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Z domova 
● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme: 

OK1AIC OK1AUO OK1DPU OK1DTU OK1IAS OK1IES OK1JDJ OK1NIT OK1WMJ OK2BFM OK2BYW OK2DJD 
OK2FP OK2FPN OK2LD OK2SMS OK2UR OK2UWJ OK5AW OK8YD 

● Rada ČRK stanovila termín konání 8. Sjezdu Českého radioklubu na 11. 3. 2017 od 9:00 hod. 
Místem konání bude Soukromá základní umělecká škola Music Art, Fakultní škola Univerzity 
Karlovy v Praze, Písková 126, 143 00 Praha 4. Jako ve všech předchozích letech jsou účastníci 
Sjezdu povinni se registrovat na emailu crk@crk.cz nejpozději 30 dní před datem uskutečnění 
Sjezdu, tedy do 9. února 2017. Lze se samozřejmě registrovat i telefonicky nebo písemně na tel. 

čísle, resp. adrese ČRK. Více informací v Bulletinu 12/2016. 

● Od ledna roku 2017 bude vycházet elektronický časopis a to formou MĚSÍČNÍKU. Vzhledem k tomu, že 
nejsme omezeni náklady na tiskovou technologii, budou všechny strany barevné. Bude to opět společný 
česko-slovenský časopis, zpracovatel časopisu se nemění. Zpracovatel se bude snažit časopis vytvářet tak, 
aby byl „rozumně“ čitelný i na mobilních zařízeních. Možná, že vývoj v tom přinese určité změny, budeme 
se snažit reagovat na požadavky našich čtenářů a až zkušenost 
ukáže, co a jak je třeba. 

Dále bude od příštího roku vycházet a distribuován (pouze 
našim členům a původním slovenským předplatitelům) 
papírový čtvrtletník formátu A5, který bude obsahovat 
pouze a výhradně výběr článků z předchozích tří čísel 
elektronického časopisu. Požadavek na jeho vydávání vzešel 
ze slovenské strany – my, tedy ČRK jej akceptovali – nebude 
však součástí členských služeb. Kdo bude mít zájem o tento 
souhrn, publikovaný čtyřikrát ročně, může si jej objednat. 
Cena bude stanovena tak, že pouze pokrývá náklady a její 
přesná výše bude oznámena později. Pohybujeme se někde 
v okolí 300 Kč za jeden rok – čtyři čísla. První tento „souhrn“ 
vyjde v březnu. Ještě upozornění – aby tento projekt mohl 
fungovat, je nutno, aby se posbíralo minimálně pět set jeho 
abonentů – já osobně si netroufám odhadnout, zda se jich 
najde dostatečné množství – tedy nechceme slibovat, že bude 
vycházet trvale – až život přinese zjištění, zda je o tuto službu (tento produkt) opravdu zájem. 
Distribuovaný soubor PDF bude možno tisknout – tedy pokud některý z našich čtenářů touží po papírové 
formě, lze ji doma snadno vyrobit i z elektronického časopisu. Při úvahách, jak s elektronickým časopisem, 
jsme toto brali jako jeden ze základních požadavků.  
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dalšího „hodit nováčka do vody, a plav“, to by hrozil přesně opačný efekt a dotyčného by mohl případný 
neúspěch odradit. 

Nakonec se zúčastnili tito operátoři a operátorky: Marek, OK1MV, Martina, OK2YLQ, Honza, OK2ATM, 
Martin, OK2MRK, s mladším bratrem Honzou, OK2JRK, a Honza, OK1JD. 

Provoz  OL16YOTA zahájila 18. 12. v provoz-
ním aktivu na 2 m Martina, OK2YLQ, a později 
jsme vyjeli i na KV. Počet volajících byl 
zpočátku obrovský. Přeci jenom, nikdo z nás 
na žádné velké expedici nikdy nebyl, 
s expedičním provozem zkušenosti nemáme, 
takže zvládání pileupu probíhalo více či méně 
úspěšně. Snažili jsme se provoz 
přizpůsobovat okolnostem, primárně jsme 
navazovali klasická dlouhá QSO, pokud nás 
někdo dal do clusteru a počet zájemců se 
zvýšil, zrychlovali jsme a zkracovali spojení až 
na jednoduché „59 TU“. Určitě jsme se 
dopustili i nějakých chyb za což se 

omlouváme, ale žádný učený z nebe nespadl a příští rok se z nich poučíme. 

Celkově si myslím, že jsme Českou republiku reprezentovali dobře. Nemáme sice navázáno tolik spojení, 
jako např. YOTA stanice z Německa (13 095), Srbska (10 462) nebo Finska (8 092), ale vzhledem 
k podmínkám šíření, které jsou bohužel takové, jaké jsou, k použitému vybavení (na naší straně převážně 
100 W a drátovky) a snaze o povídavá spojení, je číslo 1 872 přiměřené.  

Děkujeme všem za spojení a za podporu a těšíme se na příští ročník. Samozřejmě stále hledáme operátory 
do 26 let, kteří by měli zájem se aktivity zúčastnit. Budeme rádi za jakýkoliv tip, nebo kontakt na zájemce. 
Rádi také přijmeme konstruktivní rady od zkušených hamů, vedoucí ke zlepšení našeho provozu.  

Honza, OK1JD 

● Rádiový orientační běh zná své nejlepší 
sportovce. Vítězem ankety "SPORTOVEC ROKU 
2016" se stal mnohonásobný mistr světa a 
Evropy Karel Fučík, juniorskou kategorii vyhrál 
Martin Šimáček a nejúspěšnější veteránkou  je 
Pavla Hažmuková. Slavnostní vyhlášení 
výsledků zorganizovala Asociace ROB 26. 
listopadu v koncertním sále DDM Delta v 
Pardubicích. Na fotografii zleva: Kateřina 
Bžatková, Martin Šimáček, Michaela Omová, 
Karel Fučík, Alžběta Sobotová (objev roku), 
Antonín Šindelka, Jitka Šimáčková, Pavla 
Hažmuková. Více se dočtete v článku na tomto 
odkaze. 

Marcela Šrůtová, generální sekretář AROB 

● Přípravy na jubilejní 25. ročník veletrhu AMPER 2017 jsou v plném proudu 

Přípravy na jubilejní 25. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2017 jsou v plném proudu. Každým dnem 
pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů, kteří se v rámci největšího 
veletrhu ve střední Evropě rozhodli rozšířit svůj adresář kontaktů.  

http://www.ardf.cz/index.php?det=806
JPAV6452
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