BULLETIN

ISSN 1804-2287

ČESKÉHO RADIOKLUBU
e-mail: „crk at crk.cz“
WEB: http://www.crk.cz

MĚSÍČNÍK PRO RADIOAMATÉRY

ČÍSLO 7/2016

Z domova
● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme:
OK1DJL OK1DVM OK1EY OK1FZJ OK1IAQ OK1IWI OK1IWN OK1JQP OK1MNV OK1OM OK1PGS OK1VUS
OK1VVC OK1XPP OK1ZKL OK2AIS OK2BGW OK2BRV OK2DE OK2DRK OK2HBY OK2QA OK2SPO OK2UQF
OK2WKW OK2YN OK3JM OK9ZAD
● QSL služba připomíná, že již nyní je možné si objednávat dovoz Vašich QSL lístků na setkání do
Holic (setkání proběhne 26. - 27. srpna 2016). Postup je stejný jako v minulosti - tedy emailem na
QSL@CRK.CZ, případně telefonicky na 266 722 253 a v neposlední řadě i SMS na 723 145 736.
Uzávěrka objednávek je v úterý 23. srpna.
Josef, OK1ES
● Friedrichshafen – setkání 2016
Jako každoročně, i letos jsme se zúčastnili, tentokrát ve složení Jirka, OK1RI, Franta,
OK2LF a naše nová tajemnice Líba Kociánová. Karel, OK1CF, ze zdravotních důvodů
nemohl a Honza, OK1VAO, kvůli práci na poslední chvíli také ne. Zúčastnil se také
Vítek, OK5MM, ale návštěvu bral nikoliv jako člen rady s povinností být na stánku,
ale jako soukromník, který přijel s partou kamarádů a našemu stánku se
z pochopitelných důvodů věnoval pouze sporadicky – i tak díky. No pak jako vždy i
Miloš, OK1MP, který se věnoval kontrolování lístků pro DXCC. Chtěli jsme letos vzít
zajímavé exponáty – vše jsme domluvili (gondolu pro vypouštění semínek stratocachingu a zařízení
RAJsat), ale… první se poškodilo a nebylo
možno vzít s sebou a druhé se zúčastnilo
závodů v Portugalsku. Vzali jsme tedy
pouze
prezentaci
připravenou
brněnskou partou pro Ampér (a díky nim
rovněž přeloženou do Angličtiny) a
pouštěli jí do našeho monitoru – televize
LG.
Organizátoři se poučili z neskvělého
zahájení v loňském roce a žádný
specifický proslov se nekonal, vše
proběhlo relativně svižně. Je to poslední
setkání konané poslední weekend
června – příští rok bude třetí weekend
července. DARC je v tom nevinně – přišel
organizátor outdoorových výstav z dálného východu a tento termín přeplatil. DARC prostě nemohl nic
dělat, výstaviště řeklo – vy používáte pouze 1/3 areálu a zaplatíte x, oni to využijí celé a zaplatí y tedy…
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Vykládal nám to předseda DARC a líčením toho se sám uvedl do stavu „naštvanosti“. No nic – uvidíme, jak
se nový termín osvědčí.
Opticky jsem měl nejenom já, ale i kdokoliv, s kým jsem mluvil, pocit, že lidí je méně než minulý rok –
podle oficiálního sdělení, které jsme dostali od DARC v pondělí, bylo návštěvníků o 150 více (17230), než
v roce minulém. Ještě se organizátorům podařilo udělat další neskvělou inovaci – v minulosti byla nad
každým „národním“ stánkem pověšena patřičná vlajka – tedy na první pohled bylo jasné, kde kdo je –
letos visely vlajky v nahodilém pořadí u stropu.
Na tradičním „setkání IARU“, byla prezentace a informace o snahách pro WRC 2019, IARU se snaží prosadit
celosvětově pásmo 50 - 54 MHz. Jak to dopadne - ???. Sbíraly se podněty pro to, co dělat v dalších letech,
tedy WRC 2023, jehož příprava už začíná – vyslovil jsem naší podporu jedné z variant, o kterou usilovat, a
to snahu o rozšíření pásem 20 m, respektive 40 m. Představitelé IARU mají pocit, že je to realistické, že
kolem není žádný uživatel, který by to blokoval, tak uvidíme. Snaha o rozšíření pásma 30 m je, zdá se, na
druhé koleji, protože naráží na velký odpor. Byly vyslovovány různé jiné záměry, ale domníváme se, že
toto by posloužilo největšímu počtu
amatérů, na rozdíl od v minulosti přes
poměrně robustní odpor prosazenému
novému pásmu v oblasti 500 kHz, což je
záležitost pro jednotky nadšenců.
Překvapivě podobně, jako v roce minulém,
nebylo hlášeno nic nepříjemného, ani
žádné „Jobovy“ zvěsti na obzoru, jako
v letech minulých. Dokonce se zdá, že i
problémy
způsobované
„zelenými“
v některých zemích, jako HB, SP, DL a jinde,
se podařilo zklidnit.
Z oblasti výrobců, pokračuje trend
„SDRizace“ všeho. Z velkých výrobců asi
největší pozornost budil nový IC-7300. Za zmínku stojí očividně problematický prodej vlajkové lodi
Kenwoodu TS-990 - zlevnila se na 1/2 původní ceny.
Další dlouhodobý trend na „blešáku“ je úbytek individuálních prodejců (rozuměj osob, které se chtějí
zbavit svých přebytků) a z 95 % (můj odhad) zůstávají profesionální prodejci všelijakých „kousků“ – mnohé
z nich známe i z Holic.
Letos trochu stručněji – vím, že budou publikovány i dojmy Zdeňka, OK1AR, tedy snad to takto stačí.
Jirka, OK1RI
● Setkání ve Friedrichshafenu a přípravy mezinárodního setkání DIG 2017 očima Zdeňka, OK1AR
Po loňském vynechání účasti na HAM RADIO ve Friedrichshafenu, zapříčiněném úrazem, jsme se s Maruš,
OK5AR, vydali na setkání letos.
Odjezd z Podbořan přesně o půlnoci z úterý na středu, příjezd na místo, po několika přestávkách, ráno po
8. hodině. Místo v kempu mi mezi svými vozy blokovali Hans, DF9JS, a Juergen, DL5HAN. A hned naproti
nám stál Egbert, ON4CAS, a Hans-Martin, DL9HCO. Natažení elektriky do přívěsu, aby makala lednička a
pak spánek do 14. hodin.
Po probuzení pokus o uvaření oběda. Vařič běžel asi 10 minut a vylétl jistič a několik kempingových vozů,
zapojených na téže větvi, bylo bez proudu. Nevěřil jsem, že příčina jsme my, takže po nahození jističe se
situace po několika minutách opakovala, Němci nadávali, neb zrovna běžel fotbal a téměř v každém voze
koukali na TV. Po 5. vyhození jističe jsem vařič hodil pod vůz a do konce setkání jsme používali jen
Strana 2

toustovač (rok teď nechci tousty ani vidět) a poslední den mikrovlnku na ohřátí párků. Vše, co jsme si
připravili jako polotovary na vařič, jsme vezli zase domů, kde to dostal pes.
Do večera jsme pak povídali a zdravili se s těmi, co to k nám měli nejblíž. Vzhledem k mým problémům
s kyčlem jsme tentokrát upustili od pěšího výletu okolo celého rozsáhlého kempu, abychom se pozdravili
s dalšími známými a neznámými radioamatéry.
Ve čtvrtek pařák, ve stínu 37 a v přívěsu hodně přes 40 stupňů. Zakryti plachtou proti sluníčku jsme
převážně seděli u stolku, já pokoušel (marně) internet a několikrát vyšlo spojení po echolinku domů.
Přitom jsme sledovali provoz vzducholodi, která startovala cca 100 metrů od nás k vyhlídkovým letům.
Sem tam přistálo i nějaké letadlo. Bylo
zajímavé i sledovat radioprovoz tamního
letiště a letiště v Konstanz o pár km vedle.
Milým rozptýlením bylo spojení na FM
s Tomášem, HB9/OK1GTH, který v rámci
SOTA aktivoval jednu třináctistovku. Na
Alpy byl krásný výhled, nikdo okolo
nepamatoval, že by byly poslední léta, díky
oparům nad Bodamským Jezerem,
viditelné. Majestátně tomu vévodil kopec
přes 2400 metrů, na kterém je jedno z HB9
relé. Další dny se opět vše skrylo v mlžném
oparu.
Vlastní setkání začínalo v pátek v 9,00
dopoledne. Usoudil jsem, že budu mít problém dojít z kempingplacu, cca 400 metrů do haly a tak jsme
vzali auto a vyrazili na parkoviště k hale. Říkal jsem si, že za ty 4 Eura, které tam chtějí navíc, mi to stojí.
Ale… Přijeli jsme na parkoviště k hale, tam už milion aut, vše poblíž plné a byli jsme nadirigováni na místo
vzdálené cca 800 metrů od vchodu do haly. Můj propočet byl naprosto blbý. Bylo to 2 x dál, než
kdybychom šli rovnou z kempu. Těch 800 metrů jsem pajdal téměř hodinu, neustále se zkracovala
vzdálenost, kterou jsem byl schopen v jednom zátahu ujít, a prodlužovaly se prostoje, kdy opřen o nejbližší
strom jsem stál na levé noze, než pravý kyčel přestal bolet.
V hale nejprve ke stánku ČRK, kde jsme se přivítali s novou, sympatickou tajemnicí ČRK, Líbou, s Jirkou,
OK1RI, Vítkem, OK5MM, a Frantou, OK2LF.
A hlavně jsme si u nich odložili vše, co jsme
s sebou nechtěli tahat. Zašli jsme ke stánku
DIG, TEN TEN, QCWA a dalších, kde jsme
věděli, že bude někdo známý, a poté jsme
se vrátili k ČRK, byvše předtím pozváni na
kávu. Česky řečeno – bodla. Po kávě
následoval první rychlý okruh po hale, kdy
jsme kromě zběžného prohlédnutí, co kdo
nabízí, posbírali nějaké prospekty, tužky,
obtisky, cukroví, apod.
Nebrali jsme toho tolik, co jiná léta,
vzhledem k tomu, že již nehodlám zařízení
doma obměňovat, vzal jsem si prospektů
opravdu jen několik, tužky nabízeli ve
větším jen u Yaesu.
Turci, kteří dříve mívali jeden z nejbohatších stánků s magnety na ledničky se znakem jejich národní
organizace, propiskami, obtisky, teploměry, tam letos neměli nic. 3 papírové plakáty, holé stolky bez
ubrusů a u nich seděli 3 radioamatéři, jakoby tam byli z donucení. Zřejmě diplomatická roztržka mezi
Strana 3

