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Z domova
● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme:
OK1ASG, OK1DAG, OK1FFF, OK1FHP, OK1FKS, OK1KH, OK1MAM, OK1MVS, OK1UZE, OK1VBD, OK1VHV,
OK1XTN, OK2BFI, OK2PSJ, OK7GU.
● Vážení kolegové radioamatéři!
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří uhradili členské příspěvky řádně a včas. Řádně, tím
rozumím, že byl uveden správný variabilní symbol a správná výše platby. Bohužel se letos stalo, že někteří “nehodní“ uváděli špatnou výši členského příspěvku - většinou takovou, která platila na rok 2014.
Hodně z vás neuvedlo variabilní symbol, tedy své členské číslo. Zvláště, pokud platíte složenkou, je tento
symbol velmi důležitý. Pište jej čitelně, prosím! Složenky jsou čteny na poště automaticky a data, která se
nám pak v rubrice příchozí platby objeví, bývají často velmi těžko dešifrovatelná. Mnozí též
posílali členské příspěvky na konto, které neexistuje. V této souvislosti znovu připomínám, že
jediné platné konto pro platbu příspěvku je to, které je uvedeno na webu ČRK. Je to konto
do Komerční banky, tedy s lomítkem /0100. Na webu je též uvedena správná výše příspěvku.
Prosím tedy ty, kdož dosud neuhradili členský příspěvek na rok 2015, aby tak učinili co nejdříve.
Poklud se platba zpozdí, je pravděpodobné, že neobdržíte časopis Radioamatér, č.2/2015. Pokud si je někdo vědom, nebo to následně zjistí, že zaplatil nesprávnou částku, prosím napravte
to. Pokud máte zájem o kontrolu své platby, prosím nečiňte tak hned druhý den. Příchozí platby kontrolujeme průběžně, nicméně rozumný termín je cca jeden týden. Optimální je požádat o tuto kontrolu emailem. Rád vyhovím.
Olda, OK1VUL
● Český radioklub se 3. února obrátil na MPO a ČTÚ dopisy, v nich požádal o implementaci doporučení
ECC, komise CEPT pro elektronické komunikace, ECC/REC/(14)05 Amateur Radio Licence Examinations
for Persons with Disabilities o usnadnění radioamatérských zkoušek pro zdravotně postižené zájemce.
MPO bylo při té příležitosti opět požádáno o novelizaci předpisů, ČTÚ o benevolenci při uplatňování nového občanského zákoníku při vyřizování žádostí radioklubů. Oba dopisy zde.
● Haló, mladí radioamatéři - konstruktéři, nezaspěte!
Český radioklub nejen pro své členy... pro všechny mladé lidikutily v naší republice organizuje již po 34. Mistrovství České
republiky mládeže v radioelektronice... Všichni mladí i mladé,
tedy i děvčata jsou mezi námi, se letos ve třech věkových kategoriích, do 12., do 16. a do 19. let sejdou, tentokrát 8. až
10. května v Opavě v prostředí Střední školy technické
na Kolofíkově nábřeží. Už nyní se připravujte na okresní a
krajská kola. Kde krajská kola budou, najdete na stránkách
ČRK. Okresní kola jsou v rukou Vašich rádců, učitelů, tatínků.
Žel, do Opavy přijedou jen vítězové krajských kol ve výše
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zmíněných věkových kategoriích. Postup do nich si zajistíte
vlastní pílí, tedy stavbou svého nového radiotechnického
výrobku. Nezapomeňte v této části soutěže na dokumentaci
a popis, který spolu s výrobkem přivezete na všechny stupně
soutěže. Test 20 otázek bude ověřením teoretických znalostí ty získáte, jak jinak, než studiem různých knih a časopisů, třeba
i Praktické elektrotechniky. V postupových soutěžích jsou pak
připraveny součástky na stavbu nějakého výrobku pro tu
kterou kategorii. Ten budete stavět v určité době a prokážete
tak, jak jste zvládli potřebné základní rukodělné návyky:
řezání, pilování, pájení a konečnou úpravu výrobku, třeba i
s umístěním do krabičky. Smyslem této soutěže je rozvinout
v dětech a mládeži praktické návyky, které jim, žel, současná školní výchova ve větší míře neumožňuje.
Prostě nejen sedět u počítače, ale vědět, jak je postaven a z čeho a jak třeba součástky z vyřazené
elektroniky použít k novým výrobkům a ke své radosti. A jak vzít do rukou to které potřebné nářadí. No
prostě kutit, a ne ničit. Učit se a vědět více, než ostatní, a zajistit si tím úspěšnější vstup do budoucí
profesní kariéry. Tak již nyní se těší organizátoři: Středisko volného času v Opavě, klubové stanice
OK2RGA a OK2KCE, a určitě s vydatnou pomocí radioamatéři MSK kraje z Valašského Meziříčí, Frenštátu,
Vsetína i Nového Jičína.
František, OK2LF, „flupac at seznam.cz“
● Organizátoři M ČR a krajských kol mládeže v radioelektronice (Ústecký kraj dosud nenominoval) soutěže by měly proběhnout ve druhé polovině dubna, obvykle v sobotních termínech:
DDM
František Pechlát
Pod Juliskou 2
160 00 Praha 6
DDM
Vladislav Zubr
Rautenkrancova 1241
500 03 Hradec
Králové

DDM
Zdeněk Šrámek
U zimního stadionu 1
370 00 České
Budějovice
DDM Alfa
Ondřej Koloničný
Družby 334
530 09 Pardubice

Stanice techniků
Jan Vodička
SVČ DM
Sady pětatřicátníků 3
301 24 Plzeň
DDM
Roman Chelík
Brněnská 7
682 01 Vyškov

Radioklub lázeňského
města Karlovy Vary,
OK1KVK
Sedlecká 5
360 10 Karlovy Vary
DDM
Karel Vrtěl
Tř. 17. listopadu 47
771 74 Olomouc

YMCA Liberec
(areál TUL – budova E)
Studentská 1292/4
460 01 Liberec 1
Petr Papica
sídl. Beskydské 1872
744 01 Frenštát
pod Radhoštěm

● Doporučujeme vaší pozornosti výstavu Fenomén rozhlas, kterou do 15. března pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Uvidíte ucelenou řadu radiopřijímačů z období od počátků rozhlasu u nás do padesátých let, zajímavosti, jako je
krystalka ukrytá v krabičce od sirek nebo v držáku
na toaletní papír, stejně tak lidové i luxusní rozhlasové přijímače. A samozřejmě: dobové propa-

gační letáky, populární literaturu, časopisy, elektronky… Výstavy historických radiopřijímačů nejsou vzácností, obvykle jde ale o nesystematické
přehlídky píle soukromých sběratelů. Zde je soukromá sbírka pouze doplňkem, těžiště tvoří asi
polovina exponátů, které zapůjčilo Národní technické muzeum a jeho pracovníci je i nainstalovali,
Strana 2

