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Z domova
Jelikož je toto poslední Bulletin ČRK roku 2015, rádi bychom Vám popřáli krásné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do roku 2016. Lednové číslo 01/2016 vyjde výjimečně až druhý pátek v měsíci –
tedy 8. 1. 2016.

● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme:
OK1DEN, OK1DIU, OK1DSM, OK1ET, OK1FDH, OK1FJK, OK1FL, OK1FR, OK1HCG, OK1MAG, OK1NMP,
OK1NVO, OK1PJP, OK1SFT, OK1VLG, OK1XQD, OK2BF, OK2BGN, OK2BON, OK2BSP, OK2BUH, OK2JGI,
OK2PCE, OK2TAS, OK2TJG, OK2UFJ, OK2WPA

● Slovo tajemníka ČRK k platbě členských příspěvků pro rok 2016
Vážení kolegové, radioamatéři, posluchači,
Blíží se doba, kdy je vhodné zaplatit členský příspěvek ČRK. Jeden každý člen by tak měl
učiniti do konce roku předcházejícího tomu, na nějž platí. S trochou tolerance jsme ochotni
akceptovat platby nejpozději do konce ledna. Pokud realizujete své platby později, nebo
dokonce velmi později, může se stát, že na vás již nezbyde výtisk časopisu radioamatér ze
začátku roku. Nechceme zbytečně plýtvat prostředky a pořizovat velké množství výtisků,
když není jasné, zda budou odebrány a najdou tak svého čtenáře.
Vzhledem k tomu, že platby mnohých doprovází stále problémy, dovoluji si zde opět uvést
zákadní informace:
Řádný členský příspěvek
980 Kč / rok
Výše členských příspěvků pro rok 2016 se nemění Snížený členský příspěvek 1)
680 Kč / rok
a je následující (tabulka).
Zvláštní snížený členský příspěvek 2) 60 Kč / rok
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:
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● Setkání Tatry 2015 - Ve dnech 20. až 21. 11. 2015 se konalo tradiční, letos již 41. setkání radioamatérů
ve Vysokých Tatrách. Letos,
stejně, jako v minulém roce,
proběhlo setkání v Popradu,
v hotelu Satel. Český
radioklub
na
setkání
reprezentovali OK1ES a
OK1VUM. Na setkání bylo
možné
prodávat
a
nakupovat radioamatérské
potřeby na bleším trhu a
zúčastnilo
se
několik
vystavovatelů z řad firem.
Kromě
toho
probíhaly
v přednáškovém sále
vyhodnocení
radioamatérských závodů, VKV fórum, veřejné zasedání ARES a několik odborných přednášek. Po celou
dobu bylo možné shlédnout část sbírky elektroniky, kterou vystavoval Daniel, OM6DJ. Setkání bylo
zakončeno v sobotu večer tradičním hamfestem.
Miroslav, OK1VUM
● ROB ZNÁ SPORTOVCE ROKU 2015
V sobotu 28. listopadu proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení výsledků ankety "Sportovec roku 2015 v
rádiovém orientačním běhu". Oceňování se neslo ve velmi přátelském duchu za přítomnosti zastupitelů
Prahy 4 a bohužel bez zástupců ČRK (ve stejném
čase probíhal CQWW CW contest. Postupně se
před zraky více než 80 diváků na pódiu vystřídal
objev roku, nejlepší veteráni, junioři a na závěr
nejlepší sportovci z hlavní kategorie. Sportovcem
roku a současně jeden z hlavních organizátorů
"Soutěže roku" se stal KAREL FUĆÍK z oddílu Osport. Tento 33letý sportovec je držitelem mnoha
titulů Mistr světa i Mistr Evropy a v sedmnáctileté
historii ankety zvítězil již po sedmé.
(Společné foto:
Jitka Šimáčková, Martin Kinc, Karel Fučík, Pavla
Hažmuková, Martin Šimáček, Kateřina Bžatková,
Ondřej Šimáček, Dominik Šrom, Petr Hrouda )
Marcela Šrůtová,
generální sekretář AROB

Ze zahraničí
● Hezké krátké video z expedice VK9WA bylo zveřejněno zde.
● Pásmo 5 MHz - Na konferenci IARU v Ženevě konané 20. 11. 2015 se radioamatéři dočkali
nového radioamatérského pásma na primární bázi, kdy i přes odpor některých zemí nám bylo
přiděleno pásmo 5 MHz (zatím jen 15 kHz na začátku segmentu). Nyní musíme počkat na
povolení národních úřadů (obvykle do 1 roku) a potom bude toto pásmo součástí
radioamatérských kmitočtů. V současnosti je v OK povolováno za poplatek na základě osobní
žádosti na 1 rok. Více informací zde.
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