Erdoganem a Německem se podepsala i na radioamatéřině. Chyběli rovněž z Quataru, kteří vždy
reprezentovali hezkým gobelínem s velbloudy a u nichž jsme se jiná léta rádi fotili. Velké zastoupení měli
Francouzi a Italové, u nichž bylo i ledacos dobrého ke smlsnutí. Celkově se mi (a totéž tvrdil i Jirka, OK1RI)
zdála být účast jak vystavovatelů, tak návštěvníků, podstatné slabší, než jiná léta. I celkové uspořádání
bylo oproti jiným létům dost nesmyslné. Číslování stanovišť nešlo za sebou, ale do jakéhosi šneka, navíc
vlajky, které vždy visely nad národními stánky a podle nichž člověk okamžitě našel žádaný, visely nyní na
laně v jedné řadě a nad národními stánky nic. Takže hledání bylo dosti obtížné.
Pro bolest kyčle jsme s Marií u stánku ČRK trávili tak čtvrtinu celkového času, a tak jsme se tam pozdravili
s mnoha přáteli jak z OK, tak z jiných zemí. Po splnění svých povinností u diplomů DXCC se s námi na stánku
usadil i Miloš, OK1MP, a tak mezi střídáním se návštěvníků bylo s kým povídat. Těch kafí, případně
doplněných věnečky a vlídným úsměvem tajemnice, bylo do konce setkání několik. Ve čtvrtek jsme
odcházeli dost unaveni již okolo 16. hodiny. Dlouhé hledání auta mezi těmi mraky jiných a nadávání, že já
trouba nešel raději rovnou z kempu. Ještě milá příhoda při opouštění haly. Opřel jsem se o zábradlí u
vchodu a povídám Maruš, že si musím odpočinout, ten zku***ný kyčel mě zase bere a asi to natáhnem
hned tady tudy ven. Náhle se za námi ozvala perfektní čeština, že je lepší projít všemi halami na druhý
konec, než lézt ven do toho horka. Byl jsem si vědom, že jsem zrovna použil dost vulgární slovo, takže jsem
zrudnul a jen jsem zakoktal, jakto že mluvíte česky? No, vždyť jsem Česka, pravila ta mladá slečna. Je
z Mariánských Lázní a brigádničí v Německu. A jako jedna z asi 10 u vchodů snímala čárový kód z kartiček
(vstupenek) návštěvníků. Neopomněli jsme ji pak pozdravit každý další den.
Sobota proběhla obdobně, jako den předešlý. U stánku Maďarů jsem načapal Kláru, HA5BA, DIG 2564. Již
před dvěma lety jsem ji tam osobně žádal o QSL za spojení z roku 1974, který jsem od ní, ani přes několik
urgencí, nedostal. Navíc jsme si s ní před dvěma roky udělali spojení na kapesky na VKV. Ale ani za ty dva
další roky, kdy QSL slíbila, od ní nepřišly.
Pravila, že je to její neřest, QSL. Neměla
ani vlastní, takže nám vypsala nějaké
příležitostní QSL HA a potvrdila tam, že
spojení bylo s HA5BA a podepsala. Když
jsem to ukazoval Wernerovi, DH1PAL, a
Elfi, DF3TE, pravili oba, že asi budu
jediný, kdo aspoň takto její QSL má, Elfi
prý s ní mívá minimálně 3 CW QSO
ročně a lístku se nikdy nedočkala. Klára
je hezká a sympatická ženská, ale jak
pravil Werner, zřejmě to, vzhledem
k její QSL morálce, budou poslední dny
jako členky DIG. Potěšilo mne setkání
s SO1TH, DIG 2202, se kterým jsme si
hned udělali QSO na 144 MHz FM.
Kapesky jsme kvůli tomu tahali s sebou. Přihlásil se i „starý známý“ Raymond, F5LMK, DIG 4366. A na DOK
burze se objevila Ginnie, SM5PEY, DIG 6379, kterou jsem před dvěma měsíci uhnal na CW sked a nyní ji
mám i na VKV. Odpoledne jsme pak na stánku DIG vyfasovali poháry a plakety pro OK stanice, Maruš,
ověšená taškami jako velbloud, utahaná jak pes a já jen s foťákem a telefonem v kapse, jsme se pomalu
vydali zpět do kempu. A opět jsem po cestě bolestí nadával, nepředpokládaje, že by mi mohl někdo
rozumět. A v tom se ozve ženský hlas: „No ahoj Zdeňku. Poznáš mne?“ Nepoznal jsem. Bylo milé, že se ke
mně přihlásila Alena, OK1PUP, se kterou jsme se neviděli od roku 1973.
Docela jsem se těšil na večerní zasedání Rady DIG. Werner, DH1PAL, mne a Maruš vyzvedl po 18. hodině
přímo v kempu a dovezl do 6 km vzdáleného hotelu, kde oni měli ubytování a zablokováno místo pro 15
lidí. Při příchodu do hotelu na nás číšnice vyvalila bulvy, že jdou ještě další a pravila, že našich 15 už tam
sedí a je to plné. Při nahlédnutí do místnosti tam sedělo 15 úplně cizích lidí a DIG postávali po chodbě a
čekali na Wernera, aby s obsluhou projednal co se děje. Nějakým omylem námi blokovaná místa obsadila
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jiná skupina turistů a obsluha si myslela, že jsme to my. Narychlo nám tedy upravili část lokálu, abychom
mohli začít rokovat. Začali jsme tím, že jsme si objednali večeři. V duchu jsem si pravil, že se budu muset
omluvit vedoucímu Národního Domu v Podbořanech, kterému jsem spílal za pomalou obsluhu. A říkal
jsem si, jak je možné, že při německé důkladnosti i tam může být takový bordel. Požádali jsme o jídelní
lístky. Prý – máme jen 2, jeden má ta skupina, která zabrala místo pro vás, druhý mají hosté v jiné části
lokálu. Zeťák má ve Strojeticích minimálně 10 jídelních lístků a to má restauraci menší, než byla tato. Takže
čekání, čekání, čekání. Nakonec ty 2 lístky přinesli, každý si vybral a lístky zase vzápětí odnesli, aniž by se
hned zeptali, co si kdo dá. S tím přišli asi za dalších 20 minut. To už ale skoro každý zapomněl, co si vybral,
a tak opětovné přinesení lístků a nadiktování požadavků. I přísun pitiva váznul, zkrátka děs a hrůza. Náladu
spravily až vzpomínky na DIG setkání 2013 v Podbořanech, neb prvním bodem bylo projednání setkání
2017, opět u nás. Na Podbořany, tamní ubytování, ceny a organizaci celého setkání se vzpomínalo jen
v superlativech a tak jsem se mohl dmout pýchou. Při projednávání, co by DIG předsednictvo mohlo zajistit
jako dárek pro účastníky setkání 2017, pravil Alfons, DJ8VC, že gumové boty. Všichni jsme propukli v bujarý
smích, protože vzhledem k dešťovému období a záplavám, které poslední setkání u nás provázely, to
sedlo. Nakonec byla pověřena Ulla, DF6QP, že něco vymyslí.
Následovalo předběžné jednání o setkání 2019, v roce, kdy bude DIG slavit 50 let. Není moc výběr míst,
buď je nedostatek ubytování, není sál, nebo v místě nejsou lidi, kteří by to zorganizovali (což bude ten
hlavní problém). Předběžně byl vybrán
Adlersberg u Regensburgu, kde již
v minulosti byli i mnozí DIG OK. Zřejmě v
tento rok bude i příležitostná značka
DA50DIG, možná jako DIG 9999 nebo
10000.
Poté informoval Werner o problémech
HB DIG sekce. Její dosavadní předseda se
přestěhoval do Francie a nikdo jiný se
této funkce nechce ujmout. HB9DIG již
delší dobu neexistuje, protože na ni
stejně nikdo nevysílal. Staří obětavci
zemřeli, mladý žádný nepřibyl a tak i
počet členů v HB klesl pod 50. Bylo
konstatováno, že i přes neaktivitu se
název DIG sekce HB zachová, protože
počet 50 je ve stanovách zakotven pro vznik sekce, nikde se ale nepraví, že by se při poklesu členů pod 50
měla sekce zrušit. Značka HB9DIG zatím existovat nebude. Jak bylo informováno, poplatek za vydání
povolení HB9DIG by byl v přepočtu 90 Euro, k tomu 120 Euro roční poplatek a k tomu ještě 70 Euro roční
poplatek pro USKA. Bohužel, po polské sekci, která padla úplně, praktické neaktivitě OE sekce po smrti
OE3HCS, je toto již 3. sekce s problémy. Plně aktivní jsou vlastně jen PA0 a my. Občas se projeví i nějaká
minimální činnost ruské a ukrajinské sekce. Doufám, že až já jednou zaklepu bačkorama, nedopadne to
s naší sekcí také tak.
Co se diplomů týče, doporučila Rada zaměřit se hlavně na vydávání diplomů v PDF. Za poplatek 5 Euro,
případně 8 Euro, který byl dříve stanoven, na diplomech stejně nelze vydělat, protože většinu z toho
spolknou náklady na tisk diplomu, poštovné a obálku. Myslím, že i my bychom měli pouvažovat o tom,
vydávat W-DIG-OK v pdf formě za 1,5 Euro, případně 20 Kč pro OK.
Ještě k setkání 2017 v Podbořanech. Nadnesl jsem, že uvažuji o zájezdu do Žatce, který je jen 16 km,
s návštěvou muzea chmele a piva. Přivítali to potleskem. Já se mimo to pokusím v rámci tohoto zájezdu
domluvit i přímo exkurzi do provozu pivovaru. Žatecký pivovar má i sál asi pro 100 lidí, kde se mimo jiné
točil TV Silvestr, takže by se tam dalo posedět do večera a udělat tam současně i vyhodnocení mobilního
contestu. Ale vše je ještě ve hvězdách. Vzhledem k operaci jsem zatím nemohl nic ve věci setkání podnikat
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a tak mne v září, po setkání ve Strojeticích, čeká jednání se starostou, oběhání a domluvení blokace
ubytovacích zařízení v Podbořanech, Blšanech a Krásném Dvoře a jednání s autobusovou dopravou a
muzeem a pivovarem v Žatci. Bude to opět záhul, ale vzhledem k praxi z minulého setkání to snad půjde
schůdněji. S Josefem, OK1SRD, jsem již předběžně jednal o zřízení stránek pro setkání, včetně
interaktivního objednávání ubytování a přihlášek. Jirka, OK1AMU, se pokusí vydundat nějaké peníze
z Evropského fondu (to jde mimo mne) a doufejme, že se to povede. Pokud ne, budeme muset zvýšit
účastnický poplatek, protože odpadnou peníze, které do nás minule vrazil Pavel, OK1MY, a které nám
setsakramentsky pomohly. Jinak předpokládám, že s překladem nám opět pomůže Petr, OM3EE, a do
přijímací kanceláře se nabídl Zdeněk, OK1OM, spolu s Renatou, OK1GB. Budu potřebovat ještě někoho na
vyhodnocení mobilního contestu a pro průběžnou QSL službu. Organizačnímu výboru se budu opět snažit
zajistit ubytování přímo v hotelu, kde setkání bude (Národní Dům), i když zřejmě tentokrát nebude na to,
abych jim uhradil i část ubytování,
jako minule. Do Národního Domu
musím dostat i DJ8OT s DH5JR,
protože oba již jsou závislí na
chodítcích, u ostatních se budu
snažit je ubytovat tam, kde byli
ubytováni v roce 2013. Posílal jsem
doporučený dopis řediteli Skláren
v Teplicích, pod nějž spadá i sklárna
Kryry, 8 km od Podbořan. V Kryry
by nám udělali upomínková
zrcátka, v podobném stylu, jako
byly minule obkladačky. Laserový
barevný tisk. Bohužel, pan ředitel
na žádost o sponzorování neráčil
ani řádkem odpovědět a na
zaplacení
celé
částky
mít
nebudeme. Ale mám vyčíhlého
něco jiného, kdy by jeden takovýto upomínkový předmět vyšel na cca 80 Kč.
V neděli po skončení setkání jsme vyrazili k domovu přesně v 19 hodin a po jedné půlhodinové přestávce
jsme byli již v 01,20 doma. Celkem 596 km za 6 hodin jízdy, což je se zapřaženým karavanem dost slušný
výkon. Ale Megan makal jak hodinky.
Takže to tak k Friedrichshafenu a současně k připravovanému mezinárodnímu setkání DIG 2017.
Cca 100 fotek ze setkání a ofotografovaná kniha návštěv na stánku DIG je ke stažení zde.
Letmým pohledem do knihy návštěv na stánku DIG jsem zjistil, že tam figuruje řada DIG z různých zemí,
které osobně neznám, nebo se kterými jsem se již řadu let na jiném setkání neviděl. Takže mé rozhodnutí
pro příští rok, místo na stánku ČRK budu sedět na stánku DIG. A mimo to si připravím opět 2 kapesky a
koho nemám na VKV, toho hned uhranu o spojení.
Poháry a plakety pro OK stanice předám částečně ve Strojeticích, částečně v Holicích, případně se můžeme
domluvit na jiném způsobu předání. Blahopřeji všem, kteří pohár, či plaketu získali a děkuji za reprezentaci
sekce.
Zdeněk, OK1AR
● Neznáte tyto hamy??? Máme zde k vyzvednutí QSL pro OK stanice, které nemáme v registru
QSL služby a které obdržely v poslední době nějaký QSL lístek podle tohoto seznamu (30. 6. 2016):
OK1KRO, OK2KOP, OK8KKK, OK2OMI, OK2RGB, OK1RXX, OK1RPL, OL0M.
OK1AC, OK8AO, OK5AU, OK8AV, OK1AX, OK2BA, OK1BK, OK3BK, OK2BM, OK1BR, OK1CE,
OK2CM, OK2CN, OK3DA, OK2DD, OK2DF, OK2DJ, OK2DS, OK1DU, OK2DZ, OK3DZ, OK1EL, OK4EM,
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OK2EU, OK3EZ, OK2FG, OK1GC, OK1GO, OK7GV, OK1GY, OK1HM, OK2HM, OK1HO, OK7HP, OK2HR,
OK2HS, OK1HV, OK4HV, OK1HZ, OK7IK, OK2IS, OK7IS, OK2JB, OK2JD, OK2JF, OK1JG, OK2JH, OK2JR, OK7JR,
OK1JS, OK5JS, OK2KD, OK3KJ, OK2KL, OK1KS, OK3KS, OK4KW, OK7KW, OK7LB, OK1LP, OK1LS, OK3MA,
OK2MC, OK1MF, OK2MM, OK2MS, OK2MT,// OK2NG, OK2NJ, OK1NM, OK1NN, OK7NW, OK1OR, OK2PD,
OK2PH, OK1PM, OK8PM, OK4PS, OK1PT, OK7PV,OK1QA, OK2QE, OK2RB, OK3RK, OK2RG, OK7RP, OK2RQ,
OK2RR, OK6RS, OK2RT, OK1RU, OK2SD, OK2SM, OK4ST, OK1SV, OK4SW, OK1SU, OK2SZ, OK7TA, OK1TB,
OK7TD, OK1TH, OK1TK, OK4TM, OK2TP, OK1UQ, OK1VL, OK1VN, OK3VP, OK2VR, OK1VX, OK1XF, OK2XT,
OK2XS, OK5YY, OK1ZG, OK5ZT, OK1ZU, OK2ZX.
OK2ABC, OK1AHL, OK2AIR, OK2ALD, OK1ALE, OK1AKT,
OK9ATD, OK2ATM, OK2ATW, OK1AVM.
OK9BAF, OK2BAJ, OK1BAM, OK3BAZ, OK9BAZ, OK2BEI,
OK3BEN, OK2BHF, OK9BPM, OK2BRT, OK2BVK.
OK1CAT, OK2CBZ, OK1CHJ, OK3COM, OK2CRC.
OK1DAW, OK1DTV, OK1DZS, OK9EVI.
OK2FCO, OK9FKF, OK2FOX, OK2FSO.
OK1GAH, OK1GFP, OK2GJK, OK1GLD, OK2GUM, OK2HKH,
OK1HKJ, OK9IKS, OK1INE, OK2IPM, OK1IPX, OK1IVI.
OK1JCR, OK1JDK, OK2JEZ, OK1JFK, OK2JDI, OK2JHA,
OK1JHB, OK2JHR, OK1JHT, OK1JIL, OK2JJU, OK2JLQ,
OK1JMN, OK1JNN, OK2JNX, OK2JRU, OK1JTO, OK1LFK,
OK1LJB, OK2LLM.
OK4MAR, OK9MAR, OK2MAX, OK2MBB, OK1MBE,
OK2MDM, OK1MDL, OK2MID, OK1MIH, OK3MIL, OK1MIZ,
OK2MKM, OK1MNS, OK1MOX, OK2MOZ, OK2MPH,
OK2MRP, OK1MSC, OK3MST, OK2MSW, OK1MTS,
OK9MUC, OK2MVP.
OK1NAG, OK1NAS, OK1NJH.
OK9PAR, OK2PAW, OK1PJI, OK1PKP, OK2PMC, OK2PMO,
OK1PMR, OK9PMR.
OK1SSH, OK2STR, OK1STX, OK1SZK.
OK1TAD, OK1TAG, OK1TDN, OK1THC, OK2TMR, OK9TNE, OK2TNS, OK1TOP, OK1TRI, OK1TRF, OK2TSG,
OK1TSQ .
OK1UIG, OK2UIN, OK8UOF, OK1VDT, OK2VKM, OK1VMR, OK1VQV, OK9VRC.
OK1WAY, OK1WTV, OK1WTX, OK1XOV.
OK1ZAK, OK1ZCS, OK1ZCV, OK4ZDE, OK2ZDR, OK1ZEI, OK1ZMM, OK2ZNP, OK2ZTK, OK9ZVZ.
Prosím, pokud někoho znáte, nebo máte nějaké bližší info, prosíme o sdělení, jestli dotyční mají zájem o
tyto QSL - případně ať se ozvou i sami i v případě, že nechtějí QSL. Někteří jsou např. na QRZ.com, ale mají
tam neúplné údaje.
Díky,
Josef, OK1ES
● Za pozornost jistě stojí článek o nadcházejícím spojení s Mezinárodní vesmírnou
stanicí ISS z Elektrotábora 2016. Bude se jednat o další, v pořadí již druhé spojení
s ISS v rámci projektu ARISS (Amateur Radio on International Space Station) z České
republiky. Přejeme organizátorům, aby finální přípravy i samotné spojení proběhlo
pokud možno bez problémů a děkujeme za skvělou propagaci našeho koníčku!
● Vítek, OK5MM byl 14. 6. hostem ve vysílání ČRo Brno. Moderovala Monika
Brindzáková a Vítek hovořil o počátcích radioamatérského vysílání u nás a co ho k
němu přivedlo. Co je to kodex radioamatéra a jaký je radioamatérský humor a jakými pravidly se vlastně
radioamatéři řídí. Záznam rozhovoru naleznete zde (cca od 4. minuty). Děkujeme za výbornou propagaci!
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● V červenci proběhne technologická údržba převaděče OK0C a tak nebude v provozu. Přesnější
informace budou při vypnutí i opětovném spuštění. Děkujeme za pochopení.
● Aktualizace historických QSL lístků čs. Radioamatérů - V elektronických publikacích Českého radioklubu
jsou na této adrese dva díly alb QSL lístků čs. amatérů vysílačů. Alba jsou unikátní v tom, že u QSL lístků
jsou uvedeny životopisné údaje radioamatérů. V 1. dílu jsou QSL lístky
předválečných koncesionářů, a také těch, kteří vysílali bez povolení (UNLIS)
před rokem 1930. Celkem je v něm 65 UNLIS a 380 QSL lístků amatérů vysílačů
s koncesí. Jejich QSL lístky jsou pouze v 1. dílu alba, i když si obnovili koncese
po válce. V poválečném 2. dílu alba jsou QSL lístky amatérů, kteří získali
koncese v letech 1946 až 1952, a je jich nyní 589. V obou dílech je dohromady
1034 QSL lístků, a kromě nich množství různých obrázků. Od roku 1952 bylo
zakázáno uveřejňovat informace o nově vydaných koncesích, proto je
problém doplnit do alba lístky z dalších let. Koncem června 2016 byly oba díly
aktualizovány. Je v nich upřesněný počet čtrnácti prvních majitelů povolení k
amatérskému vysílání v roce 1930 a jejich značky jsou uvedeny samostatně
před koncesemi vydanými v následujících
letech. Kromě doplnění alb nově získanými QSL
lístky byla upřesněna řada údajů v
životopisech, zejména u amatérů vysílačů - profesionálních vojáků OK1FJ,
OK1JS, OK1KL, OK1VM/OK4VM, OK2LL/OK1LL, OK2MS/OK3MS,
OK2RS/OK1RS a OK3CF/OK1CF/OK2CF. Autoři alb OK1AD a OK1XU uvítají
jakékoliv doplňky nebo opravy uvedených údajů. Jestli někdo zná příbuzné
amatérů, jejichž QSL lístky jsou v albech, pomozte OK1AD („ok1ad at
post.cz“) navázat s nimi kontakt.
● Sbírka předválečných QSL lístků - V pražském antikvariátu byla na prodej
sbírka QSL lístků z pozůstalosti bývalého předsedy ČAV prof. Václava
Vopičky, OK1VP. Sbírka je cenným dokladem úspěšnosti amatérského
vysílání československých veteránů začátkem třicátých let minulého století
a v nové publikaci na WEBu ČRK je možné se s ní seznámit. Je rozdělena do
dvou částí. V první části jsou QSL lístky, které získal OK1VP za spojení v době UNLIS a ve druhé části jsou
QSL lístky za spojení, kdy již měl koncesi. Celkem je v publikaci 76 obrázků různých QSL lístků.
● Na stránkách ČRK najdete z 8. 5. 2016 velmi užitečný článek od Miloše, OK1MP, o změnách v
systému LoTW. Nejzásadnější je informace, že už se nemusí posílat poštou na ARRL kopie licence a dalšího
dokumentu, ale toto vše může za Vás ověřit Miloš, OK1MP, a tím ušetříte další zařizování.

