norsko vstoupit s ním do personální unie. Od té doby je ve Švédsku mír a země uplatňuje zahraniční politiku
nezúčastněnosti v době míru a status neutrality v době války.
● 6. 6. 1933 (80 let) bylo v Candemu v americkém státě New Yersey otevřeno první autokino na světě.
● 7. 6. 1953 (60 let) se narodila Libuše Šafránková, česká filmová, televizní a divadelní herečka, manželka
herce Josefa Abrháma a starší sestra herečky Miroslavy Šafránkové. Je pro ni charakteristický jemný dívčí
vzhled i kultivovaný herecký projev. V roce 2008 vyhrála anketu České televize "Hvězda mého srdce" o nejoblíbenější herce a herečku.
● 8. 6. 2003 (10 let) bylo navázáno první spojení se Slovinskem v pásmu 3,4 GHz (tropo), mezi OL2R a
S51ZO.
● 10. 6. 1793 (220 let) byl schválen dekret francouzského Konventu
o zřízení první zoologické zahrady v Paříži a také na světě. Byla otevřena 11. prosince 1794.
● 11. 6. 2013 (letos) zemřel herec Jan Kašpar (* 6. září 1952). Byl
vyučeným zámečníkem, ale hned po vojenské službě nastoupil do Městských divadel pražských jako kulisák. V roce 1975 odtud musel odejít
kvůli účinkování v tajném představení Žebrácké opery Václava Havla, a
tak se dostal do Divadla Járy Cimrmana. Postupně se zde z kulisáka a
technika stal hercem. V dubnu 1988 zůstal po pádu ze stromu ochrnutý
a od té doby byl upoután na invalidní vozík. Nadále však zůstal členem divadla, a proto na něj od té doby
Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak při psaní her pamatovali a zařazovali vždy nějakou sedací roli (Smil Flek
z Nohavic v Blaníku), či přímo role invalidů a vozíčkářů (Záskok, Švestka). Jako většina členů Divadla Járy
Cimrmana se objevoval i v malých rolích ve filmech. Jan Kašpar se v rehabilitačním centru v Kladrubech
aktivně zapojil do skupiny dobrovolníků, z níž vznikl svaz paraplegiků a s účastí Zdeňka Svěráka i centrum
Paraple.
● 11. 6. 2013 (letos) bylo navázáno první spojení s Makedonií v v pásmu 70 MHz (MS), mezi OK1KT a Z35Z.
● 13. 6. 2003 (10 let) byl prvním dnem referenda o vstupu České republiky do Evropské unie.
● 14. 6. 1913 (100 let) se narodil Beno Blachut, operní pěvec († 10. leden 1985).
● 15. 6. 1754 (259 let) Prokop Diviš sestavil v Příměticích u Znojma první zemněný bleskosvod – soustavu 400 kovových hrotů spojených s uzemněním, jež měly odsávat elektřinu z oblak a snižovat nebezpečí
vzniku elektrického výboje.
● 16. 6. 1903 (110 let) byla založena automobilka
Ford.
● 16. 6. 1963 (50 let) Valentina Těreškovová se
stala první kosmonautkou na palubě lodi Vostok 6.
● 17. 6. 1953 (60 let) povstali dělníci v NDR.
Po smrti J. V. Stalina a nástupu nové garnitury ve vedení
SSSR bylo očekáváno celkové uvolnění. Tužby lidu se
však nenaplňovaly a pod počáteční záminkou protestu berlínských dělníků na zvyšování výroby se zvedla vlna
celostátních demonstrací. Byly to tak silné protesty, že okupační správa musela na demonstranty poslat
okupační síly, dislokované na území NDR.
● 19. 6. 1623 (390 let) se narodil Blaise Pascal, francouzský matematik a fyzik († 1662).
● 19. 6. 2013 (letos) bylo navázáno první spojení s Vatikánem v pásmu 70 MHz (Es), mezi OK1TEH a HV0A.
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● 20. 6. 1410 (603 let) Jan Hus přečetl v Betlémské kapli apelaci odmítající ničení Viklefových knih.
