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Minulý měsíc v ČRK, v IARU a ve světě
● V květnu každého roku si celý svět připomíná konec druhé světové války. Také
radioamatéři v OK přinesli oběti budoucí svobodě – připomeňte si je na naší stránce
http://www.crk.cz/CZ/II_ODBOJC. Letos nám došel e-mail, ze kterého vyjímáme:

„Vážené dámy a vážení pánové,
při "brouzdání" internetovými stránkami jsem se zájmem otevřel také tu Vaši a s
překvapením a pohnutím jsem zjistil, ze nezapomínáte na ty radioamatéry, kteří položili své
životy v odboji proti nacistickým okupantům. Jedním z nich byl i můj strýc Jan Habrda
(OK2AH), jehož fotografii a krátkou zprávu o jeho osudu uvádíte v příslušné kapitole.
Vzpomínám na společná setkání v Třebíči u jeho rodičů (mých prarodičů), na začátku druhé
světové války. Dlouho jsme se však bohužel nesetkávali. Byl zatčen gestapem a posléze v
Berlíně popraven (spolu s panem Košuličem), právě v den mých osmých narozenin.
Pravděpodobně bylo toto datum náhodné, ale v naší rodině panoval názor, ze se jednalo o
projev nacistické perversity. /…/
Dlouhá léta jsem jako relikvie uchovával strýcovy QSL OK2AH, sluchátka a poválečná
vyznamenání (Čs. válečný kříž 1939-1945 a Junácký kříž za statečnost), ale vynuceným
odchodem naší rodiny do zahraničí v roce 1980 jsem o všechny tyto vzácnosti přišel.
Proto k Vám mám jednu prosbu. Pokud se ve Vašem archivu nacházejí jakékoliv písemnosti
či jiné odkazy (ku př. fotografie), týkající se Jana Habrdy, někdejšího radioamatéra,
pracovníka Kontrolní služby radiové a odbojáře proti nacistům, byl bych Vám velmi vděčný,
kdybych mohl obdržet jejich kopie. Veškeré náklady s tím spojené samozřejmě uhradím.
Děkuji Vám předem za porozumění a zůstávám se srdečnými pozdravy
Dipl. Ing. Ivo Kameníček“
Co dodat… Máte-li cokoli ve svých archivech, pište na „crk at crk.cz“, zásilku pro
ing.Kameníčka zařídíme (omluvte, že bez jeho výslovného souhlasu nezveřejňujeme adresu).
● V Praze se dne 13. května 2009 sešel Výkonný výbor ČRK a projednal tisk
radioamatérských map, přípravu soutěže na nového dodavatele časopisu Radioamatér,
správu nemovitostí a finanční situaci ČRK. Zápis: http://www.crk.cz/FILES/ZAPIS05_09.PDF.
● Brněnský radioklub OK2KUB hledá nové členy a zájemce o radioamatérský sport.
Budeme rádi, když navštívíte nejen web http://rk.luzanky.cz, ale především některou z
našich akcí, případně nás doporučíte dál.
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● WWW stránky IARU Reg.1 - http://www.iaru-r1.org/ - v minulých letech k návštěvě
příliš nelákaly. Se změnou vzhledu se však začínají naplňovat různými zajímavými
informacemi organisačního charakteru, krom jiného i soustavnějším zpravodajstvím
z odborných pracovních skupin. Doporučujeme Vaší pozornosti.
● Na WWW stránkách ČRK byla po delší době updatována stránka s přehledem uživatelů
OK QSL služby - http://www.crk.cz/CZ/UZQSLC. Seznam má těm spořivějším z nás
usnadnit rozhodnutí, komu z OK poslat či neposlat za spojení QSL lístek. V seznamu jsou
proto ti, kdo mají uhrazen členský příspěvek ČRK či uživatelský poplatek služby pro letošní
rok, a QSL lístek jim tedy bude doručen. Podívejte se laskavě, zda uvedení či neuvedení Vaší
značky v seznamu odpovídá skutečnosti, a na případné nedostatky upozorněte QSL službu
ČRK – „qsl at crk.cz“; děkujeme.
Ostatní informace o OK QSL službě na Vás čekají na http://www.crk.cz/CZ/QSLC.
● V předvečer EME/µW semináře Tři Studně 2009 se sešla VKV pracovní skupina a
projednala několik námětů:
 stížnost na stanici OK2M v průběhu VKV závodu a projednávala do budoucna termín, do
kdy je možno stížnosti posílat,
 sjednotila systém vyhodnocování VKV závodů pro rok 2009 podle SW LX,
 zřídila novou e-mailovou konferenci OK-VKV-List,
 hledá vhodného adepta na pozici mikrovlnného manažera.
● Napadlo Vás někdy, že větrné elektrárny mají vliv i na šíření VKV signálů? Studii na toto
téma najdete zde. Odkaz jsme našli na boardu Fórum ČRK - http://forum.crk.cz mezi
spoustou dalších zajímavých informací, které zde čtenáři zveřejňují (děkujeme zejména
Járovi, OK8YD). Fórum ČRK je po reinstalaci redakčního systému plně funkční a
čeká i na Vás!
● RK OK1KTS Sokolov uspořádal ve dnech 8. - 11. května 2009 přípravný kurz operátorů
zakončený zkouškou před komisí ČTÚ. Zkoušku nakonec složilo 10 adeptů a přibylo 10
nových značek.