Ze zahraničí
● Dne 3. července bude od 9:00 UTC a od 12:00 UTC vysílat stanice SAQ Grimeton na frekvenci 17,2 kHz.
Informace naleznete zde. Více o příjmu na tak nízkém kmitočtu např. zde.
● DX MARATHON 2015 - Vynikající výsledek v celoroční soutěži DX Maraton 2015 dosáhl Láďa, OK2PAY,
který je celosvětovým vítězem v kategorii CW (312 bodů), celosvětovým vítězem v kategorii Limited Class
(100W) je Jano, OM5XX, (319 bodů), v kategorii Formula Class (5W) získal 2. místo na světě Karel, OK2FD,
(274 bodů) a v kategorii Unlimited Class získal 4. místo na světě a 3. místo v EU Edo, OM3EY, (328 bodů).
Blahopřejeme! Kompletní výsledky jsou zde.
● Asi 15 minutové video z DX expedice na ostrov Heard VK0EK vložil na youtube Vadim, UT6UD.
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● Setkání YLs ze Švýcarska, Francie a Německa bude probíhat
ve dnech 19. 8. – 21. 8. 2016. Eva, HB9FPM/OK3QE informuje o
provozu speciální značky HB88YL, která bude QRV CW/SSB/DIGI
na všech pásmech podle podmínek a těší se na spojení. Bližší
informace naleznete na QRZ.com.
● U příležitosti 150. výročí Kanadské konfederace mohou až do
31. 12. kanadské stanice a radiokluby používat následující
prefixy: VA stanice mohou používat prefix CF, VE stanice prefix
CG, VO stanice prefix CH a VY stanice prefix CI.

