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AKTUALITY

17.6. � první páteèní závod v pásmu 3,5
MHz se bì�el v mírnì kopcovitém terénu, les
byl ponìkud zarostlý. Vítìzné èasy pod 40 mi-
nut odpovídaly pøedpokladùm krat�ího závo-
du. Kromì kategorie M16 vyhledávali v�ichni
ostatní pouze 3 vysílaèe + maják, cíl uprostøed
mapy èinil rozhodování obtí�nìj�ím. Nejvìt�í
radost udìlalo na�í èeské výpravì vítìzství
Martina �imáèka a zisk titulu Mistra Evropy
v kat. M14. Na dal�í individuální medaili v tom-
to pásmu jsme nedosáhli, na �velkou bednu�
se ale ve�li 5. Kateøina B�atková, 5. Jan Priess-
nitz a 6. Jakub �rom, do �desítky� pak je�tì 8.
Kateøina Pape�ová, 8. Robert Polák a 10. Pa-
vel Hladík. Spoleèným výkonem získali na�i
závodníci v soutì�i dru�stev tøi medaile �
zlato �áci M14 a dva bronzy �ákynì D14 a do-
rostenci M16.

Pohoda a dobrá nálada v týmu vydr�ela
i v sobotu (18.6.), kdy závodníky èekal ménì
oblíbený dvoumetr (144 MHz). Dle oèekávání
z tréninku byly antény nainstalované velmi níz-
ko. Tentokráte byl start situován uprostøed
mapy, startovní koridor spí�e navádìl na opaè-
nou stranu ne� do prostoru, rozhodování kde
zaèít s vyhledáváním kontrol nebylo pro nìkte-
ré ménì zku�ené závodníky jednoduché. O to
vìt�í radost vládla v cíli u èeského týmu � po-
èet získaných medailí se zvý�il na �est. Mar-
tin �imáèek zopakoval své vítìzství i v pás-
mu 2 m, Mistrem Evropy se stal i jeho oddílový
kolega Pavel Hladík v katategori dorostencù.
Dal�ích 6 závodníkù se ve�lo do první desít-
ky � 5. Martina Dvoøáková, 6. Jakub �rom, 7.

Dalibor Bakala, 7. Kateøina Pape�ová, 8. Ka-
teøina B�atková a 10. Robert Polák. Na veèer-
ním vyhlá�ení vystoupila na stupnì vítìzù
v�echna 4 èeská dru�stva. Støíbrnou medaili
získali dívky D14 (Kateøina Pape�ová, Kateøi-
na B�atková a Barbora Matou�ková) a doros-
tenci M16 (Pavel Hladík, Jakub �rom a Dali-
bor Bakala). Dal�í dvì bronzové do sbírky
pøidala dru�stva M14 (Martin �imáèek, Robert
Polák, Jan Priessnitz) a také dorostenky D16
(Martina Dvoøáková, Anna Oplová a Petra
Sádlová). Minimálnì jednu medaili si tak od-
vá�ejí v�ichni reprezentanti ÈR.

Po sobotním volném odpoledni tráveném
u moøe a veèerním vyhlá�ení následovala dis-
kotéka. A je�tì jeden dárek v podobì zcela
volné nedìle u moøe a náv�tìva aquaparku.
Èeská výprava ovìnèená 10 medailemi se vra-
cí zpìt v pondìlních ranních hodinách.

Nejúspì�nìj�í zemí se ziskem 18 medailí
stalo Rusko. Díky více zlatým medailím skon-
èili Èe�i na 2. místì (celkem 10 cenných kovù)
následováni Ukrajinou, která získala 14 medai-
lí. Na stupnì vítìzù vystoupili i �áci nebo do-
rostenci Slovenska, Polska a domácího Bul-
harska. Z deseti zúèastnìných zemí se tak na
�bednì� vystøídalo �est státù.

A na závìr statistika:
Rusko 18 medailí (8-5-5)
Èeská republika 10 medailí (4-2-2)
Ukrajina 14 medailí (2-6-6)
Bulharsko 3 medaile (1-1-1)
Slovensko 2 medaile (1-1-0)
Polsko 1 medaile (0-1-0)

Mistrovství Evropy �ákù
a dorostencù v ROB 2011
MARCELA �RÙTOVÁ
Mistrovství probìhlo v Bulharsku ve dnech 16.�19.6.2011. Oproti pùvodnì pøedbì�nì pøi-
hlá�eným závodníkùm ze 14 státù nedorazila do Primorska výprava Srbska, Kazachstá-
nu, Moldávie a Makedonie. Na start se nakonec postavili zástupci 10 zemí � Slovenska,
Ruska, Ukrajiny, Slovinska, Polska, Chorvatska, Nìmecka, Rumunska, Èeské republiky
a hostitelského Bulharska.

