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Z domova 
● Tento měsíc srdečně blahopřejeme ke kulatým a půlkulatým životním výročím těmto kolegům: 
OK1AJY, OK1ATH, OK1AUX, OK1FKF, OK1HCC, OK1HTV, OK1MBR, OK1MZB, OK1SG, OK1VUA, OK1VVP, 
OK1XZ, OK1ZLM, OK2BLD, OK2BUR, OK2JML, OK2MN, OK2PED, OK2PEX, OK2TBC. 

● Řada deníků, zpravodajství TV Nova a později i ČT1 (97:46) přinesly zprávu, že Pavel, OK1AW, zachytil 
tísňové volání námořní lodi z Pacifiku provozem PSK31 v pásmu 20 m. Pohotově předal informaci Policii 
ČR, zpráva pak doputovala až k japonským autoritám, které vyslaly pátrací letadlo. Další informace zatím 
nejsou známy, v každém případě však Pavlovi velmi děkujeme.  

● Tak mně začal školní rok a tedy kroužek ve Středisku volného času v Opavě 
Tak se opět ptám, kolegové radioamatéři: jestlipak jste udělali krůček pro práci s dětmi? Na několika snímcích 
z prvního setkání s dětmi v tomto školním roce vám předvádím, jaké překvapení mně potkalo. V pondělí 

kroužek, tedy tak trochu začátečníci, bylo 
jich 12… no dobře. Přijdu v úterý, vejdu 
do učebny a… 22 rodičů a tedy 22 dětí 
(Obrázek: rodičové a budoucí technici, a 
třeba i vysílači). No, všechny jsem na sní-
mek nedostal. Pro mně šok i radost. A tak 
si přítomní vyposlechli, co po dětech budu 
chtít, aby věděly a stavěly. Jaké nářadí 
aby dětem pořídili …trvám na tom, aby se 
staraly a sžívaly s vlastním nářadím… 
do budoucna velmi potřebné. Všichni do-
stali „školičku“, tj. periodické články z AR 
z roku 1993 z pera ing. Jaroslava 

Winklera, OK1AOU. Nu, a po odchodu ro-
dičů jsme se dali do povídání. O bezpeč-
nosti v učebně, o nářadí a jeho nástra-
hách, o kontrole elektrických spotřebičů 
(pájky apod.) před používáním. A povídá-
ním o následcích úrazů elektrickým prou-
dem jsme pomalu přešli k začátkům elek-
tra… napětí, proud, odpor. (Obrázek: Ma-
linkatý Vašek předvádí prázdninový výro-
bek.) 
Nu, pro první den… teorie bylo dost. Teď 
přišly ke slovu pokyny k použití pájek a 
drátečků… dělaly se ježečky. No, to byl 
první den. Příště bude technika zpestřena 

http://www.crk.cz/
http://vary.idnes.cz/radioamater-z-nejdku-zachytil-volani-sos-z-pacifiku-fyc-/vary-zpravy.aspx?c=A140923_155952_vary-zpravy_ba#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/lod-v-pacifiku-volala-sos-zpravu-zachytil-muz-v-nejdku.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/214411010100925/video/
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Byli jsme rozsazeni Hansem, PB2T, do skupin po čtyřech (u žádného stolu nesměli sedět dva lidé z jedné a 
dokonce ani sousední země) a měli napsat na pa-
pír, co nás napadne na jednotlivá témata. Hans 
potom po uplynutí určité doby obcházel jednot-
livé skupiny a nahlas bylo diskutováno, co a jak. 
Na první téma obdržel papíry s podobným obsa-
hem u každého stolu, bylo zapomenuto na řadu 
věcí, které jsou přitom skutečně vykonávány. 
U druhého tématu zazněly zcela protichůdné ná-
zory, co dělat, od velmi agresivních až po zcela 
smířlivé. Poměrně dlouho se na to téma diskuto-

valo a zaznívaly názory ze zemí, kde tento problém je palčivý, ze zemí kde byl palčivý a již není (jako OK), a 
ze zemí, kde nikdy nebyl problém. Bylo konstatováno, že není žádná evropská země, kde by existovala pouze 
jedna organizace. Největší problém je asi v Polsku, kde druhá organizace má asi třetinu členů PZK. Hans 
potom vybrané papíry zpracoval do nádherných (v angličtině) obrázků - tyto obrázky jsou, myslím, velmi 
inspirující (v příloze bulletinu). Celé toto několikahodinové sezení bylo velmi poučné i zajímavé. 
O pořádání další konference se zajímaly tři země - Srbsko, Irsko a Německo. Jako minule, rozhodla cena 
konference, samozřejmě, že všichni v duchu sčítali náklady na konferenci a dopravu. Irové nabídli s odstupem 
nejvyšší cenu, Srbové sice nabídli cenu o cca 100 € nižší, než Němci, nicméně cena dopravy do Srbska proti 
ceně do Německa je pro velkou většinu účastníků o více než 100 € vyšší, tedy další konference se bude konat 
v Německu asi 50 km od Mnichova. Asi také zavládl pocit, že když poslední konference se konala na Balkáně, 
další má být zase někde jinde. 73!                                                                                       Jirka, OK1RI 

● Na konferenci IARU Reg. 1 v Sun City roku 2011 
bylo rozhodnuto jednak ustavit v IARU Reg. 1 i 
v  národních organizacích koordinátory pro mládež, 
jednak ocenit každoročně diplomem Outstanding 
Ham Youth Award práci některého mladého radi-
oamatéra. Za rok 2013 byli nominováni Ángel Gal-
ván, EA3HSI, Todor Todorov, LZ2005, a Mitchel 
Mynhardt, ZS6YH. Porota složená ze sedmi národ-
ních koordinátorů nakonec vybrala Mitchela, 
ZS6YH (na snímku uprostřed přijímá blahopřání ta-
jemníka IARU Reg. 1 Dennise Greena, ZS4BS.) Ko-
ordinátorkou IARU Reg. 1 je Lise, PA2LS, jejíž texty 
zde často zveřejňujeme, koordinátorem ČRK Petr, 
OK2AIA. Nebylo by špatné, kdybychom příště no-
minovali některou z našich radioamatérských nadějí i my. 