Na pásmech
● Elektronické diplomy – 7/2016
Hned na počátku bych chtěl ukázat na to, jak je naše zájmová činnost roztříštěná (v tom dobrém slova
smyslu) na mnoho různých oblastí – já např. se zabývám „sběrem“ diplomů – dříve „papírových“, dnes
vesměs těch, co jsou vydávány v digitální formě, a dříve jsem si i radostně zazávodil se snahou vyhrát.
OK2SG sleduje, aby měl každý rok udělány všechny země, které se objeví na pásmu, OK2PAY podobně,
navíc s preferencí telegrafie, OM3EY se zaměřuje na maximum zemí na 160 m event. na stanice, které by
měl potvrzeny na co nejvíce pásmech, Jirka, OK2RZ, zase zkouší, jak je možné technikou překonat nepřízeň
podmínek, OK1AIY letuje potrubí atp. prostě – každý dělá především to, co ho baví, a je to tak dobře.
Konečně i za to lze získat odměnu – jednu z nich vidíte jako kopii diplomu, kterou Standa dodal k dispozici
na zveřejnění, ale většinou stačí vlastní uspokojení.
Podruhé jsem nucen se vrátit k podmínkám,
uveřejněným ve 4. čísle letošního Bulletinu
pod názvem Marathon „Inventors of
Telecommunications“. Pořadatelé si asi
nedali mnoho práce se zajištěním celé akce,
neboť v prvé fázi uvedli, že se akce zúčastní
88 stanic a také zveřejnili nefungující adresu zjistit novou - vůbec nebylo (zvláště pro ty co
již neovládají ruštinu) snadné. Ještě v začátku
června bylo těch aktivních stanic pouze něco
přes 20 a navazovat spojení na pásmech
vyšších jak 14 MHz bylo možné díky
podmínkám jen zřídka. Proto byly podmínky
nečekaně (a bez ohlášení) opět změněny a
kdo se od začátku snažil „přehoupnout se“ od
druhého diplomu v pořadí výše, náhle se na stránce, odkud se diplomy stahují, dozvěděl, že má již splněny
další nebo dokonce všechny, včetně toho nazvaného „internet“. Pokud jste tedy nějaká spojení navázali
a pak celou akci vzdali, podívejte se, zda nakonec nějaké diplomy z celkových sedmi nemáte splněné.
V polovině července celá akce skončí.
Podobně se tomu stalo v případě diplomu 100 let Murmanska, kde se hodnotí spojení se stanicemi, které
vysílají z tohoto regionu. Bylo zvýšeno bodové hodnocení platných stanic hlavně u spodních dvou pásem
a 28 MHz a hodnocení speciálních stanic (R100MU, RP71MU, RP71Z, ZZ, UBHK) na 20 event. 25 bodů.
Stanice UBHK bude aktivní až ve druhé polovině prosince a to kdekoliv za 25 bodů. Žádosti se žádné
nezasílají, všechna spojení jsou uvedena na této stránce, jen posluchači musí žádost poslat na
rz1zr@mail.ru s uvedením dat o odposlouchaných spojeních. Samostatné diplomy se vydávají za
jednotlivé módy i jejich mix.
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The Volzhsky Diploma je další diplom, vydávaný v regionu Volgograd, tentokrát ve městě Volžsky. Tamější
radioamatéři budou velmi aktivní tři dny, a to 22. až 24. července. Diplom může získat každý, kdo
v uvedené dny naváže spojení v celkové hodnotě 62 bodů, přičemž za spojení s klubovou stanicí místního
radioklubu – RC4AC je 10 bodů, se zvláštními stanicemi UE09VG a UE62VLZ 15 bodů za každou, za každou
individuální stanici z města Volžsky (viz seznam dále) 5 bodů.
Body se získávají i za opakované spojení se stejnou stanicí,
pokud je na jiném pásmu nebo jiným druhem provozu. Volací
značky aktivních stanic z města jsou tyto: R4AF, R4AS, R4BA,
RA4AGB, RA4ALZ, RA4AOI, RA4APM, RA4AV, RC4A,
RN4AAL, RN4ACU, RN4ADI, RN4AE, RN4AH, RN4AL, RN4AZ,
RQ4A, RT4B , RW4AU, RZ4AJ, RZ4AP, UA4AAS , UA4AFM,
UA4AGP, UA4AKR, UA4APP, UA4ATL, UA4AVN, UA4BT,
UG4A. Žádosti o diplom, doplněné výpisem z deníku o
spojeních, se zasílají na adresu ra4av@mail.ru a bude zaslán
jako příloha emailu na adresu žadatele.
V Saratově oslavují 90. výročí rozhlasu, který pro veřejnost
zahájil činnost 4. června 1926 na vlně 420 m. Místní
radioamatéři k tomuto výročí vydávají elektronický diplom a
aktivovali stanici RA32SA. Podmínky diplomu splníte, pokud
s touto stanicí navážete 3 spojení, každé na jiném pásmu
nebo jiným módem. Žádost spolu s daty o spojeních se
zasílají na ua4cgr@yandex.ru a diplom obdržíte na svou emailovou adresu, ale já vám prozradím jinou možnost existuje stránka obdobná zde mnohokrát zmiňovanému
HAM-logu, kterou udržují radioamatéři ze Saratova, a tam si můžete diplom stáhnout přímo. Najdete tam
ovšem podmínky a možnost získání diplomů dalších, nebo možná jste již podmínky některého diplomu
splnili… mně se to bohužel nepodařilo, letos nejsem příliš aktivní. Naleznete tam i podmínky diplomů
Volžské dálky, Gagarinské pole a Saratov.
Brusilovova ofenziva - v originále "Brusilov Offensive" je diplom vydávaný u příležitosti stoletého výročí
legendárního tažení v prvé světové válce, kdy
se podařilo rakousko-uherská vojska na
„ruské“ frontě zatlačit o 80 – 120 km na jejich
území a zajmout přes půl milionu vojáků a
množství výzbroje. Ruská vojska pak do koce
války okupovala Volyň, tehdejší Bukovinu a
část Galicie. K získání diplomu je třeba v době
od 22. 5. do 7. 9. 2016 navázat tyto počty
spojení: 10x R, po dvou spojeních DL, UR, EU,
po jednom z YO, OE, HA, TA, I. Diplom bude
vydáván jen do konce tohoto roku! Žádosti a
výpis z deníku s daty o spojeních se zasílají na
známou adresu rk6ax@mail.ru.
Předchozí diplom patří do řady 12ti sérií
diplomů na historické náměty z dějin Ruska a také Slovanů vůbec. Jejich podmínky byly od ostatních, které
vydává radioamatérský klub Delphin, nyní přemístěny na samostatné stránky, které stojí za to vyhledat najdete je zde. Naštěstí jsou texty na těchto stránkách psány jak v ruštině, tak v angličtině a všechny
popisované diplomy jsou tam vyobrazeny. Najdeme tam např. sérii diplomů „Hrdinové slovanských
mytologií“, diplomy hlavních měst slovanských zemí, zjistíte že Slované měli jednotlivá léta pojmenována
podle zvířat podobně jako dodnes mají např. v Číně (momentálně žijeme v roce „užovky“), zjistíte, kam
směřovali významní cestovatelé (např. Bering, Papanin), jaká byla dříve hlavní města staré Rusi, z obrázků
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se dozvíte, jak vypadaly ruské uniformy za vlády carů, jak vypadaly jejich válečné lodě a jedna z posledních
je série „trvalý mír“, zakončená diplomem s podpisem představitelů Japonska na dokumentu kapitulace
(viz diplom v ukázce). Každá série je zakončena buď zobrazením plakety, nebo diplomem, na kterém jsou
zobrazeny všechny získané diplomy. Získáte je až po splnění podmínek všech diplomů série. Neopomeňte
si před event. odesláním žádosti o diplom, přečíst v úvodu podmínky pro vydávání těchto diplomů!
Azerbaijan Ham Radio 90 je další z diplomů, kterým radioamatéři připomínají začátky rozhlasového
vysílání – tentokráte 90 let od začátku provozu rozhlasové stanice v Azerbajdžánu. Odtamtud by
v průběhu roku mělo vysílat více stanic s příležitostnými značkami – 4J90, 4K90, 4J1926, 4J/RA29, atp – za
každou z nich je 10 bodů, za každou
„obyčejnou“ značku 4K a 4J 5 bodů a
diplom bude vydán při dosažení 90
bodů. Žádosti s výpisem z deníku o
navázaných spojeních se zasílají na
4k8m@mail.ru. Podobná aktivita byla
v červnu v Litvě, odkud vysílala stanice
LY90RADIO.
Další diplom, tentokrát jako připomínku
existence
90
let
portugalské
radioamatérské
organizace
REP,
vydávají portugalští radioamatéři ovšem za spojení s 90 různými
portugalskými stanicemi – domnívám
se, že je to pro nás z OK/OM neschůdné
(tolik různých CT stanic nemám v deníku ani za 50 let provozu), ale rád se nechám překvapit – možná díky
výročí se jich objeví daleko více než dosud. Diplom nese název 90th Anniversary of the Rede dos
Emissores Portugueses (REP) a žádosti s výpisem spojení se zasílají na rep@rep.pt.
Jako poslední jen připomenu podmínky diplomu UBA 14-18 Award, které je možné plnit každoročně a
jejichž podmínky byly uveřejněny v Bulletinu 10/2014. Byť je hlavní aktivita soustředěna na listopad, již
nyní jsou občas aktivní stanice OP0PPY a OP16…, a jak se říká, „co je doma, to se počítá“.
Nakonec něco z éry pamětníků, i když s jinou tematikou. Prohlédněte si některá nádherná a tehdy pro
většinu amatérů u nás zcela nedostupná zařízení firmy Collins (později Rockwell) na této adrese.
Jirka, OK2QX

