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Z domova
● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme:
OK1DDJ OK1FBO OK1FGY OK1FJJ OK1JY OK2BJI OK2BUJ OK2HH OK2HJ OK2IUH OK2LST OK2NO OK2PX
OK2SJP OK2WH

● Slovo tajemníka ČRK k platbě členských příspěvků pro rok 2016
Vážení kolegové, radioamatéři, posluchači,
Blíží se doba, kdy je vhodné zaplatit
členský příspěvek ČRK. Vzhledem
k tomu, že platby často doprovází
problémy, dovoluji si již nyní uvést
potřebné informace:

Řádný členský příspěvek

980 Kč / rok

Snížený členský příspěvek 1)

680 Kč / rok

Zvláštní snížený členský příspěvek 2)

60 Kč / rok

Výše členských příspěvků pro rok 2016 se nemění a je následující (tabulka).
Pozn.:
1) Platí pro členy

ve věku od 16 do 18 let včetně
ve věku od 19 do 26 let včetně, pokud se připravují v řádném denním studiu na
budoucí povolání
poživatele důchodu (starobního nebo invalidního), kteří nemají jiné příjmy, než
důchod, nebo nemají příjmy z kapitálového majetku

2) Platí pro členy

ve věku do 15 let včetně a pro členy se statutem „přidruženého členství“ (viz § 4
Stanov Českého radioklubu)

Způsob platby se taktéž oproti minulému roku nemění. Jsou tři možnosti jak příspěvky uhradit:
a) Platbou v hotovosti na sekretariátu ČRK. Úřední hodiny sekretariátu jsou Po – Pá 8:00 – 16:00.
Jako tajemník vyřizuji i záležitosti ČRK mimo kancelář. Proto, chcete-li mít jistotu, ohlašte se prosím
předem.
b) Pomocí složenky, kterou naleznete v časopisu Radioamatér 6/2015. Složenku vyplňujte čitelně,
nejlépe hůlkovým písmem. Důvodem je to, že údaje o plátci jsou na poště čteny automaticky a
převáděny do výpisu z banky pomocí programu typu OCR. Informace ve výpisu jsou někdy natolik
zkreslené, že není možno správně identifikovat plátce. Při platbě složenkou je vhodné též zadat
další údaje – viz dále.
b) Bezhotovostním převodem na účet Českého radioklubu č. 107-4969460287/0100. Tato platba
vyžaduje použít variabilní symbol – viz dále.
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Další údaje k platbě:
Při platbě převodem je nutno uvádět vždy variabilní symbol (VS). Tím je členské číslo. Toto číslo je
uvedeno jednak na průkazu ČRK, dále je uvedeno v adrese na obálce časopisu Radioamatér.
Věnujte tedy pozornost příští dodávce časopisu a obálku si prohlédněte. Členské číslo je tvořeno
třemi nebo čtyřmi číslicemi. Při platbě bankovním převodem je možné jako variabilní symbol vložit
pouze a jedině číslice. Toto členské číslo je vhodné uvést i při platbě pomocí složenky. Velmi to
ulehčí přiřazení platby. Pokud se vám nepodaří členské číslo zjistit, dotažte se (nejlépe e-mailem)
na sekretariátu ČRK.
Dalším údajem, který je velmi dobré uvést, je volací značka (SWL číslo).
Tyto údaje, které obsahují písmena, uvádějte do kolonky typu „Zpráva pro
příjemce“ nebo podobné. V žádném případě nepatří do variabilního
symbolu. Prosím neuvádějte žádné další údaje typu rodné číslo, datum
narození, apod. Pokud je vše sepsáno čitelně, bude vaše platba správně
identifikována a přiřazena.
Děkuji vám předem za snahu předcházet problémům s platbou příspěvků
ČRK. 73 a GL!
Olda, OK1VUL
● Radioamatéři – oběti okupace v letech 1939 – 1945 a Historické QSL
lístky československých radioamatérů
Při práci na předchozích publikacích, Radioamatéři - oběti okupace v
letech 1939 - 1945 a Historické QSL lístky československých
radioamatérů, shromáždil Laco, OK1AD, řadu fotografií, na nichž jsou zachyceni předváleční radioamatéři
z OK i další osoby, které radioamatérům prospěly. Doplnil je o obrázky některých tehdejších
radioamatérských knih a časopisů a vše sestavil do své nové elektronické publikace, Fotogalerie
předválečných radioamatérů. Stáhnout si ji můžete na WEBu Českého radioklubu zde. Obrázky poskytla
řada radioamatérů i neamatérů, a Laco samozřejmě uvítá, pokud mu s doplněním této fotogalerie
pomohou i další. Pište mu na tuto adresu.
Honza, OK1XU
● Informace o majáku OK0EA, JO70UP,
Černá Hora – Jánské Lázně, 1299 m a. s. l.

Pásmo
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Kmitočet
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Modul.