● Mistrovství světa ARDF v Kazachstánu 
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Ve dnech 6. - 13. 9. pro-
běhlo v kazašském Bura-
bay Mistrovství světa v rá-
diovém orientačním běhu 
(17th ARDF WORLD CHAM-
PIONSCHIPS). Pod hlavič-
kou ČRK reprezentovalo 
Českou republiku 24 zá-
vodníků a 7 dalších členů 
výpravy. Ze čtyř závodů 
zařazených do programu 
šampionátu si odvezli čeští 
borci celkem 33 medailí a 
zařadili se na 2. místo 
v hodnocení národů (me-
daile 11-9-13). Mezi 249 
závodníky z 25 států všech 
3 IARU regionů bylo dresy 
s nápisem CZECH pěkně 

vidět. Šéftrenér Andriy Gomzyk byl potěšen tím, jak se česká výprava dokázala vyrovnat se startem v pro nás 
exotické cizině, po celou dobu mistrovství perfektně fungovat jako sehraný celek, 

který nic nepřekvapí, a pro ostatní země být příkladem týmu s ko-
lektivním duchem, který vzorně reprezentuje svoji vlast. Největší 
sbírku pěti medailí shodně získali Jakub Oma a Karel Fučík (obrá-
zek), kterým se podařilo zkompletovat sérii individuálních medailí 
zlato-stříbro-bronz a přidat dvě zlata ze soutěže družstev M21. 
Další individuální tituly Mistr světa pro ČR získali junioři Jakub 
Šrom a Martin Šimáček a veteráni Jiří Mareček, OK2BWN, Pavla 

Hažmuková a Dagmar Skřivanová.  

Příští mistrovství Evropy bude v OK! Příští rok bude pro ČR zvláště významný, 
protože stojí před důležitým úkolem - uspořádání 20th IARU REGION 1 ARDF CHAM-
PIONSCHIPS (Mistrovství Evropy v ROB) v Mariánských Lázních ve dnech 17. - 23. 
8. 2015. Součástí ME v roce 2015 by měl být i závod ARDF BLINDS pro nevidomé a 
slabozraké. V místě konání je vhodný bezbariérový prostor - hřiště/louka, závodník chodí s rozhodčím - prů-
vodcem, jinak se ale předpokládá, že většina účastníků bude mít s sebou i svůj doprovod po celou dobu akce, 

tj. člověka, kterého zná a který se o nevidomého postará od příjezdu do odjezdu. 
Techniku jsme schopni zapůjčit, pro zájemce v domluveném čase zorganizovat 
ukázku, vysvětlení nebo nějaké tréninky. Představu si lze udělat z videa 
na YouTube, které ukazuje první takový závod z roku 2010 v Opatii. 
Ráda bych touto cestou požádala radioamatéry, aby své případné nevidomé a sla-
bozraké přátele a známé na tuto možnost upozornili: pro ně jde o dobrou příležitost, 
jak si vyzkoušet něco nového, poznat atmosféru mezinárodního sportovního klání, 

najít nové přátele a prolomit tak jistou izolaci, kterou pro ně jejich omezení obvykle znamená. Jak jim soutěž 
zhruba popsat? Ve vyhrazeném prostoru (hřiště nebo louka) je umístěno až 5 vysílačů ROB. Závodníci vyba-
vení přijímačem startují postupně podle vylosovaného pořadí. Na startovní čáře závodník naladí a zaměří 
vysílač číslo 1, který vysílá telegraficky znaky „MOE“, a jde/běží zaměřeným směrem. Společně s ním trať 
absolvuje v těsné blízkosti rozhodčí, který zajišťuje jeho bezpečnost. Až se závodník dostane do vyznačené 
oblasti cca 1 m od antény, dostane hlasový pokyn „NALEZENO“. V tento moment je první vysílač ručně vypnut 
a zapnut vysílač č. 2 se signálem „MOI“. Závodník opět zaměří a pokračuje dalším směrem. Toto se opakuje 
až k cílovému vysílači, kde je měřen čas. Pokud o zájemcích o tuto příležitost víte, dejte vědět na „arob at 
ardf.cz“. Informace o přípravě celého mistrovství najdete už nyní zde. Generální sekretář AROB  
                                                                                                                                      Marcela Šrůtová 

● QSL služba německého DARC byla vybavena novým třídícím strojem. Na konferenci IARU ve Varně bylo 
diskutováno tisknutí QR kódů na QSL lístky jako nástroje dalšího usnadnění třídění lístků, ovšem se závěrem, 
že zatím jde jen o úvahu do vzdálenější budoucnosti. Podporuje ji poznatek, že asi 40 % amatérů používá 
ke zpracování své agendy a k potisku QSL program BV 7 Bernda, DF3CB, což by tento požadavek velmi 

https://www.youtube.com/watch?v=_55Gt768cSg
https://www.youtube.com/watch?v=_55Gt768cSg
http://www.ardf2015.cz/
http://www.df3cb.com/bv/
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