Minulý měsíc na pásmech
● V Portugalsku začaly platit nové předpisy. Pokud budete pracovat na základě doporučení
CEPT T/R 61-01 z Portugalska, je zapotřebí použít prefix CT7, z Azorských ostrovů CT8 a z
Madeiry CT9. Nezapomeňte tyto změny doplnit do soutěžních deníků.
● CQ WPX Contest Director, Randy Thompson, K5ZD, sdělil, že účastníci WPX
Contestu (SSB a CW) v létech 2007 - 08 si mohou stáhnout elektronickou verzi
diplomu v PDF formátu. Informace je na http://www.cqwpx.com/blog/.
● Na Slovensku byl od 1. 5. povolen na dobu jednoho roku zkušební provoz amatérských
stanic na sekundární bázi v pásmu 70 MHz, podobně, jako u nás.
● Informace W3 QSL bureau hovoří o tom, že QSL manager N3SL nevyřizuje lístky KL7J
přes bureau, proto K3ZO předal tyto QSL učiteli základní školy jako učební pomůcky. Aneb
v různých zemích se nakládá s QSL lístky dost jinak, než jak si u nás někteří idealisté
představují …

Očekáváme v ČRK, v IARU a ve světě
● Konference OK-VKV-List, nejnovější z diskusních konferencí Českého radioklubu na
internetu, je přístupná všem zájemcům. Přihlásit se můžete podle návodu uvedeného zde:
http://www.crk.cz/CZ/FORUMC. Věnujte laskavě také pozornost zvláštním pravidlům této
konference, která jsou zařazena na konci uvedené stránky.
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● Koordinátor IARU R1 pro monitoring, Wolfgang, DK2OM, vyzývá radioamatéry, aby
sledovali SSB provoz, který v různých časech probíhá na kmitočtu 14.000 MHz ve
francouzském a tribaldském jazyce. Signály pocházejí z oblasti severozápadní Afriky. Reporty
posílejte přímo na mail DK2OM.
● Na rok 2010 se připravuje další presentace radioamatérů v Evropském parlamentu.
Čtěte poslední EUROCOM Newsletter - http://www.crk.cz/CZ/EMCAKTC.
● Blíží se holické setkání, na kterém jsou pravidelně oceňováni čestnými plaketami a
diplomy Českého radioklubu ti, kdo významně přispěli dobrému zvuku značky OK ve
světě, či mimořádnou prací obohatili radioamatérský život v OK. Navrhnout Radě ČRK
někoho k ocenění může kterýkoli člen či radioklub ČRK, podmínky najedete zde:
http://www.crk.cz/VNITRNIPRAVC.