výstava je komponována se skutečnou odbornou péčí o zmapování oboru
i období. Panu řediteli PhDr. Radimu Urbánkovi děkujeme za invenční vedení muzea i za laskavé svolení, abychom pro vás pořídili několik snímků.
Výstavu propaguje dokonce i výloha Hejhalovy cukrárny na hlavním vysokomýtském náměstí; ostatně - i ona sama stojí za návštěvu. Máte-li také
občas pocit, že vymknuta z klubů, doba šílí, navštivte Vysoké Mýto - tam je
ještě vše, kde má být.
● V bulletinech z konce ročníků 2013 a 2014 jsme přinesli obsáhlé
informace o projektu Stratocaching a účasti radioamatérů na něm. TV
Nova uvedla v pořadu Víkend o projektu delší reportáž, v níž můžete vidět
několik známých radioamatérských tváří - v archivu pořadů zde, nás zajímá
čas od 12:52.
Josef, OK1ES
● Laco, OK1AD, opět doplnil oba díly svého Alba historických QSL lístků československých radioamatérů, tentokrát o lístky z pozůstalosti OK1AA. Ke stažení zde. Album nyní zahrnuje 34 lístků
z období UNLIS, 261 lístků z období do roku 1938 a 486 lístků z poválečného období,
celkem 781 QSL.
● OK0EPB - Exact Pendulum Beacon
Vloni vyšel v tomto periodiku (č. 10, str. 6) krátký, stručný a průrazný příspěvek
Jirky, OK1RI, který by latiníci mohli parafrázovat a připodobnit je slovům římského
spisovatele, politika, vojáka a řečníka Cato staršího (plným jménem Marcus Porcius Cato Censor, tzn. bývalý cenzor, kterýžto úřad zastával přísně, poctivě a velmi
dobře a proto získal příjmení Censor). V letech 150 př. n. l. - 149 př. n. l. prosazoval
zničení Kartága (ve třetí punské válce). Z tohoto období pochází i jeho slavný výrok: „Ceterum (autem) censeo Carthaginem esse delendam“ - Ostatně soudím, že
Kartágo musí být zničeno. Připodobníme takto: „Ceterum (autem) censeo pharus
OK0EPB esse delendam“, pro jistotu ještě česky: „Ostatně soudím, že maják
OK0EPB musí být zničen.“ S Jirkou, OK1RI,
jsem o věci hovořil, a tak vím, že tento
návrh, či požadavek, mu byl (tuším neoficiálně) sdělen vloni v září v bulharské
Varně (resp. Albeně) na 23. zasedání první
oblasti IARU. Osobně se domnívám se, že
zde došlo k záměně s nekoordinovanými
tzv. „ego beacons“, které můžeme okolo
kmitočtu OK0EPB slyšet také. V oficiálních
dokumentech ze zasedání tento požadavek uveden není. Najdeme tam ovšem logickou a naprosto správnou podmínku, že
podobné majáky smí být provozovány
pouze se souhlasem majákového koordinátora první oblasti IARU.
A to je i případ OK0EPB, který samozřejmě
takovýto souhlas ještě před spuštěním
(původně v pásmu 5 MHz) obdržel.
V opačném případě bych nesouhlasil ani
já, coby dlouholetý, doporučení a předpisy ctící majákový koordinátor. Současný
kmitočet 7039,4 kHz byl úmyslně zvolen
tak, aby co nejméně „překážel“. (Obrázek vpravo: Pod vakosudem
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leží VO, OK1DF, obrázky vlevo: několik konstrukčních detailů). Proto se svými deseti Watty vysílá těsně
nad desetikilowattovými ruskými jednopísmennými majáky. SLB sice v exkluzivním amatérském pásmu
nemají co dělat, což ale ruským generálům nejspíš nevysvětlíme. Navíc i ty
zabírají jen necelou polovinu kHz, čili 0,25 % z našeho pásma. V úvahu byla
vzata i skutečnost, že máme od 29. března 2009 čtyřicetimetrové pásmo
rozšířeno o 100 kHz, na 7000 - 7200 kHz (ve druhé oblasti IARU je již
podstatně déle ještě větší: 7000 - 7300 kHz) a tak o volné kmitočty až
na velmi řídké výjimky nouze není. Významným argumentem je skutečnost,
že by vysílání na kratších pásmech zejména pro středoevropské amatéry,
pro něž je primárně určeno, nemělo žádný smysl).
Podrobněji k věci: doporučení IARU na podobné případy pamatuje výjimkou, kterou OK0EPB splňuje. Ani
ne tak tím, že vysílá přesný čas (odvozený, světe div se, klasicky od sekundového kyvadla, kývajícího
ve vakuu, viz http://ok0epb.nagano.cz/), jako především vysíláním aktuálního údaje kritickém kmitočtu
ionosférické vrstvy F2, měřeného ionosférickou sondou ÚFA AV ČR v Průhonicích
(http://digisonda.ufa.cas.cz/, údaj se mění každou čtvrthodinu a vysílán je se zpožděním pět minut, tj.
po zpracování ionogramu). Díky tomu se OK0EPB stal osvědčenou a vyhledávanou pomůckou, která nám
umožní rychle zjistit, která krátkovlnná pásma jsou aktuálně otevřena, resp. na kterých se vyskytuje pásmo
ticha a jak je velké.
Při této příležitosti je mou milou povinností poděkovat vedoucímu observatoře Průhonice, vedoucímu
vědeckému pracovníkovi Josefu Boškovi, CSc, za pochopení pro potřeby radioamatérů a za dlouholetou
úspěšnou spolupráci a podporu. Díky patří ovšem i osmičlennému týmu The Pendulum Squadron, vedenému Frantou, OK1DF. Bez něj i bez ostatních by maják OK0EPB, jehož současný stav je výsledkem několikaleté týmové práce, neexistoval.
Franta, OK1HH
● Nedoručitelné QSL lístky
DR OMs, QSL služba ČRK obdržela QSL lístky pro dále uvedené stanice a postrádá o nich jakékoli info. Může
jít třeba o změněné CALL a majitelé nám to zapomněli říci. Poznáte-li, komu nyní značka patří, prosíme
o sdělení aktuálních dat k těmto CALL. Také může jít o nové hamy, kteří o QSL službě třeba nevědí anebo
nesbírají QSL. Prosíme i přesto o sdělení, že nechtějí QSL. Postačí jakákoli forma sdělení, buď mailem
na „qsl at crk.cz“, tlf. 266 722 253, nebo písemně na adresu ČRK, popřípadě po zprávách ČRK ve středu
na kmitočtu.
Děkuji všem, kdo přispěli na upozornění na neznámé CALL z minulého seznamu. Toto je aktualizovaný a
doplněný seznam. Některé CALL mezitím vypadly z DBS ČTÚ a navíc jsem tento seznam porovnal i s DBS
na QRZ.COM a vyřadil značky, které tam jsou registrovány a majitelé tam uvádí, že nepoužívají QSL bureau.
Mnoho z takto registrovaných hamů (na webu QRZ.COM) tam ale má poznámku QSL via bureau (nebo nic)
a QSL službu si neplatí, což je samozřejmě matoucí a uživatelé z toho získají pocit, že uvedení hamové QSL
službu používají. Pokud už jste si dali případně tu práci s registrací na QRZ.COM, uvádějte, prosím, alespoň
pravdivé info - nastavte tam v detailech např. QSL ONLY DIRECT, případně ONLY EQSL - pokud nehodláte
své QSL posílat přes QSL službu. Díky. Za QSL službu
Josef, OK1ES
QSL jsou řazeny podle RK, potom podle dvoupísmenných CALL abecedně a poté třípísmenné také abecedně. QSL zde uvedené
budou zdarma k vyzvednutí na radioamatérském setkání v Holicích 2015 na stánku QSL služby. Seznam neznámých OK značek,
které obdržely v poslední době QSL lístek via OK bureau a nemáme o nich žádné info:
OK1KRO, OK2RGB.
OK1AC, OK8AO, OK5AU, OK1AZ, OK2BA, OK3BK, OK2BM, OK1CE, OK1CL, OK2CM, OK2CN, OK2DD, OK2DF, OK2DJ, OK2DZ,
OK3DZ, OK1EL, OK4EM, OK2GA, OK1GC, OK1GO, OK7GV, OK1GY, OK1HM, OK1HO, OK2HR, OK2HS, OK1HV, OK4HV, OK2IS,
OK7IS, OK2JD, OK2JF, OK2JH, OK1JS, OK2KD, OK2KL, OK3KS, OK7LB, OK7LL, OK1LP, OK1LS, OK3MA, OK2MC, OK2MM, OK2MS,
OK2MT, OK2NG, OK2NJ, OK1NM, OK7NW, OK2PD, OK2PH, OK1PM, OK4PS, OK1PT, OK7PV, OK3RK, OK7RP, OK2RQ, OK2RR,
OK1RU, OK5RZ, OK2SD, OK2SM, OK1SV, OK1SU, OK2SZ, OK7TA, OK1TB, OK7TD, OK1TH, OK4TM, OK2TP, OK1VF, OK1VN,
OK3VP, OK1VX, OK4WW, OK1XF, OK2XT, OK5YY, OK3ZM, OK1ZR, OK5ZT, OK1ZU, OK2ZX.
OK2ABC, OK1AHL, OK2ALD, OK1ALE, OK1AKT, OK2ATW, OK1AVM.
OK9BAF, OK2BAJ, OK1BAM, OK2BEI, OK2BHF, OK9BPM, OK2BRT, OK2BUB.
OK1CAT, OK2CBZ, OK1CHJ, OK3COM, OK2CRC.
OK1DAW, OK1DED, OK1DZS, OK9EVI.
OK9FBP, OK2FCO, OK9FKF.
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OK1GFP, OK2GUM, OK2HKH, OK1HKJ, OK1INE, OK2IPM, OK1IVI.
OK1JCR, OK1JDK, OK1JEH, OK2JEZ, OK1JFK, OK2JDI, OK2JHR, OK1JHT, OK1JIL, OK2JJU, OK2JLQ, OK1JMN, OK1JNN, OK2JNX,
OK1JTO, OK1LFK, OK1LJB, OK2LLM.
OK2MAP, OK9MAR, OK2MBB, OK1MBE, OK2MDM, OK1MDL, OK2MID, OK1MIH, OK3MIL, OK9MIR, OK1MNS, OK1MOX,
OK2MOZ, OK2MPH, OK2MRP, OK1MSC, OK3MST, OK2MSW,
OK1MTS, OK9MUC, OK2MVP.
OK1NAG, OK1NJH.
OK9PAR, OK2PAW, OK1PJI, OK2PMC, OK9PMR, OK2PUD.
OK2STR, OK1STX, OK1SZK.
OK1TAD, OK1TDN, OK1TFR, OK2TMR, OK2TNS, OK1TRI,
OK1TRF, OK2TSG, OK1TSQ, OK2TTT.
OK1UIG, OK1VDT, OK2VKM, OK1VMR, OK1VQV, OK1VXB.
OK1WAY, OK1WTV, OK1WTX, OK1XOV.
OK1ZCS, OK4ZDE, OK1ZEI, OK1ZMM, OK2ZNP, OK2ZTK.

Ze zahraničí
● PA0LOU SK
S velkým zármutkem jsme se dozvěděli o smrti Louise
van de Nadorta, PA0LOU. Lou zemřel v nemocnici v noci z 28. února na 1. března, kde byl hospitalizován
v pátek 27. února pro selhání ledvin, a postoupil dialýzu. Jeho životní funkce byly stabilizovány, avšak
nečekaně následující noc zemřel. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek 7. března. Lou byl předsedou
IARU Region 1 po dobu celých 27 let až do svého odchodu do důchodu v roce 2002. Byl to dokonalý
diplomat, který dokázal sjednotit rozdílné názory mezi národními organizacemi IARU 1. Za jeho největší
úspěch lze považovat to, že se mu podařilo lepší zajistit postavení amatérských radiokomunikačních služeb
v ITU. V Nizozemí, jeho rodné zemi, se mu podařilo nalézt velmi úzký vztah mezi národním regulačním
orgánem a radioamatérskou organizací VERON. Byl také členem správní rady IARU. Lou byl nejen aktivním
funkcionářem, ale byl i velmi aktivním radioamatérem. Jeho značka byla slyšet na pásmech velice často,
naposledy letos v ARRL CW Contestu. Lou bude chybět nejen mnoha kolegům a přátelům v IARU, ale i
mnoha radioamatérům po celém světě.
● World Radio Day
Od roku 2012 se rozhodnutím UNESCO každoročně 13. února slaví Světový den rozhlasu. Je uznáním skutečnosti, že rozhlas je stále nejdostupnějším a nejlevnějším informačním zdrojem pro nejširší vrstvy
obyvatel. WRD je míněn jako příležitost k prohloubení spolupráce vysílacích společností, médií v nejširším
smyslu slova, nevládních organizací, kulturních institucí atp. Více zde.
● 70 MHz na Maltě
Maltští radioamatéři získali příděl v rozsahu 70,0 - 70,5 MHz na sekundární bázi.
● Také polští kolegové - Polski Związek Krótkofalowców - mají prezentaci na Facebooku,
11. února upozornili na některé naše zprávy. Až dojme, že s poznámkou „Jak już jesteśmy
w Czeskim klimacie, to nie potrafimy się z rana powstrzymać przed lekką nostalgią“ navazují odkazem
na Jaromíra Nohavicu, zatím asi nejlepšího našeho ambasadora v Polsku… PZK si letos připomíná 85. výročí
svého vzniku - oslavil je oficiálním slavnostním setkáním ve Varšavě dne 24. února,
na videu si povšimneme široké účasti zástupců polské státní správy, a také prezidenta
IARU Reg. 1, Dona, G3BJ.
● International DX Convention, již 66. ročník, proběhne 17. - 19. dubna, opět
v kalifornské Visalii.
● Hezký blog švýcarského radioamatéra Antona, HB9ASB, se spoustou radioamatérských
zajímavostí - Anton´s Funkperlen, najdete zde. Taková Die ultimative Geheim-Antenne für Kurzwelle je
bohužel zajímavá pro čím dál, tím víc radioamatérů.
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● Na kmitočtu 6070 kHz, uvolněném po vysílači Deutsche Welle
v rozhlasovém pásmu 49 m, má dne 22. března v 10:00 UTC
začít s výkonem 100 kW vysílat Radio DARC v rámci komerčního
projektu Channel 292 - Radio DARC zde nakupuje zatím asi
20 hodin vysílacího času týdně. Podobný projekt se snad chystá
i v Holandsku: John, PA0ETEZ, editor magazínu PA00NEWS, prý
stojí za záměrem vysílat od března v holandštině a angličtině
z Nauen u Berlína na kmitočtu 6.045 kHz výkonem 100 kW. Zdaleka největším problémem takových
projektů je získat dlouhodobě atraktivní programovou náplň. V dobách „před internetem“ by bylo rozhlasové vysílání pro radioamatéry požehnáním, dnes nebude vůbec jednoduché posluchače u pravidelných
relací udržet, což je v pásmech AM rozhlasu snadno pozorovatelné. Také proto se ostatně mohl najít
rozhlasový prostor i pro radioamatéry. Držme kolegům palce.
● Řecký CubeSat Lambda-Sat byl ze stanice ISS vypuštěn
4. března. Jde o projekt vzniklý spoluprací nadšenců a dobrovolníků, kteří uvítají, pokud jim radioamatéři pošlou zprávu o poslechu signálů, které Lambda-Sat vysílá pod značkou KK6DFZ
na kmitočtu 437.462 MHz výkonem 1 W UI pakety v protokolu
AX.25 1200 bps AFSK. (Obrázek z WEBu AMSAT UK.)
●
Od
března
do května slaví radioamatéři v Andoře
35. výročí založení své organizace URA řadou různých aktivit,
včetně příležitosti získat diplom. Podrobnosti zde.
● VHF/UHF pracovní skupina IARU Reg. 1 vydala VHF - UHF μW Newsletter No. 65 - ke stažení zde.
● Počet radioamatérů v USA vytrvale
stoupá. Ukazují to statistiky, které
podle údajů FCC zpracoval Joe, AH0A.
Na konci února 2015 tam počet koncesí
dosáhl něco přes 727 tisíc, v roce 2014
jich přibylo zhruba 33 tisíc, o 15 % víc,
než v předešlém roce. Zřetelným bodem obratu k lepšímu byl rok 2007, kdy
FCC
ustoupila
od
požadavku
na zkoušky z telegrafní abecedy.

