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Z domova
● Ke kulatým a půlkulatým životním výročím blahopřejeme:
OK1AFO OK1DHA OK1FAS OK1JXU OK1MSL OK1PC OK1SPX OK1UMB OK1VEL OK1WVS OK2BJK
OK2FLI OK2IAW OK2PO OK2SPA OK2UZS OK2VNC OK2WN OK3CV OK8MP
● Rádi bychom Vás upozornili na možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2018. Výše
členských příspěvků na rok 2018 se nemění.
Pro pracující - 1380,- Kč/rok
Pro seniory (kteří nemají žádný jiný příjem) - 1030,- Kč/rok
Pro studenty od 16 do 26 let - 1030,- Kč
Příspěvky pro mládež pod 15 let - 120,- Kč/rok
QSL služba pro nečleny ČRK 1500,- Kč/rok.
Členské příspěvky je možno uhradit jedním z následujících způsobů:
1. Převodem na účet Českého radioklubu č.: 107-4969460287 / 0100
2. Zaplacením v hotovosti přímo v kanceláři ČRK, Praha 7, U Pergamenky 3
3. Složenkou
Při platbě uvádějte jako variabilní symbol platby své členské číslo, které je uvedeno v členském průkazu.
V případě, že členské číslo neznáte, kontaktujte, prosím, sekretariát. Pokud platíte převodem, lze také do
zprávy pro příjemce uvést Vaší značku – pro Vaši identifikaci je to dostatečné. Příspěvky můžete zaplatit v
hotovosti na sekretariátu ČRK ve středu od 9 – 16 hod. případně i v ostatní všední dny, vždy po telefonické
dohodě na tel. 774 197 108.
Líba Kociánová, tajemnice
● Dne 19. 12. 2017 se v Praze sešla Rada ČRK. Zápis z jednání naleznete na stránkách ČRK.
● Vzhledem k praktickému nevyužívání diskusního fóra na stránce forum.crk.cz a jeho zaplavení
nevhodným obsahem se Rada ČRK rozhodla výše uvedené fórum zrušit. I nadále můžete využívat ke svým
diskusím a komentářům OK list.
Honza OK1NP
● Výzva Českého radioklubu - Rádi bychom požádali naše členy, kteří by se chtěli zapojit do výchovy
radioamatérské mládeže, aby kontaktovali Český radioklub, na adrese crk@crk.cz. Hledáme zkušené
radioamatéry, kteří mají chuť, čas a invenci pro práci s mládeží, napříč celou Českou republikou. Chcete-li
předat své zkušenosti další generaci, ozvěte se.
Líba Kociánová, tajemnice ČRK
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● Radioklub OK1KLV připravuje k 90. výročí letu vzducholodi Italia vysílání pod zvláštní značkou. Zároveň
proběhne setkání zájemců o výpravu vzducholodi v Národním technickém muzeu v Praze. Více se dozvíte
zde.

● Přátelé, dle sdělení VO převaděče OK1MS byl v minulém roce na převaděči OK0C v Krkonoších z
důvodu rušení instalován subtón 136,5 Hz. Bez něj tedy převaděč nespustíte. Díky za pochopení.
Líba Kociánová, tajemnice ČRK
● Dům dětí a mládeže v Hradci Králové a Radioklub OK1OHK zveřejnili Propozice Mistrovství České
republiky Soutěže dětí a mládeže v elektronice, které se uskuteční ve dnech 1. – 3. června v Hradci Králové.
Propozice naleznete v příloze tohoto Bulletinu.
● Sportovec roku 2017
Na začátku prosince uspořádala Asociace
rádiového orientačního běhu ČR (AROB
vyhlášení výsledků ankety "Sportovec roku
2017". Slavnostní večer proběhl v kulturním
středisku v Bílovicích nad Svitavou, celou akci
pomohli perfektně zorganizovat členové
oddílu Radiosport v čele s předsedou Jirkou
Marečkem
OK2BWN
v
prostorách
zapůjčených obcí. Celkem 112 hlasujících
mělo asi nejtěžší rozhodování ve veteránské
kategorii, protože mezi nominovanými bylo
devět sportovců, kteří v r. 2017 přivezli
individuální medaili z Mistrovství Evropy.
Všechny tři oceněné ženy jsou držitelkami
medaile té nejcennější - zlaté.