● Před VI.sjezdem Českého radioklubu se řada členů zamýšlela, jak by ČRK v současné
situaci světové hospodářské krise mohl přestát případné potíže. Padla prý i úvaha, zda
nevystoupit z Mezinárodní radioamatérské unie (IARU), aby ČRK ušetřil členský příspěvek
unii. Na WEBu IAEU Reg.1 - http://www.iaru-r1.org/ - jsme našli několik poznámek
ozřejmujících vztahy IARU k celosvětovým a kontinentálním organizacím
spravujícím kmitočtové spektrum – zde jsou:

Jak je IARU mezinárodně uznávána?
IARU je uznávána OSN (Organizací spojených národů) jako nevládní organizace
s poradní působností vzhledem k ostatním orgánům OSN, tj. ITU (Mezinárodní
telekomunikační unie). ITU uznává IARU jako mezinárodní organizaci (CV/Art.19, No.
230).
Jak IARU působí na ITU?
IARU je "Sector Member" (člen) v úsecích radiokomunikačních (R) a rozvoji
telekomunikací (D) ITU. Je účastníkem Řádných konferencí, Světových
radiokomunikačních konferencí (WRC) a Světových konferencí o rozvoji telekomunikací.
IARU se aktivně účastní práce ve studijních skupinách ITU-R, jejich pracovních
zasedání a úkolových skupin, radiokomunikačních poradních skupin (RAG), přípravných
zasedání před konferencemi a ve studijní skupině 2 ITU-D.
Působí IARU též v regionálních telekomunikačních organizacích?
Tři regionální organizace IARU se zúčastní práce v regionálních telekomunikačních
organizacích, jako jsou Asia Pacific Telecommunity (APT), European Congress of Postal
and Telecommunications Administrations (CEPT) - Konference evropských správ pošt a
telekomunikací, African Telecommunications Union (ATU) a Inter – American
Telecommunication Commission (CITEL).
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Stejně jako IARU, které působí v řadě pracovník skupin ITU, je tomu i při působení
IARU R1 v CEPT. IARU R1 se zúčastní práce např. v pracovních skupinách FM
(obhospodařování kmitočtového spektra) a RA2 (ta má v referátu amatérskou službu).
Řada dokumentů, jako jsou doporučení T/R 61-01 a T/R 61-02, pak vznikla ve
vzájemné spolupráci IARU R1 a CEPT.
Jak vidíte, spolupráce Mezinárodní radioamatérské unie se všemi důležitými mezinárodními
organisacemi je pevně ukotvena, a bylo by zcela nerozumné se kvůli pár švýcarským
frankům vyvázat z těchto velmi užitečných vztahů. Právě díky těmto mezinárodním vazbám
IARU je i postavení ČRK jako člena IARU vůči telekomunikační administrativě v ČR citelně
posíleno.
Více o Mezinárodní radioamatérské unii zde: http://www.crk.cz/CZ/OIARUC.