Anténa

QTF

Výkon
[W]

Oprávnění platí do 30. 9. 2020, systémovým
operátorem je OK1IA, technici jsou OK1AIY a
OK1UFL.
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432.468

F1

2 x 10 el
Yagi

W/S

10

23

1.296.907

A1

4 x 10 el
Yagi

SE / S /
NW

2

13
2.320.804
A1
2 x flat
W/S
10
● Ohlédnutí za 20. ME v ROB v Mariánských
9
3.400.830
A1
2 x flat
W/S
5
Lázních – provoz stanice OL20ARDF
V měsíci srpnu proběhlo v Mariánských
6
5.760.0275
F1
slot
omni
1
Lázních již 20. mistrovství Evropy – Regionu
3
10.368.050
F1
slot
omni
1
1 IARU v rádiovém orientačním běhu.
1,2
24.048.050
F1
slot
omni
1
Šampionátu se zúčastnilo na 340 závodníků
a jejich doprovodů z 26 zemí. Česká
0,6
47.088.100
F1
slot
omni
0,1
republika získala celkem 64 medailí, což je
0,4
76.032.100
F1
slot
W
0,01
nejvíce v dosavadní historii regionálních
mistrovství. Již před samotným konáním soutěže a v jejím průběhu vysílala speciální stanice s volacím
znakem OL20ARDF. Stanice vysílala z okolí Mariánských Lázní a také přímo z místa konání mistrovství. Na
jejím provozu se podíleli zejména Franta, OK1HFP, Wolf, OK1IWS, a Libor, OK1DOL, který je také QSL
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manažerem. Za období 14-ti dnů, kdy byla značka aktivní, bylo navázáno asi 4000 spojení, z toho cca 3150
unikátních QSO na různých pásmech. (foto na konci Bulletinu)
Mirek, OK1UMY

Ze zahraničí
● Britská RSGB zveřejnila nové video o radioamatérském hobby, které je primárně určeno pro
děti a mládež. V několikaminutovém spotu jsou hlavními aktéry právě mladí lidé, kteří se snaží
představit HAM rádio svým
vrstevníkům. Možná by stálo za
to, vytvořit k videu české
titulky…?
● Na této adrese najdete zajímavé
povídání o návštěvě mini země DXCC
MOUNT ATHOS od Neila, G0JHC, který
Apolla SV2ASP/A (jediného operátora
v této zemi) navštívil letos v květnu. Jde
zejména o pochopení jeho možností a
zvyků
v
radioamatérském
životě
izolovaném v horách této výhradně
mužské mnišské republiky.
● Ohlédnutí za německou expedicí V73D na Marshallovy ostrovy v podání Karla, OK1EP, můžete nalézt
na stránkách OKDXF, konkrétně zde.
● Od 13. 10. 2015 mohou v Malajsii držitelé třídy B používat i pásmo 40 m v segmentu 7,0 - 7,2 MHz
s maximálním povoleným výkonem 50 W PEP. Radioamatéři třídy B používají prefixy 9W2 v Západní
Malajsii, 9W6 a 9W8 ve Východní Malajsii a dosud mohli pracovat pouze na 10 m a 6 m pásmu SSB a DIGI.
● CN2R – V posledním celém listopadovém víkendu se skupina OK/OM operátorů (OK1DO, OK1RI,
OK1FFU, OK1DSZ, OM6NM, OK8WW/OM2TW) společně s W7EJ a EA9LZ zúčastnila SSB části CQWW DX
Contestu se značkou CN2R v kategorii M/2. V jejich logu je velké množství OK a OM značek, které se
podíleli na fantastickém výsledku, který je jen těsně pod aktuálním světovým rekordem. Blahopřejeme!

Na pásmech
● Expedice ZIMBABWE - Z21MG
Český radioamatérský tým pracoval
od 20. září do 1. října 2015 z exotické
země Zimbabwe pod značkou
Z21MG. Během 10 dnů jsme navázali
25680 QSO. Použité módy: CW,
RTTY, SSB. Operátoři: OK1FCJ,
OK1FPS, OK6DJ. Snažili jsme se
během dne vystřídat všechna pásma
a módy.
Krátké zhodnocení pásem po
expedici.
Na 10 - 20 m se dovolávali snad všichni, kdo se tomu věnovali. Stačilo zaslechnout prefix OK/OM a lehce
jsme navazovali QSO i s QRP protistanicemi. Použitá anténa: Spiderbeam.
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Doporučené odkazy:
Databáze přidělených oprávnění, návod jak žádat o koncesi, aktuální informace o nových předpisech,
přehled předpisů
Seznam značek, jimž brzy bude končit platnost oprávnění, rychle najdete např. zde.
ČTÚ sice vyřizuje naše žádosti rychle, obvykle během týdne, ale má na to podle Správního řádu - č.
500/2004 Sb. celý měsíc.
Žadatel by měl ve vlastním zájmu v žádosti uvést kontakt na sebe (telefon, e-mail). Úřad jej použije pouze,
shledá-li žádost problémovou.
Žádost lze napsat jak volnou formou, tak i s použitím formuláře, staženého z webu ČTÚ. Podstatné je, aby
obsahovala všechny náležitosti.
Žádost lze doručit do 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 podstatně více. Jsou definovány v “Opatření
obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1” (zde).
Dne 29. října 2015 byla rozeslána SBÍRKA ZÁKONŮ - ČESKÁ REPUBLIKA - Částka 117/2015 SB. Obsahuje
bod 284: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu
výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů.
O amatérské službě zde není nic, ačkoli jsme očekávali např. změnu poplatku za mimořádná povolení.
Franta, OK1HH

● Ohlédnutí za 20. ME v ROB v Mariánských Lázních – provoz stanice OL20ARDF - fotografie
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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 6. listopadu 2015.
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