● DX Info 7/2016
● 3B8 MAURITIUS – Robert, M0RCX, je do 14. 7. QRV SSB/PSK/JT-65/ROS na 40 - 6 m se značkou
3B8/M0RCX
● 3Y/B BOUVET - Dva týmy připravují DX expedici na ostrov Bouvet. Intrepid DX Group pod vedením Paula,
N6PSE (který letos v lednu a únoru uskutečnil vynikající DX expedici na ostrovy South Sandwich (VP8STI)
a South Georgia (VP8SGI), se předběžně domluvili s majitelem lodi „Braveheart“ Nigelom Jollym (má
radioamatérské zkoušky a značku KC3HAE). Předpokládaná cena za pronájem lodi vč. vrtulníku je 500 000
USD, což je přibližně dvojnásobek ceny, kterou zaplatili při nedávné expedici VP8STI/VP8SGI. Museli by
také najmout pilota vrtulníku a mechanika, což by stálo asi 10 000 USD na měsíc pro každého po dobu
dvou měsíců, a aby to mohli zaplatit, potřebovali by získat alespoň dva další operátory. Celková suma
potřebná na expedici by se tak dostala na úroveň 600 000 USD. Paul zatím žádný předběžný termín
neuvádí.
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Naopak další zkušení lídři Ralph, K0IR, Bob, K4UEE, a Erling, LA6VM, plánují navštívit ostrov Bouvet
koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018 a také mají předběžnou dohodu s majitelem lodi
„Braveheart“ vč. vrtulníku s pilotem a mechanikem a také příslib na vydání povolení k přistání na ostrově
od Norských úřadů. Zatím nic více. Je více
než pravděpodobné, že se oba týmy
nakonec dohodnou na společné DX
expedici. Na to si ovšem ještě musíme
počkat.
A aby toho nebylo málo, tak na stránce
UN7PCZ se objevila zpráva, že Alex,
UN7PCZ, dostal nabídku od Nigela Jollyho
že by je dopravil na Bouvet a zpět v lednu
2017
lodí
„Braveheart“
nebo
v lednu/únoru 2018 lodí „Clarymore II“.
Uvidíme, co se z toho zrealizuje.
● 5W SAMOA – Tom, KC0W, je od 12. 6.
QRV se značkou 5W0COW. Pracuje Jen
CW a do EU prochází nejlépe na 20 a 15 m ráno kolem 08:00 někdy i večer kolem 18:00. Na ostrově bude
asi měsíc. Pascal, HB9EXA, který byl QRV do 23. 6. z ostrova Rarotonga jako E51EXA, je nyní QRV ze Samoy
se značkou 5W0RX. Pracuje CW a SSB převážně na 20 m a délka pobytu není známa.
● 6Y JAMAICA – Ned, AA7A, Tom, WO7R, a Bud, N6CW, plánují na 28. 6. - 5. 7. EME expedici se značkou
6Y5AZ. Podrobnější informace zatím nevydali.
● 8P BARBADOS – Ve dnech 11. – 16. 7. budou QRV W6NN jako 8P6NN a KE1B jako 8P6MM na 40 – 10 m.
● CP BOLIVIA – Antonio, EA5RM, bude 1. 7. - 3. 8. členem nevládní organizace, která bude působit v Bolívii
a během svého volna bude QRV se značkou CP1XRM.
● D4 CAPE VERDE – Harald, DF2WO, je od 16. 6. opět QRV z ostrova AF-005 se značkou D44TWO. Pracuje
CW/SSB/DIGI na 40 – 10 m a bude zde do
13. 7.
● EA9 CEUTA & MELILLA – EC7DZZ a
EA7FKH budou QRV ve dnech 16. – 17. 7.
jako EG9LH. Používat budou G5RV a
100 W.
● HH HAITI – James, VA3MPG, je QRV se
značkou HH2/VA3MPG, jeho provoz je
ovšem
limitován
pracovními
povinnostmi. Pracuje jen SSB a DIGI a
zdrží se zde do 17. 11.
● HI DOMINICAN REP. - U příležitosti 90.
výročí
založení
Dominikánského
radioklubu (RCD –Radio Club Dominicano) je od 12. 6. do 12. 7. v provozu stanice HI8RCD CW/SSB/DIGI
na 80, 40, 20, 15 a 10 m. Za dvě spojení ve dvou různých dnech můžete získat diplom v digitální formě.
Podrobnější informace jsou na jejich webu.
● HS THAILAND – Guenterovi, OE1GZA, skončila platnost jeho koncese HS0ZEO a tak musel požádat o
vydání nové. Jeho nynější značka je HS0ZML.
● J7 DOMINICA – Howard, WB4WXE, je QRV od 22. 6. do 11. 7. jako J79XE. Dále K5KG, WI9WI a W4IX
budou QRV 2. - 12. 7. se značkami J75KG, J79WI a J79XI. Budou pracovat převážně CW na 80 – 10 m a se
značkou J77HQ budou v IARU Contestu (9. - 10. 7.).
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● J8 ST. VINCENT IS. – Rich, KE1B, a Anna, W6NN, budou QRV 4. - 10. 7. z ostrova NA-025 se značkami
J8/KE1B a J8/W6NN. Oba budou pracovat CW/SSB/RTTY na 40 – 10 m a se značkou J87HQ se jako HQ
stanice SVGARC (St.Vincent & Grenadines Amateur Radio Club) zúčastní IARU Contestu.
● JT MONGOLIA – RZ3FW a R4WAA budou QRV jako JT5FW ve dnech 11. – 19. 7. Dále odtud budou aktivní
ve dnech 19. – 24. 7. UA9YPS jako JT0YPS, RA9YTX jako JT0YTX, RA9YGC jako JT0YGC.
● KH9 WAKE IS. – Randy, WW6RG, bude QRV od 24. 6. na 40 – 15 m se značkou WW6RG/KH9. Bude však
používat jen 5 W.
● OX GREENLAND – OZ1DJJ bude
aktivní z Nuuk (NA-018) jako OX3LX ve
dnech 5. – 8. 7. Poté se přesune na
ostrov Tasiilaq (NA-151), odkud bude
vysílat do 15. 7.
● P4 ARUBA – John, W2GD, bude
5. - 12. 7. opět QRV jako P40W. Bude
pracovat jen CW na 160 – 10 m a
zúčastní se i IARU Contestu.
● P5 NORTH KOREA – Dom, 3Z9DX,
oznámil, že získal další povolení
k provozu se značkou P5/3Z9DX. Bude
pracovat pouze SSB a provoz potrvá 5
dnů. Povoleno má ovšem jen jedno
pásmo a tak se rozhodne mezi 20, 15 nebo 10 m. O tom však rozhodne až po příletu do země. Termín mu
však oznámí Severokorejské úřady až několik dnů před zabookováním letu. I v tomto případě ovšem musí
zůstat všechno použité zařízení v zemi.
● PJ2 CURACAO – Joe, W3HNK, a Jim, K3NK, budou QRV 3. - 11. 7. CW/SSB na 40 – 10 m jako PJ2/W3HNK
a PJ2/K3NK.
● S7 SEYCHELLES - Skupina A6 operátorů bude QRV 1. – 10. 7. z ostrova AF-024 se značkou S79V. Budou
pracovat se dvěma stanicemi CW/SSB/PSK na 80 – 10 m a možná na 160 m pokud jim to QTH umožní.
● SV/A MT. ATHOS - Potvrdilo se, že CW
spojení mezi 25. - 29. 5. se značkou
SV2RSG udělal skutečně mnich Iakovos.
Na rozdíl od Apolla SV2ASP/A Iakovos
nepoužívá za svojí značkou /A, protože
jeho koncese je registrovaná na Mt.
Athosu a /A znamená přechodné QTH.
Také řecké stanice občas používají z
přechodného QTH /A a nejsou na
Athosu.
Apollova
koncese
je
registrovaná v Řecku a proto používá/A.
QSL pro SV2RSG na SV1RP.
● T2 TUVALU - Ve dnech 19. 7. – 18. 8.
bude QRV KC0W jako TBD na 160 – 6 m CW. Používat bude vertikály a 500 W.
● T8 PALAU – JH0CKF bude aktivní jako T88MZ z ostrova Koror na 80 – 10 m ve dnech 6. – 8. 7.
● V3 BELIZE – W2JHP bude 23. 7. – 12. 8. QRV jako V31TA z NA-123 SSB/PSK. Výkon 100 W.
● V4 ST. KITTS & NEVIS IS. – John, W5JON, je opět QRV od 14. 6. do 14. 7. ze svého letního sídla na ostrově
St. Kitts se značkou V47JA SSB na 160 – 6 m. Gary, G0FWX, bude QRV 29. 6. - 6. 7. se značkou V4/G0FWX.
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● V6 MICRONESIA – JR2GAG bude QRV jako V63GG na 40 – 6 m ve dnech 6. – 10. 7.
● V8 BRUNEI - Velká skupina V8 operátorů bude QRV v IARU Contestu se značkou V84SHQ. Budou
pracovat CW/SSB jako HQ stanice (BDARA) a v provozu budou mít 3 stanice.
● XW LAOS – Bruce, AA4XR (3W3B), bude opět QRV 30. 6. - 12. 7. CW/RTTY/JT65 na 40 – 10 m se značkou
XW4XR.
● YJ VANUATU – ZL3GA bude QRV z OC-035 na 40 – 10 m ve dnech 8. – 14. 7. jako YJ0GA.
● YN NICARAGUA – Rafael, NN3RP, bude QRV 25. 6. - 22. 7. CW/SSB/RTTY/PSK31 na 40 – 10 m se značkou
YN2RP.