OK1DPX, OK1VEN a omladina nad jednou ze stavebnic příbramského Q-klubu

Očekáváme na pásmech
● Jak jsme už upozornili na stránce http://www.crk.cz/CZ/PREDPISAKTC, vydá letos ČTÚ
radioamatérům v OK padesát povolení k experimentálnímu provozu v pásmu 70 MHz.
Dotazem u ČTÚ jsme ověřili, že lze vystavit ještě 17 povolení. Spoty DX Clusteru ukazují, že
pásmo oživuje: nepromeškejte příležitost patřit mezi první experimentátory z OK v tomto
zajímavém pásmu!
● V CQ WW WPX Contestu zaslechnete i stanici OL25LP. Značka byla vydána k 25. výročí
založení OK QRP Clubu. QSL via OK2FB. Kolegům k výročí jejich klubu srdečně
blahopřejeme.
● NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a Space Weather
Prediction Center zveřejnily zprávu odborného panelu The Solar Cycle 24
Prediction Panel o 24. slunečním cyklu. Najdete ji zde:
http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/index.html.
● Pro sběratele ruských okresů RDA je k dispozici stránka http://rdaward.org, kde najdete
podmínky diplomu a čísla jednotlivých rajónů vč. aktivních značek.
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● Kdo si nejste jisti závodními zkratkami amerických a kanadských stanic, které se
předávají např. v CQ WW 160 m Contestu, podívejte se na tabulku na stránkách Bedy,
OK1FXX, http://www.qsl.cz/ok1fxx/cs/contesting/arrl_dx/w_ve.doc, nebo v anglické verzi
např. na http://www.usa-county-map.com/.
● Bulletin HF Happenings 354 přináší přehled některých stanic aktivních k 65.výročí
vylodění v Normandii, více na http://perso.wanadoo.fr/michel.f6ips/.
● Podle HF Happenings 355 bude mezi 19. a 28. červnem v provozu značka LJ2T
v souvislosti s International Museums Weekends. Stanice bude pracovat z musea spojovacích
útvarů norských ozbrojených sil u Lillehammeru. Značku v minulosti používalo školicí
středisko norských spojařů. QSL via LA5EAA.
● Ve dnech 5. - 15. 6. 2009 budou aktivní JW/OK1JK, JW/OK1IPS, JW/OK1IEC,
JW/OK1JST z QTH radioklubu JW5E, zřejmě jen na 7, 10, 14 a 18 MHz. Budou prováděny i
pokusy na jiných pásmech. Provoz: CW, SSB, digi. OK1JST
● Nový diplom - Council of Europe Radio Amateur Club AWARD
Diplom CERAC je určen všem radioamatérům, kteří pracovali s klubovou stanicí Rady
Evropy – TP2CE (nebo ji odposlechli) od prvé aktivity 26.6.1986 pod jejími různými prefixy:
TP0 - 9, TP10 - 60, TP2000. Vydává se ve třídách za 4, 6, 8 a 10 prefixů. Diplom je možné
získat za provoz CW, SSB, RTTY, PSK nebo za smíšený provoz. Poplatek za vydání je 6 €, $ 8
nebo 8 IRC. Manažerem diplomu je Francis Kremer, F6FQK, 31 Rue Louis Pasteur, F-67490
Detwiller, France, „f6fqk at free.fr“. Originál podmínek najdete na http://ewwa.free.fr.

Klub TP2CE vydává ještě dva další diplomy, podmínky najdete rovněž na uvedené stránce.

● Těšte se na expedici na Norfolk Island, IOTA OC-005, kterou připravuje tým HARAOA
Group (Hellenic Amateur Radio Association of Australia, Inc) na 22. – 29. červenec 2009.
Více na http://vk9aaa.blogspot.com. (Z HF Happenings 355).
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Závodění
● Tento víkend se koná prestižní KV závod CQ WPX CW, pravidla najdete na
http://www.cqwpx.com/rules.htm.
● Na našich WWW stránkách najdete inspirativní text o závodění na krátkých vlnách http://www.crk.cz/CZ/HFCONTESTC.
● Byly oznámeny první podrobnosti o World Radiosport Team Championship
2010 (WRTC), který je považován za olympiádu contestmanů. Podrobnosti na
http://www.wrtc2010.ru. Hezké vyprávění o účasti OK týmu na WRTC 2002 si
můžete přečíst zde: http://www.crk.cz/CZ/WRTC2002C.
● Pravděpodobně každé pondělí probíhá velmi zdařilá akce z dílny Cimrmanova RK s názvem
CUC, neboli Cimrmanův Utajený Contest. Smyslem této akce je podpořit práci QRP,
nácvik závodních CW spojení a zajistit skvělou zábavu.
Bližší podmínky vždy těsně před konáním akce na www.ok2rz.cz/upload/CUC06.pdf, popř.
před závodem od 19:00 v OK QRP kroužku.
Narozdíl od minulého CUC contestu tentokrát pořadatel garantuje nízkou hladinu QRN a
lokální blesky pouze v případě překročení limitu pro QRP 5 W. Minulý CUC proběhl v pondělí
25.5. ve dvou etapách od 19:30 do 19:45 a od 19:45 do 19:59 místního času na kmitočtech
3559.5 – 3580 kHz.
● CW WW WPX 2008:
Na stránce http://ok1vwk.sweb.cz/rekordy.htm je nová tabulka s rekordy CQ WPX CW za
rok 2008. Gratulace týmu OL7R za nový národní rekord v kategorii M/2 a celkové posunutí
absolutního rekordu v kategoriích více operátorů. Celková výsledková listina je tady:
http://www.cqwpx.com/results_2008_wpx_cw_scores.pdf.
● Hlášení z provozní soutěže „Mistrovství ČR juniorů na VKV“ zašlete (a nadále zasílejte)
na adresu „ok1zhv at email.cz“. Výsledky budou zveřejněny na www.barak.cz a na
www.infohk.cz, v obou případech v sekci NOVINKY. Hlášení zašlete zpětně za celý rok 2009.
Na uvedených webových stránkách jsou již vyvěšeny výsledky z MČR. Články byly zaslány do
regionálního deníku, do časopisu RADIOAMATÉR a do AR.