● 20. 6. 1993 (20 let) zahájila pravidelné vysílání první soukromá televizní televize Premiéra TV. 3.
ledna 1997 byla přejmenována na Prima TV.
● 20. 6. 1963 (50 let) byla mezi Spojenými státy a SSSR zavedena tzv. „horká linka“.
● 20. 6. 2003 (10 let) bylo oznámeno založení nadace Wikimedia Foundation.
● 21. 6. 2003 (10 let) byla vytvořena 500. stránka v české verzi Wikipedie.
● 22. 6. 1633 (380 let) italský vědec Galileo Galilei odvolal před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že Země se točí kolem Slunce. Galileo Galilei (15. února
1564, Pisa – 8. ledna 1642, Arcetri) byl toskánský astronom, filosof a fyzik těsně
spjatý s vědeckou revolucí. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu a účinnou podporu Koperníka. Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ a dokonce „otec vědy“. Jeho experimentální činnost je obecně považována
za důležitý doplněk spisů Francise Bacona, jimiž byla založena moderní vědecká metoda. Galileova kariéra se
kryla s tvůrčím obdobím Johannese Keplera. Galileovo dílo je považováno za nejvýznamnější průlom od dob
Aristotelových. Navíc jeho konflikt s římskokatolickou církví je brán jako nejvýznamnější příklad počátečního
konfliktu náboženství a svobodné mysli, zvláště vědou v západní společnosti.
● 25. 6. 1363 (650 let) byl dvouletý Václav IV. korunován českým králem. Byl synem a
dědicem Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické, českým králem byl v letech 1378 - 1419,
římským králem v letech 1376–1400.
● 25. 6. 1903 (110 let) se narodil George Orwell (vlastním jménem Eric
Arthur Blair, † 1950). Byl britským novinářem, esejistou a spisovatelem, který
sympatizoval s levicí. Světovou popularitu si získaly jeho alegorické antiutopické romány Farma zvířat a 1984, popisující nehumánnost totalitních ideologií. V komunistickém Československu byl na seznamu zakázaných autorů a
jeho knihy nesměly oficiálně vycházet. V roce 1985 vyšla jen kritická stostránková brožura Josefa Skály Postřehy a fikce George Orwella. Jeho knihy v češtině tou dobou vycházely v exilových nakladatelstvích.
● 25. 6. 2013 (letos) bylo navázáno první spojení s Rwandou v pásmu 144 MHz (EME),
mezi OK1RD a 9X0EME.
● 26. 6. 1963 (50 let) se narodil Michail Chodorkovskij, ruský podnikatel a manažer. Patřil do sféry tzv.
oligarchů. Byl jednou z nejvýraznějších postav ruského hospodářství 90. let a angažoval se též v politice.
Od roku 2003 je ve vězení, nejprve vyšetřovaný a později odsouzený kvůli hospodářským trestným činům,
své tresty označuje za politicky motivované. Při započtení času, který Chodorkovskij strávil ve vazební věznici,
by z výkonu trestu měl být propuštěn 25. října 2014.
● 26. 6. 1993 (20 let) bylo navázáno první spojení s Reunionem v pásmu 432 MHz (EME), mezi OK1KIR a
FR5DN.
● 28. 6. 2013 (letos) bylo navázáno první spojení s Rwandou v pásmu 432 MHz (EME), mezi OK1DFC a
9X0EME.
● 28. 6. 2013 (letos) byl zprovozněn nový 25 km dlouhý úsek dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí.
● 28. 6. 2003 (10 let) v čínské Šanghaji byl uveden do provozu nejdelší obloukový most na světě, dlouhý
3,9 km.
● 29. 6. 1793 (220 let) se narodil Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu († 9. října
1857).
● 30. 6. 2013 (letos) bylo navázáno první spojení s Rwandou v pásmu 1296 MHz
(EME), mezi OK1DFC a 9X0EME.
● 30. 6. 2013 (letos) skončilo ve Friedrichshafenu 38. HAM RADIO s účastí 15.300
návštěvníků, neboli o 500 více, než před rokem.
● Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl 31 dní. V původním římském
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kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V roce 44 př. n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský
senát na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve kterém se Julius Caesar
narodil, Quintilis, na Julius. Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto. Název
červenec je vlastně původně malý červen, přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu.
● 1. 7. 1883 (130 let) byl v Praze vydán pod názvem „Abecední seznam dosud ohlášených P. T. abonentů
pro ústřední síť telefonickou“ první telefonní seznam.
● 1. 7. 1863 (150 let) Americká občanská válka: začala třídenní bitva u Gettysburgu, ve které byly síly
Konfederace poraženy armádou Unie. Střetnutí zvrátilo průběh války ve prospěch severních států.
● 1. 7. 2013 (letos) se Chorvatsko stalo součástí Evropské Unie.
● 1. 7. 2013 (letos) bylo navázáno první spojení s Rwandou v pásmu 2,3 GHz (EME), mezi OK1KIR a
9X0EME.
● 3. 7. 1883 (130 let) se narodil Franz Kafka, pražský německý spisovatel
(† 3. června 1924). Byl pražský, německy píšící spisovatel židovského původu a jeden
z literárně nejvlivnějších spisovatelů 20. století.
● 3. 7. 1943 (70 let) zemřel v koncentračním táboře Terezín Emil Kolben, elektrotechnik (* 1. listopadu 1862, Strančice u Prahy). Byl jedním z nejvýznamnějších českých elektrotechniků a podnikatelů, zakladatelem továrny Kolben a spol. a generálním ředitelem a hlavním akcionářem Českomoravské-Kolben-Daněk (ČKD). Nejstarší
zmínka o židovské rodině Kolbenů ve Strančicích pochází z roku 1787, kdy podle
zápisu ve familiantské knize dostal sklenář David Kolben povolení k sňatku. Jeho
vnuk Joachim (1828–1912), domkář a obchodník, se roku 1862 oženil s Františkou
Freundovou z Radějovic. Z jejich manželství vzešlo
devět dětí, z nichž nejstarší byl Emil. Na rodném domě Emila Kolbena (kousek od nádraží) však žádnou pamětní desku nenajdete...
● 4. 7. 1943 (70 let) byla zahájena největší
tanková bitva v dějinách - Bitva v Kurském
oblouku. Zahájila ji německá vojska 4.
července 1943 s úmyslem získat zpět na svou
stranu strategickou iniciativu na východní
frontě a připravit nepříteli natolik vážné
ztráty, aby nemohl během roku zahájit významnější ofenzívu. Bezprostředním
cílem bylo zlikvidovat Kurský oblouk a zničit sovětské síly v této oblasti. Ačkoliv
ztráty Rudé armády byly mnohem větší, než na německé straně, jednalo se z
pohledu Německa o velký neúspěch, který definitivně odsoudil Třetí říši k
porážce, neboť ta nebyla schopna nahradit utrpěné ztráty a definitivně ztratila strategickou iniciativu na celé
východní frontě. Historici ji považují, spolu s bitvou o Stalingrad, za rozhodující bitvu Velké vlastenecké války.
● 5. 7. 1963 (50 let) se narodil MUDr. Leoš Středa, český lékař, vysokoškolský pedagog (Univerzita Karlova v Praze) a rytíř filipínského Řádu Josého Rizala.
● 6. 7. 1963 (50 let) bylo navázáno první spojení s Bulharskem v pásmu 144 MHz (tropo), mezi OK3HO/P
a LZ1DW.
● 8. 7. 1993 (20 let) bylo navázáno první spojení s Alžírskem v pásmu 144 MHz (Es), mezi OK2KZR a 7X2DS.
● 9. 7. 1793 (220 let) byl Kanadě přijat zákon zakazující dovoz otroků.
● 9. 7. 1998 (15 let) V roce 1998 vyhrála ČSSD předčasné volby a Ing. Miloš Zeman Zeman se stal premiérem. 9. července pak byla podepsána tzv. opoziční smlouva mezi ČSSD a ODS,
zaručující fungování vlády ČSSD.