Závodění
● Sdělení pro OK/OL stanice, účastníky závodu IARU
Championship 2016
Vážení kolegové,
české stanice OK/OL v loňském ročníku IARU
Championship navázaly se stanicí OL5HQ 1300 spojení.
Celkem 48 stanicím se podařilo navázat 6 + 6, tzn. 12 QSO
na všech pásmech a v obou druzích provozu.

TENTO MĚSÍC DOPORUČUJEME:

IARU HF World
Championship
9. - 10. 7. 2016, PODMÍNKY ZDE

Stanice OL5HQ se v roce 2015 umístila na 6. místě z celkového počtu 68 HQ.
Členové týmu se obrací na OK/OL komunitu s výzvou k maximální podpoře OL6HQ v letošním závodě IARU
Championship, který se koná 9. – 10. července 2016.
Stanice, které naváží s OL6HQ 12 spojení (12 spojení se stanicí OL6HQ představuje 6x CW 1.8, ... 28 MHz
a 6 spojení SSB 1.8, ... 28 MHz, vždy jednou na jednom pásmu, jedním módem) si budou moci požádat do
5 dní po závodě na adresu hq@crk.cz o tričko s emblémem IARU Championship 2016, doplněné o svoji
značku, jméno a požadovanou velikost.
Trička budou k vyzvednutí na setkání v Holicích.
Zahraniční stanice (obdrží tričko poštou) uvedou kromě značky, jména a velikosti také svoji adresu.
Stanice, OK/OL, která nejdříve od začátku závodu naváže (za stejných podmínek, viz předchozí) 12 spojení,
obdrží láhev slivovice – sponzor OK2PDN.
Vítek, OK5MM, manažér OL6HQ

Kalendář závodů
● Dlouhodobé soutěže
Začátek
01.01.16
01.01.16
01.01.16
01.01.16

UTC
00:00
00:00
00:00
00:00

Konec
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16

UTC
23:59
23:59
23:59
23:59

01.01.16 00:00 31.12.16 23:59
01.01.16 00:00 31.12.16 23:59
01.01.16 00:00 31.12.16 23:59
01.01.16 00:00 31.12.16 00:00

Název závodu
Mistrovství ČR juniorů na VKV (144, 432 MHz)
Mistrovství České republiky v práci na VKV
KV a 6 m OK Top List
Mistrovství ČR na KV
Mistrovství ČR na KV - kategorie posluchačů
(SWL)
Přebor ČR na KV
OK Maraton - o Putovní pohár Josefa Čecha,
OK2-4857
WRTC 2018

Druh provozu
CW/SSB/FM
CW/SSB/FM
CW/SSB/DIGI
CW/SSB/DIGI

odkaz
*
*
*
*

CW/SSB/DIGI

*

CW/SSB/DIGI

*

CW/SSB/DIGI

*
*
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● Závody
Začátek
01.07.
01.07.
01.07.
02.07.
02.07.
02.07.
02.07.
02.07.
02.07.
02.07.
02.07.
02.07.
03.07.
03.07.
04.07.
04.07.
04.07.
04.07.
04.07.
04.07.
05.07.
05.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
07.07.
07.07.
07.07.
07.07.
07.07.
08.07.
08.07.
09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
09.07.
10.07.
11.07.
11.07.
11.07.
12.07.
13.07.
13.07.
13.07.
13.07.
14.07.

UTC
00:00
01:45
02:30
00:00
00:00
05:00
11:00
14:00
10:00
14:00
15:00
20:00
05:00
11:00
00:01
16:00
16:30
17:30
19:00
19:30
01:00
17:00
02:30
13:00
18:00
19:00
03:00
17:00
18:00
19:00
20:00
01:45
02:30
00:00
04:00
08:00
12:00
12:00
20:00
16:30
17:30
19:30
17:00
02:30
13:00
19:00
18:00
03:00

Konec
01.07.
01.07.
01.07.
03.07.
02.07.
02.07.
03.07.
03.07.
02.07.
03.07.
03.07.
03.07.
03.07.
03.07.
10.07.
04.07.
04.07.
04.07.
04.07.
04.07.
05.07.
05.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
07.07.
07.07.
07.07.
07.07.
07.07.
08.07.
08.07.
09.07.
09.07.
09.07.
10.07.
10.07.
10.07.
11.07.
11.07.
11.07.
12.07.
13.07.
13.07.
13.07.
13.07.
14.07.