Na pásmech
● Navassa je za námi. Materiály hodné archivace jsou zde, video krátké, ale s vysokou vypovídací
hodnotou, je zde.
● 4U_ITU ITU HQ
V radioklubu Mezinárodní telekomunikační unie 4U1ITU
v Ženevě byla v pátek 13. února při příležitosti Světového dne
rádia aktivována zvláštní značka 4U0ITU k oslavě 150. výročí
založení ITU. Bude v provozu do listopadu, kdy se sejde světová
radiokomunikační konference WRC 2015. QSL info na QRZ.com.
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● G, ENGLAND
Pouze 26. února byla v provozu zvláštní značka GB8ORE.
Připomínala 80. výročí prvého úspěšného pokusu (26. února 1935
v 9.45), který vedl k dalšímu vývoji radarového systému. QSL
výhradně via bureau.
● 9K, KUWAIT
Zvláštní značka 9K54NLD připomínala do 28. února 54. výročí
osvobození země. QSL via 9K2MY.
● E5, COOK ISLANDS
Výhradně radioamatéři trvale sídlící na těchto ostrovech (jde
o sedm osob) mohou při příležitosti 50. výročí svrchovanosti ostrovů požádat pro rok 2015 nebo jeho část
o zvláštní prefix E50. Návštěvníci ostrovů získají i v tomto období standardní značky formátu E51xxx.
● VK, AUSTRALIA
Zkratkou ANZAC jsou označovány australské a novozélandské vojenské útvary (Australian and New Zealand
Army Corps), které se během první světové války zúčastnily bitvy o Galipoli, případně v pozdějších dobách některých dalších společných operací. Sto roků, které uplynuly
od operace v Galipoli (začala vyloděním útvarů 25. dubna
1915) a od prvé světové války, je příležitostí k provozu
zvláštní značky VK100ANZAC a dalších příležitostných
značek během roku 2015. Více zde.
● E5, RAROTONGA, COOK ISLANDS
Nick, ZL1IU, bude pracovat mezi 9. a 21. březnem prázdninovým stylem z Vaimaanga na Rarotonze jako
E51IOU na KV pásmech. QSL na domácí značku.
● D4, CAPE VERDE
Lukas, HB9EBT, zde bude vysílat 15. - 27. 3. jako D44TEG z Tarrafal na Santiago Isl. (AF-005) na 40 - 10 m,
pouze CW. QSL na domácí značku.
● VK9N, NORFOLK I.
Chris, VK3QB, Luke, VK3HJ, Roy, VK3GB a Oly, VK3XDX/5, plánují
provoz mezi 24. dubnem a 4. květnem jako VK9NT na 160 - 10 m SSB
a CW, ne digi. Upřednostňují OQRS na ClubLogu. Podrobnosti zde.
● VK9L, LORD HOWE I.
OH1TV a OH2YY zde byli mezi 22. a 28. 2. jako VK9LC, hlavně SSB.
QSL via OH2YY.
Steve, G0UIH, zde bude od 16. do 23. prosince se značkou VK2IAY/9
pouze SSB na 20 - 10 m. Potom možná aktivuje další lokality IOTA v oblasti VK. QSL via G0UIH direct nebo
via bureau.
● E5, N. COOK IS.
Jorgen, LA5UF, pracuje mezi 3. a 17. březnem z Manihiki Atoll, OC014, jako E51UFF na KV pásmech. QSL na domácí značku.
● HB, SWITZERLAND
Jednou z posledních oblastí, z nichž se postupně (od roku 1291) formovalo současné Švýcarsko, byla Ženevská republika - stala se součástí 19. května 1815. Událost připomene provoz zvláštní značky
HE200GE. QSL via HB9AOF.
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Zvláštní značka HB125FMS připomíná v průběhu března 125. výročí lanovky na Monte San Salvatore. QSL
via HB9OCR.
● T8, PALAU
Kazue, JJ0LUH, a Kiyoshi, JA0EKI, vysílají do 8. března jako T88XG z Koror Island, IOTA OC-009. QSL pro oba
via JA0EKI.
● 3W, VIETNAM, 3W
Jacek, SP5APW, bude vysílat mezi 11. a 17, březnem z Con Son Island (AS-130) se značkou 3W2JK
prázdninovým stylem na 40 - 10 m SSB, PSK31 a RTTY. QSL na domácí značku, direct nebo via bureau.
● EA, SPAIN
Světový den rádia byl ve dnech 14. a 15. 2. příležitostí k provozu příležitostných španělských značek
AO1WRD, AO2WRD, AO3WRD, AO4WRD, AO5WRD, AO6WRD, AO7WRD, AO8WRD a AO9WRD. QSL
info na QRZ.com.
● A3, TONGA
Nobuaki, JA0JHQ, bude mezi 12. a 16. březnem aktivní jako A35JR na 30, 17, 15, 12 a 10 m CW a SSB,
případně 20 m CW. QSL na domácí značku, direct nebo via bureau.
● E6, NIUE
Skupina britských operátorů, kteří byli z větší části součástí týmu TX6G v roce 2014, bude odtud vysílat
ve druhé polovině září. Více informací v dohlednu.
● VP8, SOUTH SANDWICH ISLAND AND SOUTH GEORGIA ISLAND
Na leden a únor 2016 sem chystá Intrepid DX Group velkou expedici - sledujte jejich WEB:
http://www.intrepid-dx.com/vp8/.
● JA, JAPAN
V souvislosti se znovuotevřením zámku Himeji, který je považován
za součást světového kulturního dědictví, je od 1. 3. do 31. 5.
v provozu zvláštní značka 8N3HC. Zúčastní se i obou CQ WPX
Contestů. QSL budou automaticky zaslány via bureau, protistanice
jsou žádány, aby své lístky neposílaly.
● 3Y, BOUVET
Podle posledního update informací o 3Y0F na QRZ.com bylo
nalezeno alternativní místo pro provoz expedice, která je plánována na 22. prosinec 2015 až 15. leden
2016. Tým o 12 členech má vysílat ze 6 pracovišť.
● FW, WALLIS AND FUTUNA ISLANDS
Jean, F4CIX, se přesunul na Mata'utu a se značkou FW1JG bude
pracovat na 40 - 10 m SSB a PSK31. QSL podle jeho pokynů.
● V6, MICRONESIA
Kiichi JF1LUT, bude mezi 20. a 25. březnem z ostrova Pohnpei jako
V63KI na 10 - 20 m, pouze SSB. QSL viz QRZ.com.
● CE0, EASTER I.
Pár dnů po provozu z North Cooks se značkou E51UFF plánuje Jorgen práci z Velikonočního ostrova jako
CE0Y/LA5UF ve dnech 20. - 31. března na 40 - 10 m CW. QSL na domácí značku.
● HK0, SAN ANDRES & PROVIDENCIA
Joe, LU1FM, bude mezi 21. březnem a 4. dubnem pracovat ze San Andres Island jako 5J0B na 160 - 6 m
SSB & Digi, plánuje účast v CQ WW WPX SSB Contestu. QSL na domácí značku. WEB:
http://www.tarjetasqsl.com.ar/5j0b/.
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● FP, MIQUELON ISLAND, NA-032
Do 10. března pracuje odtud FP/KV1J. QSL na domácí značku.
● 3X, GUINEA
Rovněž do 10. března vysílá Michael, PA5M, jako 3XY5M.
● PA, NETHERLANDS
Marcel, PD5MVH, vysílá do 14. února se zvláštní značkou PD38EU
z Ameland Island, EU-038, včetně účasti v ARRL DX SSB Contestu.
QSL na domácí značku, direct nebo via bureau.

