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Z domova 
● Tento měsíc srdečně blahopřejeme ke kulatým a půlkulatým životním výročím těmto kolegům: 
OK1AAI, OK1ABF, OK1APV, OK1AY, OK1CAI, OK1CB, OK1CF, OK1EA, OK1FBH, OK1JSL, OK1MRZ, OK1PJB, 
OK1QO, OK1VOC, OK1VRY, OK1VSG, OK1XO, OK2BKA, OK2BXA, OK2JGK, OK2KV, OK2ME, OK2TT, OK2UYU, 
OK2VMJ, OK3SM a Josefu Čechovi z Libčice. Zároveň se omlouváme, že v minulém bulletinu nebyl nedopat-
řením uveden Vlastík, OK2BBR.  

● Zdravím všechny, kdo pracují s dětmi a mládeží v kroužcích elektroniky a radiotechniky, všechny, kdo 
uvažují, že by se do toho taky pustili. Za čtyři desetiletí práce s dětmi mám nashromážděno poměrně dost 
textového a obrazového materiálu. Pokouším se vám pomoci s vaší prací v kroužcích, proto jsem na moji 
webovou stránku http://www.ok1dpx.webnode.cz vložil soubor textů „Mládež a amatérské rádio“. 
Kromě titulního listu a obsahu tam najdete kapitoly: Stavební návody osvědčené v kroužcích (26 návodů), 
Zkušenosti ze zakládání a provozování kroužků (9 textů), Adresář kroužků a klubů (66 adres + 3 adresy 
externích konzultantů), Inspirace z Friedrichshafenu, Diskusní příspěvek ze 7. sjezdu ČRK a studii Zachráníme 
HAM-radio pro budoucnost? Tyto materiály můžete doplnit 
vašimi návody, zkušenostmi, adresami. Pište na „dpx at 
seznam.cz“. Vše můžete libovolně kopírovat a publikovat, 
uveďte původ: http://www.ok1dpx.webnode.cz. Zrcadlo je 
na webu OK1KHL. 73,  
            Petr, OK1DPX, redakce zpravodaje OK QRP INFO 

● ARDF BLINDS - na výzvu uveřejněnou v říjnovém bul-
letinu ČRK se ozvali dva zájemci z řad radioamatérů. Pro-
běhl první kontakt a Honza, OK1TE, s Tomášem, OK1ICQ, 
si vyzkoušeli v sobotu 18. 10. v Centralparku Praha-Háje 
základy rádiového orientačního běhu v upravené verzi 
pro nevidomé sportovce. Oba se velmi rychle seznámili s 
laděním a zaměřováním kontrol a rovnou si zkusili vyhledání 
několika vysílačů na krátkou vzdálenost. Určitě to není po-
slední setkání a věříme, že zareagují i další zájemci. AROB 
má řadu oddílů v různých částech ČR, kde je možné domlu-
vit se vyzkoušení práce s ROB přijímači. Generální sekretář 
AROB                                                     Marcela Šrůtová 

● Stratocaching 2014 
Úvodem bych rád lidem, kterým termín stratocaching nic neříká, přiblížil, o co vlastně jde. Stratocaching je 
kombinací oblíbené hry geocaching a letu do stratosféry.  
Geocaching je celosvětově populární geolokační hra pocházející z USA, která má svá ustálená pravidla a 
velkou komunitu v České republice. Jde o hledání skrytých schránek, které mají svou stálou polohu uvedenou 
na serveru Geocaching.com. Stratocaching je jakýsi upgrade, je to originální nápad českého sdružení Žádná 
věda, jak spojit vypuštění stratosférického balónu s hrou o nalezení "stratokešek" - létajících kapslí, o nichž 
nikdo předem neví, kam dopadnou. 
Jak to celé vypadá a funguje? Základní částí je takzvaný dropion (složenina anglických slov drop a onion), 
což je gondola, ve které se nachází elektronika a ve spodní části jsou uložena semínka, která jsou předmětem 
hry. 
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