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Z domova 
● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme: 

OK1ANV OK1AOV OK1BB OK1DKK OK1DMM OK1DVB OK1EG OK1FFW OK1FVJ OK1KO OK1MLN OK1NZJ 
OK1VKX OK1YB OK2AR OK2HG OK2UKQ OK2VWF OK7VV 

● Jen si tak zavysílat - Závod mládeže 2017 

Dne 3. 6. 2017 uspořádal radioklub OK2KYJ 
náborovou popularizační akci pro mladé 
zájemce o radiotechniku.  

S předstihem jsme oslovili základní a střední 
školy v okrese Olomouc s informacemi o akci 
nazvané „Jen si tak zavysílat“.  Postupně se nám 
přihlásilo celkem devět zájemců ve věku od 10 
do 15-ti let.  

Pro mladé zájemce bylo připraveno hned 
několik aktivit. Přibližně kilometr od vysílacího 
střediska jsme na strom umístili 
meteorologickou radiovou sondu, která trvale 

vysílala. Úkolem mladých účastníků bylo pomocí směrové antény sondu lokalizovat a „odlovit“. K dispozici 
měli tři různé antény, útlumový článek a ruční stanici FT-60. Po krátké instruktáži se první skupina vydala 
hledat skrytou sondu. Po nalezení sondy a 
návratu na základnu se týmy vystřídaly. Druhá 
skupinka se mezitím věnovala jiné aktivitě. 
Každý obdržel sadu součástek a plošný spoj, z 
nichž měl vyrobit jednoduchý elektrotechnický 
výrobek - paměťový CW klíč. Pro skupinku 
mladších účastníků to bylo poprvé, kdy drželi v 
ruce páječku. Postupně se seznámili s 
jednotlivými součástkami a jak je zapájet do 
plošného spoje. S drobnou podporou a 
průběžnou kontrolou jednotlivých kroků 
všichni úkol úspěšně zvládli. 

Trochu náročnější byl třetí úkol: sestavit z dílů 
vytištěných na 3D tiskárně mechaniku dvoupádlové pastičky pro telegrafní klíč. Účastníci museli projevit 
nejen zručnost, ale také trpělivost při sestavování jemných mechanických dílů. S podporou organizátorů 
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● MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽÁKŮ A DOROSTU 2017 (WYAC ARDF 2017)  

Výprava Asociace ROB ČR pod hlavičkou CRC (CZECH RADIO CLUB) ve dnech 30. 6. - 4. 7. reprezentovala 
Českou republiku na 1. mistrovství světa žáků a dorostu (WYAC) na Slovensku. Přestože vloni projevila 
zájem o šampionát Čína a měl být tedy opravdu světový, tak nakonec se nepřihlásili a zůstalo pouze u 

názvu „1. MS“ bez zastoupení dalších 
regionů IARU. I bez Číňanů se sešla velmi 
slušná konkurence ve všech čtyřech 
kategoriích (žáci 
do 14 let, dorost 
do 16 let).  

Na start se 
postavilo 109 
závodníků z 12 
států (BUL, CRO, 
CZE, GER, LTU, 
MOL, POL, ROM, 
RUS, SLO, SVK a UKR). Pořadatelé 
připravili 5 sad medailí (3x individuální, 2x 

pro družstva na klasických tratích). Mezi tři ROB velmoci se po několika letech prodrala i další konkurence. 
Zazněly hymny Slovenska a Litvy, dvě bronzové si odvezli domů Rumuni. Bezkonkurenčním celkovým 
vítězem ale byla reprezentace Ruska, která posbírala celkem 23 cenných kovů, s odstupem následována 
Ukrajinou (15) a Českem (13), přičemž Češi mají lepší bilanci zlatých.  

Potěšující je nástup nejmladší generace, 
zejména dívek, které si pro sebe vyhradily 
zlatou příčku a díky nim hrála česká 
hymna 5x - individuální zlatou medaili si 
vybojovala 2x Johana Klecová a 1x Alžběta 
Sobotová a k nim přidaly dvakrát zlato 
družstva D14 za obě klasiky (80 m a 2 m). 
Další cenné kovy v barvě stříbra si odvezli 
Šimon Dukát (klasika 80 m) a Ažběta 
Sobotová (sprint). Sbírku individuálních 
medailí doplnily dva bronzy Tomáše 
Ráliše (80 m klasika M14) a Daniely 
Trpákové (sprint D16). Ani jeden z 18 
Čechů neodjel s prázdnou - v soutěži 
družstev kromě dívek hráli českou hymnu i žákům M14 za jejich výkon na klasické trati 80 m, děvčata D16 
byla na 2. a 3. místě (80 m a 2 m). Poslední bronz z družstev patřil dorostencům M16 také na 80tce.  

Gratulujeme všem medailistům a děkujeme za vzornou reprezentaci Česka pod hlavičkou CRC. 

Marcela Šrůtová, generální sekretář AROB 

 

● Krátké zhodnocení akce Libuše volá Londýn 

Ve dnech 31. 3. až 14. 4. byla na pásmech aktivní stanice OL75SILVERA, připomínající výročí 75 let od 
vyslání parašutistické skupiny SILVER A na území Protektorátu Čechy a Morava. Celkem se při provozu 
vystřídalo 34 operátorů, kteří za 15 dní navázali asi 7700 spojení do 91 zemí DXCC. Vysílalo se na KV i VKV 
převážně CW, částečně i SSB a digitálními druhy provozu. O unikátní značku byl na pásmech, hlavně 
zpočátku, velký zájem. Julda OK1NE se ujal masivní propagace na QRZ.com, kde vytvořil velice zajímavé 

RUS 23 7-7-9 

CZE 13 6-3-4 

UKR 15 3-9-3 

SVK 5 3-1-1 

LTU 1 1-0-0 

ROM 2 0-0-2 