● Diplomy vydávané elektronicky - zdarma - III/15
Letošní rok je - mimo již v minulém čísle bulletinu zmíněného 90. výročí založení IARU - také 85. výročím
od založení polské radioamatérské organizace PZK.
K oběma vydává PZK diplom 85 YEARS OF PZK &
90 YEARS OF IARU, k jehož získání je třeba navazovat
spojení se speciálními stanicemi, jejichž volací značky
jsou uvedeny dále, a se všemi ostatními stanicemi
Polska. Platná jsou spojení od začátku roku do 30. 4.
2015. Povinné jsou nejméně dvě spojení s polskými
stanicemi s číslem prefixu 90 a dvě s číslem prefixu 85.
Aktivní jsou stanice 3Z, HF, SN, SO, SP a SQ s číslem 85 a
sufixem PZK a stanice se stejnými písmeny prefixu
s číslem 90 a sufixem IARU. Každé spojení na každém
pásmu a každým druhem provozu se hodnotí 10 body. Spojení s každou další polskou stanicí - členem PZK
se hodnotí jedním bodem. Diplom bude zasílán prostřednictvím QSL byra jednotlivých členských zemí
IARU zdarma, nečlenům národních organizací jen za poplatek 3 USD. Žádosti se zasílají s výpisem z deníku
na „sp2jmr at pzk.org.pl“.
Mimo polských radioamatérů podobně i v Rumunsku byly vydány speciální volací znaky YO, YP, YQ a
YR90IARU které začaly vysílat 1. února a budou aktivní do konce t. r. Za spojení s nimi, při dosažení
100 bodů, bude vydán diplom IARU-90 Diploma (1925 2015). Spojení s každou speciální stanicí používající sufix
IARU (i mimo Rumunsko), bez ohledu na druh provozu a
pásmo, se hodnotí 10 body, ale spojení s některou
z rumunských stanic je podmínkou. Spojení s každou
jinou rumunskou stanicí bez ohledu na pásmo a mód se
hodnotí jedním bodem. Při dosažení dalších 100 bodů
bude vydán diplom vyšší třídy. Žádosti s výpisem
z deníku o spojeních se zasílá na adresu „IARU-90 at
hamradio.ro“ nejpozději do 15. 1. 2016. Ve výpisu je
třeba uvést volací znaky, datum, pásmo, mód a body.
Diplomy budou zasílány elektronicky, zdarma.
Podobně také v Dánsku je aktivní stanice OZ90IARU a za spojení s touto stanicí na třech pásmech je možné
získat bronzový, za spojení na pěti pásmech stříbrný a za spojení na 7 pásmech zlatý diplom z názvem
OZ90IARU Award. Všechna spojení musí být navázána pod stejnou značkou, speciální stanice bude vysílat
na různých pásmech a různými módy, aby mělo co nejvíce amatérů možnost diplom získat. Jako žádost se
zasílá email na adresu manažera OZ4CG: „award at oz90iaru.dk“ s přehledem spojení. Po kontrole přes
ClubLog bude na vaši internetovou adresu zaslán soubor k vytištění diplomu. Konečný termín pro přijímání
žádostí je 1. 12. 2016.
Kanadský VE Day Award bude vydávat Penticton Amateur Radio Club, jehož členové budou aktivní
pod speciální značkou VE7ØDAY na pásmech 10 - 80 m u příležitosti 70. výročí skončení 2. světové války
v Evropě, kde se také aktivně účastnily kanadské jednotky. Diplom se bude vydávat elektronicky a zdarma
po zaslání informace o spojení, ve které bude značka žadatele, datum spojení, UTC a pásmo, RST a mód.
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Aktivita bude největší dne 8. května a žádosti je třeba
zaslat do 17. 5. na „va7dp at shaw.ca“. Kopie logu budou
odeslány na eQSL byro a LoTW do 31. 5. 2015.
Pořadatelé žádají, aby spojení nebyla na stejném pásmu
a módu opakována.
HB125FMS Award - U příležitosti uvedení prvé lanovky
na horu San Salvatore, členové klubu Tera Radio budou
ve dnech 1. - 31. března 2015 vysílat pod značkou
HB125FMS všemi druhy provozu a na všech pásmech.
Za spojení se budou rozesílat hezké QSL a zájemci si mohou požádat také o diplom - za spojení s touto stanicí
na třech pásmech bronzový, na čtyřech stříbrný a za 5 či
více pásem zlatý. Kontrolu spojení můžete provést na stránce www.hb9elk.ch/125fms/richiesta.php. Tamtéž bude možné (bohužel pouze při zaslání svého QSL
spolu s 5 USD na adresu: HB9OCR, Marco Hardmeier, Via
Ponte Tresa 15, 6924 Sorengo, Switzerland), stáhnout
tiskový file s diplomem.
Bohužel, až 20. 2. t. r. byly uveřejněny podmínky diplomu, kterým brazilští amatéři připomínají výročí skončení 2. světové války. Zatím jen stručná informace, celé
znění podmínek přineseme v příštím bulletinu. V Brazílii
každý měsíc vysílají stanice s různými prefixy PP70,
PQ70, PR70FEB (atd. až PZ70). Za 12 různých stanic, se
kterými bude navázáno během letošního roku spojení,
bude vydáván diplom.
V minulém bulletinu jsem začal uveřejňovat podmínky diplomů „Nezávislého telegrafního klubu“ a dnes
v tom pokračuji sérií, která je po designerské 1. RYLOV ARKADIY 1917 „ZAKAT“ (doba ke splnění 21 dnů)
stránce určitě nejhodnotnější - je to série 2. BOGATOV NIKOLAY 1875 „PASECHNIK“ (27 dnů)
RUSSIAN PAINTERS (ruští malíři) - celkem 20 dip- 3. KAMENEV LEV 1868 „PEYZAZH“ (21 dnů)
lomů se jmény světově známých ruských malířů, 4. VASNETSOV VIKTOR 1898 „BOGATYRI“ (27 dnů)
které je možné plnit v libovolném pořadí 5. KUSTODIYEV BORIS 1922 „NA VOLGE“ (26 dnů)
do doby, než budou splněny všechny. Kdo splní 6. BOGDANOV IVAN 1890 „ZA RASCHETOM“ (27 dnů)
podmínky celé série, obdrží zásilku 20 reprodukcí 7. VASILYEV FEDOR 1896 „DEREVNYA“ (25 dnů)
celé série přímo z tiskárny poštou v ceně 400 Rbl, 8. NESTEROV MIKHAIL 1901 - 1906 „SVYАTAYА RUS“ (34 dnů)
kterou hradí klub - žadatel musí zaplatit pouze 9. REPIN ILIYA 1869 „IOV I YEGO DRUZIYA“ (29 dnů)
poštovné za takovou zásilku (v době uveřejnění 10. KRYZHITSKIY KONSTANTIN 1896 „OZERO“ (30 dnů)
podmínek to bylo 300 Rbl a při dnešním kurzu je 11. VINOGRADOV SERGEY 1890 „OBED RABOTNIKOV“ (34 dnů)
to pakatel). Žádosti se zasílají v libovolném 12. POLENOV VASILIY 1880 „STARAYA MELNITSA“ (33 dnů)
textovém formátu (txt, xls, doc - pozor, není uve- 13. KLEVER YULIY 1887 „ZAKAT SOLNTSA ZIMOY“ (32 dnů)
deno docx!) s uvedením pořadí (číslice nebo 14. PETROV VASILIY 1871 „OKHOTNIKI NA PRIVALE“ (35 dnů)
písmeno) volacího znaku, data spojení, čas 15. KUINDZHI ARKHIP 1900 - 1905 „RADUGA“ (28 dnů)
(GMT), pásmo (posluchači protistanici), a to 16. FEDOTOV PAVEL 1848 „SVATOVSTVO MAYORA“ (32 dnů)
v pořadí podle názvu diplomu na adresu „cq73 at 17. LEVITAN ISAAK 1889 „POSLE DOZHDYA. PLYOS“ (33 dnů)
18. SERGEYEV NIKOLAY 1891 „LETNIY PEYZAZH“ (31 dnů)
ya.ru“, vzor viz dále.
Příklad pro prvý diplom: RYLOV ARKADIY 1917 19. SAVRASOV ALEKSEY 1873 „VESENNIY DEN“ (30 dnů)
„ZAKAT“ má 21 znaků (nepočítají se mezery 20. SHISHKIN IVAN 1889 „UTRO V SOSNOVOM BORU“ (33 dnů)
event. uvozovky) a termín pro splnění podmínek A - 3A W - 0W A - 1A R - 9R D - 4D P - 1P R - 3R O - 1O G - 9G
je tedy 21 dnů od prvého započítaného spojení R - 8R A - 4A M - 9M R - 0R U - 0U S - 3S S - 4S I - 3I A - 6A
(data platí v GMT čase). Písmena jména malíře je N - 9N P - 3P A - 9A I - 0I N - 4N T - 1T E - 6E R - 4R S - 0S
třeba složit z prvého nebo druhého písmene prefixu (platí pouze jedno z každého spojení), číslo je číslem
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z volacích znaků ruských stanic (eventuálně jedno chybějící číslo je možné nahradit třemi stanicemi z libovolné jedné jiné země se stejným číslem - ruských s číslicí 8 nevysílá mnoho), název obrazu se složí z prvého
písmena sufixu. Celkem musí být v každé žádosti nejméně 7 stanic ruských. Žádosti o uvedené diplomy se
zasílají ihned po splnění podmínek, můžete plnit podmínky jednotlivých diplomů paralelně, ale jednou
použitý volací znak nelze opakovat v žádné další žádosti o diplomy této série! Po ověření uvedených údajů
vám budou obratem zaslány jednotlivé diplomy na emailovou adresu. Jakmile získáte všech 20 diplomů,
poslední, jednadvacátý, získáte tak, že navážete spojení se stanicemi, které složí název „AWARD
PROGRAM RUSSIAN PAINTERS“. Tyto stanice musí být jen ruské, s prefixy R, RA až RZ a UA až UI v tabulce
uvedených čísel v prefixech a prvým písmenem sufixu. Pro tato spojení již není žádný limit a můžete použít
všechna od 31. 9. 2013 vyjma volacích znaků, použitých v předchozích 20 žádostech. Obdržíte po kontrole
výzvu k zaplacení poštovného a bude vám poštou zaslán soubor reprodukcí „RUSSKIJE CHUDOŽNIKI“.
Přehled jednotlivých diplomů je v tabulce.
Doporučení a vzor žádosti: Poněvadž tyto diplomy jsou velmi hezké (jsou
As I have worked needed QSO’s
for the 4th Award from the serie to A4 reprodukce jednotlivých obrazů), pustil jsem se do plnění jejich podRussian Painters in the time un- mínek. Pokud někdo dělá mimo závody jen několik spojení v měsíci, pak to
der as needed 27 days - all in CW nebude jeho „šálek kávy“. Sám závody preferuji, ale několik desítek spojení
mode, I beg to apply for issuing najdu každý měsíc v deníku i mimo. Jejich výběrem se mi podařilo od konce
the „Vasnetsov Viktor 1898 Bo- září 2013 v příslušných termínech vybrat potřebná spojení pro asi 5 dipgatyri“ Award.
Please, send me this in JPG file lomů - největší problém je s ruskými stanicemi s číslicí 8 - těch se na pásmech vyskytuje málo, takže si v deníku vyhledejte prvou a kolem ní „na obě
to the address above.
All between 14. - 28. January strany“ prohlédněte příslušný počet dnů. Poměrně vzácné je též písmeno
2015
o na prvé pozici sufixu. Pokud se rozhodnete až nyní navazovat potřebná
Call
Date UTC Band
spojení, pak si vyberte namátkou dva až tři diplomy a pro ně pak navazujte
V IV3ZJJ 27
1602 7
spojení cíleně - ne pro jeA UA3AFJ 27
1049 21
den, poněvadž spojení
S SQ9CNS 27
1437 7
N RN4HN
27
1042 14
zdánlivě
nepotřebné
E E77W
28
0748 21
pro jeden se dá využít
T IT9DQT 28
1328 14
ve druhém. Zapomeňte
na cluster a poslouchejte. Na papír si předepište
jednotlivá písmena a doplňujte k nim navázaná spojení.
Veďte si také podle abecedy přehled stanic, se kterými
již spojení máte, abyste je neopakovali. Záhy zjistíte, že
můžete obden o některý z diplomů žádat a hned si
vyberte další název k jeho plnění. Já jen během ledna
navázal mimo závody 560 spojení a z těch poskládal 12
z těchto diplomů. Vzor žádosti v tabulce.
Jirka, OK2QX