UTC
23:59
02:15
03:00
23:59
04:00
07:00
10:59
14:00
13:00
14:00
15:00
20:00
05:00
17:00
23:59
19:00
17:29
18:00
20:30
20:30
03:00
21:00
03:00
14:00
20:00
20:00
04:00
18:00
19:00
20:00
21:00
02:15
03:00
04:00
05:59
10:00
23:59
12:00
21:59
17:29
18:00
20:30
21:00
03:00
14:00
20:00
20:00
04:00

Název závodu
RAC Canada Day Contest
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint
Venezuelan Ind. Day Contest
FISTS Summer Slow Speed Sprint
SSB Liga
DL-DX RTTY Contest
Marconi Memorial HF Contest
VKV Polní den mládeže
VKV Polní den
Original QRP Contest
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint
KV provozní aktiv (3535 - 3575 kHz)
DARC 10-Meter Digital Contest
10-10 Int. Spirit of 76 QSO Party
Aktivita CZ-EPC
OK1WC Memorial Activity (1)
Cimrmanúv Utajený Contest (1)
RSGB 80m Club Championship, CW
AKTIVITA 160 M
ARS Spartan Sprint
Nordic activity contest 144 MHz
Phone Fray
CWops Mini-CWT Test (1)
MOON Contest (144 MHz)
CWops Mini-CWT Test (2)
CWops Mini-CWT Test (3)
NRAU 10m Activity Contest (CW)
NRAU 10m Activity Contest (SSB)
NRAU 10m Activity Contest (FM)
NRAU 10m Activity Contest (DIGI)
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint
FISTS Summer Sprint
OM Activity Contest
FM pohár (144 a 432 MHz)
SKCC Weekend Sprintathon
IARU HF World Championship
CQC Great Colorado Gold Rush
OK1WC Memorial Activity (2)
Cimrmanúv Utajený Contest (2)
AKTIVITA 160 M
Nordic activity contest 432 MHz
Phone Fray
CWops Mini-CWT Test (4)
CWops Mini-CWT Test (5)
MOON Contest (432 MHz)
CWops Mini-CWT Test (6)

Mode
CW/PHONE
RTTY
CW
CW/SSB/PSK
CW
SSB
RTTY
CW
CW/PHONE
CW/PHONE
CW
PSK31
CW
DIGI
CW/PH/DIGI
PSK31
CW/SSB
CW
CW
SSB
CW
CW/PHONE
SSB
CW
CW/DIGI/SSB
CW
CW
CW
SSB
FM
DIGI
RTTY
CW
CW
CW/SSB
FM
CW
CW/PHONE
CW
CW/SSB
CW
SSB
CW/PHONE
SSB
CW
CW
CW/DIGI/SSB
CW

URL
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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13.07.
15.07.
15.07.
16.07.
16.07.
16.07.
16.07.
16.07.
16.07.
16.07.
17.07.
17.07.
17.07.
18.07.
18.07.
18.07.
19.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
21.07.
21.07.
21.07.
22.07.
22.07.
25.07.
25.07.
26.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
28.07.
29.07.
29.07.
30.07.
30.07.

19:00
01:45
02:30
07:00
08:00
12:00
05:00
14:00
18:00
18:00
08:00
09:00
13:00
01:00
16:30
17:30
17:00
02:30
13:00
19:00
18:00
03:00
00:30
19:00
01:45
02:30
16:30
17:30
17:00
00:00
02:30
13:00
19:00
03:00
01:45
02:30
00:00
12:00

13.07.
15.07.
15.07.
16.07.
16.07.
17.07.
16.07.
16.07.
17.07.
17.07.
17.07.
17.07.
17.07.
18.07.
18.07.
18.07.
19.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
21.07.
21.07.
21.07.
22.07.
22.07.
25.07.
25.07.
26.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
28.07.
29.07.
29.07.
30.07.
31.07.

20:30
02:15
03:00
14:59
14:00
12:00
05:59
17:59
21:00
05:59
11:00
12:00
16:00
03:00
17:29
18:00
21:00
03:00
14:00
20:00
20:00
04:00
02:30
20:30
02:15
03:00
17:29
18:00
21:00
02:00
03:00
14:00
20:00
04:00
02:15
03:00
23:59
12:00

RSGB 80m Club Championship, SSB
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint
Russian Radio Team Championship
Trans-Tasman Low-Bands Challenge
DMC RTTY Contest
Závod Zvěrokruh
Feld Hell Sprint
CQ Worldwide VHF Contest
North American QSO Party, RTTY
VKV Provozní aktiv
RSGB Low Power Contest
RSGB Low Power Contest
Run for the Bacon QRP Contest
OK1WC Memorial Activity (3)
Cimrmanúv Utajený Contest (3)
Nordic Activity contest 1296 MHz
Phone Fray
CWops Mini-CWT Test (7)
CWops Mini-CWT Test (8)
MOON Contest (50 MHz)
CWops Mini-CWT Test (9)
NAQCC CW Sprint
RSGB 80m Club Championship, Data
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint
OK1WC Memorial Activity (4)
Cimrmanúv Utajený Contest (4)
Nordic Activity contest
SKCC Sprint
Phone Fray
CWops Mini-CWT Test (10)
CWops Mini-CWT Test (11)
CWops Mini-CWT Test (12)
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint
Feld Hell Sprint
RSGB IOTA Contest

SSB
RTTY
CW
CW/SSB
CW/PH/DIGI
RTTY
CW/SSB
Feld Hell
ALL
RTTY
CW/PHONE
CW
CW
CW
CW/SSB
CW
CW/SSB
SSB
CW
CW
CW/DIGI/SSB
CW
CW
RTTY/PSK
RTTY
CW
CW/SSB
CW
CW/PHONE
CW
SSB
CW
CW
CW
RTTY
CW
Feld Hell
CW/SSB

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

Karel, OK1CF, Petr, OK2ULQ

Radioamatérská setkání
● Setkání v Podolí se uskuteční 11. 7. od 16:30 v restauraci U Horů, Podolská 144/113, Praha 4. Více
informací zde.
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Silent Keys
● Dne 16. června 2016 jsme se rozloučili s p. Zdeňkem Pospíšilem, OK2-14760, který zemřel ve věku
85 let. Zdeněk byl dlouholetým radiovým posluchačem a členem RK OK2KMO. Kdo jste jej znali, věnujte
mu prosím svoji vzpomínku.
Za RK OK2KMO
Bohumil, OK2BOB
● Ve čtvrtek 2. června zemřel ve věku nedožitých 77 let Stanislav Sudek, OK1AJY, z Turnovského
radioklubu. Rozloučení bylo v pátek 10. června ve 13 hod ve smuteční síni v Turnově. Standa byl bratrem
Luboše, KP2AD.