Radioamatérské �koly �
kurzy pro zaèínající
operátory a zkou�ky

V nadcházejících mìsících jsou organizo-
vány dva kurzy pro zájemce o získání vlastní-
ho povolení pro radioamatérský provoz:

Dùm dìtí a mláde�e Hradec Králové pøi-
pravuje pod patronací Èeského radioklubu pro
podzim 2011 dal�í radioamatérskou �kolu.
Kurz probìhne v termínu 22.�27. záøí 2011
v Hradci Králové. Pro zájemce, kteøí se pøi-
hlásí, je ji� zamluveno ubytování a stravování
v autokempu Støíbrný rybník. Navazující
zkou�ky pøed zku�ební komisí ÈTÚ by se mìly
uskuteènit v úterý, 28. záøí 2011. Podrobnosti
najdete na stránkách DDM Hradec Králové
http://www.barak.cz (kde mù�ete vyplnit i pøi-
hlá�ku na kurz) a na stránkách OK1OHK
http://ok1ohk.barak.cz. Informace zájemcùm
mù�e podat i Vojta OK1ZHV na tel. 777 758
440 nebo pøes e-mail V.Horak@barak.cz.

Dal�í kurz poøádá radioklub OK1KTS So-
kolov ve dnech 14.�17.10.2011. Kurz se
uskuteèní v autokempingu Podhoøí � Køí�ový
kámen, Skalka u Chebu, viz http://www.
kempcheb.cz. Kurz není urèen pro naprosté
zaèáteèníky, je tøeba i individuální pøíprava
v domácím QTH. Bude zakonèen zkou�kou
pøed komisí ÈTÚ dne 18.10.2011. Pøihlá�ení
do kurzu je závazné a je podmínìno zálohou
1000 Kè, kterou lze zaslat na úèet radioklubu
è. 237837730/0300, VS: jméno úèastníka.
Uzávìrka pøihlá�ek na kurz, ale i pøihlá�ek pøí-
padných zájemcù pouze na zkou�ky je
15.9.2011. Ubytování v chatkách � cca 125
Kè/os./den, stravování v místní restauraci pøí-
mo v kempu. Pro pøípadná upøesnìní pi�te na
emailovou adresu ok1kts@seznam.cz, nebo
telefonujte OK1CB na è. 605 402 202. Za RK
OK1KTS vyøizuje OK1CB a OK1AGO.
Radioamatérské zkou�ky

Samostatné zkou�ky bez pøedchozího kur-
zu organizuje Èeský telekomunikaèní úøad
v Praze dne 13. záøí 2011. Zájemci by mìli
urychlenì kontaktovat ÈTÚ, Ing. �vachouèko-
vou, e-mail: osvachouckova@ctu.cz.

Poplatek za vystavení osvìdèení HAREC
je v�dy 400 Kè, za vystavení povolení pro ra-
dioamatérské vysílání � pøidìlení volacího zna-
ku 500 Kè. Platí se pøedem, podrobnosti si zjis-
tìte vèas.
Pøevadìè OK0BC bude opìt
v provozu

Po nìkolikatýdenní odstávce v dùsledku
technických a administrativních komplikací je
pøevadìè OK0BC pøemístìn do klimatizované
místnosti a pro pøepojení antény a technické
provìrce by mìl být do poloviny srpna 2011
opìt v provozu z na�eho objektu na �andovì
(kóta Bøezina) JN79NU.

Milan OK7GU
Setkání Pøerov

Podzimní setkání radioamatérù, CBèkáøù
a ostatních zájemcù o radiotechniku a výpo-
èetní techniku se uskuteèní v sobotu 22.10.
2011 od 8,00 do 12,00 hod. v obou sálech Pi-
vovaru Pøerov, Komenského ul. Pro prodejce
budou sály otevøeny od 7,30 hod. Srdeènì
v�echny zveme.

Radioklub OK2KJU Pøerov

Sbírka medailí, které si vybojovala èeská výprava.

Èeská �ákovská reprezentace.

Na�i kluci na startu.

Zlato pro na�e dru�stvo �ákù M14 v pásmu 3,5 MHz.