Závodění
● Krátkovlnný Polní den
Ve snaze o zvýšení popularity tohoto
závodu předkládáme v příloze tohoto
bulletinu jeho nové podmínky. KV
Polní den probíhá současně s IARU
Region I Field Day, ve stejných termínech má řada národních radioamatérských organizací závod, který má
podobné (nikoliv však stejné) podmínky. (Ilustrační obrázek z obálky
QST 8/1929.) V minulosti se několikrát podmínky měnily i v rámci 1. obStrana 11

lasti IARU. Ve většině zemí však převládá zájem o národní hodnocení, které má svou dlouholetou tradici,
a mnohdy se výsledky ani nedostanou do hodnocení v rámci 1. oblasti IARU.
Při tvorbě nových podmínek jsme se snažili reagovat na podněty stanic, které by se rády zúčastnily, ale
současné podmínky jim nevyhovují. Jde především o to, že v současných kategoriích pro sebe nenacházejí
možnost dobrého umístění. Řada stanic u nás disponuje QRP přenosnými TCVR, které používá například
při aktivacích SOTA a podobně. Často se však jedná o zařízení, která nejsou vybavena pro provoz na všech
pásmech. Z toho důvodu jsme zavedli kategorii SOSB. Další připomínky nás vedly k zavedení šestihodinové
kategorie. To umožní aktivitu z přírody, aniž by bylo třeba budovat velké zázemí. Táboření ve volné přírodě
je bohužel omezeno řadou předpisů a vyhlášek a z mnoha lokalit tak prakticky v plném rozsahu vysílat
nelze. V této kategorii se mohou zúčastnit i starší a handicapovaní operátoři. Ostatní podmínky a kategorie
zůstávají identické s podmínkami IARU Region I Field Day.
Vyhodnocovatel v OK automaticky poskytuje deníky pro vyhodnocení v rámci IARU Region I. To se děje
u kategorií, které jsou identické s podmínkami IARU Region I Field Day. Pokud by si některá stanice soutěžící v „nových OK kategoriích“ přála být hodnocena i v rámci IARU Region I, může o to požádat. Vyhodnocovatel v OK změní hlavičku v Cabrillo logu na SOAB(A) QRP a přepošle k vyhodnocení.
Věříme, že úprava podmínek zvýší účast v tomto zajímavém závodě.
Karel, OK1CF
● ZÁVOD ZVĚROKRUH
Pro oživení závodní činnosti, zejména mládeže, se
radioklub OK2KLD rozhodl uspořádat celoroční soutěž ZVĚROKRUH, jehož dílčí závody pod názvy znamení zvěrokruhu (duben = beran, květen = býk) budou každý měsíc vyhodnoceny zvlášť s tím, že výsledkem celoroční soutěže nebude prostý součet
bodů z jednotlivých závodů, ale za umístění v každé
kategorii získá vítěz tolik bodů, kolik je hodnocených
stanic v tom kterém měsíci (Příklad: v kategorii Junior bude hodnoceno 13 stanic. Stanice na 1. místě
do celoročního hodnocení získá 13 bodů. Stanice
na posledním místě, tj. 13. místo, má 1 bod.) Teprve
součet těchto bodů určí vítěze soutěže Zvěrokruh.
(Obrázek: vítězové závodu NOVIC 2014) Podmínky dílčích závodů:
Doba konání: vždy třetí sobota v měsíci 07.00 - 08.00 místního času v ČR a SR.
Termíny závodů: 18. 4., 16. 5., 20. 6., 18. 7., 15. 8.,
19. 9., 17. 10., 21. 11., 19. 12. 2015, 16. 1., 20. 2.,
19. 3. 2016.
Druh provozu: 2 x SSB, 2 x CW.
Pásmo: 80 m, SSB 3600 - 3700 kHz !!!!, CW 3510 3560 kHz.
Kategorie:
o SINGLE do 100 W CW, SSB, MIX,
o QRP 10 W CW, SSB, MIX,
o JUNIOR 10 W mládež na klubové stanici pod
dohledem CW, SSB, MIX.
Výzva: „Výzva zvěrokruh“ nebo „Výzva závod“.
Předávaný kód: RS(T) a okresní znak (příklad: 59(9)
HOL).
Bodování: Za úplné QSO 1 bod, neúplné se nepočítá. QSO se stanicemi mimo území OK/OM se nepočítá.
Násobiče: Okresní znaky 1 x za závod.
Výsledek: Prostý součin bodů a násobičů.
Deníky: Ve formátu EDI a Cabrilo do sedmi dnů po závodě mailem na „ok2kld.zavod at seznam.cz“.
Podrobnosti závodu na webu http://ok2kld.cz/.
Zbyněk, OK2ILD
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● OK DX RTTY Contest se líbí… F6CXJ rozhodně .
TENTO MĚSÍC DOPORUČUJEME:

CQ WPX CONTEST SSB
28. - 29. BŘEZEN, PODMÍNKY ZDE

I. subregionální závod
7. - 8. BŘEZEN, PODMÍNKY ZDE
● Setkání týmu OL5HQ
Ve dnech 6. a 7. února se v penzionu Sedlácký Dvůr v Jiřicích u Humpolce sešel tým OL5HQ a radil se
o přípravě na závod IARU HF Championship. Rozdělení účasti pod značkou OL5HQ mezi týmy a jednotlivce
je uvedeno v tabulce. Pavel, OK1MY, Slávek, OK1TN, Vítek, OK5MM, Josef, OK2PDN, přislíbili ceny
do tomboly pro úspěšné
OK/OL stanice, podmínky
budou včas zveřejněny.
Vítek, OK5MM
160
160
80
80
40
40
20
20
15
15
10
10

Kalendář závodů

CW
SSB
CW
SSB
CW
SSB
CW
SSB
CW
SSB
CW
SSB

OK2WM
OK1VWK
OK1MY
OK5Z
OL3Z
OK5W
OK5M
OL4A
OL7M
OL4A
OK1KUO
OK7K

● Dlouhodobé soutěže
Začátek
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15

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

Konec
31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15

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

01.01.15 00:00

31.12.15 23:59

01.01.15 00:00

31.12.15 23:59

01.01.15 00:00

31.12.15 23:59

01.01.15 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 odkaz
CW/SSB/FM
*
CW/SSB/FM
*
CW/SSB/DIGI
*
CW/SSB/DIGI
*
CW/SSB/DIGI

*

CW/SSB/DIGI

*

CW/SSB/DIGI

*
*

● Závody
Začátek
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.
2.3.

UTC Konec
06:00
1.3.
16:00
2.3.
16:30
2.3.
17:30
2.3.
17:00
2.3.

UTC
07:00
19:00
17:29
18:00
20:00

Název
KV provozní aktiv (3535 - 3575 kHz)
Aktivita CZ-EPC
OK1WC Memorial Activity (1)
Cimrmanův Utajený Contest (1)
CQ Budapest Contest (144 MHz - 10 GHz)

Druh provozu
CW
PSK31,63,125
CW/SSB
CW

http
*
*
*
*
*
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2.3.
3.3.
4.3.
4.3.
5.3.
4.3.
7.3.
5.3.
5.3.
5.3.
5.3.
6.3.
7.3.
7.3.
7.3.
7.3.
7.3.
7.3.
7.3.
8.3.
8.3.

20:30
18:00
19:00
19:00
03:00
23:00
23:00
18:00
19:00
20:00
21:00
02:00
00:00
06:00
06:00
06:30
07:00
07:30
14:00
06:00
07:00

2.3.
3.3.
4.3.
4.3.
5.3.
5.3.
7.3.
5.3.
5.3.
5.3.
5.3.
6.3.
8.3.
7.3.
7.3.
7.3.
7.3.
7.3.
8.3.
8.3.
8.3.

21:30
22:00
21:00
20:00
04:00
23:00
23:00
19:00
20:00
21:00
22:00
03:30
23:59
08:00
06:29
06:59
07:29
08:00
14:00
09:00
11:00

AKTIVITA 160 M
Nordic Activity Contest (144 MHz)
MOON Contest (144 MHz)
CWops Mini-CWT Test (2)
CWops Mini-CWT Test (3)
AWA John Rollins Memorial DX Contest
AWA John Rollins Memorial DX Contest
NRAU 10 m Activity Contest
NRAU 10 m Activity Contest
NRAU 10 m Activity Contest
NRAU 10 m Activity Contest
QRP Fox Hunt
ARRL Inter. DX Contest, SSB
SSB Liga (3700 - 3770 kHz a 3600 - 3650 kHz)
Wake-Up! QRP Sprint
Wake-Up! QRP Sprint
Wake-Up! QRP Sprint
Wake-Up! QRP Sprint
1. Subregionální závod IARU
Závod VRK
UBA Spring Contest, CW

8.3. 11:00

8.3.

17:00

DARC 10-Meter Digital Contest

16:30
17:30
20:30
18:00
01:00
13:00
19:00
19:00
03:00
20:00
18:00
01:00

9.3.
9.3.
9.3.
10.3.
11.3.
11.3.
11.3.
11.3.
12.3.
11.3.
12.3.
13.3.

17:29
18:00
21:30
22:00
17:00
14:00
21:00
20:00
04:00
21:30
22:00
02:30

14.3. 05:00

14.3.

07:00

14.3.
14.3.
14.3.
14.3.
14.3.
14.3.
15.3.
15.3.
15.3.
15.3.

14.3.
15.3.
14.3.
15.3.
15.3.
15.3.
15.3.
15.3.
15.3.
15.3.