Seznam značek před vypršením platnosti
Z 5418 záznamů, které koncem června obsahuje veřejně přístupná databáze individuálních oprávnění ČTÚ
pro amatérskou službu, jich v červenci 2016 končí 43, v srpnu 76 a v září 68. Žádost o prodloužení je třeba
v souladu s předpisy podat měsíc předem! Nestane-li se tak, ČTÚ nemusí, resp. nemůže platnost
oprávnění (neboli LIS, dříve povolení, koncese či licence) prodloužit a žadatel může být vyzván k podání
žádosti o nové oprávnění.
Poměrně dost radioamatérů bohužel posílá žádosti o prodloužení na poslední chvíli, sázejíce na to, že
příslušný úředník ČTÚ všeho nechá, odloží plánovanou práci a přednostně jeho žádost vyřídit spěchá.
Proto jsou zde nyní uvedeny pouze volací značky oprávnění s končící platností v září 2016:
OK0EMW, OK1AH, OK1ALF, OK1AX, OK1C, OK1CTA, OK1DAA, OK1DAJ, OK1DAV, OK1DBM, OK1DM,
OK1DMO, OK1DNM, OK1DWC, OK1FDN, OK1FKM, OK1FOD, OK1FYX, OK1GEO, OK1GZ, OK1HDP, OK1IAJ,
OK1JA, OK1JHV, OK1LCD, OK1LPD, OK1LZA, OK1MJG, OK1MJW, OK1NM, OK1PJB, OK1PJI, OK1PU,
OK1SAS, OK1TTL, OK1TVD, OK1UDZ, OK1UFC, OK1UMB, OK1ZLM, OK2BC, OK2BPR, OK2BVX, OK2HI,
OK2IZJ, OK2JSX, OK2LA, OK2MON, OK2PND, OK2PSC, OK2PZOK0EMW, OK1AH, OK1ALF, OK1AX, OK1C,
OK1CTA, OK1DAA, OK1DAJ, OK1DAV, OK1DBM, OK1DM, OK1DMO, OK1DNM, OK1DWC, OK1FDN,
OK1FKM, OK1FOD, OK1FYX, OK1GEO, OK1GZ, OK1HDP, OK1IAJ, OK1JA, OK1JHV, OK1LCD, OK1LPD,
OK1LZA, OK1MJG, OK1MJW, OK1NM, OK1PJB, OK1PJI, OK1PU, OK1SAS, OK1TTL, OK1TVD, OK1UDZ,
OK1UFC, OK1UMB, OK1ZLM, OK2BC, OK2BPR, OK2BVX, OK2HI, OK2IZJ, OK2JSX, OK2LA, OK2MON,
OK2PND, OK2PSC, OK2PZ, OK2RF, OK2SV, OK2TGM, OK2TWM, OK2UUA, OK2WO, OK2XR, OK3MIL,
OK3WW, OK4XT, OK5VP, OK5ZH, OK7AP, OK7PB, OK7Y, OK8ALP, OK9SVA, OK2RF, OK2SV, OK2TGM,
OK2TWM, OK2UUA, OK2WO, OK2XR, OK3MIL, OK3WW, OK4XT, OK5VP, OK5ZH, OK7AP, OK7PB, OK7Y,
OK8ALP a OK9SVA.
Seznam značek, u nichž platnost oprávnění vyprší v srpnu, byl uveřejněn v minulém čísle.
Pokud platnost oprávnění skončí, volací značka bude pro jejího držitele blokována ještě dalších 5 let.
Držitelé vysvědčení HAREC podle Doporučení CEPT T/R 61-02 (viz zde) mohou bez dalších formalit požádat
o nové oprávnění kdykoli.
Pokud konec platnosti někomu z přátel připomenete, bude pravděpodobně rád - s opakem jsem se ještě
nesetkal. O prodloužení platnosti oprávnění žádáme na adrese: Český telekomunikační úřad, odbor správy
kmitočtového spektra, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Jak již uvedeno, o prodloužení je třeba
žádat měsíc před koncem platnosti. Správní poplatek 200,- Kč uhradíme ještě před podáním žádosti (nebo
na ni nalepíme kolky) a kopii dokladu o platbě (nebo přesný údaj o úhradě bankovním převodem) platbě
k ní připojíme. Platí se bankovním převodem, nebo složenkou, na účet vedený u pobočky ČNB v Praze č.
3711-60426011/0710. Variabilní symbol: v případě prodloužení oprávnění použijeme pouze jedinou číslici
"6". Jako konstantní symbol uvedeme 1148 při úhradě bankovním převodem, anebo 1149 při platbě
složenkou.
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Při prodlužování platnosti oprávnění pro stanice, pro něž neplatí doporučení CEPT T/R 61-01, což jsou
typicky oprávnění pro radiokluby, Vám ČTÚ pošle pouze Rozhodnutí, nikoli nové Oprávnění! Takže si
původní Oprávnění uschováme a Rozhodnutí k němu přiložíme.
Změní-li se některý z důležitých údajů na oprávnění (např. adresa nebo údaj o držiteli), nežádáme již o
prodloužení platnosti oprávnění starého, ale rovnou o nové oprávnění. A v tom případě činí správní
poplatek 500,- Kč. Mimoto použijeme jiný variabilní symbol: 10xxxxxx, kde za xxxxxx dosadíme prvních 6
znaků z IČ nebo rodného čísla uváděného v žádosti. A do třetice: při žádosti o změnu platného oprávnění
použijeme opět jiný variabilní symbol, a sice ve tvaru 10yyyyyy, kde za yyyyyy dosadíme číslo oprávnění.
Jako konstantní symbol opět uvedeme buď 1148 při úhradě bankovním převodem, anebo 1149 při platbě
složenkou.
Komu končí platnost LIS v červenci, měl tedy požádat o prodloužení již v červnu. Prošlá oprávnění
prodloužit nelze, žádáme rovnou o nové.
Denně aktualizovaný seznam značek, jimž brzy bude končit platnost oprávnění, rychle najdete např. zde a
byl vloni v listopadu upraven tak, aby nedocházelo k záměnám běžných (pětiletých) oprávnění zejména s
experimentálními oprávněními pro pásma 5 a 70 MHz s jednoletou platností (která lze sice také prodloužit,
ale jen o půl roku).
Žadatelům lze jen doporučit, aby ve vlastním zájmu v žádosti uvedli kontakt na sebe (nejlépe telefon a email). Úřad jej použije pouze, shledá-li žádost problémovou. Což se nadále běžně stává i těm, kteří jsou
skálopevně a nevyvratitelně přesvědčení, že mají žádost úplnou, přesnou a v souladu s údaji, jež eviduje
státní správa…
Žádost lze napsat jak volnou formou, tak i s použitím formuláře, staženého z webu ČTÚ. Podstatné je, aby
obsahovala všechny náležitosti. Žádost lze doručit do ČTÚ osobně (úřednici podatelny zavolají z recepce,
dříve vrátnice), nebo poštou (nejlépe doporučeně), anebo na datovou schránku. Elektronicky to jde také,
ale jen s elektronickým podpisem ve smyslu zákona, obyčejný mail rozhodně nestačí. Datová schránka
žadatele musí být jeho vlastní, nikoli firemní, a to ani, když má datovou schránku jako podnikající FO.
V případě neobsluhované stanice (např. maják, převaděč, paketový uzel) je požadovaných údajů
podstatně více. Jsou definovány v “Opatření obecné povahy č. A OOP/13/07.2005-1” (viz zde a zde) a
zájemcům s takovou žádostí rád pomohu. Touto problematikou se ostatně zabývám již čtvrt století.
Franta, OK1HH

WWW stránky ČRK Fórum ČRK QSL služba ČRK
Časopis Radioamatér OK1RCR
Elektronické publikace Bulletin ČRK ČRK na Facebooku OK/OM CW a RTTY Contest OL0HQ
Bulletin je distribuován e-mailem účastníkům konference Bulletin CRK a vystavením na WEBu ČRK, vystavení nových
čísel oznamujeme v konferencích OK List a CRK Info a na Facebooku.
Zprávy zajímavé pro větší okruh radioamatérů pošlete e mailem: • Libuši Kociánové „crk at crk.cz", pro Radu ČRK a
stanici OK1RCR • Romanovi, OM3El, „om3ei at stonline.sk", pro časopis Radioamatér • Honzovi, OK1NP, „ok1np at
centrum.cz", pro WEB ČRK a FB • Honzovi, OK1JD, „ok1jd at email.cz", pro Bulletin ČRK.
Bulletin Českého radioklubu vydává Český radioklub, zapsaný spolek, člen Mezinárodní radioamatérské unie, se sídlem v Praze 7,
U Pergamenky 3, IČ 551201. Vychází jedenkrát v měsíci. Redakce: Rada Českého radioklubu, grafická úprava: Honza, OK1JD
Toto číslo vyšlo 1. července 2016.
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HAMÍKův koutek
HAM je mezinárodně používaný pojem pro radioamatéra
HAMÍK je tedy mladý, začínající, budoucí radioamatér

Číslo

1

Vyšlo jako příloha
Bulletinu ČRK č. 7/2016

Příloha Bulletinu Českého radioklubu
pro členy elektro- a radiokroužků, jejich vedoucí
a všechny příznivce práce s mládeží
Hamíkův koutek vzniká ve spolupráci Českého radioklubu a OK QRP klubu

Ještě do 10. července můžete v Praze - Letňanech shlédnout

světovou

výstavu

TITANIC.

Kromě částí vybavení lodi, nábytku, porcelánu a osobních předmětů
cestujících uvidíte i vybavení radiové kajuty, odkud radiotelegrafista
Phillips volal svoje CQD a SOS, aby zachránil životy cestujících.
Více na http://www.vystavatitanic.cz/

_______________________________________________________________________________________________________________

Už jen pár týdnů zbývá do každoroční největší radioamatérské akce v ČR,

Mezinárodního radioamatérského setkání v Holicích.
Tak jako loni se v Holicích setkají členové a vedoucí
mnoha elektro- a radiokroužků z celé České republiky,
aby se poznali, vyměnili si zkušenosti,
předvedli si navzájem co si postavili, co se naučili za uplynulý rok.
Ještě máte možnost přihlásit se k účasti na

Společné expozici elektro- a radiokroužků
která se tentokrát uskuteční v nových prostorách.

Na Mezinárodním radioamatérském setkání HOLICE 2016
budete mít možnost navštívit odborné přednášky,
prohlédnout si stánky ostatních radioamatérských zájmových skupin,
navštívit radioamatérskou burzu.
Pořadatelé stejně jako loni vám přispějí na dopravu, ubytování a stravování,
poskytnou výstavní potřeby a nábytek.
Přihlašte se k účasti na dpx@seznam.cz

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elektro- a radiokroužkům nabízím zdarma
-

Transceiver Heathkit HW-8, 80-40-20-15 m, 2 W out
Přijímač Ten-Tec, model RX-10, 80-40-20-15 m
Transceiver Ten-Tec OHR, 20/40, 20 m, 3 W out
Koncový stupeň Ten-Tec, model 405,
80-40-20-15/10 m, 50 W out
a odbornou literaturu v němčině.
Zájemci, hlaste se na dpx@seznam.cz

Otto, DJ5QK

______________________________________________________________________________________________

V Holicích bude předváděn vektorový analyzátor VNWA od DG8SAQ
http://dg8saq.darc.de/VNWA21/ . Je to ultralevný (15 tis. Kč) přístroj pro měření od 100 kHz do
1,3 GHz. Umí měřit ČSV, admitance a reaktance na vf, signály a řadu dalších veličin. Instruktážní
videa jsou na https://www.youtube.com/watch?v=F3SFVoHXxus . Bude spojeno s nabídkou
a prodejem těchto přístrojů, které budou významnou pomůckou zejména pro kroužky, které se
věnují již pokročilejším členům.
Vlastimil, OK3VP
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________

Ždibec moudra na závěr:
Lidé se dělí na dva druhy: Na ty, kteří vymýšlejí PROČ něco udělat nejde,
a na ty, kteří vymýšlejí JAK něco udělat jde.
Připravil Petr, OK1DPX. Náměty zasílejte na dpx@seznam.cz