Dům dětí a mládeže v Hradci Králové je jednou z nemnoha radioamatérských líhní v OK,
zejména díky členům týmu OK1OHK, který zde působí
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● MARS, mongolská organisace IARU, zve radioamatéry do závodu Mongolian DX Contest.
Podmínky najdete zde.

KV DX expedice následujícího měsíce
● FR/G Ohlášená expedice na Glorioso je povolena a podle informace F6AJA proběhne
mezi 9. - 28. 6. 2009 na KV pásmech + 6 m.
● Vladimír, UA4WHX, oznámil, že jeho tým nepřetržitě pracuje na zpracování direktně
došlých QSL z jeho afrických aktivit z let 2005-2007. Týdně posílají 500 - 700 direktů.
Vladimír má všechny logy na papíře, takže vyhledáváním spojení se vyřizování prodlužuje.
Předpokládá ale, že všechny direkt došlé žádosti budou vyřízeny do konce letošního roku.
Zajímavé ale je, že už vyřídil všechny direkt QSL zaslané z USA…
● Nigérie: 5N0OBA, prezident nigerijské radioamatérské organizace, sdělil, že Nikola,
5N/LZ1QK, který vysílá od října 2008, nemá platnou koncesi. To oznámil i ARRL, QSO s
Nikolou tedy nebudou uznávána do DXCC.
● Mezi 8. a 14. červnem plánuje EA7KW ve spolupráci s místními radioamatéry 6
m expedici do Andorry pod značkou C37NL. Více na www.6metersonline.com/c37nl.html.

Radioamatérské závody následujícího měsíce
datum

čas UTC

název

1.1. - 31.12.
1.6.
2.6.
4.6.

00.00-23.59
20.30-21.30
01.00-03.00
17.00-21.00

CQ DX Marathon
Aktivita 160m
ARS Spartan Sprint
10 meter NAC

5.6.
6.-7.6.

18.00-22.00
00.00-24.00

6.6.
6.6.
6.6.
6.-7.6.
6.-7.6.
6.-7.6.
6.-7.6.
6.-7.6.
7.6.
7.6.
8.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.-14.6.
13.6.
13.6.
13.6.
13.-14.6.
13.-14.6.
14.6.
14.6.

04.00-12.00
06.00-08.00
05.00-07.00
12.00-12.00
14.00-14.00
15.00-14.59
16.00-04.00
20.00-04.00
05.00-07.00
12.00-20.00
20.30-21.30
00.30-02.30
17.00-21.00
18.00-22.00
00.00-24.00
00.00-24.00
05.00-07.00
11.00-13.00
15.00-15.00
16.00-16.00
00.00-23.59
06.00-12.00
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mode