● 10. 7. 1913 (100 let) zemřel Mikoláš Aleš (* 18. listopadu 1852). Byl českým
malířem, kreslířem, dekoratérem a ilustrátorem, jednou z nejvýznamnějších osobností tzv. "Generace Národního divadla", klasikem českého umění 19. století. V ranějším období tvořil v pozdně romantickém stylu, přičemž vycházel z odkazu Josefa
Mánesa, později směřoval spíše k secesi.
● 10. 7. 1993 (20 let) bylo navázáno první spojení s Libanonem v pásmu 50 MHz
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SSB, mezi OD5SK a OK2BGW.
● 11. 7. 1933 (80 let) se narodila Olga Havlová, první manželka Václava Havla († 27. ledna 1996).
● 13. 7. 1973 (40 let) Aféra Watergate: Při slyšení před senátní komisí prozradil Alexandr Butterfield
existenci magnetofonových nahrávek prezidenta Nixona. Skandál, který vypukl ve Spojených státech poté,
co do sídla Demokratické strany v komplexu Watergate ve Washingtonu, D. C. v roce 1972 násilně vnikli
pracovníci aparátu republikánského prezidenta Richarda Nixona. Ti byli pověřeni úkolem umístit do budovy
odposlech. O události začali psát reportéři deníku The Washington Post Carl Bernstein a Bob Woodward.
Případ vedl až k rezignaci prezidenta USA a je dodnes považován za největší kauzu v dějinách žurnalistiky.
● 14. 7. 1933 (80 let) Gleichschaltung: V Německu byly zakázány všechny politické strany kromě NSDAP.
● 14. 7. 1993 (20 let) bylo navázáno první spojení se San Marinem v pásmu 50 MHz SSB, mezi OK2ZW a
T70A.
● 15. 7. 1933 (80 let) Wiley Post začal první sólový let kolem světa (skončil 22. července).
● 15. 7. 1983 (30 let) bylo navázáno první spojení s Kanárskými ostrovy v pásmu 144 MHz (Es), mezi
OK1AHI a EA8XS.
● 16. 7. 1773 (240 let) se narodil Josef Jungmann, národní buditel, jazykovědec a spisovatel
(† 14. listopadu 1847)
● 16. 7. 1313 (700 let) se narodil Giovanni Boccaccio, italský spisovatel († 1375).
Byl italským renesančním básníkem a novelistou. Je všeobecně považován za zakladatele italské umělecké prózy. Známý cyklus Dekameron je považován za vrcholné Boccacciovo dílo. Vznikl mezi roky 1348 až 1353. Jedná se o soubor sta novel převážně
s erotickým zaměřením. Příběhy jsou ve stejném poměru rozděleny do deseti dní (deka
= deset, hemerá = den; odtud také název cyklu) a vypráví je deset mladých lidí (7 žen
a 3 muži), kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl
ve Florencii roku 1348. Církev dílo odsoudila.
● 17. 7. 1993 (20 let) bylo navázáno první spojení s Ceutou and Melillou v pásmu 50 MHz SSB, mezi OK1FAV
a EH9IB.
● 18. 7. 1853 (160 let) se narodil Hendrik Antoon Lorentz, nizozemský fyzik a
matematik, nositel Nobelovy ceny za fyziku († 1928). Tuto cenu obdržel spolu s Pieterem Zeemanem za výzkum vlivu magnetismu na záření. Během prvních dvaceti let
v Leidenu se Lorenz zaměřil na teorii elektromagnetismu ve snaze vysvětlit vztah
elektřiny, magnetismu, a světla. Poté se jeho zájem rozšířil i na další obory fyziky přispěl svými pracemi k mechanice, termodynamice, hydrodynamice, kinetické teorii,
teorii pevné fáze, k výzkumu světla a jeho šíření. Jeho nejdůležitější příspěvky ale byly
v oblasti elektromagnetismu, elektronové teorie, a teorie relativity. Lorentz již v počátcích považoval za velký úspěch Maxwellovu teorii elektromagnetického pole, k níž se
již v počátcích přiklonil a na jejímž základu přestavěl tehdejší fyziku. Za zdroje elektromagnetického pole
považoval jako první oscilující nabité částice, které jsou součástí atomů (elektrony). Předpověděl, že silné
magnetické pole musí mít vliv na vlnovou délku generovaného světla, což experimentálně prokázal jeho žák
P. Zeeman (s nímž získal v roce 1902 Nobelovu cenu). V roce 1878 publikoval práci zabývající se vztahem
mezi rychlostí světla a vlastnostmi prostředí, kterým se světelný paprsek šíří. Rovnice, ke které dospěl, byla
nazvána Lorentz-Lorenzovou rovnicí. Jeho jméno je také spojeno s Lorentzovou silou, Cauchy-Lorentzovým
rozdělením.