11:00
12:00
20:00
16:00
7:59
19:00
04:00
11:00
12:00
11:00

OK1WC Memorial Activity (2)
Cimrmanův Utajený Contest (2)
AKTIVITA 160 M
Nordic Activity Contest (432 MHz)
QRP Fox Hunt
CWops Mini-CWT Test (4)
MOON Contest (432 MHz)
CWops Mini-CWT Test (5)
CWops Mini-CWT Test (6)
RSGB 80 m Club Championship, CW
Nordic Activity Contest (50 MHz)
QRP Fox Hunt
OM Activity Contest
(3520 - 3560, 3700 - 3770 kHz)
FM pohár (144 a 432 MHz)
F9AA Cup, SSB
AGCW QRP Contest
EA PSK63 Contest
TESLA Memorial HF CW Contest
Idaho QSO Party
North American Sprint, RTTY
UBA Spring Contest, 2m
9A Activity Contest (144 - 1296 MHz)
Provozní aktiv (144 MHz - 76 GHz)

9.3.
9.3.
9.3.
10.3.
11.3.
11.3.
11.3.
11.3.
12.3.
11.3.
12.3.
13.3.

09:00
12:00
14:00
16:00
18:00
19:00
00:00
07:00
07:00
08:00

SSB
ALL
CW/DIGITAL/SSB
CW
CW

CW
SSB
FM
DIGI
CW
SSB
SSB
CW
CW
CW
CW
CW/SSB
CW
RTTY, Amtor, Clover,
PSK31, Pactor
CW/SSB
CW
CW
ALL
CW
CW
CW/DIGITAL/SSB
CW
CW
CW
ALL
CW

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

CW/SSB

*

FM
SSB
CW
PSK63
CW
CW, Phone, Digital
RTTY
CW, Phone

*
*
*
*

CW/FONE

*
*
*
*
*
*
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15.3.
15.3.
16.3.
16.3.
16.3.
17.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
19.3.
19.3.
19.3.
19.3.
20.3.
21.3.
21.3.
21.3.
21.3.
21.3.
21.3.
22.3.
23.3.
23.3.
24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
28.3.
30.3.
30.3.

08:00
18:00
02:00
16:30
17:30
18:00
01:00
13:00
19:00
19:00
03:00
00:30
18:00
20:00
01:00
02:00
10:00
12:00
14:00
17:00
17:00
07:00
16:30
17:30
18:00
01:00
13:00
19:00
03:00
01:00
00:00
00:00
16:30
17:30

15.3.
16.3.
16.3.
16.3.
16.3.
17.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
19.3.
19.3.
19.3.
19.3.
20.3.
23.3.
22.3.
22.3.
21.3.
21.3.
21.3.
22.3.
23.3.
23.3.
24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
27.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.

13:00
01:00
04:00
17:29
18:00
22:00
02:30
14:00
21:00
20:00
04:00
02:30
22:00
21:30
02:30
02:00
10:00
12:00
17:00
18:00
18:59
11:00
17:29
18:00
22:00
02:30
14:00
20:00
04:00
02:30
23:59
00:00
17:29
18:00

ZRS Marathon (50, 144, 432 MHz)
Wisconsin QSO Party
Run for the Bacon QRP Contest
OK1WC Memorial Activity (3)
Cimrmanův Utajený Contest (3)
Nordic Activity Contest (1296 MHz)
QRP Fox Hunt
CWops Mini-CWT Test (7)
MOON Contest (3.5 MHz)
CWops Mini-CWT Test (8)
CWops Mini-CWT Test (9)
NAQCC CW Sprint
Nordic Activity Contest (70 MHz)
RSGB 80 m Club Championship, SSB
QRP Fox Hunt
BARTG HF RTTY Contest
SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest
Russian DX Contest
AGCW VHF/UHF Contest (144 MHz)
AGCW VHF/UHF Contest (432 MHz)
Feld Hell Sprint
UBA Spring Contest, SSB
OK1WC Memorial Activity (4)
Cimrmanův Utajený Contest (4)
Nordic Activity Contest (mikrovlny)
QRP Fox Hunt
CWops Mini-CWT Test (10)
CWops Mini-CWT Test (11)
CWops Mini-CWT Test (12)
QRP Fox Hunt
CQ WW WPX Contest, SSB
European EME Contest CW/SSB (3,4 GHz)
OK1WC Memorial Activity (4)
Cimrmanův Utajený Contest (4)

1.4.
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
4.4.
4.4.
4.4.
4.4.
5.4.
5.4.
5.4.

01:00
18:00
17:00
01:00
04:00
05:00
14:00
15:00
16:00
05:00
08:00
14:00

1.4.
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
4.4.
5.4.
5.4.
5.4.
5.4.
5.4.
5.4.

02:30
20:00
20:00
02:30
08:00
07:00
02:00
15:00
16:00
06:00
14:00
15:00

QRP Fox Hunt
MOON Contest (144 MHz)
SARL 80 m QSO Party
QRP Fox Hunt
LZ Open 40 m Sprint Contest
SSB Liga (3700 - 3770 kHz a 3600 - 3650 kHz)
Mississippi QSO Party
SP DX Contest
EA RTTY Contest
KV provozní aktiv (3535 - 3575 kHz)
Velikonoční závod (144 MHz - 76 GHz)
Velikonoční závod dětí (144 MHz - 76 GHz)

CW, Phone
CW
CW/SSB
CW
ALL
CW
CW
CW/DIGITAL/SSB
CW
CW
CW
ALL
SSB
CW
RTTY
CW/SSB/FM/Digital
CW, SSB
CW
CW
Feld Hell
SSB
CW/SSB
CW
ALL
CW
CW
CW
CW
CW
SSB

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

CW/SSB
CW

*
*

CW
CW/DIGITAL/SSB
SSB
CW
CW
SSB
CW, SSB, Digital
CW, SSB
RTTY
CW

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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5.4.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
7.4.
7.4.
8.4.
8.4.
9.4.
10.4.

06:00
14:00
16:00
16:30
17:00
17:30
19:30
01:00
18:00
01:00
18:00
18:00
01:00

5.4.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
6.4.
7.4.
7.4.
8.4.
8.4.
9.4.
10.4.

10:00
20:00
19:00
17:29
20:00
18:00
20:30
03:00
22:00
02:30
20:00
22:00
02:30

11.4. 04:00

11.4.

06:00

11.4.
11.4.
11.4.
11.4.
12.4.
13.4.
13.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.

07:00
08:00
12:00
18:00
15:00
16:30
17:30
19:30
18:00
18:00
18:00
21:00
00:00

12.4.
11.4.
11.4.
12.4.
12.4.
13.4.
13.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
18.4.
18.4.

13:00
10:00
12:00
23:59
17:00
17:29
18:00
20:30
22:00
20:00
22:00
21:00
23:59

18.4. 05:00

18.4.

06:00

18.4.
18.4.
18.4.
18.4.
18.4.
18.4.
19.4.
19.4.
20.4.
20.4.
21.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.

18.4.
18.4.
19.4.
19.4.
19.4.
19.4.
19.4.
19.4.
20.4.
20.4.
21.4.
26.4.
26.4.
26.4.
25.4.
26.4.
26.4.

06:00
08:59
23:59
04:00
18:00
17:00
12:00
23:59
17:29
18:00
22:00
23:59
23:59
23:59
06:00
12:00
12:59

05:00
05:00
12:00
16:00
18:00
21:00
07:00
18:00
16:30
17:30
18:00
00:00
00:00
00:01
04:00
12:00
13:00

UBA Spring Contest, 6 m
Jarní sprint
Aktivita CZ-EPC
OK1WC Memorial Activity (1)
CQ Budapest Contest (144 MHz - 10 GHz)
Cimrmanův Utajený Contest (1)
AKTIVITA 160 M
ARS Spartan Sprint
Nordic Activity Contest (144 MHz)
QRP Fox Hunt
MOON Contest (432 MHz)
Nordic Activity Contest (50 MHz)
QRP Fox Hunt
OM Activity Contest
(3520 - 3560, 3700 - 3770 kHz)
JIDX CW Contest
FM pohár (144 a 432 MHz)
OK-OM DX SSB Contest
Georgia QSO Party
Hungarian Straight Key Contest
OK1WC Memorial Activity (2)
Cimrmanův Utajený Contest (2)
AKTIVITA 160 M
Nordic Activity Contest (432 MHz)
MOON Contest (3.5 MHz)
Nordic Activity Contest (70 MHz)
Holyland DX Contest
TARA Skirmish Digital Prefix Contest
OK CW závod Memoriál Pavla Homoly, OK1RO
Zvěrokruh
ES Open HF Championship
CQ Manchester Mineira DX Contest
Michigan QSO Party
Ontario QSO Party
YU DX Contest
ZRS Marathon (50, 144, 432 MHz)
ARRL Rookie Roundup, SSB
OK1WC Memorial Activity (3)
Cimrmanův Utajený Contest (3)
Nordic Activity Contest (1296 MHz)
European EME Contest CW/SSB (1296 MHz)
Italian EME Contest Digital
10-10 Int. Spring Contest, Digital
Holický pohár
SP DX RTTY Contest
Helvetia Contest

CW, Phone
CW
PSK31,63,125
CW/SSB

*

CW
SSB
CW
ALL
CW
CW/DIGITAL/SSB
ALL
CW

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CW/SSB

*

CW
FM
SSB
CW/Digital, Phone
CW
CW/SSB
CW
CW
ALL
CW/DIGITAL/SSB
ALL
CW, SSB, Digital
DIGITAL

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

CW

*

CW/SSB
CW, SSB
CW
CW, SSB
CW, Phone
CW

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

SSB
CW/SSB
CW
CW/SSB
DIGITAL
CW/SSB
RTTY
CW, SSB, Digital
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25.4.
27.4.
27.4.
28.4.
30.4.

16:00
16:30
17:30
18:00
18:00

26.4.
27.4.
27.4.
28.4.
30.4.