All
SSB
CW
CW/SSB/
FM/Digital
Digital Pentathlon (1)
BPSK63
Open Season Ten Meter PSK Contest
BPSK31
DigiFest Contest (1)
Digital
Wake-Up! QRP Sprint
CW
SSB liga
SSB
SEANET Contest
CW/SSB/RTTY
Mikrovlný závod SHF – up
CW/SSB
IARU Region 1 Fieldday
CW
Alabama QSO Party
CW/SSB
DigiFest Contest (2)
Digital
KV PA 80 m
CW/SSB
DigiFest Contest (3)
Digital
Aktivita 160 m
CW
NAQCC Straight Key/Bug Sprint CW
NAC 50 MHz (Aktivitetstest)
All
Digital Pentathlon (2)
MFSK16
ANARTS WW RTTY Contest
Digital
Portugal Day Contest
CW/SSB
OM activity contest
CW/SSB
Asia-Pacific Sprint Contest
SSB
GACW WWSA CW DX Contest CW
DDFM 50 MHz Contest
CW/SSB/FM
SKCC Weekend Sprint
CW
DIE Contest (Spanish Is.)
CW/SSB/RTTY
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14.6.
14.6.
14.6.
17.6.
19.6.
20.-21.6.
20.-21.6.
20.6.
20.6.
20.-21.6.
20.6.
21.6.
21.6.
22.6.
24.6.
26.6.
27.-28.6.
27.-28.6.
27.-28.6.
27.-28.6.
27.-28.6.

08.00-10.00
14.00-15.00
15.15-16.15
18.00-20.00
18.00-22.00
00.00-24.00
00.00-24.00
08.00-22.00
14.00-18.00
16.00-02.00
18.00-24.00
08.00-11.00
08.00-11.00
01.00-03.00
00.00-02.00
18.00-22.00
12.00-12.00
12.00-12.00
14.00-14.00
18.00-21.00
18.00-21.00

FM pohár (2 m + 70 cm)
FM
SSA Mĺnadstest nr 6
SSB
SSA Mĺnadstest nr 6
CW
MOON Contest
CW/Digital/SSB
Digital Pentathlon (3)
MT63
All Asian DX Contest
CW
SMIRK Contest
CW/SSB
SCAG Straight Key Day (SKD) CW
Feld-Hell Club Sprint
Feld-Hell
West Virginia QSO Party
CW/SSB
Kid's Day
SSB
VKV závod dětí
All
Provozní aktiv VKV
All
Run For The Bacon QRP Contest CW
SKCC Straight Key Sprint
CW
Digital Pentathlon (4)
Feld-Hell
H. M. The King of Spain Contest SSB
Ukrainian DX DIGI Contest
RTTY/PSK31
MARCONI Memorial Contest HF CW
ARRL Field Day
All
QRP ARCI Milliwatt Field Day
All

Radioamatérská setkání
● Blíží se termín mezinárodního setkání radioamatérů ve Friedrichshafenu, kde bude
mít tradiční stánek i ČRK, a které letos proběhne ve dnech 26. - 28. 6. 2009.
● 20. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ 2009 v Holicích se letos
koná 21. - 22. srpna 2009, což je oproti jiným ročníkům změna. Více informací
najdete na http://www.ok1khl.com/.
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Dotazy mluvčímu Českého radioklubu
-

v uplynulém měsíci nedošly zajímavé dotazy.

Rada Českého radioklubu
a
Josef Zabavík, OK1ES
tajemník ČRK

Máte zprávy celostátního či regionálního významu pro radioamatéry? Pošlete e-mail:
● Josefovi, OK1ES, „crk at crk.cz“, se zprávami pro Radu ČRK, Bulletin ČRK a OK1CRA,
● Martinovi, OK1FUA, „casopis at crk.cz“, se zprávami pro časopis Radioamatér,
● Honzovi, OK1XU, „webmaster at crk.cz“, se zprávami pro WWW stránky ČRK.

Tady všude je něco zajímavého…

WWW stránky
ČRK

Fórum ČRK

Časopis
Radioamatér

ČRK nabízí

Elektronické
publikace ČRK

QSL služba ČRK

OK1CRA

Bulletin ČRK

OK/OM DX
Contest

OL4HQ
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