● 18. 7. 2003 (10 let) bylo navázáno první spojení s Katarem v pásmu 50 MHz CW, mezi OK1MP a A71EM.
● 21. 7. 1873 (140 let) v Iowě spáchal Jesse James se svou bandou první úspěšnou
vlakovou loupež na divokém Západě (ukradeno $3000). Byl americkým zločincem, lupičem a vrahem. Již za svého života byl slavný a po své smrti se stal americkou legendou,
prototypem lupiče z Divokého západu. Během války Severu proti Jihu se spolu se svým
bratrem Frankem účastnil partyzánských bojů na straně Jižanů, po válce se pak jako člen
různých zločineckých tlup živil přepadáváním vlaků, dostavníků a bank. Roku 1882 jej
zastřelil Robert Ford, mladý začínající gangster, který doufal, že se tak stane slavným a
získá odměnu vypsanou na Jamesovu hlavu státem.
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● 23. 7. 1903 (110 let) byl prodán první model automobilu Ford, Model A.
● 23. 7. 1973 (40 let) Monika Lewinská, americká stážistka v Bílém domě. Monika Lewinská, rodným jménem Monica Samille Lewinsky (* 23. července 1973, San Francisco, Kalifornie) proslula kvůli svému milostnému vztahu s americkým prezidentem Billem Clintonem.
Tento skandál a jeho odezva, zvláště impeachment na Billa Clintona, vešel ve známost jako
Skandál Lewinské či Monicagate. V roce 1995 vystudovala psychologii na Lewis & Clark College. V letech 1995–1996 působila v Bílém domě a v Pentagonu jako stážistka. Poté začala
pracovat v oblasti e-komerce. Pod značkou The Real Monica Inc. prodává na internetu sezonní kabelky, které sama navrhla. V prosinci 2006 získala magisterský titul v sociální psychologii na London
School of Economics.
● 24. 7. 1783 (230 let) Simón Bolívar, jihoamerický osvoboditel († 1830). Celým jménem
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte Blanco (24. července
1783 San Mateo u Caracasu, Nová Granada, dnes Venezuela – † 17. prosince 1830 Santa
Marta, Kolumbie) byl venezuelský generál a politik, jeden z hlavních představitelů
jihoamerického boje za nezávislost na Španělsku.
● 26. 7. 1913 (100 let) Anenské patenty: Vídeňská vláda rozpustila český zemský sněm
paralyzovaný dlouhodobou obstrukcí německých poslanců a nahradila jej úřednickou správní
komisí, aby zabránila finančnímu bankrotu Českého království. Důvodem pro rozpuštění byla neuspokojivá
finanční situace Českého království, která byla způsobena stálou obstrukcí německých poslanců sněmu trvající
od roku 1908, která neumožňovala ani rozhodování v základních zemských záležitostech, jako bylo například
právě finančnictví. Tato situace v roce 1913 dohnala nejvyššího zemského maršálka Ferdinanda Lobkowitze
a několik přísedících k rezignaci. Nově dosazená komise měla fungovat do zvolení nového zemského výboru,
ale fakticky fungovala až do zániku monarchie, protože do začátku první světové války panovník nevypsal
mimořádné volby do sněmu a po začátku války se celá monarchie dostala do stavu vojenskobyrokratické
diktatury.