21:59
17:29
18:00
22:00
20:00

Florida QSO Party
OK1WC Memorial Activity (4)
Cimrmanův Utajený Contest (4)
Nordic Activity Contest (mikrovlny)
Pohotovostní závod Pálení čarodějnic

CW, Phone
CW/SSB
CW
ALL
CW/SSB/FM

*
*
*
*
*

Karel, OK1CF, Petr, OK2ULQ

Radioamatérská setkání
● Radioklub Chrudim OK1KCR ve spolupráci s OK QRP Klubem zve co nejsrdečněji všechny
příznivce rádia na tradiční chrudimské QRP setkání, v pořadí již třicáté. Setkání se bude konat
v sobotu 21. března 2015 od 8:00 jako obvykle v prostorech velkého sálu AVZO ČR Chrudim,
Masarykovo nám. 57. A jako každoročně bude sál otevřen již v předvečer setkání od 17:00
k neformálnímu přátelskému popovídání. Za RK OK1KCR zve
Ivan, OK1PI
● XXIV. Setkání radioamatérů a elektroniků ČR Štětí 2015
Uskuteční se v sobotu 7. března 2015 od 8 hodin v Kulturním středisku na Mírovém náměstí ve Štětí.
Pro rychlé a bezpečné dojetí bude v provozu naváděcí služba na kmitočtu 145,575 MHz. Kontaktní adresa:
Zdeněk Fořt, Družstevní 643, 411 08 Štětí, tel. +420 725 049 898, e-mail: „fort.zdenek at seznam.cz“.
● Pražské radioamatérské setkání - burza Praha Jarov (JO70FG)
Radioklub OK1KFX pořádá 21. 3. 2015 od 8 hodin další pravidelnou burzu v budově Středního odborného
učiliště, Učňovská 1, Praha 9 na konečné tramvají 1, 9, 11 - Spojovací. Více informací na ok1kfx.sweb.cz.
● Centrum volného času Košice a radioklub OM3KWM Košice pořádají setkání radioamatérů dne
14. března od 9 hodin v Centru volného času v Orgovánovej ul. 5 v Košicích. Informace u OM8TA, tel.
055/6422005, 0905 393594.
● IX. stretnutie QRP Vrútky 2015 sa uskutoční v sobotu 16. mája 2015 od 8:00 hod. v Turčianskych Kľačanoch v penzióne Svätý Mitro. Bližšie info na http://www.om3kfv.szm.sk, prípadne na tel. 00421905685478
- Bohuš, OM6ABS. Srdečne Vás pozýva
Rádioklub OM3KFV Vrútky

Technické zajímavosti
● Frank, DL2ALF, upozorňuje na další update
svého programu AirScout. Program umožňuje predikci podmínek pro navázání spojení
na VHF/UHF pomocí odrazů signálů od letadel. Najdete ho zde (odkud je převzat i obrázek), video s příkladem použití zde.
● Konference k vývoji software pro SDR zařízení, přednostně na open-source bázi, se
pravděpodobně uskuteční na evropském setkání HAM RADIO ve Friedrichshafenu.
● Snažíte se své dětičky
nebo vnoučata infikovat virem rádia? Tady je něco velmi jednoduchého a velmi
roztomilého. U nás vytvořil podobný projekt OK1DII jako Radio CocaCola.
● Třetí, přepracované vydání knihy Maxe, HB9ACC, Praxisbuch Antennenbau vyšlo
loňského roku, a je nabídkou nepřeberného množství praktických rad při stavbě antén,
včetně diskuse o „neviditelných“ anténách, anténách pro mobilní a portable provoz atp.
Knihu si za 29,50 € (cena bez poštovného) můžete objednat třeba zde.
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● Spíše zajímavostí je možnost koupit si v e-shopu RSGB souhrn loňských čísel
britského časopisu RadCom nejen na CD, ale také na USB flashdisku.
● Máte telefon či tablet s Androidem? Čeká na vás Morse Code Trainer. Používáte
Windows, Linux, MAC OS? Čeká na vás Morse Machine.

Silent Keys
● Se zármutkem oznamujeme, že 22. ledna 2015, nás po dlouhé nemoci opustil ve věku 73 let František Pokorný, OK1FP. Franta byl
zakladatelem a dlouhodobým vedoucím operátorem naší klubové
stanice OK1KWH ve Varnsdorfu. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Za kamarády z OK1KWH
Jirka, OK1JIR

Příloha
KV POLNÍ DEN
1. Cíl
ČRK stanoví národní podmínky vyhodnocení soutěže KV POLNÍ DEN, který je příležitostí k vysílání z přírody
se zařízeními nezávislými na elektrovodné síti a jednoduchými anténami.
2. Pořadatel
Pořadatelem této soutěže je Český radioklub - http://www.crk.cz/CJCRKC.
3. Termíny
CW: První celý víkend v červnu od 15:00 UTC v sobotu do 14:59 UTC v neděli (v roce 2015 je to 6. - 7. 6.).
SSB: První celý víkend v září od 13:00 UTC v sobotu do 12:59 UTC v neděli (v roce 2015 je to 5. - 6. 9.).
Tato soutěž probíhá ve stejném termínu, jako IARU R1 Fieldday Contest http://www.darc.de/referate/dx/contest/fd/en/rules/.
4. Pásma
1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz (dbejte doporučení pro I. oblast IARU, http://iaru-r1.org/index.php/spectrumand-band-plans/hf).
5. Všeobecné podmínky pro všechny stanice vysílající z přechodného stanoviště
Stanice vysílající z přechodného stanoviště je taková stanice, kde její zařízení, antény a napájecí zdroje
jsou na soutěžní stanoviště dopraveny. Tyto stanice používají během závodu volací značku /p, /m. Budování soutěžního stanoviště může začít nejdříve 24 hodin před začátkem soutěže. Antény nemohou být
umístěny nebo upevněny na budovách nebo jiných stálých konstrukcích. Může být použita pouze jednoprvková anténa (vertikální nebo drátová) pro všechna pásma, jejíž výška nepřesahuje 15 m, přičemž je
možné použít maximálně dvou umělých podpěr (stožárů).
Vzdálenost od nejbližšího místa, kde je síť nebo budova, musí být minimálně 100 m.
Stanice nesmí být napájena z elektrovodné sítě.
6. Kategorie
1. SOAB(A) QRP (18h)
2. SOAB(A) QRP (6h)
3. SOSB(A) QRP 160 (18h)
4. SOSB(A) QRP 160 (6h)
5. SOSB(A) QRP 80 (18h)
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6. SOSB(A) QRP 80 (6h)
7. SOSB(A) QRP 40 (18h)
8. SOSB(A) QRP 40 (6h)
9. SOSB(A) QRP 20 (18h)
10. SOSB(A) QRP 20 (6h)
11. SOSB(A) QRP 15 (18h)
12. SOSB(A) QRP 15 (6h)
13. SOSB(A) QRP 10 (18h)
14. SOSB(A) QRP 10 (6h)
15. MOST(NA) LOW
16. MOST(A) QRP
17. MOST(A) LOW
18. MOST(A) HIGH
19. FIXED Stanice v této kategorii se mohou zúčastnit pouze v jedné kategorii HIGH/ALL/ASSISTED.
Kategorie 2 - 14 budou vyhodnoceny pouze v rámci OK.
Pokud si to bude soutěžní stanice přát, může být její deník poskytnut vyhodnocovateli v rámci 1. oblasti
IARU. Stanice v kategoriích 2 - 14 budou ale přeřazeny do kategorie ALL BANDS, protože pořadatel 1. oblasti IARU 1 nemá pro přiřazení shodné kategorie.
Vysvětlivky:
QRP - výkon vysílače je do 5 W,
LOW - výkon vysílače je do 100 W,
HIGH - výkon vysílače je vyšší, než 100 W,
(A) Assisted - je povoleno používat DX cluster, skimmer a jiné pomůcky,
(NA) Non-Assited - není povoleno používat jakýchkoliv pomůcek (DX cluster, skimmer a jiné),
SOAB(A) QRP (18h) - stanice mohou soutěžit maximálně 18 hodin z 24, přičemž je 6 hodinovou přestávku
možné rozdělit maximálně do 3 částí,
SOAB(A) QRP (6h) a SOSB(A)) QRP (6h) - stanice mohou soutěžit maximálně 6 hodin z 24, přičemž je
18 hodinovou přestávku možné rozdělit maximálně do 6 částí,
Stanice vysílající z domácího QTH (FIXED) - stanice jsou omezeny pouze povolovacími podmínkami.
7. Výzva
CW: „CQ FD“
SSB: „CQ Field Day“
8. Předávaný kód
RS(T) a třímístné pořadové číslo spojení počínaje 001.
Stanice, které nepředají pořadové číslo, se do deníku zapíší s kódem 000. Tyto stanice nelze použít jako
násobič.
9. Bodování za spojení
S každou stanicí je možné navázat spojení pouze 1 x na každém pásmu.
Spojení mezi dvěma stanicemi FIXED
Spojení mezi /P a FIXED stanicemi z EU
Spojení mezi /P a FIXED stanicemi mimo EU
Spojení mezi /P a /P stanicemi z EU
Spojení mezi /P a /P stanicemi mimo EU

0 bodů
2 body
3 body
4 body
6 bodů

Jako /P lze započíst také stanice, které ve značce uvádějí /M, /MM nebo /AM.
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10. Násobiče
Každá země WAE/DXCC na každém pásmu zvlášť.
WAE Country List: http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/rules/.
DXCC Country List: http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2013%20DXCC%20Current_a.pdf.
11. Celkový výsledek
Celkový výsledek je dán součtem bodů ze všech pásem vynásobeným součtem všech násobičů ze všech
pásem.
12. Deníky
Jako přílohu e-mailu na adresu „kvpd at crk.cz“ ve formátu Cabrillo. Do předmětu e-mailu zřetelně označit
soutěžní značku a kategorii, např.
OK1XYX/P SOAB(A) QRP (6h)
(viz odstavec 6. Kategorie). Samotný deník potom jako přílohu s názvem OK1XYZ/P.log nebo
OK1XYZ/P.cbr. Do textu e-mailu uvedou stanice v „nových“ kategoriích případný souhlas se zasláním deníku k mezinárodnímu vyhodnocení (IARU REG.I - ano).
13. Termín odeslání
2. pondělí po závodu (v roce 2015 je to 15. 6. a 14. 9.).
14. Diplomy a trofeje
Diplom v elektronické formě bude vystaven všem stanicím, které zašlou deník.
Trofej získává stanice s nejvyšším počtem bodů v kategorii SOAB(A) QRP (18 h), SOAB(A) QRP (6 h),
MOST(NA) LOW a portable stanice s maximálním počtem bodů bez rozdílu kategorie.
15. Diskvalifikace
Protesty lze podat pořadateli do 7 dnů po zveřejnění předběžných výsledků. Pořadatel (ČRK) může
pro nesportovní chování a nedodržení podmínek diskvalifikovat účastníka z celkového hodnocení.
Rozhodnutí pořadatele je konečné.
Tyto podmínky schválila Rada Českého radioklubu dne 6. března 2015.
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Připomeňme si naše kolegy - radioamatéry!
Dnes přinášíme poslední dva ze životopisů známých obětí 2. světové války mezi radioamatéry. Sborník se
souhrnem dosud zveřejněných životopisů, doplněných o další podrobnosti a ilustrace, brzy zveřejníme
na WEBu ČRK. Za zpracování děkujeme Lacovi, OK1AD.