Obr.: vpředu zleva: Eliška Voráčková (2. veteránka), Anna Chmelařová (2. juniorka), Johana Klecová (objev
roku), Pavla Hažmuková (3. veteránka), vzadu zleva: Karel Fučík (5. místo), Dominik Šrom (3. junior),
Martin Kinc (1. junior)
Vetrán/ka roku:
1. Blanka Adámková (Radioelektronika Cheb)
2. Eliška Voráčková (Radioklub OK1KYP)
3. Pavla Hažmuková (RADIOSPORT Bílovice)
Po několika letech bylo v hlavní kategorii vyhlášeno 5 sportovců (nikoli 3). Rozdíly v počtu hlasů byly tak
minimální, že si oba muži na 4. a 5. místě zasloužili zveřejnění.
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Sportovec roku:
1. Michaela Omová (TJ Turnov)
2. Jakub Oma (TJ Turnov)
3. Pavla Horová (ROB Pardubice)
4. Karel Fučík (O-sport)
5. Ondřej Šimáček (ROB Pardubice)
Napětí vládlo před vyhlášením pořadí juniorských sportovců, čekalo se, kdo získá nakonec nejvíce hlasů
při shodném počtu medailí z ME – dva individuální tituly Mistr/yně Evropy a další bronz navíc si přivezli
shodně dva závodníci. Hlasující se přiklonili k vítězství Martina, který na juniorském výsluní září již 3.
rokem.
Junior/ka roku:
1. Martin Kinc (RADIOSPORT Bílovice)
2. Anna Chmelařová (Radioklub OK1KYP)
3. Dominik Šrom (RADIOSPORT Bílovice)
Objevem roku se stala 13-letá Johana Klecová (ROB Pardubice), která si přivezla 4 zlaté medaile z letošního
šampionátu žáků ze Slovenska (WYAC). Závodem roku se staly vícedenní závody "5-DAYS ARDF" pořádané
oddíly ROB Pardubice a Radioklub OK1KYP Praha na začátku července ve Svratce.
Kdo neměl možnost být osobně přítomen, ten mohl průběh vyhlášení sledovat on-line.
Marcela Šrůtová, sekretariát Asociace ROB ČR
● AMPER 2018 – vstup do dalšího čtvrtstoletí ve znamení průmyslu 4.0 a IoT!
V březnu příštího roku vstoupí veletrh AMPER do druhého čtvrtstoletí své existence. Ve dnech 20. – 23. 3.
2018 se již po šestadvacáté uskuteční největší a nejvýznamnější elektrotechnická událost v rámci České
republiky a Slovenska, která je ucelenou přehlídkou inovací v prezentovaných oborech, jejichž směr vývoje
nabízí návštěvníkům veletrhu AMPER pohled do budoucnosti technologií.
Manažeři ze společnosti Terinvest se zaměří
nejen na rozšíření veletrhu o aktuální témata,
jako jsou průmysl 4.0 a stále populárnější IoT, ale
také o rozvoj úspěšných doprovodných projektů
AMPER SMART CITY, AMPER START UP nebo
AMPER MOTION.
Organizátoři veletrhu chtějí navázat na velmi
úspěšný poslední ročník, který navštívilo přes
43 000 návštěvníků a na jehož výstavní ploše se
prezentovalo 600 vystavovatelů z 22 zemí světa.
Veletrh potvrdil zvyšující se zájem zahraničí, odkud dorazila čtvrtina vystavovatelů a více jak 12 %
celkových návštěvníků.
Veletrh AMPER věnuje velkou pozornost také odbornému programu, který je jeho nedílnou a důležitou
součástí. Připravují se odborné konference, semináře a workshopy dotýkající se jak ryze odborných témat
a norem, tak témat se zaměřením na mezinárodní obchodní spolupráci a export. Širokou veřejnost pak
jistě zaujmou přednášky týkající se energetické soběstačnosti domácností a firem.
Zmínit musíme také tradiční soutěž o nepřínosnější exponát veletrhu, ZLATÝ AMPER, který je pro
zúčastněné firmy významným a prestižním oceněním ve smyslu uznání jejich schopnosti návrhu a výroby
nového konkurenceschopného produktu za využití inovativní činnosti v oblasti výzkumu a vývoje.
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