● 27. 7. 1983 (30 let) byla v Praze Uhříněvsi naměřena absolutně nejvyšší teplota v České republice,
40,2 °C.
● 30. 7. 1863 (150 let) se narodil Henry Ford, americký tvůrce automobilů
(† 1947). Nestal se podle představ svého otce farmářem, a v šestnácti letech
odešel z domu. Zkusil štěstí v Detroitu, kde se u firem James Flower & Bros a
Detroit Dry Dock vyučil zámečníkem. Po vyučení nastoupil do firmy
Westinghouse jako opravář parních strojů a v roce 1891 získal dobré místo
ve firmě Thomase Alva Edisona, kde se pak vypracoval do pozice hlavního
inženýra. V té době se Ford ve svém volném čase zabýval experimenty
s benzinovými motory a stavbou vlastního automobilu, až v roce 1896 sestrojil
a úspěšně vyzkoušel svůj první automobil. Jeho vůz vyvolal zájem jak
veřejnosti, tak investorů. S jejich pomocí pak v roce 1899 založil svou první
automobilovou firmu Detroit Automobile Company, která ale brzy zkrachovala.
Napsal knihu Mezinárodní žid - Světový problém, za kterou byl oceněn i Adolfem
Hitlerem. V roce 1903, když se mu narodil syn Edsel, založil společně s dalšími společníky Ford Motor
Company. Jeho nová firma dokázala s počátečním kapitálem pouhých 28.000 dolarů už za první rok své
existence vyrobit až 1.700 automobilů a několik prototypů, které přinesly jeho firmě mnoho vítězství
v automobilových závodech a několik rychlostních rekordů. S prvním rokem mohl být vcelku spokojen, ale
byl odhodlán splnit si svůj cíl vyrobit levné kvalitní auto pro každého. V letech 1906 až 1908 zaváděl
po několikaměsíčním vývoji výrobu legendárních modelů N a T, které se prodávaly jen za 825 dolarů. Tím
vlastně splnil svůj daný cíl, protože Ford model T překonal orientaci automobilového průmyslu jen pro bohaté.
Do konce roku 1908 bylo prodáno na tisíc kusů modelu T. Jeho velký úspěch byl ale zastíněn jeho pletkami
s německými nacisty a otevřeným hlásáním antisemitismu v jeho novinách Dearborn Independent.
V Německu založil pobočku Ford Werke AB a dodával německé armádě nákladní vozy, a německým lidem
upravenou verzi modelu T. Během druhé světové války se rozhodl nezapojit se do válečné mašinérie, protože
nesouhlasil s Rooseveltovou politikou, ale i přesto Ford Motor Company pracovala na armádních zakázkách,
i když s tím nechtěl mít nic společného. Podnik v té době už vedl jeho syn Edsel, který ale v roce 1943 zemřel.
On sám nakonec svůj podnik před bankrotem zachránil a v roce 1945 jej předal svému vnukovi Henrymu
Fordovi mladšímu. Zemřel na mozkovou příhodu ve svém domě v noci 7. dubna 1947.
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Jeho úspěch znamenal nejen revoluci v průmyslu, ale i velký vliv na moderní kulturu. Mnozí teoretici nazývají
toto období ekonomické a sociální historie jako „fordismus“. Jako první na světě také zavedl pásovou výrobu
automobilů. Henry Ford přišel s novým pohledem na marketing a management. Během velmi krátké doby si
dokázal naklonit trh s automobily na svou stranu a vydělal několik miliónů dolarů. Uvědomoval si sílu reklamy
a propagace. Každého svého pracovníka dokázal nadchnout pro svou vizi, a tak se pracovníci stávali těmi,
kteří „motorizovali Ameriku“.