● Bohumil Třasák, OK1BT
Narodil se 8. listopadu 1914 ve Vysokém Mýtě. Rodiče František a Františka byli
drobnými rolníky a v roce 1938 bydleli na adrese Vysoké Mýto, Erbenova 51.
Bohumír byl nejmladší ze šesti dětí. Po obecné a měšťanské škole vystudoval
místní Lukařskou stavební průmyslovku a začal pracovat na stavebním úřadě ve
Vysokém Mýtě. Nakreslil plán města, podle kterého se řídil jeho další rozvoj.
Ve volném čase se aktivně zúčastňoval činnosti místního Klubu českých turistů.
Další zálibu měl v radioamatérském vysílání. Členem ČAV byl od roku 1938 a
koncesi pro vysílání získal ve stejném roce. Zařízení pro příjem a vysílání si zkonstruoval sám z dostupných součástek. Při fonickém vysílání byl známý hláskováním sufixu své značky jako „Baltimore Tripolis.“ V této činnosti spolupracoval
s dalším radioamatérem z Vysokého Mýta, Augustínem Kučou, OK1AK. V období
okupace musel odevzdat zařízení a kvůli radioamatérské činnosti byl několikrát
vyslýchán gestapem, naštěstí bez následků. Když byl v nemocnici a v pouhých
třiceti letech umíral na tuberkulózu, poslouchal tam zahraniční rozhlasové vysílání pro obyvatele Čech a Moravy. Zemřel 18. ledna 1945 a jeho pohřeb měl
neobvykle velkou účast. Stal se vlasteneckou manifestací občanů Vysokého
Mýta proti okupaci.
Značka
OK1BT je uvedena v seznamu
obětí okupace
v časopise AMA
číslo 2/1995 a
dosud
nebylo
známo, co bylo příčinou jeho úmrtí. Díky
laskavosti redakce novin Orlický deník,
který uveřejnil náš článek, podařilo se
nalézt jeho příbuzné a objasnit příčinu smrti. Děkujeme příbuzným Bohumíra Třasáka za poskytnutí životopisu a fotografií.
Zdroj:
 Informace a fotografie od pana Františka Svobody a paní Milady Tomáškové, příbuzných Bohumíra Třasáka.

● Josef Hub, OK2HU
Na jeho tragický životní příběh se mezi radioamatéry málem zapomnělo. Značku OK2HU jsme našli 70 let
po válce v časopise Krátké vlny z roku 1948. Byla na obrázku tabla se seznamem obětí okupace z řad radioamatérů. OK2HU byl účastníkem odbojové organizace Obrana národa, obětoval život za osvobození vlasti,
proto si zaslouží hlubokou úctu a trvalou vzpomínku.
Josef Hub, učitel a poručík v záloze, se narodil 6. srpna 1907 v Hostašovicích. Po absolvování měšťanské
školy v Novém Jičíně studoval na učitelském ústavě ve Valašském Meziříčí. Naposledy učil na měšťanské
škole v Brušperku. Jeho velkou zálibou byla radiotechnika, věnoval ji veškerý svůj volný čas. V malé dílně
měl všechny možné nástroje a součástky, které k tomu potřeboval. Ještě v období existence první čs. republiky složil v Praze předepsané zkoušky pro koncesi amatéra vysílače s výborným prospěchem a sám si
sestrojil vysílací stanici. Tato záliba se mu stala osudnou. Po německé okupaci republiky musel vysílačku
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odevzdat. Spolu s dalším učitelem v Brušperku, Svatomírem Kadlčákem, OK2KE, se zapojil do odbojové
činnosti v organizaci Obrana národa. OK2KE
byl zatčen a později popraven, svého přítele
ale neprozradil. Josef Hub pokračoval v odboji, sestrojil a uvedl do provozu dva vysílače. Sám udržoval rádiový kontakt s Moskvou každý den v šest hodin ráno. Vysílačky
schovával na různých místech, až byla jedna
z nich náhodně nalezena při honu v lese Březinkách. Kromě toho finančně podporoval
pozůstalé
po
popravených
odbojářích. Zatčen byl v Brušperku 7. ledna 1944
o půl páté ráno. Při prohlídce domu byl nalezen leták s textem proti německé branné
moci. Spolu s dalšími zatčenými byl odvezen
do vězení v Moravské Ostravě. V deníku
tajně psaném pro manželku pomocí vypichovaných dírek v knize vzpomínal na první výslech vrchním komisařem gestapa: „Řekněte všechno, co víte, a já se Vám zaručuji čestným slovem, že
dostanete rok-dva a pak bude stejně amnestie. Všechno víme, všichni mluvili.“ Do deníku dále napsal: „Já
byl poslední v 10 hodin večer. Neměl jsem odvahu zradit. Mlčel jsem zbytečně.
Skutečně věděli i podrobnosti.“ Později byl převezen do KT Vratislav a takto
popisoval svou celu, ve které si na jednu stěnu pověsil podobenku své milované manželky (na obrázku odborná učitelka Vl. Hubová): „Naproti mému
oknu, přes zahradu, dvůr a ulici vidím při zatemňování obchod s potravinami.
Z označení firmy vidím jen část slova Leben, zbytek zakrývají stromy. Dovedeš
si představit tu dvojnásobnou ironii. Potraviny a život a mezi tím a mnou
ocelová mříž.“ Pobyt ve vězení byl pro něj neustálý zápas s hladem a zimou.
15. června 1944 si libuje: „Bože, chléb, 4 cm chleba, to byly hody. Najím se ještě
někdy v životě? Asi až před koncem… Dva krajíce s margarínem, obložené
masem, sklenička vína a cigareta… a odchod!“ 15. července píše: „Zítra
dostanu dvě porce řepy nebo trávy, které se zde nadává špenát.“ 18. července:
„Proklatá strava, samá voda.“ O den později: „Takhle hrnec vařené i čerstvé
řepy. Strašný pocit dravého hladu.“ V sobotu 22. července si stýská: „Kéž bych
byl marnotratným synem, pásl prasata a mohl se s nimi stravovat.“ Dle jeho vlastního doznání přepadá jej
jednou až dvakrát za měsíc úžasná touha po svobodě a po domově. Někdy se dostaví i chuť po dalším
životě. K tomu uvádí: „Co zbývá na mne jiného? Sekera, naprosto jistě! Dnes už to prožívám lhostejně, bez
vzrušení, stálá myšlenka, zvyk.“ O svých dnech ve vězení píše manželce: „Tvořím stovky obálek a
vzpomínám. Nejpěknější chvilka celého vleklého dne je večer. Ustelu, poděkuji Bohu za prožitý den,
pomodlím se za Tvoje i moje rodiče a zvlášť za všechny dobré lidi a trpící v koncentračních táborech. Pak
následují hovory s domovem. Přitom pomalu usínám.“ Dne 1. července píše do deníku: „Dnes jsem
konečně dostal termín soudu na 27. července. Závody se smrtí začaly. Kdo bude rychlejší, konec války, nebo
konec můj? Stále doufám! Uvidíme se? Podle zvyklostí bych se mohl seznámit se sekerou asi 28. října nebo
tak nějak. Zvláštní shoda.“ V dalších dnech pokračuje: „A konečným závěrem toho všeho je očekávání
vlastního konce. To by samo o sobě nebylo nic tak strašného, protože život není vlastně nic jiného, podle
slov písně Každý, kdo se narodil, svou smrt má zde za podíl… píseň, kterou maminka v době mého dětství
často zpívala. Malý rozdíl je jen v tom, že zde každý, koho se to týká, přesně ví, kdy konec nastane, a nic
jiného nedělá, než že naň čeká. A v tom je ta tragika. Poslední den, který trávím zde v této cele, zítra už
budu přestěhován do bytu s východem do slepé uličky nepokračující dále. Dnes ještě obálky, zítra
pro změnu peří. Také dobře, udělám si křídla na tu dalekou cestu… Zítra se za mnou zavře brána života a
smrti. To, co bude ještě potom, není život, jen slabé doznívání akordu… Poslední dobrou noc, kterou mohu
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sdělit papíru. Zítra ručičky hned u soudu do řetězu, ostatně s těma jsem velmi zadobře, a za tři měsíce
hlavička dolů a fuk do pytle… Ave patria, morituri te salutant! (Buď zdráva vlasti, ti, kteří mají umříti, tě
pozdravují.) Zápisky končí: co se dělo dál? Dne 27. července 1944 byl odsouzen k trestu smrti. Po rozsudku
se ještě setkal s otcem, který do KT Vratislav ten den přijel. V dopise na rozloučenou manželce napsal:
„Dnes konečně v 18,15 hodin naplní se můj osud a končí má křížová cesta… Stojím na Buňavce s Tebou a
hledím na ty mi tak milé hory. V poslední době se mi stále a stále vrací vzpomínka na domov, spjata vždy
nerozlučně s Tebou, s mými drahými. Snad je Vám divné, že mohu tak poměrně klidně uvažovat 4 hodiny
před tečkou. Není to tak divné. Devět měsíců stálé jistoty přes občasné záchvaty touhy po žití… Po celou
dobu mého pobytu zde bylo mým vedoucím motivem: Věci hnusné a sobě odporné, a vše, co ještě na Tebe
přijde, pokorně a trpělivě pro milého Boha a drahou svoji vlast snášeti, neboť kdo pro věc spravedlivou trpí,
spasen bude… Krásnějšího zakončení životní pouti pro muže není, než zemřít za vlast.“ Dne 10. října 1944
v 19,15 hodin byl Josef Hub v KT Vratislav popraven. K uctění jeho památky byla na Buňavce zasazena lípa
a občané Hostašovic každý rok na něj vzpomínají. Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce na Moravském
náměstí 6 v Brně, na pomníku obětí obou světových válek v obci Hostašovice, na pomníku a na tablu
s fotografiemi ve vstupní hale Městského úřadu v Brušperku. Děkujeme starostovi obce Hostašovice
za poskytnutí části kroniky, ve které jsou citovány skutečně hrdinské a velmi dojemné poslední dny života
vlastence - radioamatéra Josefa Huba.
Zdroj:
 Kronika obce Hostašovice,
 Encyklopedie Brna,
 školní album ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku,
 časopis Krátké vlny, číslo 10/1948, strana 155.
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Fórum ČRK

QSL služba ČRK Časopis Radioamatér OK1RCR

Elektronické publikace Bulletin ČRK ČRK na Facebooku OK/OM DX 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: • Oldovi, OK1VUL, „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, OK1XU, „ok1xu at crk.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: Jan Litomiský, OK1XU.
Toto číslo vyšlo 6. března 2015.
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