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Z domova
● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme:
OK1AMX OK1AW OK1FD OK1FA OK1FMG OK1FTG OK1IJK OK1IPT OK1PSY OK1UK OK2DA OK2MII OK2ZQ
OK7NM
● Setkání Holice 2015
Uplynul rok a opět jsme se setkali v Holicích. Jako každoročně se podělím o pár dojmů a skutečností.
I letos jsme pokračovali ve změně harmonogramu, kterou jsme zavedli v minulém roce. V sobotu se tedy
opět konala tradiční setkání zájemců o závodní VKV, KV a DX provoz a technické přednášky proběhly v
pátek, abychom se tak vyhnuli reakcím
typu:“chtěl jsem jít tam… a tam… a tam…, ale
bylo to současně, tak jsem raději zůstal „u
vrbiček“ a nikam nešel,” které se v minulosti
často objevovaly. Prosím uvědomte si, že je
velký problém někoho, kdo něco umí a zná,
(realisticky řečeno) „ukecat“, aby připravil
přednášku. Chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří tak učinili a pokud mohu posoudit, tak se
zdarem. Hlavním bodem technické části
programu byla přednáška Petra, OK1MGW, na
téma „šíření“. Lidí se zúčastnilo hodně, ale já,
ač jsem se na přednášku velmi těšil a i přesto,
že jsem sám časový plán sestavoval, jsem si
neuvědomil (já BLB), že v pátek v 15:30 je
setkání se starostou, a jakožto předseda ČRK jsem se nemohl nezúčastnit. Nic naplat, na dvou místech
zároveň jsem být bohužel nemohl. No nic, schůzka byla fajn. Je hezké vidět, že jsou stále v Česku obce,
kde je starosta radioamatérům dlouhodobě nakloněn (asi je to v rámci Čech výjimka, ale v Holicích je
stejný starosta bez přerušení již 20 let!!!). Možná tomu nahrává i fakt, že je bývalým učitelem matematiky
a fyziky…
Přednášku jsem tedy bohužel nestihl. Mluvil jsem však s alespoň deseti lidmi, co tam byli, a všem se to
velmi líbilo. Petře DÍKY! Předcházející povídání Miloše, OK1MP, o změnách v programu DXCC a LoTW byla
určena sběratelům zemí a snad je uspokojila. Poslední byla přednáška Romana, OK2UKG, na téma
„mikrovlnné transvertory“. Roman již podobnou prezentaci udělal na setkání Na třech studních, a protože
tam měla veliký úspěch, přesvědčili jsme ho, aby ji udělal i v Holicích. Šel jsem se na prezentaci podívat a
k mému zděšení jsem zjistil, že včetně mě a včetně přednášejícího nás bylo v malém sále 10!!! I když
konstrukce zařízení na mikrovlnná pásma není moje parketa, tak jsem zůstal a musím konstatovat, že
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Před měsícem následovala po zveřejnění seznamu na dané téma diskuze v konferenci OK_LIST a přímo
jsem dostal několik dotazů. Ty jsem zodpověděl a odpovědi zařazuji i do následujícího shrnutí:
- Co tím ten OK1HH sleduje? Vůbec nic. Jen měl nápad a shledal jej užitečným. Podobně jako před nějakými
40 lety s předpověďmi CONDX.
- Úřad sice vyřizuje naše žádosti rychle, obvykle během týdne, ale má na to celý měsíc. A tentokrát bude
žádostí asi poměrně hodně…
- Doporučuje se, aby žadatel ve vlastním zájmu v žádosti uvedl kontakt na sebe (telefon, e-mail). I pro
úředníka je snazší v případě potřeby žadatele kontaktovat přímo místo obesílání a přerušování
povolovacího řízení. Úřad sám od sebe tyto údaje zjišťovat nebude.
- Žádost lze napsat jak volnou formou, tak i s použitím formuláře, staženého z webu ČTÚ. Podstatné je,
aby obsahovala všechny náležitosti.
- Žádost lze doručit ČTÚ osobně (úřednici podatelny Vám zavolají z vrátnice), poštou (nejlépe
doporučeně), nebo na datovou schránku. Elektronicky lze též, ale jen s elektronickým podpisem ve smyslu
zákona, obyčejný mail rozhodně nestačí. Datová schránka žadatele musí být jeho vlastní, nikoli firemní, a
to ani, když má datovou schránku jako podnikající FO.
- V případě neobsluhované stanice je požadovaných údajů více a jsou definovány v “Opatření obecné
povahy č. OOP/13/07.2005-1” (zde).
Franta, OK1HH

● Foto z Mistrovství Evropy v radiovém orientačním běhu 2015 - provoz stanice OL20ARDF
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WWW stránky ČRK Fórum ČRK QSL služba ČRK Časopis Radioamatér OK1RCR
Elektronické publikace Bulletin ČRK ČRK na Facebooku OK/OM DX Contest OL0HQ
Bulletin je distribuován e-mailem účastníkům konference Bulletin CRK a vystavením na WEBu ČRK, vystavení nových
čísel oznamujeme v konferencích OK List a CRK Info a na Facebooku.
Zprávy zajímavé pro větší okruh radioamatérů pošlete e mailem: • Oldovi, OK1VUL, „crk at crk.cz", pro Radu ČRK a
stanici OK1RCR • Romanovi, OM3El, „om3ei at stonline.sk", pro časopis Radioamatér • Honzovi, OK1NP, „ok1np at
centrum.cz", pro WEB ČRK a FB • Honzovi, OK1JD, „ok1jd at email.cz", pro Bulletin ČRK.
Bulletin Českého radioklubu vydává Český radioklub, zapsaný spolek, člen Mezinárodní radioamatérské unie, se sídlem v Praze 7,
U Pergamenky 3, IČ 551201. Vychází jedenkrát v měsíci. Redakce: Rada Českého radioklubu, grafická úprava: Jan Dohnálek, OK1JD
Toto číslo vyšlo 2. října 2015.
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