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●  V Praze se dne 9. června 2010 sešla Rada ČRK. Projednala hospodaření ČRK v prvním čtvrtletí 2010, 
účast ČRK v simulovaném tísňovém provozu GlobalSet, návrhy na ocenění plaketami a diplomy ČRK, spolu-
práci s radiokluby ČRK, přípravy na setkání ve Friedrichshafenu a v Holicích, správu nemovitostí ČRK.  Zápis 
zde.  

● Jak se změnily poplatky za diplom DXCC čtěte na  http://www.crk.cz/CZ/DXCCCHECKC.  

● IARU Reg. 1 HF Committee Newsletter No. 63 je zde: http://www.crk.cz/CZ/DIARUC.  

● Nový VHF Managers Handbook je zde: http://www.crk.cz/CZ/DIARUC.  

● Aktuální IARU E-Letter je zde: http://www.iaru.org/e-letter/2010marchr.pdf. 

● Nejnovější IARUMS Newsletter May 2010 naleznete zde: http://www.crk.cz/CZ/AKTBANDSC. 

● Od čtvrtka 17. 6. do neděle 20. 6. se v Bojnicích na Slovensku konalo 11. Mistrovství Evropy žáků v 
rádiovém orientačním běhu. Velmi mladý český tým v sestavě 6 chlapců a 5 děvčat pod vedením Miro-

slava Vlacha, OK1UMY, a Vlasty Vlachové, OK1VFU, bojoval v konkurenci 11 zemí o 
ţákovské tituly mistrů Evropy. Na start se postavilo 36 chlapců a 30 dívek z Bulharska, 
Chorvatska, České republiky, Německa, Maďarska, Litvy, Polska, Ruska, Slovinska, 
Slovenska a Ukrajiny. V pásmu 144 MHz (první závod) jsme získali 2 medaile v soutěţi 
druţstev - stříbrnou dívky CZE1 a bronzovou chlapci CZE1. Nejmladší česká repre-
zentantka Kateřina Bţatková skončila na nepopulárním 4. místě, do první desítky se 
ještě probojovali 6. Jakub Šrom a 9. Veronika Fráňová. V sobotním druhém závodu v 
pásmu 3,5 MHz byli úspěšnější chlapci. Titul Mistr Evropy vyběhal nejrychlejším časem 
Jakub Šrom (na snímku), další stříbrnou medaili přidalo druţstvo chlapců CZE1. 
Kromě Jakuba se v první desítce umístili 8. Martin Šimáček, 9. Pavel Hladík, 8. Vero-

nika Fráňová a 10. Martina Dvořáková.                                                                       Marcela Šrůtová 

●  Nové číslo ruského časopisu CQ-QRP č. 30 si můţete stáhnout na 
http://qrp.ru/modules/mydownloads/cache/files/cq-qrp/cq_qrp_30.pdf. Stránky radioklubu jsou vytvořeny v 
ruském nebo anglickém jazyce. Zde je odkaz na stránky RU QRP klubu: http://www.qrp.ru/modules/news/. 

Minulý měsíc na pásmech 
● Maják OK0EA 

Dne 25. 6. 2010 jsem demontoval maják 
OK0EA pro pásma 5,7, 10, 24, 47 a 76 
GHz. Montéři dávají na celé věţi novou 
střechu a manipulují i s okny, takţe bylo 
třeba prostor uvolnit. Zařízení je sloţeno 
v krabici chráněné igelitem proti případ-
nému dešti a mechanickému poškození. 
Po rekonstrukci střechy bude vše na-
montováno zpět (FOTO TNX OK1UFL). 

                                                         Pavel Šír, OK1AIY 

● Na 70.117 MHz byl spuštěn nový maják OK0EE z loc. JN89CK (nr. Ţďár n. S.). Maják vysílá 24 hodin 
denně 10W ERP, anténa dipól. Velký dík patří OZ2M, který dodal hlavní součásti majáku (FOTO TNX 
OK1CDJ). 
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