● 31. 7. 1803 se v Långbanshyttanu narodil John Ericsson († 1889 v New Yorku). Byl švédským inženýrem
a vynálezcem. Jeho starší bratr Nils byl taktéž známým inženýrem. Ve věku 17 let
nastoupil do švédské armády, v roce 1822 byl povýšen do hodnosti poručíka. V
roce 1829 opustil armádu a odejel do Anglie. Zde spolu s Angličanem Johnem
Braithwaitem stavěl parní lokomotivu‚ ‘‘The Novelty‘‘, která se účastnila
legendárního Rainhillského experimentu (výběr nejlepší lokomotivy pro trať
Manchester – Liverpool). Ve své další práci se zabýval lodními šrouby (po něm je
pojmenován i tzv. Ericssonův lodní šroub) a horkovzdušnými motory. Vytvořil taktéž
první obchodní loď s převodovaným lodním šroubem. V roce 1839 odešel na podnět
kapitána Roberta Stockona do USA, kde pokračoval ve stavbě lodí, mezi nimi i USS
Priceton a USS Monitor (první pancéřová loď), která byla nasazena v Americké
občanské válce. Na USS Priceton byl poprvé použit lodní šroub pod vodou, což
vyvolalo novou vývojovou etapu. Ericsson také přispěl k zlepšení torpéd. Postavil
také loď s pohonem díky horkovzdušnému motoru, co se před ním ještě nikomu nepodařilo.
● Roku 1862 namaloval Christian Schussele
olejomalbu na plátně Muži pokroku (Men
of Progress) velkou 128.3×190.5 cm,
na které zpodobnil velké muže svého věku:
William Thomas Green Morton, James
Bogardus, Samuel Colt, Cyrus Hall McCormick,
Joseph Saxton, Charles Goodyear, Peter
Cooper, Jordan Lawrence Mott, Joseph Henry,
Eliphalet Nott, John Ericsson, Frederick
Sickels, Samuel F. B. Morse, Henry Burden,
Richard March Hoe, Erastus Bigelow, Isaiah
Jennings, Thomas Blanchard, Elias Howe.
● 31. 7. 2013 (letos) je posledním dnem platnosti současných poštovních tarifů, od 1. 8. si
pár korun za zásilku připlatíme. Levnější budeme mít poštovní služby, pokud si necháme
vyrobit Zákaznickou kartu - více najdeme na http://www.zakaznicka-karta.cz/.
Červnový přehled je uveřejněn až nyní z důvodu, že se jeho autor po celý červen nezastavil a navštívil místa,
která v historicky velmi nedávné době patřila ke státu, v němž žili naši předkové, včetně ještě žijících. Byly
to Transylvánie, Sedmihradsko, Jižní Bukovina a bývalá Podkarpatská Rus, včetně Koločavy s muzeem Ivana
Olbrachta a hroby Eržiky a Nikoly Šuhaje (a za dřevěným kostelem i jeho vraha). Z vlastní zkušenosti doporučuje návštěvu četnické stanice, kde mají výtečný boršč, pelmeně i pivo Kyjev.
Líbí se vám náš bulletin? Vydání nových čísel oznamujeme v konferencích OK List a CRK Info.
Bulletin může docházet přímo do vaší e-mailové schránky, pokud se přihlásíte do konference
Bulletin CRK - podrobnosti zde. Starší čísla najdete na WEBu ČRK.
Máte zprávy celostátního či regionálního významu pro radioamatéry? Pošlete e-mail:
● Oldovi, OK1VUL, „crk at crk.cz“, se zprávami pro Radu ČRK a OK1RCR,
● Romanovi, OM3EI, „om3ei at stonline.sk“, se zprávami pro časopis Radioamatér,
● Honzovi, OK1NP, „ok1np at centrum.cz“, se zprávami pro WWW stránky ČRK,
● Honzovi, OK1XU, „ok1xu at crk.cz“, se zprávami pro Bulletin ČRK .
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Tady všude je něco zajímavého…
WWW stránky ČRK

Fórum ČRK

Časopis
Radioamatér

ČRK nabízí

Elektronické
publikace ČRK

QSL služba ČRK

OK1RCR

Bulletin ČRK

OK-OM DX Contest

OL0HQ
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Kam o prázdninách?
Třeba na kole do Friedrichshafenu,
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… nebo na tábor Astrafen do Olbramkostela.

Obrázky z WEBů IARU a Elektrotábora Astrafen
Strana 26

